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opgemerkt te worden dat het ontwikkelen van een eigen methodiek van humanis-
tisch raadswerk wordt gecompliceerd door het streven naar een uitbreiding van de
taakopvatting van de humanistisch geestelijk werker (waarbij de essentie van het
werk niet meer alleen gezocht wordt in het één op één contact met de cliënt) en de
verbreding van het beroepsprofiel van humanistici.

In dit themanummer van Praktische Humanistiek vindt u een tiental bijdragen
waarin de auteurs, ieder vanuit hun eigen optiek, de vraag naar de methodiek en
methoden van het humanistisch raadswerk aan de orde stellen. Hierbij gaat het
enerzijds om reflecties over de methodiek van het humanistisch raadswerk als zoda-
nig, anderzijds om de verantwoording van het gebruik van bepaalde methoden
binnen het werk.
In het openingsartikel stelt Ton Joma dat humanistisch raadswerk een soort levens-
kunst is, die onmogelijk gevat kan worden in een 'gesloten' en oplossingsgerichte
methode die los staat van de persoon van de raadsman en de persoon van de cliënt.
Hij wijst in dit verband het geven van raad af: raad vloeit voort uit het contact tussen
raadspersoon en cliënt maar is geen doel van dat contact.
Douwe van Houten onderscheidt twee benaderingen om de kwaliteit van het
professionele handelen van zorgverlenende beroepen te onderscheiden. Enerzijds de
positivistische benadering, die wordt gekenmerkt door een technisch-instrumentele
aanpak, waarin het gaat om oplossing, interventie en resultaat, anderzijds de zoge-
naamde post-positivistische benadering waarin aandacht wordt gevraagd voor socia-
le normen, kwaliteit van leven, respect, aandacht en verantwoordelijkheid. Hier ligt
het accent op een meer bescheiden vorm van begeleiding, waarin het vermogen van
mensen zelf hun vragen en problemen te kunnen oplossen centraal staat. Deze
benadering is vooral gericht op een re-integratie van zorg en welzijn, op het terug-
dringen van de neiging tot differentiatie en op re-institutionalisering. De verbrede
methodiek die hierbij hoort heeft het karakter van een shocktherapie, waarbij routi-
nes en conventies in handelingspraktijken voortdurend bevraagd worden.
Ingrid Versteeg neemt stelling tegen de opvatting dat het humanistisch raadswerk
zich niet van diagnostisering van de problemen en vragen van de cliënt zou bedie-
nen. Versteeg bearumenteert dat een humanistisch raadsman of -vrouw wel moet
diagnostiseren om zijn of haar werk goed te kunnen uitoefenen. Voorts stelt ze dat
door het veranderen van de maatschappelijke en sociaal-economische omstandighe-
den van de cliënten, alsmede door de toevloed van jonge humanistici, het eerder wèl
dan niet wenselijk is in de toekomst meer methodisch te werk te gaan.
Ina Brouwer gaat na wat de existentieel biografische methode kan bijdragen aan de
ontwikkeling van de methodiek van het humanistisch geestelijk werk. Brouwer laat
zien hoe de methode als leidraad kan fungeren om vanuit de optiek van de persoon-
lijke zinbeleving, systematisch naar existentiële ontwikkeling te zoeken. Zij situeert
haar verhaal tegen de achtergrond van het probleem om de identiteit van het
humanistisch geestelijk werk te verduidelijken.
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In de bijdrage van Denijs Bru gaat het om het communicatieve aspect van het
humanistisch raadswerk. Hij richt de aandacht op de invloed van Rogers' client-
centered therapy op het humanistisch geestelijk werk en gaat daarbij met name in op
Rogers' opvattingen van een kwalitatief gesprek zoals hij die in de jaren vijftig heeft
ontwikkeld en waarin sprake is van verschillende 'houdingen', te weten congruentie,
empathie, positieve blik en onvoorwaardelijke aanvaarding.
Albert Nieuwland beargumenteert hoe de als humanistisch op te vatten methode
van interpretatie van dromen van Ann Faraday, waarbij het dromer zelfis die bij de
interpretatie van de droom centraal staat, kan worden toegepast in het humanistisch
raadswerk, gericht als de methode is op het ontwikkelen of herstellen van een
creatieve oriëntatie op de eigen leefsituatie.
Jolm Brobbel laat zien dat in Ruth Cohn's benadering van de 'themagecentreerde
interactie' belangrijke elementen zitten om vanuit een humanistisch oriëntatiekader
groepswerk inhoudelijk meer diepgang te geven, met name waar het gaat om de
positie en functie van de begeleider en de omgang met waarden en normen. Hij gaat
vanuit verschillende invalshoeken na in hoeverre deze in de jaren zeventig ontwik-
kelde universalistische methode, gegeven de sterk veranderde culturele en maat-
schappelijke situatie, heden ten dage relevantie kan hebben.
In het artikel van Elly Hoogeveen staat een door haar geschreven beleidsnota voor
geestelijke verzorging centraal, gemaakt in opdracht van het ziekenhuis waar ze
werkzaam is. Ze presenteert passages uit de nota en beschrijft welke methodische
overwegingen en vragen een rol hebben gespeeld bij het schrijven ervan.
Ook Marijke Prins gaat in op de rol en positie van de geestelijke verzorging in een
ziekenhuis. Op basis van interviewmateriaal dat zij heeft verzameld in het kader van
een onderzoek onder geestelijk verzorgers, hun cliënten en verwijzers naar de geeste-
lijke verzorging, in een academisch ziekenhuis, brengt zij nauwkeurig de relatie
tussen de geestelijke verzorging en de verpleging in beeld. Dit resulteert in de
formulering van een aantal voorwaarden waaronder verpleegkundigen en geestelijk
verzorgers beter zouden kunnen samenwerken en hun activiteiten meer op elkaar
kunnen afstemmen.
Tegen de achtergrond van bovengenoemde bijdragen en op basis van een globale
formulering van waar het in het humanistisch raadswerk om gaat, laat Harry Kunne-
man in het afsluitende artikel zien met welke dimensies de gevestigde, instrumentele
methodiekopvatting uitgebreid zou moeten worden om aan de inhoud van het
humanistisch raadswerk recht te kunnen doen. Dit resulteert in een communicatie
methodiekopvatting, waarin niet alleen de identiteit van het beroep, maar ook de
identiteit van de persoon als zelfstandige dimensie verschijnt, en het smalle rationali-
teitsbegrip van de instrumentele methodiekopvatting zodanig wordt verbreed, dat
ook de normatieve identiteit van de wetenschappelijke disciplines waarop men zich
oriënteert in beeld komt.

De redactie
z.o.z.
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De in het vorige nummer aangekondigde publikatie Geestelijke verzorging, noodzaak
of luxe?, een gezamenlijk uitgave van Praktische Humanistiek en de diensten huma-
nistisch geestelijke verzorging in gezondheids- en ouderenzorg van het Humanis-
tisch Verbond, is inmiddels verschenen. De abonnees die Geestelijke verzorging,
noodzaak ofluxe?voor de gereduceerde prijs van f 12,50 hebben besteld hebben het
boekje reeds ontvangen. Deze gereduceerde prijs was in principe geldig tot 15 augus-
tus jJ. Omdat het vorige nummer van Praktische Humanistiek, waarin de publikatie
werd aangekondigd, door omstandigheden pas aan het begin van de zomervakantie
is verschenen, is de kans aanwezig dat abonnees het boekje niet op tijd hebben
kunnen bestellen. De termijn waarvoor de korting voor abonnees geldt is daarom
verlengd tot 15 november. Als u Geestelijke verzorging, noodzaak ofluxe?wiit bestellen
raden wij u wel aan dit spoedig te doen, aangezien de voorraad beperkt is.

Mededeling
Met het vorige nummer van Praktische Humanistiek (nr. 12) heeft u een acceptgiro
ontvangen, waarmee het abonnementsgeld voor het jaargang 94-95 kan worden
voldaan. Enkele abonnees hebben nog niet betaald en worden hierbij verzocht het
abonnementsgeld zo spoedig mogelijk alsnog over te maken op rekening van Prak-
tische Humanistiek. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Erratum
In het vorige nummer.van Praktische Humanistiek (nr. 12) is als gevolg van een
zetfout in de recensie van Fred van Iersel onderaan de rechter kolom op pagina 38
een gedeelte tekst terecht gekomen dat thuishoort onderaan de rechter kolom op
pagina 39. Het betreft de passage: "Maar dit generieke karakter ... noem bijvoor-
beeld". De overgang van pagina 38 naar 39 luidt dan als volgt: "Ik bedoel godsdien-
stige èn niet-godsdienstige overtuigingen."
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Raad in hel raadswerk

Ton Jorna
Na zijn directeurschap aan het Humanistisch Opleidings Instituut, van
1977 tot 1993, is mr dr A.A.M. Jorna thans universitair hoofddocent
praktische humanistiek, met als bijzonder aandachtsgebied existentieel
doorleefde raad, aan de Universiteit voor Humanistiek.

De nadruk die op methodiek en methodiek-ontwikkeling wordt gelegd in zorgver-
lenende beroepspraktijken staat niet in een verhouding met de cliënt en de werker
zèlf, en staat derhalve op gespannen voet met de noodzakelijkheid om in het
heden in het contact met de cliënt raad te weten met zijn actuele nood. Indien wij
ons een beeld zouden kunnen vormen van dit tussenmenselijke contact, dan
zouden het belang en het verrassende van raad in een raadsituatie in beeld
kunnen komen, een inzicht dat de beperkte opvatting van raad als zijnde het geven
van raad weerlegt. Daarvoor is nodig dat we raad in verband brengen met het
leven zelf, de gebeurtenissen daarin en de daarbij behorende processen. We moe-
ten er van afzien raad rechtlijnig te koppelen aan wetenschappelijke toepassings-
kennis. Het geestelijk (of existentieel) raadswerk loopt in de pas met de leefwereld
van mensen. Het raadswerk is een soort levenskunst dat in het vermogen van de
raadsvrouw of raadsman tegenwoordig te zijn humaniteit is. In de kern berust een
raadgevend contact op het met hart en ziel doorgeven van het doorleefde leven in
een gedeelde actualiteit.

Methodiek

Het is met dit themanummer voor de tweede maal in de geschiedenis van het
humanistisch raadswerk dat nadrukkelijk de vraag wordt gesteld naar de methodiek
van het werk. De eerste keer was eind zeventiger jaren, nadat het Humanistisch
Opleidings Instituut vanaf 1977 als HBO werd bekostigd door het ministerie van
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Onderwijs en Wetenschappen. Net als bij de sociale academies moest er in het
leerplan gesproken worden van 'methodiek', in casu 'methodiek van het geestelijk
werk'. Die nadruk op methodiek hield nauw verband met het algemene streven naar
professionalisering van het welzijnswerk. Inhoudelijk ging het erom dat de werker
gereedschap in handen zou krijgen om geprogrammeerd - via geëxpliciteerde stadia
of fasen - de bij aanvang wenselijk geachte doelstelling te bereiken. Om dit te
bevorderen en te ondersteunen werd eind zestiger jaren de wetenschappelijke disci-
pline andragologie gesticht. Als toegepaste wetenschap van het welzijnswerk werd
deze nieuwe wetenschap met name op sociaal-technologische of emancipatorische
leest geschoeid, teneinde, hetzij maatschappelijk aangepast hetzij maatschappij-kri-
tisch georiënteerd, mooie dingen voor de mensen in het land te realiseren. Zo
verstaan heeft het humanistisch geestelijk werk nooit een methodiek-omwikkeling
gekend, omdat vooraanstaande dragers van het werk als Jaap van Praag, Carel
Uitenbogaard en Elly Hoogeveen dat strijdig achtten met het uitgangspunt en de
inhoud van het werk. In haar bijdrage aan Humanisme, theorie en praktijk herinnert
Elly Hoogeveen aan de discussie over methodiek in eigen kring. Collega's die wel
voorstander waren van methodiek-ontwikkeling betoogden - met inachtneming van
het feit dat het werk niet oplossingsgericht is - dat toch elke werker er hoe dan ook
een methodiek op na houdt, en dat explicitering ervan van belang is voor de
ontwikkeling van het werk en voor herkenning en afbakening ten opzichte van
andere, aanverwante beroepsgroepen. Ook al werd om die redenen methodiek een
thema en een vak, in al die jaren bleef Hoogeveen kritisch naar het gebruik van
methodiek vanwege "connotaties met begrippen als toepasbaarheid, systematiek, het
nastreven van professioneel vastgelegde doelen", terwijl zij als humanistisch raads-
vrouwen docent in de methodiek van het geestelijk werk de cliënt benadert vanuit
de waarde dat deze "zèlf zijn doel en weg bepaalt, zèlf zijn antwoord op of een
houding tegenover de vragen kan vinden die het leven hem stelt. De geestelijk
werker wil hem daarbij tot steun zijn, als medemens in een gelijkwaardige relatie van
mens tot mens" ,I

Nu wordt dus wederom de vraag naar de methodiek van het geestelijk werk gesteld.
De kwestie wordt aangesneden naar aanleiding van vergelijkbare factoren als de
eerste keer: de nieuwe opleiding tot humanisticus - waarmee ik doel op de verdere
verwetenschappelijking van het werk in het kader van de Universiteit voor Huma-
nistiek - èn de maatschappelijke situatie waarin een toenemende druk op het
geestelijk werk wordt uitgeoefend om te expliciteren wat het is, wat het doet en wat
de resultaten zijn. Zo'n aanhoudende wind van vragen omtrent de methodiek van
het werk heeft Hoogeveen inmiddels ertoe gebracht methodiek zo te omschrijven
dat het tenminste recht doet aan 'de wijze waarop de geestelijk werker zich met zijn
persoon in de relatie met de cliënt begeeft': "Methodiek met betrekking tot de
beroepssoort geestelijk werk betekent het zo nauwkeurig mogelijk omschrijven van
alle voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het creëren van een gelijkwaardige
relatie tussen hulpverlener en cliënt".2
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Hoogeveen's kritiek op methodiek en haar pleidooi voor menselijke vermogens die
noodzakelijk zijn voor een tussenmenselijk contact deel ik. Hoe begrijpelijk de vraag
naar de methodiek ook is, en hoe waar het ook is dat een werker een weg aflegt met
de cliënt, ik denk dat het een bedenkelijke zaak blijft oplossingsgerichte methodie-
ken op cliënten los te laten. Een gevaar van methodisch denken is dat de te hanteren
methode los staat van déze werker en déze cliënt en los staat van de zaak die zich
innerlijk juist moet transformeren. Als het gaat om bestaansvragen of levensproble-
men kunnen die vanwege hun innerlijke dimensie slechts worden besproken ergens
vanuit, in een 'diepgaand' contact naar een open toekomst. Dan zijn eerlijkheid en
waarheid in het geding, evenals het waarnemen van de fenomenen zodanig dat
onderliggende patronen transparant worden. Bij een dergelijke karakteristiek hoort
een specifiek ruimte- en tijdbegrip. Ik bedoel hiermee het volgende: hoe bepaald het
dagelijkse bestaan ook is, het menselijk bestaan voltrekt zich in een onafzienbare
ruimte voor ons, in ons en boven ons. De ruimte zal bij de cliënt echter beperkt zijn,
en bezet zijn door zijn lijden. De tijdsbeleving zal eveneens beperkt zijn en gericht
op het doorkomen van de tijd, gefixeerd als men is op klok. Als de werker hierin
meegaat, bezet als hij is met goede bedoelingen en toegepaste kennis en daarmee
gefixeerd op een daar en dan, blijft het noodzakelijke doorleven van het leed dat bij
ieder mens steeds weer anders is onaangeroerd. Zo zou ik de werker niet willen zien.
De cliënt, tot hier gekomen, zou gebaat zijn met een ogenblik, waarin een verrui-
ming plaatsvindt doordat in de geest van het gesprek de klok niet op de voorgrond
staat. De gebeurtenissen kunnen weliswaar op een lineaire tijdschaal worden geor-
dend, maar wanneer mensen elkaar ontmoeten is er sprake van een andere beleving
van ruimte en tijd, is er tijd en ruimte in de ontmoeting. Als je de tijd door je heen
laat gaan in plaats van zelf door de tijd te gaan betekent dat dat je het proces vanuit
een meevoelend hart bewust ervaart. Via het desbetreffende medium - de expressie,
het woord, de toon, de aanraking - wordt er een weg gevolgd "door de eigen
openheid - door het onbekende. De weg is het gemeenschappelijke werk".3
Zo beschouwd kan er in existentieel georiënteerd raadswerk wel van 'methode'
gesproken worden, als de werker vanuit zichzelf een relatie legt met zijn handelen
waarvoor hij staat en aldus verantwoording neemt. In die zin stelt hij zich inderdaad
het volgen van een bepaalde methode ten doel.4 De werker verplicht zich dan de
ander met raad en daad bij te staan, en dit in het contact op de een of andere wijze
waar te maken. Daartoe maakt hij zich los van de vergelijking, van de interpretaties
die wij gewoon zijn steeds te maken. De methode behelst dan deze richtsnoer:
"iedere creatieve ontmoeting is een nieuwe gebeurtenis; er is iedere keer moed voor
nodig".5 Dit betekent elke keer weer bij het begin beginnen; over het verloop en het
resultaat van het gesprek is niets met zekerheid te zeggen, en de clou van het gesprek
is verrassend. Het is afwachten ofhèt lukt ofhet mij lukt, ofhet lukt met déze ander.
Wat lukken betekent, hoe en wanneer, dat alles moet blijken.
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Geestelijk (of existentieel) raadswerk

Het geestelijk raadswerk ontleent zijn waarde aan een verbreed kennisbegrip dat
naast hoofdweten ook de 'kenkracht van liefde' (van Heijst), van gevoel en mede-
gevoel in zich opneemt, om vanuit een waarheidsinteresse 'zorg te besteden aan de
ziel' (Socrates). De raadspersoon stelt aldus zijn door levenservaring verworven
inzichten en ontwikkelde vermogens ten dienste van degenen die daar van en mee
gediend zijn. De nadruk dient dan ook te liggen op het bewustwordingsproces van
de werker naar zijn eigen leven toe, door elke dag weer stil te staan bij ervaringen van
pijn, schaamte, schuld en dergelijke, en na te denken over zaken die de ander en mij
beroeren. Daarbij neemt het vermogen tot zelfkritiek, het zich kunnen herzien en
hernemen, een belangrijke plaats in. Het verwerven van die vermogens, en het
(steeds weer) uitzuiveren ervan, is noodzakelijk om 'klaar' te zijn voor het (volgende)
gesprek met de ander. Dit bepaalt het veeleisende karakter van het beroep, en
daarom past bij existentieel raadswerk de aanduiding 'levenskunst'.
Een dergelijke levenskunst is een bron waaruit raad geput kan worden. Raadswerk
gaat over personen en is het werk van personen; personen met een naam, een
levensloop en een verhaal. Zij vertegenwoordigen ieder hun gang en stand van zaken.
De mate waarin de ander erin slaagt zijn situatie te verwoorden en de mate waarin
de één erin slaagt ingewikkelde zaken uit te zuiveren en te heroriënteren, bepalen het
'zwischen' van hun ontmoeting. Deze levenskunst stipuleert het onaffe karakter van
het raadswerk, en benadrukt de mógelijkheid van raad, die zich voordoet wanneer
men zich verbonden voelt met dem Rechte (Gadamer).

Wat de terminologie van het werk betreft kiest Marianne Wimmers voor de bena-
ming 'geestelijk werk', en wijst zij andere aanduidingen als 'geestelijke verzorging' en
'geestelijke begeleiding' af. Ook 'geestelijk raadN/erk' doet het volgens haar niet zo
goed in dit verband: "De ander is niet om raad verlegen, trouwens de raadsman of
raadsvrouw zou deze ook niet kunnen 'leveren'. Waar het in dit verband om gaat is
dat er twee meer weten dan één. En dat de geestelijk werkende als medemens en als
ander mens ertoe kan bijdragen dat de ander zijn of haar werkelijkheid in een breder
perspectief kan plaatsen, zodat er dan soms wegen mogelijk blijken die voorheen
onzichtbaar waren. Dat is iets anders dan raad geven".6 Als men ervan uitgaat dat
raad te leveren is dan is de raadzoekende mens inderdaad niet verlegen om raad. Als
de dingen die gebeuren in een breder en vooral dieper perspectief worden geplaatst,
dan kan de ontmoeting raadgevend zijn. Er is sprake van een raadgevend gesprek
waarin het 'dat' van het leven de andere medemens ruimte geeft.
Wanneer de notie raad wordt afgewezen vraag ik me af hoe dan een relatie onder-
houden moet worden wil er sprake kunnen zijn van een tussenmenselijk contact, en
hoe in het contact verhoudingen kunnen worden gevonden die het juiste raken. Een
vrijblijvende gespreksvoering, waarin de werker op een gegeven moment niet kan
zeggen waar het voor hem op aankomt, schiet tekort gezien het belang van de komst
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van de ander. De raadspersoon heeft iets te vertellen, en daarmee opent hij een
werkelijkheid voor deze ander in het besef dat hij op 'heilige grond' (van Praag)
staat. Er worden derhalve grenzen in acht gehouden. In dit licht kies ik voor de notie
'raad' omdat het potenties heeft die juist een karakteristiek van het raadswerk geven.
Raad hoort bij het dagelijks leven, we kunnen niet zonder zoals we ook niet zonder
liefde door het leven kunnen. Raad, net als liefde, is niet uit het leven weg te denken
omdat het zo van nature te maken heeft met de levensgang en met de noodzaak en
de waarde van contact. Het zijn existentiële themata, waarin momenten van heel het
leven in relatie en naar verhouding getoond worden, en daarom is de moeilijkheids-
graad zo hoog.
Zowel raad als liefde zijn bij uitstek een relatie- en verhoudingsaangelegenheid met
als kernwoord 'zich verbinden'. Wanneer een raadgevend moment zich voordoet voel
ik mij verbonden met de ander, met de dingen, met de natuur, met het onuitputte-
lijke. In elke communicatie tussen mensen - hetzij mondeling hetzij schriftelijk -
kan de vraag om raad gesteld worden, kan radeloosheid zich uiten en kan raad
blijken. Het raadswerk biedt zo'n gelegenheid, in een maatschappelijke, beroeps-
matige vormgeving. Het is dan ook niet voor niets dat raad vanaf de oorsprong van
het werk verankerd is in de naam van de werkers: raadslieden, raadsman en raads-
vrouw. Maar nog afgezien daarvan: juist in een tijd dat kaders in verval zijn kan het-
zelf-door-het-leven-gaan ruimte geven aan verwondering en radeloosheid, betekenis-
volle zijns toestanden die in zich de mogelijkheid bergen - als verworvenheid van de
innerlijke zoektocht bij het gaan en staan in de wereld - van autonomie in verbonden-
heid.

Radeloosheid

Zoals liefdesverdriet hoort bij het liefhebben zo is radeloosheid onlosmakelijk ver-
bonden met het raad weten. Radeloosheid behoort tot het inhoudelijke, menselijke
verhaal van door-het-leven-gaan, dat in een transformatieproces van 'verinnerlijking
van het uiterlijk' en van 'veruiterlijking van het innerlijk' (Buber) zich voltrekt in het
concrete leven. Op het moment dat de persoon zich radeloos voelt hangt hij boven
een gapende kloof tussen het zeker weten dat er niet meer is en het inzicht krijgen
dat er nog niet is.
Uit het doorleven van de radeloosheid in de situatie waarin de cliënt verkeert, wordt
het raad weten met het leven geboren. Etty Hillesum verwoordt het zo: "Beluisteren,
wat er opstijgt uit je zelf. Veel wat je doet is toch imitatie of ingebeelde plicht of valse
voorstellingen van hoe een mens moet zijn. De enige zekerheid hoe je moet leven en
wat je moet doen, kan toch alleen maar opstijgen uit die bronnen, die daar bij je zelf
in de diepte borrelen",? Zij toont hier hoe belangrijk deze innerlijke weg voor
iemand kan zijn. Dit markeert ook de positie van het raadswerk: de raadspersoon
kan de ander niets meer opleggen, hij kan alleen de ander daarin steunen, maar de
persoon kiest zelf zijn weg. Vanaf het moment dat de persoon in kwestie door de
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praktijk is ingehaald is een innerlijke zoektocht begonnen. De vraag is hoe die tocht
dan verder gaat. Hoe komt een mens die geen raad weet met het leven, met zijn
leven, die verkeert in een toestand van radeloosheid en wanhopig zoekt naar een
houvast of een uitweg, tot een zelfstandig staan in de wereld, en hoe kan die mens
zich met de wereld verbinden? Om zèlf verder te komen kan geen mens deze
zoektocht aan zonder medemensen, maar ook niet zonder toegang tot zichzelf te
verschaffen. Etty Hillesum is een voorbeeld van een raadzoekend mens die zich in de
loop van de jaren raad verschaft door contact aan te gaan. Via haar dagboeken krijgt
de lezer een inkijk in haar eenzaamheid, ontdekt hij hoe haar radeloze momenten tot
een intense spirituele beleving kunnen leiden, wordt hij tot getuige gemaakt van
haar worsteling met binnen en buiten, en mag hij kennisnemen van haar contacten
met anderen, vrienden, met schrijvers, die haar inspireren. In het verloop van de
dagboeken ontrolt zich een hoogst persoonlijke levensgang die als algemeen mense-
lijk herkend wordt, een gang door een labyrint in een poging met hart en ziel te
staan in de wereld.
De mens die met zichzelf wordt geconfronteerd voelt zich als in een doolhof. Het is
heel begrijpelijk dat we dat doolhof het liefst niet binnengaan en de dingen graag op
een afstand houden. We rationaliseren en verklaren liever, geven eerder de schuld
aan anderen of wijten de loop der dingen aan de omstandigheden, en kiezen gemak-
kelijker voor 'meer van hetzelfde' -oplossingen. Het roept angst en weerzin op om de
innerlijke weg te gaan als de duisternis op je af komt en het eind vooralsnog zoek is.
Daarenboven kunnen mensen ook niet de moed hebben tot zichzelf, terneergeslagen
als zij zijn door de slagen van het leven. Een transformatieproces is dus niet steeds
mogelijk en wenselijk. Bovendien is het door de tegenstrijdige impulsen sowieso
moeilijk de juiste weg te vinden. Toch schept de innerlijke weg de mogelijkheid om
tot verheldering van zaken te geraken en te gaan vertrouwen op de levensprocessen.
Mensen kunnen dan gaan ontdekken dat door volgende gebeurtenissen deze levens-
processen zich voltrekken in spiraalvorm van versterven en nieuw leven wekken, van
strijd en overgave, van verstilling en zich uitdrukken. Een met zin gevuld leven dat
de moeite waard is voltrekt zich steeds autonomer en is steeds meer verbonden. Deze
levensweg betekent van tijd tot tijd lijden, want het feit dat de persoon ineen
concrete situatie zelf raadgevend kan zijn laat onverlet de steeds terugkerende situa-
tie dat hij voor een dilemma staat en zoekt naar het juiste antwoord. Dit lijden versta
ik, in navolging van Hillesum, als volgt: "het is een groot verschil tussen de wellust
van het lijden te zoeken en het lijden te accepteren. Het eerste is een ziekelijk
masochisme, het tweede is, eigenlijk, een gezond aanvaarden van het leven. We
hoeven het 'lijden' ook niet te zoeken, maar daar waar het zich aan ons opdringt,
moeten we het niet uit de weg gaan".8
Ook ter Horst spreekt van een doolhof waarin 'het leedgevecht' plaatsvindt: "Men
weet er de weg niet. De uitgang is moeilijk te vinden en vaak komt men terug op
plaatsen waar men al eerder is geweest".9 Hoewel ter Horst een voorstander is van
'het rechtlijnige fasen-model', ziet hij ook de nadelen ervan: het stereotiepe denken
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In rechtlijnige fasen maakt dat de hulpverlener de cliënt daaraan houdt, hetgeen
'idioot' en 'onmenselijk' is. Daarom voegt hij aan dat model een model van een
doolhof toe, "dat een meer ruimtelijk karakter heeft". Het veld van radeloosheid
noemt ter Horst "een gevaarlijk veld, omdat er geen wapens ter beschikking staan en
nauwelijks medestanders".10 Radeloosheid, die lang of kort, meer of minder heftig
kan zijn, kan mensen in een moeilijk te doorbreken neergaande spiraalbeweging
brengen, en in die staat kunnen er onherstelbare beslissingen genomen worden.
Daar tegenover staat, aldus ter Horst, het ontstaan van een zeker inzicht in wat men
wil en moet. "Als dat zo is, is het mogelijk een eind verder te komen" .11
Radeloosheid moet ook in verband gebracht worden met de dood. Zo verwoordt
Wildschut dat "de ervaring dat men zich in het aangezicht van de dood 'geen
houding weet te geven' een fundamenteler gebrek aan 'houding' of 'verhouding'
verraadt, een radeloosheid en desoriëntatie die vanuit dit 'einde van het leven'
terugslaat op dit leven zelf, om het op verborgen wijze te beheksen." 12. Hij is ervan
overtuigd dat alleen vanuit deze radeloosheid een mogelijke 'raad' kan worden
gezocht. Verhoeven constateert dat "op het gebied van levensproblemen we mis-
schien pas [weten] wat we zoeken, wanneer we het na eindeloos wichelen gevonden
hebben".13
Bij radeloosheid is er sprake van het hart dat afgesloten is, en om dit te begrijpen
dienen we de 'taal van het hart' te spreken. De taal van het hart, die zich kenmerkt
door zijn onmiddellijkheid, biedt een begin van oplossing bij levensproblemen.
Indien we bestaansvragen in het kader van hun universaliteit plaatsen kan aan de
eenzaamheid, die het gevolg is van de aanwezigheid van levensproblemen in het
individuele leven, zijn benauwende karakter worden ontnomen. Dit mee-delen kan
een manier zijn om de problemen te dragen, in het besef, het vertrouwen dat het
leven zelf, de werkelijkheid, ook voedend kan zijn. Daarom is de communicatie 'via
de elementaire zone van het bestaan' van groot belang, zozeer zelfs dat de intellec-
tuele bewerking in dienst daarvan staat, aldus Verhoeven.
Wanneer de radeloze persoon zich weet te verbinden met iemand die gééft, of die
anderszins op een gegeven moment zich verbonden voelt door iets dat krachtiger is
dan hijzelf, is de mogelijkheid van raad geschapen: zijn bewustwording als duurzaam
raadverschaffend moment. Gegeven het leven zèlf en de plaats daarin van de dood,
mag de beleving eraan, de radeloosheid, ook gezien worden. In de levenscyclus,
waarin het hart het kwetsbare midden vormt, is de dood opgenomen. De raadsper-
soon die zelf de dood onder ogen heeft gezien heeft meer gezien en gehoord met zijn
innerlijke ogen, waardoor hij in staat is 'mee te sterven' met de ander. Dan laat hij de
ander zijn eigen levensgang doormaken, en geeft hij zich over aan wat er werkelijk
gebeurt in plaats van te denken wat hij moet doen.

Tegen deze achtergrond dient mijn kritiek op een 'gesloten' methodiek, als begin en
einde van het denken over zorg en welzijn, verstaan te worden. Een methodisch
denken dat geen oog heeft voor de meerzinnigheid van de werkelijkheid en ook de
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vergankelijkheid niet meeweegt als realiteit, reduceert het menselijk bestaan zodanig
dat de eigen situatie niet voluit beleefd kan worden. Dit brengt mij tot nog een
consequentie van een dergelijk methodisch handelen: wanneer methoden worden
aangewend om een, om het doel te bereiken,14 wanneer er een methodiek wordt
gehanteerd die louter vanuit een intellectueel kader is gedacht en waarmee de werker
zich heeft vereenzelvigt, is de kans groot dat op de achtergrond een radeloosheid van
de werker aanwezig is waarvan hij zich niet bewust is. Dit zou ik een gesloten vorm
van radeloosheid willen noemen, ter onderscheiding van een open vorm waarbij de
persoon zich zijn radeloosheid bewust is en ermee omgaat. In die zin is ook het
geven van raad af te wijzen die, omdat de werker er zelf iets mee wil bereiken,
bevoogdend werkt. Een dergelijke gesloten vorm van raad, zonder inspiratie en
zonder mededogen, spoort met mijn afWijzen van een gesloten methodiek.

Het paradoxale van raad

Wanneer diepte wordt gezocht doemt ook het paradoxale van het menselijk bestaan
op. De persoon die zijn eigen existentie doorleeft en die de ervaring die op zijn
levenspad komt niet uit de weg gaat is daardoor mogelijk op het spoor gekomen van
het leven als paradoxaal verschijnsel. Als we de notie raad willen vatten is inzicht in
het paradoxale van het leven van belang, het paradoxale dat we tegenkomen als we
ons hart en ziel bij de gebeurtenissen betrekken. Het vatten van de paradox, het 'dat'
van de werkelijkheid waar het verstand in eerste instantie niet bij kan, laat zich in de
'Sinn des Augenblicks' CLukas) aanvoelen met het toelaten van het onbekende en
met het verkeren in de chaos van elkaar tegenwerkende krachten. Deze innerlijke
weg verschaft de persoon gaandeweg een mate van zelfaanvaarding en bestaans-
verheldering die hem in staat stelt zorgvuldig vorm te geven aan de eigen bestem-
ming, alsook met zorg dienstbaar te zijn aan de bestemming van anderen.
Heschel verbindt de noodzaak dat de mens als menselijk wezen zelf kiest met de
noodzaak van een gids voor het labyrint van de mens: "Gesteld voor een wegsplit-
sing moet hij telkens opnieuw beslissen welke weg hij zal kiezen",15 en "Het inner-
lijke leven is een staat van voortdurend groeiende, zich onbeperkt ontvouwende
ingewikkeldheid. Aan zichzelf overgelaten verdwaalt de mens onvermijdelijk; hij
heeft leiding nodig bij elke stap".16 Dat 'elke stap' dient als volgt te worden verstaan:
de persoon kent een leedmoment dat een stap uit hemzelf vergt. Om die stap te
kunnen doen heeft hij een oriëntatie nodig van iemand die een vermoeden heeft van
hoe er een weg uit zou kunnen zien. Dit betekent niet 'je leven uit handen geven'
maar 'het leven zelf ter hand nemen'. In dit perspectief wijs ik zowel de werker die
het voor het zeggen wil hebben en daarmee de ander zijn eigen weg niet laat, als de
werker die geen raad weet en daardoor de ander zijn eigen antwoorden laat verzin-
nen af. Mensen willen zowel wel als niet bij de hand genomen worden; ze willen het
zich wel en niet gezegd laten worden. Het feit dat de raadspersoon iets te zeggen
heeft laat de noodzaak onverlet dat de ander het gezegde zelf herschept. En zoals de

14 Praktische Humanistiek nr. 13 - september 1994, 4e jaargang



raadspersoon de cliënt volgt bij het beluisteren van diens verhaal, zo komt hij
vervolgens de cliënt tegemoet door tegenspel te bieden. Zo heb ik in Raad geveni?
bijvoorbeeld beschreven hoe het Taoïsme nooit uit is op een oplossing voor het
probleem. Het heeft geen zin raad te geven in de zin van: 'doet u maar dit of dat,
gaat u maar scheiden of volgt u maar die therapie'. Het geven van raad is er niet om
problemen op te lossen, maar soms om te attenderen op datgene wat niet opgelost
kan of hoeft te worden, en dat is heilzaam. Raadgevingen zijn paradoxaal. "Hui-
neng gaf aan zijn volgelingen en opvolgers de raad: 'Wanneer iemand u ook maar
één vraag stelt, antwoord hem in tegenspraak, zodat een 'paar' van tegenstellingen
ontstaat, een paar van onverenigbare dingen'. Verstand, intelligentie en intuïtie
worden daarop gescherpt, op het 'onoplosbare'''.18 Het gaat om het respecteren van
zowel het één als het ander: de zaak van beide kanten zien. Die tegenstelling moet
eerst helder zijn om nieuwe verbindingen te kunnen ontdekken. Die reflectie creëert
het antwoord, waarbij de creatie van de één iets nieuws doet ontstaan in de ander.
Met het waarde toekennen aan het paradoxale in het menselijk bestaan wordt het
mysterie van leven en dood, de spiraalbeweging van verheldering en duisternis,
opgepakt, en daarmee wordt afstand genomen van het oplossen van problemen als
doel van het raadswerk. Deze keuze maakt de weg vrij om "aan het gewone leven een
diepte en een waarde te geven die met zielerijkdom samenhangen"19 in de dagelijkse
worsteling met zaken die groot en geestelijk zijn. Een voorbeeld hiervan ontvouwt
zich in Rilke's Brieft an einen jungen Dichter waarin de strijd tussen de tegenstellin-
gen een paradoxale verhouding tot raad stipuleren. Enerzijds gaat Rilke ervan uit dat
niemand een ander kan 'raten und helfen'. Niemand, omdat "im Grunde, llnd
gerade in den tiefsten und wichtigsten Dingen, sind wir namen los allein, und damit
einer dem andern raten oder gar helfen kann, mug viel geschehen, viel mug gelin-
gen, eine ganze Konstellation von Dingen mug eintreffen, damit es einmal
glückt".20 Anderzijds geeft Rilke 'uitgesproken' raad aan de jonge dichter. Nadat
Rilke heeft laten weten dat niemand hem kan raden en helpen zegt hij hem: "Es gibt
nur einziges Mittel. Gehen Sie in sich".21 In het spanningsveld tussen de uitersten
van 'niemand kan de ander raad geven' en 'het geven van uitgesproken raad' ontwik-
kelt zich een briefWisseling die van de kant van Rilke op het niveau van het leven als
bron van raad raadgevend is.22 Zonder het 'weefsel' van een raadgevende tekst
geweld aan te willen doen is het toch de moeite waard enige draden eruit te halen:
geduld is alles; onze grootste angsten zijn als draken die onze diepste schat bewaren;
een mens moet alleen kunnen zijn; de groei van het innerlijk leven gaat geleidelijk;
heb de eigen vragen lief en leef deze om wellicht gaandeweg 'in die Antwort hinein
Zll leben'; het lot moet als zielskracht van deze mens in die mens ontdekt worden, en
wat zich ogenschijnlijk als vreemd voordeed of de mens overviel moet aanvaard
worden, om vervolgens dit levenslot als zelfbestemming naar buiten te laten komen.
De brieven laten zien dat juist in een betrokken en beschouwende wijze van spreken
het belang en de noodzaak van raad ten volle tot zijn recht kan komen. Een
dergelijke wijze van communicatie staat haaks op wat een heersend communicatie-
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patroon geworden is: op datgene wat kennismatig wordt geconstateerd of begrepen
volgt prompt de toepassing, anders gezegd, na de vraag komt direct het antwoord, of
weer anders gezegd, na het stellen van de diagnose volgt de behandeling. Op zich
hoeft deze wijze van communicatie niet negatief te werken, echter wel als daarmee
menselijke mogelijkheden van verwondering, van een existentieel verlangen, van de
tijd nemen om dingen uit te zuiveren, van het leren het leven los te laten, worden
geblokkeerd. Daarom wijs ik de enge opvatting van raad af, die de volgende 'kort_
sluiting' zou opleveren: ik vraag iemand om raad, mij wordt een raad gegeven, ik
bepaal of deze mij bevalt, en zo ja, dan volg ik deze op, zo niet, dan niet. Op deze
wijze gaat men geen contact aan met elkaar, waardoor de eigen gang en stand van
zaken niet wordt waargenomen en doorleefd.

De notie van raad zoals ik deze hier poog uiteen te zetten, komt goed naar voren in
een brief van Belle van Zuylen. De eerste alinea luidt als volgt: "Is het werkelijk waar
dat je aarzelt tussen in dienst blijven of eruit gaan? Vraag je echt om mijn raad? Het
zou aan de ene kant een bewijs van groot vertrouwen zijn en aan de andere kant mij
tot weinig oordeel in staat achten. Mijn hemel, zonder jou, Den Haag of Lausanne
goed te kennen, zou ik moeten beslissen of Den Haag of Lausanne geschikt voor je
is! Of je militair en man van de wereld, dan wel filosoof en landbouwer moet zijn.
Als het om het fortuin en het geluk van mijn vrienden gaat, geef ik niet zo lichtzin-
nig raad. Alles wat ik zeggen kan, is dat voor wie een ziel bezit die er de waarde van
beseft, het leven dat het minst afhankelijk is van anderen het aangenaamste is".23 Bij
Van Zuylen is eenzelfde (paradoxale) spanning als bij Rilke te lezen wanneer zij
ingaat op de onderhavige vraag om raad. Ook zij is zich bewust van de mogelijkheid
èn de moeilijkheidsgraad van raad. Dat blijkt ook uit de wijze waarop zij - in de
laatste geciteerde zin - haar raad inzake leven en persoon weergeeft. Daarmee geeft
zij raad in diepere zin, zoals Rilke ook doet, maar situationeel geeft zij de raadvrager
geen raad. Tegelijk is de brief van het begin tot het einde 'raadgevend' te noemen,
doordat zij allerlei aspecten die bij de vraag aansluiten weet te beschouwen. Zij
verruimt de concrete vraag om raad door de raadvrager haar overwegingen aan te
reiken, inclusief hoe zij omgaat met haar eigen dilemma. Met haar antwoord doet
ook zij een stap in de richting van de raadvrager: vanuit een schroomvallige houding
en omzichtig haar weg zoekend gaat zij raad weten met de vraag van de ander, doch
zij overschrijdt de grenzen van wat zij kan weten niet, en bovendien maakt zij de
ander met haar antwoord tot raadgevend persoon over zijn eigen leven.
Wat de één tegen de ander kan zeggen kan voor diegene raadverschaffend zijn
zonder dat er sprake is van een rechtstreekse raadgeving. Via het 'dat' van het leven
tussen weten en niet-weten, via iets anders, iets nieuws, iets onbekends, is de één
voor de ander letterlijk raadverschaffend. Een dergelijk antwoord, dat tot stand
komt als gevolg van aandacht en onderscheidingsvermogen, vraagt van de raadvrager
een vertaalslag naar zichzelf, omdat zijn eigen 'zielerijkdom' wordt aangesproken met
als uitdaging het vinden van een eigen antwoord.
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Hiermee is het paradoxale van raad en in het bijzonder de wijze waarop de raadsper-
soon zich daartoe verhoudt gemarkeerd: de raadspersoon is er niet op uit iets te zeggen.
Veeleeris het zo dat op een gegeven moment blijkt dat hij iets te zeggen heeft. En wat het
'geven' betreft, in een bepaald opzicht, bij zinvragen, kan van de kant van de
raadspersoon geen sprake zijn van 'geven', zoals Lukas stelt: "daB Sinn lediglich
gefunden, aber nicht gegeben werden kann, auch nicht einem Patienten von seiten
eines Therapeuten".24 Door het verschijnsel raad te plaatsen in de diepte van het
menselijk bestaan wordt het op authentieke wijze vinden van raad in de zin van het
moment mogelijk. Dat wordt mogelijk in het 'zwischen' van de ontmoeting, doordat
de raadspersoon niet alleen luistert, niet alleen de ander volgt, maar ook kan komen
tot verheldering van de situatie waarin de ander verkeert. Hij is dus in staat vervolg
te geven aan het verhaal dat hij nu zo hoort, met andere woorden, ergens vanuit weet
hij raad, omdat hij beschikt over 'mededeelbare ervaring'. Met het verdere vertellen
geeft hij iets aan de ander die in het kunnen ontvangen terugkeert naar zichzelf om
van daaruit verder te gaan.

De kunst van het raadswerk

Mensen kunnen een ander iets toevertrouwen en openstaan voor wat de ander te
bieden heeft, wanneer ze voelen dat de ander weet wat er aan de hand is en zij in hun
eigen waarde worden gekend. Waar gelegenheid is om wezenlijke dingen te delen en
wanneer er een innerlijke vraag leeft bestaat in principe de mogelijkheid van raad.
Raad verschaffend zijn past binnen het probleem dat door het leven zelf aan ieder
van ons gesteld wordt en appelleert aan de opdracht en de uitdaging die het leven de
moeite waard maken. Dit alles voltrekt zich bij de enkeling en in gemeenschap, we
ontvangen en bieden aan. "Terwijl wij ons tot volwassenheid ontwikkelen raken wij
betrokken bij het geven aan en zorgen voor hen op wie wij gesteld zijn. Dit zijn
fundamentele feiten en zij dienen erkend te worden als oergegevens in de opbouw
van het leven, los van motieven die hun intensiteit kunnen beïnvloeden".25
Het leven is doortrokken van raad èn radeloosheid of nog-geen-raad-weten-met.
Daar weet de raadspersoon alles van. De afgescheidenheid die radeloos maakt waar-
door de persoon niet alleen meer verder kan, noodzaakt tot verbinding. Wanneer
iemand daartoe in staat is of wanneer het hem overkomt verbindt hij zich met wat in
hemzelf leeft en verbindt hij zich vervolgens ook met de ander àls ander. Dat is
precies wat iemand nodig heeft die alléén niet verder kan, zich afgescheiden voelt:
die heeft een verbindingservaring met een ander nodig om zich met zichzelf op-
nieuw of voor het eerst te verbinden. Degene die om raad vraagt is van zijn kant met
het stellen van de vraag zelf op weg gegaan. Hij is daarmee zelf de innerlijke
zoektocht begonnen, en in het verhaal van de vraag verschaft hij de ander toegang in
de hoop verder te komen. Zo iemand wil het liefst raad vragen aan iemand die
geraakt wordt door wat hij zegt, die zijn situatie herkent, in wie hij 'eindelijk'
iemand vindt die zijn lot zal begrijpen. Daaraan voorbij gaan door hem prompt die

Praktische Humanistiek nr. 13 - september 1994, 4e jaargang 17



raad te geven is zinloos, misschien zelfs wreed, en op zijn minst ongevoelig. Iemand
die om raad wordt gevraagd, weet het antwoord niet direct, maar moet het feit dat
hij met het verhaal van de vraag toegang krijgt tot de ander ernstig nemen. Dit
betekent bijvoorbeeld dat de raadspersoon mee vibreert met wat wel gezien mag
worden en wat nog niet gezien mag worden. De weg is die waardoor het waarachtige
zich kan openbaren, maar er is geen streven de persoon te ontmaskeren. Juist de
ontmaskering zit vaak in de methodiek opgesloten om daarmee een doel te bereiken.
Iemand zit er dan schaamteloos bij. "Toegang tot de mensen krijgen als tot een huis,
waar men binnen gaat en door alle gangen en kamers loopt. Maar wat daarvoor
nodig is!"26
Een raadsvrouw of raadsman is niet uit op het geven van raad, maar is eerst dan
raadgevend wanneer hij zó vervolg weet te geven aan dat wat er is en gebeurt, dat de
cliënt zich gekend voelt en nu meer bewust en meer verbonden verder kan. Door
zich te verplaatsen in de ander, tot zich door te laten dringen wat de ander zegt, zich
verplicht voelen om met een antwoord zich te verhouden tot de vraag, komt degene
die om raad wordt gevraagd erachter wat hij zelf van de zaak vindt. De mogelijkheid
van raad doet zich eerst voor als de raadspersoon er iets tegenover stelt, risico neemt,
zichzelf verbindt met de ander door zijn beste weten, dit is zijn innerlijk weten, te
vertellen. De communicatie is zo niet bedacht, heeft niet eerder plaatsgevonden, is
dus geen reproduktie. In plaats daarvan gaat de één mee met de stroom van de
ander, in het besef van het verschil komt de uitdrukking van de ingeving als een
verrassing, het feit van raad is daar. Het creatieve antwoord van degene die een
sprong waagt, ontspringt op het kruispunt van onwetendheid en inzicht.
Raad vloeit voort uit contact. Raad is dan juist iets verrassends dat in het tussenmen-
selijk contact op een gegeven moment blijkt te gebeuren. Eén enkele zin is voor de
ander opeens heel wezenlijk. Het is niet een kwestie van jij vraagt en ik geef raad,
maar 'het gebeurt' (niet ik of jij gebeurt!) pas wanneer béide personen volledig
aanwezig zijn. Het 'treffen van het juiste' is bovendien niet een bedenksel of het
verstrekken van informatie en deskundig advies, maar een uitdrukking van een
creatieve impuls waar moed voor nodig is. Om te bevorderen dat het juiste ogenblik
wordt getroffen moet er een houding zijn van ontvankelijkheid voor wat er is en
gebeurt, moet er innerlijk een vormgevend proces worden doorgemaakt alvorens dat
wat wordt waargenomen en geweten trefzeker naar buiten kan worden gebracht. De
ingeving, verkregen na hard werken, vergt dan nog eens een sprong in het duister.
Of het klopt wat de raadspersoon zegt en hoe het aankomt moet blijken. 'Het juiste'
is dus niet te meten, maar geeft wel een maat aan als déze uitkomst van déze
gedeelde actualiteit. Dat de ander zus of zo zou 'moeten' komt in de raadspersoon
dan niet eens op. Hij gaat juist ervan uit dat de ander het zelf wel weet als hij zijn
vraag om raad zelf gaat leven. De situatie die maakt dat de raadspersoon tegen de
ander zegt welke beslissing hij in zijn situatie moet nemen zal zich in het raadswerk
dan ook niet snel voordoen. Bovendien is de ander vrij om met het gesprek te doen
wat hij verkiest, zo ook met een raad. "Rat ist ja minder Antwort auf eine Frage als
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em Vorschlag, die Fortsetzung emer (eben sich ab rollenden) Geschichte ange-
hend."27 Daarbij zal de grondhouding van de raadspersoon er een zijn van belange-
loosheid die een algemeen menselijk belang waarmaakt. Een raadspersoon is zijn
beroep niet waardig als hij met zijn raadgevingen egocentrische macht over andere
mensen wil verkrijgen.
Zo beschouwd is het raadswerk een levenskunst, voortdurend een opgave en uit-
daging om op een open, sensibele en reflexieve wijze in een raadsituatie naar een
juiste weg te zoeken en er een te kiezen. Dit geldt zowel voor de situatie dat de ander
de noodzaak voelt een beweging naar iemand anders te maken, als voor het omge-
keerde: dat de raadspersoon op iemand afstapt bij wie hij gezien hebt dat het hem
even niet zo goed gaat en hem uitnodigt weer een stap naar de wereld te doen, de
menselijkheid oppakken en zijn probleem aangaan. De raadspersoon komt op voor
het leven, zijn eigen bestaan is daarbij niet het uitgangspunt, maar omwille van het
leven vertegenwoordigt de raadspersoon het typisch menselijke, waarin hij die ander
gelijkelijk herkent en erkent, bekrachtigt en daarmee ondersteunt. Dat kan alleen
iemand die zich innerlijk vrij kan maken, uit eigen ervaring zich kan verplaatsen in
de ander en in zijn eigen verantwoording staat, met hart en ziel, gis en raak iets kan
zeggen en voor het overige zwijgt. Raad valt negatief op als het gegeven wordt
zonder contact en zonder verhouding, maar valt als geschenk toe in een bewustzijn
van autonomie in verbondenheid.

Tot besluit

Met dit betoog is afstand genomen van de gebruikelijk invulling van methodiek en
methodiek-ontwikkeling. Het denken in methode(n) is daarmee niet van de baan,
maar om de ander tot zijn recht te laten komen is gekozen voor de weg die de mens
zelf gaat in zijn leven. Die weg deelt hij met de ander als medemens. Een ander die
de levenscyclus van doodgaan naar nieuw leven wekken heeft doorgemaakt, steeds
weer het oude kan loslaten om het nieuwe mogelijk te maken, heeft daar doorheen
gaande zijn zintuigen zo tot ontwikkeling gebracht dat hij in de loop der jaren een
vermogen heeft verworven dat in zijn fijngevoeligheid en in zijn zeggingskracht
raadgevend kan zijn voor degenen die in principe hun eigen weg gaan. Zo kunnen
we spreken van een gelijkwaardig en wederkerig contact, doordat de vraag van de
cliënt 'hoe verder?' vervolgens ook de vraag is die de raadspersoon zich zal stellen:
'hoe verder?'. Doordat de één naar de ander luistert komen zij ieder in hun gang en
stand van zaken tot inzicht. De 'cirkel van het leven' is rond wanneer het verder
vertellen van de raadspersoon de ander zo bij zichzelf brengt dat deze 'meer zichzelf'
verder kan. Het kunnen geven van existentieel doorleefde raad is weliswaar een
verworvenheid van de raadspersoon, maar of vervolgens het juiste wordt getroffen
moet nog blijken. Bovendien is het vervolg een zaak van de cliënt die zo het resultaat
bepaalt.
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Inleiding

Binnen het veld van ZOtgen welzijn neemt methodiekonrwikkeling een belangrijke
plaats in. In de achter ons liggende jaren heeft dit zelfs nog een zwaarder accent
gekregen, wat alles te maken heeft met een toenemende bezuinigingsdruk en met
een oprukkende zakelijkheid. Doelmatigheid, doeltreffendheid en professionele
kwaliteit zijn sleutelbegrippen geworden, in combinatie met de invoering van een
bedrijfsmatig taalspel. 'Afrekenen op basis van aantoonbare effecten van het leveren
van een bepaald produkt' wordt ondertussen als een normale zin beschouwd binnen
het veld van zorg en welzijn.
Het nastreven van deze nieuwe zakelijkheid heeft ertoe geleid dat aan het werken
met welomschreven methodieken en gestandaardiseerde procedures en protocollen
een steeds groter belang wordt gehecht, als het erom gaat de kwaliteit van zorg en
hulpverlening te verhogen. De invoering van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zal
deze tendens waarschijnlijk alleen nog verder versterken. Vanuit het management
van instellingen zal het op een dergelijke manier werken met kracht worden aanbe-
volen, zo niet voorgeschreven. Of men daar op de werkvloer werkelijk mee uit de
voeten kan, valt nog te bezien.
Dat is echter niet de vraag die in dit artikel centraal zal staan. Hieronder wordt
aandacht gevraagd voor een aantal vooronderstellingen die schuil gaan achter be-
paalde vormen van methodisch werken, waarbij het vooral gaat om die vormen die
kunnen worden aangeduid als toegepaste wetenschap. Methodieken worden daarin
gepresenteerd en gelegitimeerd als afgeleide van wetenschappelijke kennis. Er wordt
uitgegaan van een positivistisch interventieprogramma. Dit programma hanteert als
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beginsel dat bepaalde 'gevallen' op vastgestelde en welomlijnde manieren moeten
worden aangepakt. Alleen door zó te handelen is de kwaliteit van de zorg gegaran-
deerd. Vervolgens is de vraag aan de orde of professioneel werken niet op een andere
manier kan worden ingevuld. Er is wat dit betreft gesproken van post-positivistische
programma's, waarbinnen het accent met name ligt op communicatieve praktijken en
niet op standaardisatie. Elders heb ik, samen met Harry Kunneman, in dit verband
de term 'normatieve professionaliteit' gepresenteerd (Van Houten en Kunneman
1993). Het ging daar om een eerste aanduiding van een het type professionaliteit dat
ons inziens goede perspectieven biedt voor humanistisch geestelijk werk. Nu al moet
worden gezegd dat het hier gaat om een alternatieve benadering die haaks staat op de
dominante technisch-instrumentele. Dit houdt in dat als je op een dergelijke manier
werkt, je een goed verhaal achter de hand moet hebben om andere beroepskrachten
ervan te overtuigen dat sprake is van professioneel werken. Het gaat er daarbij niet
om te claimen dat humanistisch geestelijk werk zo uniek is dat daar een heel eigen
type professionaliteit voor nodig is. Dat is inhoudelijk niet nodig en strategisch ook
niet handig. Normatieve professionaliteit kan ook voor andere beroepsgroepen bin-
nen het veld van zorg en welzijn uitermate relevant zijn en sluit aan bij een wat
tegendraadse ontwikkeling die zich ook binnen dat veld voordoet, een ontwikkeling
die niet zozeer de kwaliteit van zorg, maar de kwaliteit van leven centraal stelt. Met
name vanuit feministische hoek zijn impulsen gegeven aan het ontwikkelen van een
theorie van de zorg, met speciale aandacht voor de morele dimensies daarvan. Het
idee van een normatieve professionaliteit sluit daarbij aan.

Een vreemde eend, een rare vogel?

Met enig gemak is in de inleiding humanistisch geestelijk werk maar even opgeno-
men binnen het veld van zorg en welzijn. Daar zullen waarschijnlijk niet alle werkers
het mee eens zijn. Er is namelijk een zekere neiging om een uitzonderingspositie te
claimen, waarbij geregeld met de vrijplaatsfunctie en de ambtshalve binding wordt
geschermd. Geestelijk werk plaatst zich hiermee buiten de reguliere zorgsector.
Zowel inhoudelijk als strategisch zijn daar zwaarwegende bezwaren tegen iiJ. te
brengen.
Wat de strategische kant betreft het volgende. Het door Hirsch BaIIin ingediende
wetsvoorstel Geestelijke Verzorging in Justitiële Inrichtingen en Zorginstellingen,
was voor Simons een goede reden om geestelijke verzorging niet in de Kwaliteitswet
Zorginstellingen op te nemen. Dit laatste houdt in dat als het wetsvoorstel wordt
aangenomen - en er zijn weinig redenen om te vermoeden dat dat niet zal gebeuren
- geestelijke verzorging niet valt onder 'verantwoorde zorg'. In een andere wetsvoor-
stel wordt gesteld dat geestelijke verzorging een integraal onderdeel van de zorg is.
Dat lijkt misschien mooi, maar dit wetsvoorstel wordt vermoedelijk niet aange-
nomen, en als het wel wordt aangenomen gaat het om een wet zonder handen en
voeten. De positie van geestelijke verzorging binnen zorginstellingen wordt hier
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ernstig door verzwakt en het vermoeden dat dat ook de bedoeling van Simons was, is
niet ongegrond. In het ontwerp van de Kwaliteitswet Zorginstellingen was immers
wel degelijk een passage over geestelijke verzorging opgenomen, maar in het wets-
voorstel is deze geheel verdwenen.
Het gaat er hier niet om deze wetstrajecten uitgebreid te analyseren. Waar het wel
om gaat is de positionering van het geestelijk werk: maakt het deel uit van het veld
van zorg en welzijn of meent het een geheel eigen positie te moeten innemen? Voor
alle duidelijkheid ben ik van mening dat laatstgenoemde opstelling ertoe leidt dat de
positie van geestelijk werk wordt verzwakt. Toenemende secularisatie (zie het rapport
van het Sociaal en Cultureel Planbureau) zal ertoe leiden dat geestelijke verzorging
als afzonderlijke beroepssoort aan geloofWaardigheid zal inboeten.
Ten aanzien van geestelijke werk kunnen drie posities worden onderscheiden. De
eerste kan als traditioneel worden aangeduid. Geestelijk werk wordt daarbij primair
gepresenteerd als een levensbeschouwelijke aangelegenheid, waarbij de binding aan
een levensbeschouwelijk (en dat betekent doorgaans kerkelijk) genootschap centraal
staat. Deze benadering heeft een belangrijke plaats in het wetsvoorstel van Hirsch
Ballin. Een tweede positie is die welke in de huidige beroepspraktijk veelal wordt
voorgestaan. Het gaat dan om een duale positionering. Ongeacht denominatie is er
een zekere professionaliteit voor alle geestelijk werkers en daarnaast is er een ambts-
halve binding per genootschap. Een wat curieus hinken op twee benen, of eten van
twee walletjes, waarbij professionaliteit en levensbeschouwelijkheid twee gescheiden
lijnen zijn: professioneel en ambtshalve. Met name in ziekenhuizen doet dit model
opgeld, waarbij meermalen het probleem zich voordoet dat het nauwelijks mogelijk
is de gemeenschappelijke professionaliteit boven tafel te krijgen. Verwonderlijk is dat
niet, er is immers geen gemeenschappelijke beroepsopleiding voor geestelijk werkers
en er is ook geen overleg over afstemming tussen de wetenschappelijke beroepsoplei-
dingen. Een derde positie tenslotte, gaat uit van professionaliteit met daarbinnen
levensbeschouwelijke pluriformiteit. Normatieve professionaliteit dus, ervan uit-
gaande dat zorg niet zonder morele dimensie kan.
In dit artikel wordt deze derde positie ingenomen, echter niet primair om strategi-
sche overwegingen maar meer om inhoudelijke redenen. Geestelijk werk beoogt de
kwaliteit van leven te vergroten, met name door cliënten uit te nodigen dan wel uit
te dagen daar zelf aan te werken; cliënten die vaak geconfronteerd zijn met ingrij-
pende bestaansvragen en een zeker risico lopen te worden benaderd als zorg-object.
Het werken aan het bewerkstelligen van een menswaardig bestaan blijft echter niet
beperkt tot cliënten, maar betreft ook de instellingen waarbinnen deze zich bevinden
en de bredere maatschappelijke context. Dienaangaande is gesproken over humani-
sering van zorg en het bevorderen van levenskunst. Dit werk is een bij uitstek
professionele aangelegenheid, met name omdat de verzakelijking binnen het veld
van zorg en welzijn er gemakkelijk toe leidt dat aandacht voor dergelijke zaken
verslapt. Juist omdat het hier gaat om kwaliteit van leven is een normatieve bevra-
ging geboden en deze normatieve dimensie kan niet worden losgemaakt van het
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professionele handelen. Sterker geformuleerd: de normativiteit vormt een kern van de
professionaliteit. Zonder deze kern is professioneel handelen niet goed mogelijk,
maar ook ongeloofWaardig. Het spreken over kwaliteit van leven vereist een betrok-
ken morele oordeelskracht en dit is niet iets naast professionaliteit, maar een wezen-
lijk onderdeel ervan.
Het is vervolgens niet zo dat er in het beroep twee lijnen naast elkaar bestaan, een
professionele en een levensbeschouwelijke. Evenals dat bij andere beroepen het geval
is maakt de levensbeschouwelijke component deel uit van de professionaliteit, zij het
dat deze component doorgaans niet benoemd wordt als levensbeschouwelijk. Een
dergelijke positionering kan gevolgen hebben voor de ambtshalve binding, maar dat
is niet op voorhand noodzakelijk. Een verdere uitwerking van dit vraagstuk laat ik
hier verder achterwege. Waar het om gaat is te benadrukken dat geestelijk werk een
gewoon en hedendaags beroep is en geen vreemde eend of laat staan een rare vogel.
Met het voorgaande wil ik niet beweren dat dit beroep exclusiviteitsaanspraken kan
doen gelden wat betreft het bijdragen aan kwaliteit van leven en humanisering van
zorg. Integendeel, van deze beroepsbeoefenaren mag worden verwacht dat ze andere
beroepsgroepen daar ook gericht op bevragen. Voor de kwaliteit van de zorg is een
dergelijke bevraging van doorslaggevend belang. Het gevaar is namelijk groot dat de
nieuwe zakelijkheid ertoe leidt dat kwaliteit primair langs economisch-technische
lijnen wordt ingevuld. In de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn de eerste twee eisen
die aan verantwoorde zorg worden gesteld doeltreffendheid en doelmatigheid. De
patiënt- (of cliënt-)gerichtheid als derde en laatste eis refereert in sterke mate aan het
beeld van de kritische consument op de zorgmarkt en zeker niet aan de kwaliteit van
leven van die patiënt als mens. Een beroepsgroep die zich expliciet met dit laatste
bezighoudt is dan ook dringend geboden.

Het positivistisch interventieprogramma

In het voorgaande is de positie van geestelijk werk binnen het veld van zorg en
welzijn aangegeven. Voordat, in het verlengde van een post-positivistisch interven-
tieprogramma, verder wordt ingegaan op normatieve professionaliteit, is het zaak het
thans dominante, positivistische interventieprogramma in hoofdlijnen te schetsen.
Dit programma is verbonden met gangbare vormen van professionalisering binnen
het veld van zorg en welzijn. Onder professionalisering wordt dan verstaan: het op
wetenschappelijke inzichten funderen van interventiepraktijken, zoals behandelen,
hulpverlenen, begeleiden, adviseren enz. Deze praktijken berusten op het toepassen
van wetenschappelijke kennis en in die zin kan ook gesproken worden van toegepas-
te wetenschap. De vooronderstelling hierbij is dat de wetenschap over de algemene
kennis beschikt die nodig is om in concrete situaties te kunnen worden toegepast.
Deze kennis moet deel uitmaken van theoriebestanden die wetenschappelijk zijn
beproefd.
Een voorbeeld kan dit verhelderen. In de nutstheorie wordt geprobeerd te verklaren
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hoe menselijk gedrag in een bepaalde richting kan worden beïnvloed. Deze verkla-
ring bestaat uit het toedienen van positieve (belonen) of negatieve (straffen) prikkels,
waarbij het uitgangspunt is dat beloond gedrag wordt herhaald en bestraft gedrag
niet. Belonen en bestraffen kunnen hierbij overigens allerlei vormen aannemen.
Toepassingen van deze abstracte theorie kunnen we op vele plaatsen aantreffen,
bijvoorbeeld in de sfeer van de criminaliteitsbestrijding, waarbij wordt geprobeerd
misdaad te doen afnemen door de pakkans te vergroten, en de straffen te verzwaren.
Binnen het wetenschappelijk onderwijs wordt geprobeerd snel studeren te stimule-
ren door het invoeren van een tempobeurs, waarbij dus een financiële prikkel in het
geding is. Eenzelfde prikkel treffen we aan bij het anti-automobiliteitsbeleid: maak
autorijden duur dan nemen de mensen vanzelf het openbaar vervoer (dat je dan
uiteraard niet ook duurder moet maken). De legitimatie van dergelijke beleidsmaat-
regelen berust op de genoemde nutstheorie.
Een ander voorbeeld is de benadering waarbij wordt gezocht naar de directe oor-
zaken van problemen. Als wetenschappelijk kan worden bepaald waardoor een
probleem wordt veroorzaakt, kan het probleem op wetenschappelijk verantwoorde
wijze worden opgelost. Wat in wetenschappelijke zin een causale verklaring is in
termen van oorzaak en gevolg, wordt in de interventiepraktijk gefinaliseerd, waarbij
het gevolg het te bestrijden probleem is en de oorzaak datgene waar de interventie
zich op richt. Als bijvoorbeeld wetenschappelijk is aangetoond dat stress op het werk
vooral wordt veroorzaakt door een chaotische werksituatie, dan zal een organisatie-
adviseur proberen de structuur van de organisatie te verhelderen, verantwoordelijk-
heden helder te krijgen en afspraken maken over procedures. Een dergelijke inter-
ventiepraktijk is uiteraard alleen mogelijk als de variabele waardoor het probleem
wordt veroorzaakt manipuleerbaar is (er wordt ook wel gesproken van manipu-
labelen).
Tenslotte, in veel gevallen zal onvoldoende bekend zijn waardoor een probleem
wordt veroorzaakt of zijn de causale variabelen niet manipuleerbaar, In dat soort
gevallen biedt standaardisatie van vaardigheden uitkomst. Dit komt erop neer dat
aankomende beroepsbeoefenaren leren volgens bepaalde methodieken te werk te
gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde protocollen en behan-
delplannen en van elk geval wordt een systematische registratie wordt bijgehouden,
die het voor een supervisor mogelijk maken de interventie te evalueren. Registratie
maakt het ook mogelijk dat een collega de behandeling overneemt, want in beginsel
mag het niet uitmaken welke beroepsbeoefenaar het werk doet. Ofschoon meer dan
eens wordt gesuggereerd dat dergelijke methodieken gefundeerd zijn op wetenschap-
pelijke inzichten, is het in praktijk vaak zo dat ze in feite gebaseerd zijn op ervarings-
kennis, die vervolgens wetenschappelijk wordt gelegitimeerd.

Het voordeel van bovenstaande handelswijzen is dat er een solide uitstraling van uit-
gaat. De professionele beroepskracht doet niet zomaar wat, maar baseert zich op
wetenschappelijke kennis. Er wordt uitgegaan van een directe en aantoonbare relatie
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tussen interventie en eindsituatie. Als gesproken wordt over doeltreffendheid en ef-
feetmeting - en dat gebeurt de laatste jaren steeds meer - wordt er in feite van uitge-
gaan dat er een eenduidig verband bestaat tussen interventie-inspanning en resul-
taat. Hierbij wordt verondersteld dat een probleem kan worden geherformuleerd tot
een behandelbaar geval. Niet behandelbare gevallen worden meer en meer geweerd,
want daar kan men niet op worden afgerekend. Hieruit kan worden afgeleid dat de
nieuwe zakelijkheid stuurt in de richting van positivistische interventieprogramma's
en werkers worden onder druk gezet om deze ook in praktijk te brengen.
Over het positivistische interventieprogramma valt aanzienlijk meer te zeggen, waar-
bij zeker ook een aantal nuanceringen moeten worden aangebracht. Hier volsta ik
met deze ruwe schets, die alleen bedoeld is om aan te geven waar het post-positivisti-
sche interventiedenken zich tegen afzet. Overigens is het van belang te bedenken dat
de aanduiding 'interventie' een zeer brede verzamelterm is, waarbij het 'tussen beide
komen' enorm veel vormen aan kan nemen. Theoretisch dus ook die van geestelijk
werk.
Ik kan me voorstellen dat geestelijk werkers geneigd zullen zijn te ontkennen dat ze
ook maar iets uitstaande hebben met een positivistisch interventieprogramma, zeker
als ze daar nog nooit van gehoord hebben. In werkelijkheid zit dat programma
echter aanzienlijk subtieler in elkaar dan hier ruw geschetst is en ook de vraag naar
de effectiviteit van geestelijk werk is wel degelijk gesteld. Dat ligt in tijden van
krimpende budgetten en kwaliteitswetten voor de hand. De verlokking om dan met
een positivistisch verhaal aan te komen is groot; een brutale professie die claimt over
een bewezen en doeltreffend interventie-arsenaal te beschikken laat zich niet zo
gemakkelijk in een bezuinigingshoek dringen. Als je dat niet wilt dan is het zaak een
gepast antwoord bij de hand te hebben.

Een post-positivistische vertelling

Tegen het positivistische interventieprogramma zijn (wetenschaps)theoretische,
praktische en bovenal morele bezwaren in te brengen. Ik beperk me hier tot de
laatste. Het programma gaat ervan uit dat menselijke problemen volgens een soort
machine-model kunnen worden opgelost, waarbij mensen uiteindelijk worden bena-
derd als zorgobjecten, die gereduceerd worden tot gevallen. De eerder genoemde
nutstheorie gaat uit van kneedbare 'plastic people' die middels het toedienen van
prikkels, buiten hun wil om, gestuurd kunnen worden. Meer in het algemeen gaat
het model van toegepaste wetenschap ervan uit dat mensen onderworpen zijn aan
wetten waar ze zelf geen greep op hebben. In dit opzicht is sprake van determinisme,
dat weinig ruimte laat voor autonomie en voorbij gaat aan probleemoplossende
vermogens die ieder mens zelf heeft (disabeling professions, deskilling). Methodiek-
ontwikkeling gaat in veel gevallen uit van standaardisatie van zowel probleemdefini-
ties als van oplossingsstrategieën, waarbij de definitiemacht bij de professionele
beroepskracht ligt. Het gaat om een manier van werken die in verregaande mate
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procedureel-instrumenteel is, waarbinnen geen ruimte is voor een morele dimensie.
In meer algemene zin moet worden geconstateerd dat praktijken die op dit program-
ma zijn gebaseerd er sprake is van een asymmetrische verhouding tussen cliënt en
deskundige, waarbij de cliënt onderworpen is aan de doe-beweringen van de des-
kundige. De professionele beroepskracht is vervolgens meer en meer gebonden aan
richtlijnen die superieuren of het management van de instelling hebben opgelegd.
Interventiepraktijken hebben aldus alles met macht te maken, die soms op nogal
brutale wijze de alledaagse leefWereld binnendringt.

Het begint tijd te worden op zoek te gaan naar een alternatief dat wat dichter bij de
mensen die het betreft blijft en ruimte laat voor waardenbetrokkenheid. Een derge-
lijk alternatief zal een wat bescheiden signatuur moeten hebben, dus zonder al teveel
pretenties, maar tegelijkertijd wel staan voor de zaak. Dit alternatief wordt hier
gezocht in de richting van een post-positivistisch interventiedenken en is volgens mij
bij uitstek geschikt voor geestelijk werk. Ook voor andere beroepsgroepen biedt dit
denken aangrijpingspunten om te voorkomen dat je te zeer in de ban komt van de
nieuwe zakelijkheid en de daar vigerende retorieken. Het gaat hier om een benade-
ring die het accent legt op meer bescheiden vormen van begeleiding en op het
vermogen van mensen om zelf hun problemen op te lossen of een levensplan te
ontwikkelen, als ze maar over voldoende zelfvertrouwen beschikken en zich niet
afhankelijk maken van professionele hulpverleners. Er wordt niet gezocht naar een
positivistische legitimatiegrondslag van interventies, maar naar de articulatie van een
meer levensecht verhaal, waarbinnen expliciet ruimte is voor normativiteit en sub-
jectiviteit. Uitgangspunt is dat ieder mens in staat moet worden gesteld zelf een
levensplan te ontwikkelen, problemen te formuleren en gestimuleerd moet worden
zelf oplossingsstrategieën te ontwikkelen. Centraal staat de kwaliteit van het bestaan
(en dus niet de kwaliteit van zorg of hulpverlening) en de nadere reflectie over de
parameters die er wat dat betreft toe doen. Hierbij wordt uitgegaan van een symme-
trische relatie tussen begeleider en cliënt; een relatie die vorm krijgt binnen commu-
nicatieve praktijken waarbij het gaat om de explicitering van waardenbetrokkenheid
gericht op zingevingsvragen, levensplannen ('lifeplans', Beck) en morele betekenis-
sen ('moral meanings', Giddens). Havel sprak over een 'leven in waarheid'. Van de
professionele beroepsbeoefenaren mag worden verwacht dat deze zich primair rich-
ten op het laten leren leven in waarheid, ervan uitgaande dat ieder mens over een
dergelijke faculteit beschikt.
Binnen een dergelijk post-positivistisch verhaal komen termen als doelmatigheid,
doeltreffendheid en afrekenen als centrale ijkpunten uit het verkeerde taalspel.
Uiteraard, er moet wel efficiënt worden gewerkt, rekening houdend met schaarse
middelen, en het werk moet ook goed georganiseerd zijn, maar dit zijn eerder
randvoorwaarden dan dat ze de kern van de zaak vormen. Van groter belang is dat
het werk ergens over moet gaan, te weten de kwaliteit van leven. Het kan dan niet zo
zijn dat gewerkt wordt met een vast stramien, waarbij de deskundige bepaalt wan-
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neer het wel en wanneer het niet goed gesteld is met de kwaliteit van leven. Dat is bij
uitstek een zaak van ieder mens zèlf, van het eigen levensproject. Als mensen daar
moeite mee hebben, is de vraag 'waarom kan je daar zelf niets aan doen' van
doorslaggevend belang, en dan gaat het er zeker niet om dat de deskundige uiteinde-
lijk een diagnose stelt en in het verlengde daarvan een behandelplan formuleert.
Voor dit soort methodieken is binnen deze benadering geen ruimte. De ander wordt
wel systematisch bevraagd, maar bepaalt uiteindelijk zelf welke les er kan worden
getrokken.
Als het gaat om werk binnen instellingen, moeten ook deze expliciet op dit punt
worden bevraagd. Zoals bijvoorbeeld Henk Manschot in zijn oratie uiteenzette,
hebben zorginstellingen nogal de neiging het accent te leggen op overleven (lijfs-
behoud) als zodanig en niet op kwaliteit van leven (levenskunst), waarbij de kwali-
teit van de zorg niet wordt bezien vanuit het perspectief van de kwaliteit van leven.
Uiteraard, ziekenhuizen zijn er niet om mensen gelukkig te maken, maar omgekeerd
mag het ook niet zo zijn dat het functioneren van een ziekenhuis de kwaliteit van
leven van degenen die er verblijven of werken blokkeert. Wat dat betreft richt deze
benadering zich per definitie mede op institutionele contexten. Dit in tegenstelling
tot de positivistische receptuur, die bij uitstek zaken analytisch uiteenlegt. In de
hedendaagse gezondheidszorg is hier trouwens in toenemende mate kritiek op geuit
en wordt gezocht naar mogelijkheden voor een meer integrale zorg en dat heeft
verregaande consequenties voor het functioneren van instellingen.
Nog een stap verder gaat de vraag of bepaalde vormen van zorg wel thuishoren in
instellingen. De explosieve groei van de zorgsector in combinatie met het oprukken
van het positivistische interventieprogramma, is gepaard gegaan met een indrukwek-
kend differentiatieproces. In veel gevallen is zorg losgemaakt van het alledaagse
sociale verkeer en ondergebracht binnen instituties. Het heeft er soms alle schijn van
dat zorg geven en zorg vragen eigenlijk niet thuishoren in het alledaagse sociale
bestaan. Met bijvoorbeeld Joan Tronto (in haar prachtige boek Moral boundaries)
benadruk ik het omgekeerde: zorg (care) behoort centraal te staan in het menselijk
bestaan in de vorm van aandacht voor de ander (attentiveness), verantwoordelijk-
heidsbesef voor de ander (responsibility), zorgverlening (competence) en ontvanke-
lijkheid (responsiveness). Tot het post-positivistische interventieprogramma behoort
het expliciteren van gehanteerde mens- en maatschappijbeelden en de morele reflec-
tie daarover. Tegen deze achtergrond is dan mede de vraag van belang of bepaalde
vormen van zorg wel een eigen institutioneel kader behoeven, waarbij re-integratie
van zorg en welzijn in het alledaagse sociale verkeer als ijkpunt wordt genomen. De
instituties zijn in de achter ons liggende decennia immers wel erg gulzig geweest.
De inzet is om daar waar dat mogelijk is, en dat zal zeker niet altijd het geval zijn, te
streven naar de-institutionalisering. Dat is voor een professionele beroepsgroep een
wat eigenzinnige opstelling. Immers, doorgaans claimt zo'n groep juist een eigen
interventiedomein, met een daarmee corresponderende organisatorische setting.
Echter, de hier voorgestane normatieve professionaliteit gaat ook wat dit betreft uit
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van radicale morele bevraging, met als uitgangspunt dat mensen in beginsel zelf in
staat moeten zijn een levensplan te ontwikkelen, dan wel hun problemen op te
lossen. Een dergelijke benadering voorkomt mede de tot nu toe gebruikelijke stan-
daardisatie in de sfeer van professionele hulpverlening. In plaats daarvan wordt
uitgegaan van contextualiteit en subjectiviteit; zorg op maat in de eigenlijke beteke-
nis van het woord.
Een dergelijke manier van werken veronderstelt op managementniveau een zelf-
bewuste, communicatieve organisatie waarbinnen weinig ruimte is voor routine-
matig gedrag. Handelingspraktijken worden voortdurend bevraagd op ingeslepen
vanzelfsprekendheden. De hierbij te hanteren methodiek heeft iets weg van een
shock-therapie: het morrelen aan 'agreed upon conventions' - de gebruiken waar-
over niet meer wordt gesproken, impliciete afspraken en daarmee verbonden prak-
tijken. Het bevragen van zulke gebruiken kan bij uitstek als geestelijk werk worden
aangeduid. De organisatie wordt immers aangesproken op haar reflexieve gehalte en
morele bewustzijn. Daar hoort ook het activeren van de organisatiecultuur (corpora-
te identity) bij, met als richtpunt het leveren van een bijdrage aan de humanisering
van (samen)leven, het gevoelig maken van organisaties voor zingevingsvragen, voor
het respecteren van menselijke waardigheid. Wellicht toch weer een groot verhaal,
maar dit keer zonder hoofdletters of uitroeptekens. Het gaat er immers niet om een
nieuw deskundologisch regime (Kunneman) te vestigen, maar om over dergelijke
zaken communicatieve praktijken te ontwikkelen en methodiekontwikkeling zal
zich met name daarop moeten richten.

Hoe zal zo'n nieuwe vertelling in het huidige no-nonsense tijdperk vallen? Op het
eerste gezicht en op de korte termijn waarschijnlijk niet zo goed; nieuwe zakelijkheid
wijst in veel opzichten juist de andere kant op. Maar als ik goed luister naar geluiden
uit de wereld van bedrijfskunde en personeelsbeleid, van het hedendaagse manage-
ment- en organisatiedenken, maar ook van de interpretatieve beleidsanalyse en
normatieve bestuurskunde, dan herken ik bepaalde melodieën en soms heb ik het
idee dat de zogenaamde 'zachte sector' wanhopig achterloopt. Het 'zorg- Taylorisme'
dat nu model staat is binnen het bedrijfsleven een allang gepasseerd station. Het is
mijn stellige overtuiging dat het veld van zorg en welzijn op termijn meer gediend is
met communicatieve zin-deskundigen, dan met calculerende no-nonsense experts.

Methodiek en post-positivisme

In het voorgaande heb ik de term 'methodiek' al meermalen gebruikt en wel in twee
betekenissen. In het eerste geval ging het om methodiek in de zin van standaardisatie
van handelingspraktijken (coördinatie van vaardigheden) in het kader van positivis-
tische interventieprogramma's. In het tweede geval werd vertrokken vanuit een post-
positivistisch denken en is de vraag van belang wat dat inhoudt voor methodiek-
ontwikkeling. Hieronder ga ik met name op deze tweede betekenis in, maar eerst
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nog iets over de eerste benadering. Zoals gezegd wordt een dergelijke benadering
met kracht gestimuleerd door de oprukkende nieuwe zakelijkheid. Wil je als be-
roepsgroep overleven dan moet je eigenlijk toch een arsenaal solide methodieken
kunnen laten zien om de professionele kwaliteit van het werk aannemelijk te maken.
Daarbij is een bedrijfsmatige manier van werken geboden, waarbij marktgerichtheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid bepalend zijn. Het produkt moet tegen een zo
laag mogelijke prijs geleverd worden en de effectiviteit ervan moet aantoonbaar zijn.
Het belangrijkste argument om hier niet klakkeloos aan toe te geven is dat een
dergelijke management-stijl hopeloos verouderd is. Alsof er nooit een 'human rela-
tion approach of management' is ontwikkeld, laat staan 'human resource manage-
ment'. Het Taylorisme is al bijna een eeuw oud en ik denk dat dat een beetje te oud
is om het ongeclausuleerd te gaan invoeren binnen het veld van zorg en welzijn.
Uiteraard, (dure) beroepsgroepen moeten verantwoording kunnen afleggen van hun
werk, maar dat behoeft niet te betekenen dat dat in louter bedrijfseconomische
termen dient te gebeuren. Een dergelijke stijl veronderstelt immers positivistische
praktijken en die tijd hebben we zo ondertussen toch wel eens gehad. Overigens
acht ik het onwaarschijnlijk dat dergelijke praktijken zich binnen geestelijk werk
hebben voorgedaan. Dat zou er zo ongeveer op neerkomen dat een werker bijvoor-
beeld zou kunnen aantonen dat een gesprek van 24 minuten met een cliënt, de
menselijke waardigheid van die cliënt met r% of meer zou hebben verhoogd. Inder-
daad, het verkeerde taalspel. Langs die lijn kan de effectiviteit van geestelijk werk
niet aannemelijk worden gemaakt en zal met nog meer nadruk gevraagd worden om
een methodische verantwoording in positivistische zin. Als dit neerkomt op het
moeten geven van garanties dat het toepassen van een methodiek tot een zeker
inspanningsresultaat leidt, kan een dergelijke vraag niet worden beantwoord en is
van belang dat die vraag van tafel verdwijnt. Dit niet zozeer uit strategische overwe-
gingen, maar op grond van principiële, theoretische bedenkingen. Om te bepalen
wat dan wel passende vragen zijn, kan worden begonnen met eens te kijken wat voor
soort antwoorden vanuit een post-positivistische, normatieve professionaliteit ver-
wacht kunnen worden. Binnen deze benadering gaat het om beroepsmatige aan-
dacht voor kwaliteit van leven middels communicatieve praktijken, vanuit een
geëxpliciteerde waardenbetrokkenheid. In de sfeer van methodieken veronderstelt
dit een breed arsenaal aan communicatieve, interactieve en reflexieve vaardigheden,
een scherp analytisch vermogen gekoppeld aan het vermogen zaken met elkaar in
verband te kunnen brengen en tot kritische afWegingen te komen. De beroepsbeoe-
fenaar moet beschikken over een gefundeerde morele oordeelskracht en moet in
staat zijn anderen te begeleiden bij morele oordeelsvorming. Die anderen kunnen
cliënten zijn, maar evenzeer medewerkers binnen een organisatie en ook een organi-
satie als zodanig. Van de beroepsbeoefenaar mag zelfs worden verwacht dat deze
vaardigheden in huis heeft om een publiek debat over de zorg te begeleiden, om een
moreel beraad van de grond te krijgen, of, zoals gezegd mensen te leren te leren leven
in waarheid.
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Dit zijn allemaal geen geringe zaken, en er is nog meer, zoals het vermogen om te
gaan met contextualiteit en het kunnen weerstaan van de verleiding van standaardi-
satie, alsmede het vermogen impliciete vanzelfsprekendheden op een produktieve
wijze bespreekbaar te maken - uiteraard inclusief de vanzelfsprekendheden van de
beroepsbeoefenaar zelf. Tot het beroepsprofiel behoort voorts een houding die uit-
gaat van respect voor de ander en van probleemoplossende vermogens van ieder
mens. Wat dit betreft is een bescheiden opstelling geboden, ervan uitgaande dat
normaliter professionele begeleiding niet nodig is. Dit sluit niet uit dat zo nu en dan
een normatief professionele impuls geboden is, maar dit mag niet inhouden dat het
aan de orde stellen van vraagstukken betreffende kwaliteit van leven daarvan afhan-
kelijk is. Het probleem van de hedendaagse samenleving in het algemeen is nu juist
dat er zo weinig over de kwaliteit van leven wordt nagedacht en gesproken. Voor het
veld van zorg en welzijn geldt dan nog in het bijzon~er dat de nieuwe zakelijkheid
ertoe dreigt te leiden dat een technisch-economische kwaliteitszorg de vraag naar de
kwaliteit van leven buitensluit.

Tijd voor aandacht

Uit het voorgaande blijkt dat post-positivisme zeker niet inhoudt dat we ook voorbij
de methodieken zijn. Normatieve professionaliteit moet wel degelijk voldoen aan
bepaalde kwaliteitseisen, maar deze liggen eerder in de sfeer van een aantal algemene
vaardigheden, dan in die van pasklare plannen van aanpak. Dit laatste zou ook in
strijd zijn met de voorgestane contextgevoeligheid. Er kan geen sprake zijn van
standaard gevallen die op standaard manieren moeten worden aangepakt. Het uit-
gangspunt is: de-classificeer!
Dan nu terug naar de vraag: waartoe dient normatieve professionaliteit, ofWel:wat
levert me een post-positivistische interventiepraktijk? Antwoord: aandacht voor
kwaliteit van leven. Volgende vraag: levert dat wat op? ~twoord: dat hangt ervan af,
maar als er expliciet meer aandacht wordt besteed aan kwaliteit van leven, heeft dat
een intrinsieke waarde. Een hogere mate van zelfbewustzijn draagt bij aan de mense-
lijke waardigheid. Vraag: en wat kost me dat? Antwoord: tijd, zeg maar 'aandachts-
minuten', of beter wellicht 'aandachtsuren', en dat is niet alleen tijd van de beroeps-
kracht, maar vooral tijd van de cliënt of van de organisatie. Het nemen van tijd geeft
ruimte om na te denken, bijvoorbeeld over levensplannen, over morele betekenissen
of over 'leven in waarheid'. Hedendaagse sociale theorieën, van bijvoorbeeld Beck en
Giddens, leren ons dat juist hier een fundamenteel probleem ligt van de (laat- dan
wel post-)moderne tijd, namelijk het gebrek aan tijd voor dergelijke zaken. Onze
merkwaardige behoefte om de tijd te beheersen (denk aan het spreken over zorg-
minuten) heeft ertoe geleid dat de tijd ons beheerst. Doelmatigheid is het hoogste
goed. Naast gebrek aan tijd is er een overmaat aan organisatie, aan regelgeving, aan
procedures, ook wel aangeduid als 'systeemgeweld' , gekoppeld aan een dominant
aanwezig technisch beheersingsdenken en een onbegrensd vertrouwen in wat weten-
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schap vermag. Waartoe dit allemaal dient staat ons echter niet meer zo helder voor

ogen.
Wat ik bepleit is de verdediging van een beroepsgroep die dergelijke zaken op
professionele wijze aan de orde stelt. Binnen het geestelijk werk is het gebruikelijk
dan te spreken over levensbeschouwelijke vraagstukken en zingevingsproblemen, die
door de geestelijk werker langs twee lijnen worden benaderd: een professionele en
een levensbeschouwelijke. Mijn suggestie is de normatieve (levensbeschouwelijke)
component op te nemen in de professionaliteit van de beroepsgroep en daarbinnen
ten volle tot z'n recht te laten komen. Het kan mijns inziens niet zo zijn dat de
kwaliteit van het professionele wetk geen betrekking zou hebben op deze normatieve
component. Iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met kwaliteit van leven, zal
zich ook beroepsmatig bezig moeten houden met de waarden en normen die er dan
toe doen. Dit laatste kan niet worden terugverwezen naar een ander, levensbeschou-
welijk, discours. Als dat toch gedaan wordt, verlies je je professionele geloofWaardig-
heid.
Wat dit betreft is de in het verlengde van een post-positivistisch interventiedenken
ontwikkelde normatieve professionaliteit radicaal; binnen die professionaliteit doen
waarden er wel degelijk toe. Tegelijkertijd, en onlosmakelijk hiermee verbonden,
stelt de professie zich bescheiden op. Er is immers geen sprake meer van massieve
waardensystemen die dwingend zijn opgelegd en er wordt ook niet uitgegaan van
wetenschappelijke stelligheid. Die bescheidenheid betreft ook de in het geding
zijnde methodieken: geen gestandaardiseerde handelingsvoorschriften, maar veeleer
algemene vaardigheden in de hierboven geschetste zin.
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Hoe methodisch is professioneel
geesteliik raadswerk?

Ingrid Versteeg
Ingrid Vérsteegstudeert aan de Universiteit voor Humanistiek.

In deze bijdrage wil ik nagaan of er in het huidige humanistische geestelijk raads-
werk sprake is van een bepaalde methodiek en zo ja, of het wenselijk is om deze
methodiek nader te expliciteren. Onder methodiek versta ik eenvoudigweg de leer
van de te volgen methoden, waarbij een methode de welbedachte manier van
handelen is om een zeker doel te bereiken. Voor wat ik onder 'professioneel' versta
wil ik me aansluiten bij de door Geert van der Laan gegeven omschrijving van een
beroepsbekwaamheid die enerzijds toetsbaar is op theoretisch en praktisch niveau
(legitimeerbaar), en anderzijds een handelingsbevoegdheid inhoudt, om de professie
vorm te geven, al dan niet onder de vlag van een beroepsorganisatie.

Hoe methodisch is professioneel geestelijk raadswerk? Met deze vraagstelling wil ik
ingaan op de door EJly Hoogeveen geponeerde stelling dat geestelijk werk niet in een
methode is te vangen. Geestelijk werk, zo zegt zij, is persoonlijk en iedere geestelijk
werker zal zijn eigen methode dienen te ontwikkelen. Dat lees ik ook in haar boek
Eenvoud en Strategie, waarin zij schrijft: "Het is onmogelijk de studenten concreet
voor te bereiden op het begeleiden van mensen met een zo groot scala van (inter)
menselijke problematiek. Deze constatering geeft aan dat de opleiding een relatieve
betekenis heeft. De opleiding zal vooral werken aan een basishouding. Het profes-
sionele is niet te vinden in gespecialiseerde kennis van menselijke problematiek,
maar in de basishouding van waaruit de geestelijk werker de relatie aangaat met de
andere mens met diens specifieke problematiek".l Een aantal bladzijden verderop
lees ik echter: "Geestelijk werk bedient zich volgens de theorie van een 'geheel eigen'
strategie. Een strategie met behulp waarvan het 'geheel eigen' doel van deze beroeps-
soort wordt nagestreefd".2 Maar als je het over strategie hebt, dan heb je het ook
over het nastreven van een bepaald doel. En als er strategisch wordt gehandeld, moet
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er ook sprake zijn van diagnostisering, want anders kan er geen specifiek plan
worden gemaakt, dat toegesneden is op de cliënt en kan er niet worden toegewerkt
naar een bepaald (eigen) doel. Hoogeveen stelt echter: "In tegenstelling tot veel
andere hulpverlenende professies, bedient het geestelijk werk zich niet van diagnosti-
sering en een daarop afgestemd en uitgestippeld behandelingsplan. Een dergelijk
'objectiverende' methode, die afstand tot gevolg heeft, hanteert het geestelijk werk
niet".3

Diagnostisering

Tegen bovenstaande opvatting wil ik pertinent stelling nemen. Ook een geestelijk
raadswerker zal in het eerste contact met een cliënt wel degelijk inventariseren waar
de schoen wringt; of hij er iets mee kan en of de cliënt bij het geestelijk raadswerk
wel op de goede plek is. In eerste instantie wordt er dus gediagnostiseerd: hoe ernstig
is het probleem en (hoe) kan ik de cliënt van dienst zijn. Hoe dit gebeurt en wat
ermee gebeurt, zal geheel afhangen van de persoon van de hulpverlener. Het zal niet
verlopen volgens een van te voren uitgestippeld plan, dat kan ook niet want 'het
plan' wordt hoofdzakelijk door de cliënt zelf gemaakt. Ik vraag me wel af wat
Hoogeveen bedoelt als ze zegt dat dit altijd afstand tot gevolg heeft. Deze afstand
zou mijns inziens wel eens heel professioneel kunnen zijn. De afstand die zij hier
bedoelt, duurt maar even.
Afhankelijk van de vooronderstellingen en de levenshouding van de raadswerker zal
deze op dit specifieke moment van afstand nemen, een flexibele keuze moeten
maken tussen een doel en het middel om een bepaald doel te bereiken, waarbij het
doel ook kan zijn om alleen te luisteren bijvoorbeeld. Als er geen doel wordt
nagestreefd, waar ben je dan mee bezig?
Het doel van de geestelijk raadswerker zal altijd in principe zijn: het ten dienste
staan van de cliënt. Dit is ook eigenlijk het enige houvast dat ik krijg in het boekje
van Elly Hoogeveen, waarbij zij dit als het 'geheel' eigen doel van het humanistisch
geestelijk raadswerk definieert.
Maar is er nu wel of niet sprake van een bepaalde strategie, één die zich tot een
kennisobject (theoretisch) laat vertalen? En hoe verhoudt zich dat tot de professie
van het humanistisch geestelijk raadswerk, dus tot de praktijk? Wellicht is het zo dat
er in het verleden vooral vanuit de eigen achtergrond en inzicht van de humanistisch
geestelijk raadswerker werd gehandeld. Om dit te kunnen ondersteunen, moet ik
eerst terug in de geschiedenis.

Geschiedenis van het humanistisch geestelijk raadswerk

Het beroep van humanistisch geestelijk raadswerker is ontstaan als pendant van de
confessionele geestelijk verzorgers in de zorgsector, bij Justitie en bij Defensie. De
humanistisch geestelijk raadswerkers ontfermden zich vooral over de zich humanist
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noemenden en onkerkelijken. Om toch vooral niet onder te doen voor de andere
denominaties hanteerden ze dezelfde methodiek: luisteren en terugkoppelen naar de
cliënt, waarbij de confessionele geestelijk verzorgers vooral op God vertrouwden en
de humanistische geestelijk werkers op de mens zelf.
De rol van de kerkelijke geestelijk verzorgers stond niet ter discussie, want hij was
een vertegenwoordiger van God in dienst van de kerk en mensheid, in principe 24

uur per dag. Daar de rol van de humanistische raadswerkers hiervan afgeleid was,
stond ook zijn/haar dienstverband niet ter discussie: de legitimiteit van het humanis-
tisch geestelijk raadswerk berustte bij de ambtelijke aanstelling vanwege het Huma-
nistisch Verbond, waarbij in het kielzog van de confessionelen de vrijplaatsfunctie
werd geclaimd. Het humanistisch geestelijk werk werd aanvankelijk hoofdzakelijk
door vrijwilligers gedaan en bestond uit ziekenbezoek, geestelijke vorming en verzor-
ging in het leger, in de gevangenissen en in de arbeiderskampen, maatschappelijk
werk voor gezinnen, de organisatie van vakantiekampen voor kinderen, huwelijks-
bemiddeling (! IV), ontwikkelingssamenwerking en humanistisch vormingsonder-
wijs. Dit evolueerde in veertig jaar tijd tot een zelfstandig beroep.4 De werkwijze was
vooral gericht op empathie en aandacht voor de ander; ingebed in een cultuur die
was afgestemd op het werkveld. Later verschoof het accent naar de meer agogische
en psychologische benadering van de cliënt, waarbij men zich mede door het taal-
gebruik min of meer probeerde te onderscheiden van de vakgenoten van de andere
denominaties.
Mede in verband met het feit dat de confessionele geestelijk werkenden hun huma-
nistische collega's niet als gelijkwaardig beschouwden - wat vooral ook werd veroor-
zaakt door de veel kortere HBO-opleiding en de geringere theoretische ondergrond -
is in 1989 de Universiteit voor Humanistiek. Deze opleiding heeft als doel breder
geschoolde geestelijke werkers (humanistici) af te leveren, zodat binnen de bestaande
werkvelden het werk kan worden uitgediept en uitgebreid, maar ook kan worden
gezocht naar uitbreiding van de werkvelden.

Ookde cliënten hebben een ontw"ikkeling doorgemaakt. In de loop der jaren zijn de
cliënten steeds mondiger geworden en door de overgang van de door Harry Kunne-
man zo treffend weergegeven theemutsencultuur (waar de normen en waarden van
het gezin centraal staan) naar de walkmancultuur (waarin het individu de eigen
normen en waarden zelf ontdekt), verliezen de denominaties steeds meer hun in-
vloed. Wat ervan overblijft wordt min of meer in een mengkroes gemixed en het
individu wordt genoodzaakt zelf keuzes te maken omtrent zaken die het eigen leven
betreffen. Aan de eigen identiteit moet gestalte worden gegeven in een tijd waarin
het past om antwoorden te zoeken aangaande de diverse levensproblematieken. Er
dienen bewuste keuzes gemaakt te worden, ook ethische en morele. Hierbij hoort
ook een bewuste keuze voor de aard en de achtergrond van de geestelijk raadswerker:
het dient duidelijk te zijn waar deze voor staat. Vooral moet ook duidelijk zijn wat
de geestelijk raadswerker precies te bieden heeft, vanuit welke perspectieven de raad
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of steun wordt geboden en wat het mogelijke verloop van een contact kan zijn.
Ton Joma geeft in zijn boek Raad geven5 een aantal mogelijkheden en onmogelijk-
heden om raad te geven aan mensen met levensproblemen die zeer essentieel en
meestal ook existentieel van aard zijn en waar op het eerste gezicht geen oplossing
voor is. Duidelijk is dat het van de aanpak van de hulpverlener afhangt hoe deze
contacten verlopen. Joma vroeg aan een aantal raadslieden hun visie te geven op hun
werk. Daaruit blijkt dat iedere hulpverlener dit vanuit zijn/haar eigen perspectief in-
vult. Duidelijk wordt ook dat raadswerk alleen mogelijk is indien de hulpverlener
zijn eigen uitgangspunten geëxpliciteerd heeft. Pas als dat is gebeurd, kun je op een
goede manier aan de slag in de geestelijke hulpverlening. Het boek van Joma onder-
steunt zo de stelling van Hoogeveen, dat het humanistisch geestelijk werk een geheel
eigen manier van werken omhelst, die niet is te vangen in een bepaalde methode.
Echter, dat er in het verleden vooral vanuit de eigen achtergrond en inzicht van de
humanistisch geestelijk raadswerker werd gehandeld, neemt niet weg dat door het
veranderen van de maatschappelijke en sociaal-economische omstandigheden van de
cliënten en door de grote instroom van jonge humanistici, het wel eens heel wense-
lijk zou kunnen zijn dat er in de toekomst meer methodisch gewerkt gaat worden.
Dit ook om de herkenbaarheid van het beroep voor iedereen eenduidig te laten zijn,
zonder dat dit afbreuk doet aan de competentie van de raadswerker.
En als er dan, zoals sommigen zeggen, niet methodisch gewerkt kan worden, dan zou
het beroep naar mijn mening nog wel methodisch gedoceerd kunnen worden. Uit
gesprekken met medestudenten blijkt, dat de meeste derde jaars studenten nog maar
nauwelijks in staat zijn te formuleren waarvoor ze nu eigenlijk studeren. De oplei-
ding heet 'humanistiek', maar wat dit precies inhoudt, moet door iedereen zelf
worden ingevuld. Het werken als humanisticus is weliswaar op zeer veel terreinen
mogelijk, maar die werkvelden moeten wel door de studenten zèlf geëxploreerd
worden. Vooral ook door het feit dat er tot nu toe maar weinig leermateriaal in de
vorm van casuïstiek beschikbaar is, is het uitermate moeilijk om je een goed beeld te
scheppen van het werken als geestelijk raadswerker.
Op zich vind ik dit niet rampzalig voor een nieuwe opleiding, maar om de opleiding
en daarmee de universiteit vooral ook in de toekomst bestaansrecht te geven zal er
meer gedaan moeten worden aan een theoretische opbouw, gericht op en waar moge-
lijk, geïntegreerd in de praktijk. Ik stel me daarbij voor, dat er per werkveld een aantal
raadslieden, die al jaren in de praktijk werkzaam zijn, een aantal ervaringen op papier
zet, waarbij de meest onmogelijke situaties en voorvallen worden beschreven. Wel-
licht zou hier per werkveld een boekje van gemaakt kunnen worden, waarin vooral
ook de wetenswaardigheden van dit werkveld onder de loep worden genomen. Wat
kan en mag in bepaalde benoemde en naar doelstelling onderverdeelde instellingen;
wat moet je beslist weten voor je hier aan het werk kunt (bijvoorbeeld als stagiaire) en
wat zijn de specifieke problemen die je tegen kunt komen. Door studenten hiermee
vertrouwd te maken, komen ze goed beslagen ten ijs en zullen ze door de vertrouwd-
heid met de casuïstiek hun eigen methode kunnen leren ontwikkelen.
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Conclusie

De vraag of methodisch werken thuishoort bij het humanistisch geestelijk raadswerk
is hiermee grotendeels beantwoord. Ik verwacht eigenlijk, dat de geïnspireerde en
ervaren geestelijke raadslieden, die al een aantal jaren in het werk zitten, zeker een
eigen begrippenkader hebben opgebouwd en methodisch werken, maar dit in eerste
instantie niet als zodanig zullen benoemen. De praktijk en de ervaring heeft hen
geleerd wat te doen in welke omstandigheid.
Vanuit een gedegen kennis en vertrouwdheid met het praktisch bezig zijn met
cliënten op micro-niveau, is door een aantal humanistisch raadswerkers verder
gebouwd aan de verantwoordelijkheden van de geestelijk werkende op meso- en
macroniveau. Juist deze ervaringen hebben we in de opleiding hard nodig.
Ik denk, dat willen we een goede opleiding kunnen ontwikkelen aan de Universiteit
voor Humanistiek, ook voor studenten die net van het middelbaar onderwijs
komen, grote behoefte bestaat aan inzicht in de kundigheden en praktijkervaringen
van de reeds werkenden in de diverse werkvelden. Zodoende kunnen we wellicht
over en weer een bijdrage leveren aan een betere integratie van de theorie in de
praktijk en omgekeerd.

Als het humanistisch geestelijk raadswerk zich als een academische beroepsgroep wil
gaan profileren, zal er in het onderwijs methodischer te werk moet worden gegaan.
Het is een absolute noodzaak om de studenten vertrouwd te maken met de verschil-
lende methoden van cliëntbenadering. Ook dienen zij in aanraking te komen met
een grote diversiteit aan problemen en omstandigheden die op een bepaalde manier
opgelost zouden kunnen worden en waar de professioneel werkende geestelijk hulp-
verlener eventueel in het werk op terug kan vallen. Bovendien moet de student
inzicht krijgen in een aantal behandel- en werkmethoden en moet hij/zij enige kijk
hebben op de mogelijke uitwerkingen van een bepaalde methode. De student moet
ook ongeveer kunnen inschatten wat de mogelijke problemen van anderen bij hemt
haar zelf oproepen.
Het blijft mensenwerk, dus moet je de beroepsgroep zo goed mogelijk uitrusten met
gereedschappen. Welk gereedschap de geestelijk werker uiteindelijk gebruikt, hangt
weer af van de eigen ervaring en mogelijkheden. Vooral ook hierdoor onderscheidt
de professionele humanisticus zich van de andere geestelijke hulpverleners. In de
toekomst zullen we deze meerwaarde heel hard nodig hebben om te overleven.

Noten
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gezocht

HUMANISTISCH GEESTELIJK WERKENDEN

die mee willen werken aan de uitgave van een boek ten behoeve
van de studenten aan de Universiteit voor Humanistiek, waarin een
zo groot en divers mogelijke verzameling van ervaringen op het
gebied van het geestelijk werk wordt gegeven, in de vorm van
casussen.

Het gaat hierbij om gewone, leerzame, opwindende, spannende,
saaie en ook om foutgelopen ervaringen. Ook informatie die speci-
fiek bedoeld is voor een bepaalde beroepsgroep is van harte wel-
kom. Wat Justitie betreft kan hierbij gedacht worden aan de wette-
lijke regels, die je als geestelijk werkende in de gevangenis beslist
moet weten, omdat je hiermee geconfronteerd wordt in het contact
met de gedetineerden. In de Gezondheidszorg is het zinvol om de
hierarchie te kennen, maar ook om inzicht te hebben in het verloop
van veel voorkomende ziekten. Vrijgevestigden zouden kunnen
aangeven hoe ze o.a. de zingevingsproblematiek benaderen en
welke problemen ze tegengekomen zijn bij het opstarten van de
eigen praktijk. Bij defensie, met zijn geheel eigen structuur, is een
gedegen inzicht in de hierarchie en militaire bevoegdheden vereist.
Tenslotte zijn er wellicht humanistisch werkenden in andere func-
ties, die een welkome bijdrage aan dit boek kunnen leveren.

Reacties richten aan:

lngrid Versteeg, Pauw van Wieldrechtlaan 29, 3701 ETZeist.
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Zingeving door existentieel
biografisch werk

Een methodische benadering van
existentiële ontwikkeling

Ina Brouwer
Mw drs 1. Brouwer is toegevoegddocent praktische humanistiek aan de
Universiteit voor Humanistiek.

Eén van de problemen van geestelijk werkenden is dat zij hun werk moeilijk aan
anderen kunnen uitleggen. Als ze vertellen wat hun beroep inhoudt, doen ze dit
vaak aan de hand van voorbeelden. Zulke vertelling geven echter weinig zicht op
de existentiële dynamiek die zich tussen de raadspersoon en de ander(en) afspeelt.
Een meer methodische benadering van dit proces wu een ondersteuning voor deze
beroepsgroep kunnen zijn. De existentieel biografische methode kan daarin wel-
licht gedeeltelijk voorzien. Deze methode fungeert als leidraad om, vanuit de
invalshoek van de persoonlijke zin-beleving, systematisch naar existentiële ontwik-
keling te speuren. Bij zin-beleving kan het gaan om vreugdevolle momenten,
variërend van piekervaringen tot kleine momenten van welbevinden. Maar het
kunnen ook ogenblikken van zijn van verdeeldheid, van je niet op je gemak voelen
tot een diep gevoel van pijn. Deze belevingen vat ik op als momenten vanexisten-
tiële ontwikkeling of een uitdaging daartoe.
In dit artikel stel ik de vraag wat de existentieel biografische methode kan bijdra-
gen aan de ontwikkeling van de praktijktheorie in het geestelijk werk, toegespitst
op de profilering van de methodiek van het geestelijk werk. Eerst leg ik uit wat ik
onder geestelijk werk versta. Vervolgens geef ik weer welke moeilijkheden een rol

/
spelen bij;het uitleggen wat geestelijk werk inhoudt. Ook ga ik in op de zin-
gevingskWaliteit van geestelijk werk en de rol van de levensbeschouwing daarin.
Daarna kJm ik bij de existentieel biografische methode zelf. Heel kort beschrijf ik

\
het verschil en de overeenkomst met 'gewoon' biografisch onderwek, waarna ik de
verhoudini, tussen onderweker en onderzochte behandel. Dan beschrijf ik de
theoretische grondslagen van de methode en laat vervolgens zien wat er aan begrip
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vrij komt als je deze toepast op een (auto)biograf1sche tekst. Tenslotte geef ik vier
manieren aan, waarop de methode naar mijn mening een bijdrage kan leveren aan
het geestelijk werk.

Geestelijk werk en geestelijk functioneren

Professionele geestelijk werkers richten zich op het systematisch ondersteunen van
cliënten die zich uitspreken over hun vragen en problemen. Raadslieden gaan
gewoonlijk 'als vanzelf' met zo'n gesprek om, zonder dat ze de door hen gehanteerde
methode systematisch verhelderen. Als ze uitleggen hoe ze werken, benadrukken ze
de voor hen belangrijke ideële motieven in hun mensbeeld, zoals gelijkwaardigheid,
vrijheid of verbondenheid. Daarin ligt de grondslag voor hun professionele houding:
betrokkenheid, nabijheid en eerbiediging van de ander en zijn levensproblemen. De
werkvorm vloeit hier als het ware uit voort: bemoediging en het creëren van een sfeer
van veiligheid en vertrouwen. In dit klimaat wordt de cliënt gestimuleerd zijn of
haar existentiële vragen uit te spreken. Raadslieden weten dat dit kan leiden tot
herstel van zinervaring, betekenisgeving en het vermogen zelf richting te geven aan
het leven. Een dergelijke weergave van geestelijk werk maakt echter niet duidelijk
hoe de existentiële zelfbeleving van de cliënt zich voltrekt, terwijl die toch op
professionele wijze in gang wordt gezet. Waarom is het zo moeilijk om aan mensen,
die niet gewoon zijn in zulke termen te denken, duidelijk te maken wat geestelijk
werk is?
Een eerste oorzaak is waarschijnlijk dat ons 'geestelijk functioneren' zich gedeeltelijk
voltrekt buiten ons bewuste weten om. Natuurlijk is het mijn persoon die lichame-
lijk zin ervaart en betekenissen vormt, maar er is meer. Vanaf mijn vroegste jeugd
komen indrukken van buiten af 'binnen' en ondergaan een verwerkingsproces. Ik
hecht betekenis aan wat er in mijn leven gebeurt, zonder dat ik ooit gekozen heb
voor die betekenis. Mijn lichaam blijkt 'doorlaatbaar' voor betekenissen die ander
aan gebeurtenissen hebben gegeven. Dit onbewuste deel van geestelijk functioneren
wordt (deels) toegankelijk door beleving en herbeleving. Er wordt ook wel gespro-
ken over 'tacit knowiedge' of zwijgende kennis.l Als ik nu spreek over existentiële
ontwikkeling bedoel ik daarmee de verwerking van bewuste en niet-bewuste kennis.
Deze communiceren we niet alleen op logisch-rationele wijze.
Een tweede oorzaak is dat, juist omdat geestelijk functioneren zich maar gedeeltelijk
bewust voltrekt, existentiële ontwikkeling niet alleen mijn individueel bezit is. Ik
ben drager van collectieve betekenissen en breng de sociaal-culturele context waarin
ik leef tot uitdrukking. In de loop van mijn leven leer ik mij te verstaan met wat ik
reeds (onbewust) weet en met wat er van buitenaf op mij afkomt. Ik leer mijzelf en
anderen kennen en mijn plek in de maatschappij vinden. Maar ook in uiterst
bewuste staat van besef blijft mijn lichaam een niet bewuste dimensie van 'zwijgende
rijke kennis' produceren, vol collectieve opvattingen en zienswijzen die ik als van-
zelfsprekend ervaar en die niet makkelijk aan anderen uit te leggen zijn.
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Een derde oorzaak van het feit dat het moeilijk is om te vertellen wat geestelijk werk
en geestelijk functioneren inhouden, ligt in onze cultuur, die in mensen een 'dualis-
tisch bewustzijn' produceert. De logisch-rationele vermogens worden in onze
samenleving sterker ontwikkeld en hoger gewaardeerd dan de intuïtieve, spontane
en beeldende vermogens. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de complexe
maatschappelijke structuur die wordt gelegitimeerd door geschreven teksten en
geautomatiseerde informatieverwerking.
Dualiteit van bewustzijn kan ook in het persoonlijke leven tot existentiële proble-
men leiden. Men zoekt oplossingen in harder werken, een andere relatie, veel
uitgaan, reizen, consumptie, materiële luxe en comfort. Dat zijn echter geen oplos-
singen voor geestelijke problemen of een existentiële crisis. Zo'n crisis kan opgevat
worden als een gedwongen stilstaan bij bestaansvragen, die een mens uitdagen tot
bezinning en zelfonderzoek. Dat proces vraagt wèl het vermogen om het geestelijk
functioneren in te zetten om uit die crisis te komen. Dat lukt lang niet altijd. Om
geestelijk werk en geestelijk functioneren goed te begrijpen, moet men in staat zijn
het dualistisch denken gedeeltelijk los te laten.
Een vierde reden waarom het moeilijk is om uit te leggen waar het in het geestelijk
werk om gaat, heeft te maken met de vervreemding die in het leven van veel mensen
een rol speelt. Vervreemding kent verschillende variaties. Men kan het leven 'als leeg'
ervaren zonder zin-perspectief. Ook kan het milieu waarin men geboren wordt
cultuurarm zijn, niet gericht op geestelijke groei. Men kan ter wereld komen bij
mensen die verbitterd of cynisch zijn, of bij ouders van wie de vermogens tot zin
ervaren en betekenis geven minder zijn ontwikkeld of uit balans zijn geraakt. Het
geestelijk functioneren van zulke kinderen ontwikkelt zich anders dan van kinderen
van meer evenwichtige ouders. Voor eerstgenoemden is het moeilijker om gebeurte-
nissen te verwerken, omdat zij in hun jeugd weinig ruimte kregen om eigen ant-
woorden te formuleren. Ze werden overschreeuwd of niet gezien, hun tijd en ruimte
werd door de emotionaliteit van hun ouders 'bezet'. Andere vormen van uit balans
of vervreemd zijn komen voort uit taboes, onderdrukking of verdringing van bepaal-
de levenservaringen. Daardoor verarmt het contact met de werkelijkheid, wat kan
leiden tot niet-verstaan of tot verlies van contact met anderen en onszelf. Als iemand
bepaalde gevoelens niet kan of wil vetwerken, vermindert zijn of haar reflectiever-
mogen.

Kortom, de problemen om uit te leggen wat geestelijk werk en geestelijk functio-
neren inhouden, zijn diep verankerd in ons persoonlijk leven en in de samenlevings-
structuur. Juist het samenspel tussen onze geestesvermogens bepaalt in belangrijke
mate de zingevingskwaliteit van het geestelijk functioneren. In onze samenleving
besteedt men over het algemeen echter weinig aandacht hieraan. Vanuit humanis-
tisch oogpunt is het juist essentieel om, wanneer het geestelijk functioneren uit
balans is, te zoeken naar (nieuwe) existentiële ontwikkelingsmogelijkheden. Als ik
mij niet meer open kan stellen voor wat er gaande is in mijzelf en in de wereld,
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vervagen mijn toekomstperspectief en zinbeleving. De smaak van mijn leven ver-
zuurt, ik kan cynisch worden en mijn zinbeleving kan stil komen te liggen. De
dynamiek verdwijnt uit mijn levensverhaal en het stofwisselingsproces tussen mij en
de wereld verliest zijn 'doorlaatbaarheid'. Anna Blaman brengt een dergelijk proces
onder woorden in de eerste strofe van haar gedicht 'Interval':

"Mij was het of mijn ziel vermolmd, vergaan was tot glanzend stof zoals een
oude boom en in mij was er stroom noch tegenstroom alsof het Leven stil was
blijven staan."2

Zingevingskwaliteit

Het typische van geestelijk functioneren is dat het zo alledaags is. Overal horen en
zien we geestelijke verwerkingsprocessen. Als ik in een café zit of op een feestje ben,
hoor ik wat anderen is overkomen en vertel ik wat mij is overkomen. Al vertellende
verwerk ik, krijg ik steun van anderen die met mij meeleven, mij vragen stellen of
hun verhaal naast dat van mij leggen, waardoor ik vergelijkingen kan maken. Het
luisteren van de ander steunt mij in mijn verwerkingsproces, als vanzelf. Professione-
le hulp is dan ook lang niet altijd nodig om existentiële vragen te verwerken. Bij een
verschraald, vastgelopen of door een gebeurtenis verwond geestelijk functioneren is
evenwel meer verwerkingstijd nodig om tegenover levensvragen en -problemen een
houding te ontwikkelen. Na een periode van 'worstelen' en tobben kan de dynamiek
van het geestelijk functioneren echter weer op gang komen. Het gedicht van Anna
Blaman gaat als volgt verder:

"en uit die stilte reeds, omhoog gestegen als geur uit herfstig bos stijgt na de
regen een dunne toon, van zuiverheid doorzichtig ik luisterde, verwonderd en
voorzichtig."3

Er wordt innerlijk geluisterd, er is contact. Er wordt een eenheidsherstellend mo-
ment beleefd. De kwaliteit ervan kan verschillend worden ervaren: helder, intensief,
rijk van kleur en toon. Ik ervaar de wereld in mij, ik ben in de wereld op zo'n
moment. Die ervaring kan het karakter hebben van een 'Aha-Erlebnis', of worden
beleefd als een moment van aanvaarding: zo is het goed. Het gewone bewustzijn
verrijkt zich door deze zin-ervaring.
Sommige mensen ervaren de dimensie van zin-ervaren boven of buiten zichzelf en
geven aan zo'n ervaring een religieuze of godsdienstige betekenis. Juist waar de
problemen niet te verwerken zijn en veel pijn veroorzaken, kunnen dergelijke erva-
ringen het karakter van een 'bekering' krijgen. De zinbeleving en het toekomstper-
spectief worden ervaren als van buitenaf komend, als door God gegeven. Het hangt
van de verdere ontwikkeling van de geestelijke vermogens af of zo'n plotseling
ervaren doorbraak leidt tot een spirituele ervaring van het bestaan, of tot een niet
meer in beweging te krijgen godsvertrouwen.
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Er is op zich niets mis mee als mensen een door anderen geformuleerde godsdienst
of levensbeschouwing als inspiratiebron gebruiken. Een groot aantal geestelijke stro-
mingen biedt een richtsnoer om existentiële vragen te beantwoorden en crises te
verwerken. Ook de humanistisch geestelijk werkende houdt de cliënt een ideële, zij
het niet-dogmatische, zienswijze voor als leidraad om existentiële vragen en proble-
men vanuit een, zelfverworven, levensperspectief te leren bereflecteren.
In het humanistisch geestelijk werk zoeken de raadslieden naar aanknopingspunten
bij momenten van zinbeleving in het verhaal van de ander: de vreugde, maar ook de
pijn die ervaren werd op het moment van het gebeuren, de verdeeldheid, de trots, de
leegte die bleef na de gebeurtenis. Deze momenten kunnen zeer intensief worden
beleefd. De raadsman- of vrouw stimuleert door empathisch luisteren en mee-
beleven de ander zich uit te spreken, de ervaring te delen zodat deze makkelijker te
dragen is en het leven weer gaat stromen. Op zo'n ogenblik vlamt een eenheidsher-
stellend moment op. Ook een pijnlijk moment kan beleefd worden als een moment
van eenheidsherstel. Spontaan optredende eenheidsherstellende momenten worden
heel verschillend ervaren; als 'piekervaring', als moment van heling, als verbonden-
heid met anderen en de omgeving, of als aanvaarding: men ervaart dat het zo goed
is. Het in het geestelijk begeleidingsgesprek opvlammende moment van eenheids-
herstel wordt ook door de raadsman- of vrouw existentieel beleefd. Juist het mee-
beleven van deze momenten maakt het beroep van de geestelijk werkenden tot een
dankbaar beroep.
De geestelijk werker beoogt de zingevingskwaliteit in het leven van de ander te
vergroten door de eigen zingevingskwaliteit te richten op de met een levensvraag of
-probleem tobbende ander. Zingevingskwaliteit veronderstelt een zekere 'doorlaat-
baarheid' van lichamelijk ervaren, het durven vertrouwen op intuïtie, beeldend en
associatief denken, in combinatie met de logisch rationele kwaliteit van denken.
Men ontwikkelt als geestelijk werker een besef hoe persoons- en cultuurgebonden
levensproblemen in het bestaan verankerd zijn en leert er vanuit het eigen normbesef
richting aan te geven.
Voor andere professionele hulpverleners is de belevingswereld geen vanzelfsprekende
methodische invalshoek. Vaak werkt men met een van te voren uitgedacht interven-
tiemodel, uitgaande van logisch-systematische deductie van het door de ander erva-
ren probleem. Door uit te gaan van de beleving is het beroep van geestelijk werkende
bijna vanzelfsprekend ook cultuurkritisch. Voor het uitspreken van belevingen ont-
breekt in het dagelijks leven immers meestal de ruimte.

Existentieel biografisch onderzoek: Wie onderzoekt wat?

Voordat ik in ga op de existentieel biografische methode wil ik eerst het verschil ver-
duidelijken tussen humanistisch geestelijk werk en existentieel biografisch onderzoek.
Bij geestelijke begeleiding roept de existentiële expressie van de één vaak die van de
ander op. Er is sprake van wederkerigheid. De uitstraling, de ervaringen en ziens-
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wijzen van de geestelijk werker beïnvloeden de cliënt die wordt uitgenodigd zich uit
te spreken. In geestelijke begeleiding 'beweegt de een niet zonder de ander'.4 Door
deze expressie besef ik wie ik ben in verhouding tot de ander en tot mijn plaats in de
wereld.
In de verschillende werkvormen van humanistisch raadswerk dient de existentiële
expressie steeds andere doelen. Zo richten geestelijk werkers zich bij een crisis op de
actuele situatie waarin die crisis zich voordoet en op het vermogen van cliënten om
zelf, vanuit een eigen levensvisie richting te geven aan het leven. In humanistisch
vormingswerk ligt de nadruk juist op verrijking en verdieping van de existentiële
expressie.
In biografisch onderzoek is de eigen levensloop het doel van onderzoek, waarbij de
leefwereld (privéleven, werk en cultureel leven) wordt gekozen als invalshoek. Bio-
grafisch onderzoek is een vorm van geestelijk werk. Het is een vorm van begeleid
zelfonderzoek dat zich richt op vragen als: 'Wie ben ik?', 'Waar sta ik?', 'Waar sta ik
voor?', 'Hoe kan ik zin-geven aan mijn toekomst?'. Gebeurtenissen uit het verleden
worden onderzocht op hun betekenis. Die betekenis kan 'verouderd' zijn en door
herbeleving kan die verwerkt en 'losgelaten' worden. Er komt daardoor meer aan-
dacht voor het heden en voor nieuwe mogelijkheden in de toekomst.5 Een kenmer-
kend verschil met het geestelijk werk is dat bij biografisch onderzoek degene die
wordt begeleid bewust kiest voor zelfonderzoek en er niet door een moeilijk pro-
bleem of klemmende vraag toe wordt gedwongen.
Datzelfde geldt voor existentieel biografisch onderzoek. Dat kan zowel een vorm van
begeleid zelf>nderzoek zijn, als een vorm van geestelijke begeleiding. Kenmerkend
voor existentieel biografisch onderzoek is dat de onderzoeker systematisch vijf
analysefasen toepast op de belevingswereld van de onderzochte met als doel kennis te
verzamelen over de wijze waarop de existentiële ontwikkeling van die persoon zich
voltrekt. De belevingswereld staat centraal en de woon-, werk- en leefsituatie blijven
secundair als een decor waartegen de existentiële ontwikkeling zich aftekent.6 An-
ders dan in het geestelijk werk staat niet het scheppen van een vertrouwensrelatie
vanuit een empathische houding voorop. Als existentieel biografisch onderzoeker
werk ik methodisch de beleving van de ander uit om toegang te krijgen tot de
existentiële vraag of het existentiële probleem van de ander en de daaraan ten
grondslag liggende, niet-bewuste, onverwerkte betekenissen. Vanuit mijn eigen aan-
wezigheid, zienswijze en zelfkennis probeer ik aanknopingspunten te vinden in het
verhaal van de ander die verwijzen naar zin-ervaringen: hoe werden gebeurtenissen
beleefd en verwerkt?; was dat vreugdevol of pijnlijk of iets daartussen in? Afhankelijk
van wat ik tegenkom, zet ik mijn eigen vermogen tot zingeving in om de ander tot
expressie te brengen. Daar waar de verwerking is vastgelopen, kan dat voor de ander
pijnlijk zijn. Het bestaan en de levenshouding vormen het doel van verandering. De
ander wordt uitgedaagd tot heroriëntatie op z'n leven, het op andere wijze ervaren
van zin en het zelf weer richting geven aan de toekomst.
Existentieel biografisch onderzoek kan ook worden toegepast op een tekst, een
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roman, een (auto)biografie of zelfs een film. In dat geval wordt aandacht geschonken
aan zowel de existentiële dynamiek in het leven van de hoofdpersoon, als aan het
proces dat de onderzoeker zelf doormaakt. Wat natuurlijk niet wegneemt dat in een
begeleidingsgesprek met een persoon, die tegenover de onderzoeker/begeleider zit,
een veel gecompliceerdere dynamiek van geestelijk functioneren op gang komt dan
wanneer een onderzoeker een tekst of film analyseert. Een tekst spreekt nu eenmaal
niet terug.

Het toepassen van de existentieel biografische methode met een gesprekspartner
vergt vanzelfsprekend oefening. In plaats van me empathisch in te leven, volg ik
systematisch de vijf analysefasen, die ik wel zo veel mogelijk tracht te laten aanslui-
ten bij de belevingswereld van mijn gesprekspartner. Er is steeds sprake van verschil
van opvattingen, visies, meningen, ervaringen en gevoelens, die ten behoeve van het
zingevingsproces van de ander besproken worden. In deze uitwisseling beweegt, net
als in geestelijke begeleiding, 'de een niet zonder de ander'? De onderzoekende
houding riep in eerste instantie bij mij de vraag op waar de warmte blijft en de
betrokkenheid bij de ander, totdat ik merkte dat de wederkerigheid in dit gesprek
mijn eigen inzet vergt, ik ben zelf ook 'in beweging'. De betrokkenheid en warmte
in gezamenlijk beleefde momenten van vreugde, pijn, of verdeeldheid worden door
zowel de onderzoeker als de onderzochte, elk op eigen wijze, ervaren.
Ook voor de existentieel biografisch onderzoeker is het loslaten van het dualistisch
denken moeilijk, temeer omdat er nog geen begrippenkader is ontwikkeld om de
'tweeheid' van verschijnselen goed weer te geven. Onder 'tweeheid' versta ik de
relatie tussen bewuste en niet-bewuste verbindingen die zich in eerste instantie in de
beleving manifesteert.

Theoretische grondslagen van de existentieel biografische methode

Aan mijn visie op geestelijk werk, geestelijk functioneren en de existentieel biografi-
sche methode liggen een aantal theorieën ten grondslag. Ik gebruik niet alleen
inzichten uit het humanistisch geestelijk werk, maar ook uit de fenomenologie
(Merleau-Ponty), de hermeneutiek (Gadamer), de psychologie Oung) en het femi-
nisme (Dienske).

Bij de fenomenoloog Merleau-Ponty is 'lichamelijkheid' het sleutelwoord: de stroom
van het leven gaat door ons lichaam heen. Het lichaam verhoudt zich van binnen uit
tot de wereld. De wereld is op zichzelf onvoltooid en de mens voltooit de wereld
steeds opnieuw, omdat het lichaam intentioneel is, op de wereld gericht. Het
lichaam is een lerend lichaam dat z'n eigen ruimtes schept. Merleau-Ponty onder-
scheidt een mythische, een existentiële, een visuele en een mentale ruimte als ver-
schillende dimensies van geestelijk functioneren.
De fenomenologie van Merleau-Ponty biedt de existentieel biografische methode
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een 'aards' vertrekpunt, waarin geestelijk functioneren wordt opgevat als een alle-
daags verschijnsel. Zijn zienswijze maakt het mogelijk het dagelijks leven en ook
ingrijpende gebeurtenissen op levendige, ervaarbare wijze te beschrijven, zodanig dat
de betekenis bespreekbaar en analyseerbaar wordt. Om achter de betekenissen in de
leefWereld te komen is er maar één middel: in onszelf de relatie tussen mens en
wereld tot expressie brengen zodat die voor onszelf ervaarbaar is.8

De filosoof Gadamer staat in de traditie van de hermeneutiek en heeft een zijnsleer
ontwikkeld over de werking van herinneren, begrijpen en interpreteren. Een centraal
begrip in deze zijnsleer is 'Horizontverschmelzung', waarbij het gaat om een door-
gaande beweging waarin het begrijpen zich uitdrukt. Door dieper door te dringen in
een tekst, word je je bewust van steeds meer samenhangen. Plotseling is er dan een
omslag, waarin de betekenis oplicht. Begrijpen voltrekt zich steeds binnen een reeds
bestaande geschiedenis en traditie van culturele betekenissen en onze 'levens tekst'
ligt als het ware al klaar als we geboren worden. Ieder van ons zet van daaruit, op
eigen, unieke wijze, zijn levensverhaal voort.9

De hermeneutische methode laat zich niet hanteren als een deductieve methode
waarin op logische wijze het materiaal wordt beschreven en verklaard. Het is even-
min een recept of voorschrift, maar wel een heuristisch principe, een richting waarin
systematisch vragen gesteld kunnen worden. Gadamer biedt de existentieel biografi-
sche methode een dynamische systematiek van begrijpen en interpretatie. Door zijn
methode beseffen we het moment van 'waarheid': de ervaring dat een bepaalde
kern betekenis vanuit onszelf gezien, binnen deze context, de juiste is. Om de exi-
stentiële ontwikkeling juist te interpreteren moet deze 'waarheid', de door ons
gevonden juiste betekenis, teruggeplaatst worden in de context van het verhaal van
de ander ter verificatie.
In het vijf fasenmodel, dat in het existentieel biografisch onderzoek wordt gehan-
teerd, is de visie van Gadamer duidelijk herkenbaar, met name in de eerste drie
fasen. Daarin wordt het door de ander ingebrachte belevingsverhaal teruggebracht
tot de kernbetekenissen van existentiële thema's, die voor de onderzoeker en de
onderzochte 'waarheid' zijn.

Een derde inspiratiebron vormt de Jungiaanse psychologie. De psychiater c.G. Jung
onderzocht de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk bewustzijn middels
oude mythologische verhalen uit verschillende culturen. Hij zag magisch en my-
thisch denken van mensen als de oudste bewustzijnsvermogens, die echter ook in
onze tijd nog volop werkzaam zijn. Deze pré-Iogisch vermogens vormen oeroude
betekenispatronen, die van generatie op generatie worden doorgegeven door middel
van symbolen, sprookjes, mythen, verhalen, en andere cultuuruitingen. Deze gees-
tesvermogens kunnen 'archetypen' aanwakkeren. Archetypen zijn de door ieder
mens gedeelde mogelijkheid om de affectieve-emotionele oerervaring van een bij-
zondere gebeurtenis of persoon op dezelfde wijze betekenis te geven. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om de geboorte van een kind, de ouderdom, de dood, de
moeder, de vader, de held, de duivel, de weldoener, etc. De symbolische betekenissen
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worden onbewust onder bepaalde omstandigheden geactiveerd.
Neumann, een psycholoog uit de school van lung, stelt in zijn boek The Child dat
het kind door persoonlijke verwerking van de magisch-mythische beelden rondom
bepaalde archetypen zijn existentie ontwikkelt.lO Doch ook in de existentiële ont-
wikkeling van de volwassene speelt het doorwerken van collectief onbewuste beelden
een rol, bijvoorbeeld in de overgang van de ene naar de andere levensfase. Aan het
leven als grijsaard wordt in de samenleving een andere emotioneel-affectieve waarde
gehecht dan bijvoorbeeld aan dat van de dertigjarige 'yup'. Op het moment dat een
archetype geactiveerd wordt overkomt het ons zonder dat we het begrijpen. We
ervaren onze situatie als onbegrijpelijk, primitief, discriminerend, wreed of autoritair
van aard. Of juist als heilig, het enige ware en juiste. Het doorworstelen van zo'n
archetype gebeurt steeds in een als moeilijk ervaren situatie. Als we met de onbewust
bestaande collectieve betekeniscomplexen leren afrekenen en in staat zijn daar een
persoonlijke antwoord op te geven, is er sprake van een existentieel ontwikkelings-
moment.ll In deze theorie wordt uitgegaan van een zekere bewustzijnsevolutie. De
existentiële ontwikkelingsgang van iedere persoon in iedere generatie levert daaraan
een bijdrage. Ieder individu bouwt voort op de reeds verworven inzichten van de
mensen die voor hem leefden.
In existentieel biografisch onderzoek wordt in de derde analysefase ook de magisch-
mythische beeldvorming rond een bepaald voorval onderzocht. Er wordt nagegaan
wat voor symbolische betekenissen worden beleefd, welke metaforen worden ge-
bruikt en welke affectief-emotionele oerbetekenissen daarover in de persoon en in de
samenleving een rol spelen. Nagegaan wordt of het de persoon lukt de onbewuste
betekenissen te verwerken tot een eigen visie, mogelijk tegen de heersende moraal in.
De vierde en laatste persoon die mij inspireerde is de feministe Ien Dienske. Zij geeft
in haar proefschrift Terugkeren en verdergaan de contouren aan van de existentieel
biografische werkwijze zoals hierboven omschreven. Vanuit de feministische litera-
tuur werkte zij uit hoe sfeer, stemming en grondstemming lichamelijk ervaarbaar
zijn. Vrouwen hebben in romans en literatuur vaak deze invalshoek gezocht om
existentiële processen te verhelderen. Sfeer is de onmiddellijke, lichamelijke zinbele-
ving van een situatie. Stemmingen drukken de directe gevoelsmatige reactie van mij
en de ander uit. Mijn grondstemming en die van de ander drukt uit hoe zinrijk of
niet het leven wordt ervaren en tegemoet getreden.
Feministes vinden intuïtieve, spontane geestvermogens zoals beeldend denken even
belangrijk als de logische-rationele, ordenende geestvermogens. Zij menen dat de
onderdrukking van deze vermogens leidt tot onderdrukking van het vitale geestelijk
leven van mensen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. Vrouwen hebben
vanwege hun maatschappelijk rol als vrouwen moeder deze kwaliteiten in hogere
mate ontwikkeld dan mannen.12

De verdienste van Dienske is dat ze de ingrediënten voor de existentieel biografische
methode heeft geordend. Door de waardering van de intuïtieve, beeldende en associ-
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atieve kwaliteit van het bewustzijn wordt systematisch onderzoek van existentiële
ontwikkeling vanuit een geestelijk perspectief mogelijk. Ik probeer de existentieel
biografische methode zelf verder te ontwikkelen ten behoeve van geestelijk werk en
onderzoek. Zo benadruk ik sterker dan Dienske het doorwerken van onbewuste
beelden, omdat deze de toegang vergroten naar niet-bewuste existentiële beelden die
'ongeweten' vanuit de samenleving ook in mij reeds betekenis hebben.
Ook anders dan Dienske zie ik het eenheidsherstellend moment niet alleen als een
spirituele 'rozegeur' ervaring. Voor mij kan een vreugdevol moment ook een
moment zijn van existentiële ontwikkeling, van zin-ervaring, dat uitzicht biedt op de
toekomst. Gaandeweg ben ik tot het besef gekomen dat het ook een sterk doorleefde
aankondiging kan zijn van een volgende ontwikkelingsstap, waarin ik mij opnieuw
moet oriënteren op mijn situatie.
Voorts hecht ik een ander belang dan Dienske aan de pijn in momenten van
verdeeldheid. Pijn wordt wel persoonlijk ervaren, als van binnen uit, maar wordt
ook toegebracht. Zo kan de samenleving pijn toebrengen, bijvoorbeeld door ontslag
of discriminatie. Ik kan te maken krijgen met collectieve vooroordelen over vrou-
wen, ouderen of werklozen. Ook die pijn momenten vormen een aanknopingspunt
om het proces van existentiële ontwikkeling te onderzoeken.13

Acte van verlating: de methode toegepast

Nu ik de theoretische achtergronden van de existentieel biografische methode heb
verduidelijkt, zal ik de toepassing ervan toelichten. Gedurende het existentieel bio-
grafisch onderzoek wordt in vijf analysefasen systematisch de levenshouding van de
onderzochte geanalyseerd. Zijn er momenten van innerlijke emancipatie te ontdek-
ken? Zit er verandering in de manier waarop hij zich zelf en zijn bestaan waardeert?
Hoe verhoudt de waardering van (maatschappelijke) belangrijke anderen over de
hoofdpersoon zich tot de waardering die deze voor zich zelf en anderen heeft?
Ik kies ervoor om de methode hier in z'n eenvoudigste werkvorm uiteen te zetten,
namelijk toegepast op een tekst, het boek Acte van verlating van Levi Weemoedt.14
Een beschrijving van de methode aan de hand van een andere werkvorm, bijvoor-
beeld een biografieonderzoek, een begeleidend gesprek of een onderwijssituatie vergt
een andere materiaalverzameling en interpretatie van gegevens en een andere opzet
om het materiaal te presenteren. Hier wil ik de nadruk vooral op de ontwikkeling
van de methode leggen.

Ik las Acte van verlating eerst 'zomaar' en herkende in het levensverhaal van de
hoofdpersoon een aantal gebeurtenissen uit mijn eigen leven. Dit motiveerde mij
om door te gaan en leverde mij tevens een 'instapvraag' op: Welke rol speelt verlaten-
heid in het leven van de hoofdpersoon en is dat te vergelijken met de verlatenheid
die ik zelf gedurende mijn leven heb ervaren? Deze instapvraag vormde een 'hypo-
these' die een existentieel gebied in mijzelf activeerde. Er kwamen bij mij herinne-
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ringen op aan bepaalde situaties, die ik de ruimte gaf doot de beleving ervan te
beschrijven.
Wat volgde was de eerste analysefase, de eerste systematische lezing waarin ik mij
richtte op sfeer, stemming en grondstemming in de tien verhalen die de levensloop
van de hoofdpersoon (in de ik-vorm) tot expressie brengen. De sfeer in de verhalen
was drukkend, zwaar. Er kwam een cynisme uit naar voren, een ongeloof in het
goede in de mensen en een gevoel van onvermogen om daarin iets te veranderen. De
sfeerbeleving van de omgeving was er een van onverschilligheid, neutraliteit van
anderen ten opzichte van de hoofdpersoon. Deze sfeer werd soms doorbroken door
een activiteit van mensen uit de omgeving die door de hoofdpersoon meestal werd
beleefd als een aanslag op zijn leefwereld. In de sfeer wordt de stemming zichtbaar.
Een tuinfeest in de buurt, dat duurt tot half één in de nacht en gepaard gaat met
geluidsoverlast roept woede en irritatie op. De reactie is ondoordacht en de grond-
stemming is van langere duur: door de wisselende stemmingen heen voelt de hoofd-
persoon zich in de steek gelaten, niet gezien.
Het verhaal van de hoofdpersoon activeerde bij mij herinneringen aan gebeurtenis-
sen die ik zelf heb beleefd. Ik schreef op wat het mij persoonlijk deed. Sommige
momenten uit mijn eigen leven schoten me opnieuw te binnen. Ik maakte een keus
uit die momenten en beschreef die zo levendig mogelijk. Daarna las ik het verhaal
van de hoofdpersoon nog eens en schreef opnieuw op wat het mij deed en vergeleek
daarna de eerste met de tweede versie. In het kort schreef ik op hoe ik de sfeerbele-
ving, de stemming en de grondstemming van de hoofdpersoon zag. Daarna verge-
leek ik mijn eigen aantekeningen. Op grond hiervan stelde ik mijn instapvraag bij
door van verschillende periodes in mijn leven na te denken over de toen door mij
beleefde sfeer, stemming en grondstemming. Ook hiervan maakte ik aantekeningen.
Vanaf het begin hield ik de documenten die ik over de hoofdpersoon verzamelde
goed gescheiden van de documenten die ik over mezelf verzamelde. Ook iedere
nieuwe lezing en interpretatie daarvan codeerde ik, alvorens deze toe te voegen aan
de groeiende stapel materiaal.
In deze eerste analysefase ontdekte ik dat het concentratievermogen van de hoofd-
persoon niet sterk was ontwikkeld. Hij was overgevoelig voor wat zich in zijn
omgeving afspeelde. Hij ergerde zich mateloos, maar wist daar geen normatief
bepaalde houding tegenover te ontwikkelen. De grondstemming van de hoofdper-
soon werd gekleurd door depressiviteit, somberheid, wrange humor en een cynische
blik op de toekomst. Vanuit mijn eigen belevingswereld kon ik deze grondstemming
van de hoofdpersoon wel meebeleven, hoewel hij mij als levenshouding vreemd
bleef.
Het werd mij duidelijk dat de onderzochte persoon zijn leven beleefde als 'een
gebroken levensverhaal'. In die grondstemming ontwikkelde hij weinig reflectiever-
mogen ten aanzien van zijn eigen functioneren. Zijn aandacht bleef gevangen door
een van saaiheid zuchtende leefwereld die allerlei irritaties bij hem opriep, maar
waarop hij niet adequaat kon reageren. De innerlijke beleving van zijn verhaal was
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voor hem zelf ontoegankelijk. Het idee om een boek te schrijven hield hem op de
been. In zijn privéleven ondernam hij weinig initiatief. Hij bleef veronderstellen dat
anderen voor hem verantwoordelijk waren, zoals zijn tweede ex-vrouw voor het
mislukken van de huwelijksrelatie.

In de tweede analysefase had ik de keus om één relevante gebeurtenis te kiezen of alle
verhaaltjes te analyseren. Ik deed het laatste, omdat ze mijns inziens een ontwikke-
lingsverhaal bevatten. Daaruit kwamen verschillende thema's naar voren, waaruit ik
de, volgens mij, belangrijkste koos, waaronder: geboortegrond, huwelijk ouders,
rolverdeling, opvoeden, contact en communicatie, samenleving en relaties. Ik ging
na hoe deze in het leven van de hoofdpersoon een rol speelden en hoe ik dat vanuit
mijn eigen situatie ervaarde. Ik vergeleek weer beide houdingen. Uit deze vergelij-
king noteerde ik sleutelwoorden, zoals 'geestelijke gerichtheid van de ouders' en
'geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden'. Dit bood mij thema's om opnieuw mijn
eigen levensverhaal op die punten te onderzoeken.
In het verhaal van de hoofdpersoon lette ik vooral op wat er volgens mijn eigen
intuïtie en opvattingen niet werd gezegd of onbespreekbaar leek. De hoofdpersoon
bleek in zijn jeugd in een milieu geleefd te hebben waarin men levensvragen en
-problemen niet uitsprak. Z'n moeder gaf wel signalen van ontevredenheid, maar
die werden door andere huisgenoten niet herkend als een vraag om geestelijke hulp.
Haar gedrag werd 'gek' gevonden. Men probeerde haar zo goed mogelijk in 'fatsoen'
te houden door haar te ontzien. In deze zwijgzaamheid gingen de dagelijkse dingen
gewoon door. In het gezin gaf men niet bloot waar men zich echt mee bezig hield,
alsof er geen taal voor was. Dit thema loopt als een biografische draad door het leven
van de hoofdpersoon. Hij verloor niet de liefde voor zijn moeder of partner, maar
het vermogen om liefde te communiceren. De liefde werd geuit via een voorbedruk-
te briefkaart, een toegeschoven bankbiljet of een cadeau.

De derde analysefase kent drie subfasen. In de eerste subfase worden eerst de momen-
ten van geestelijke pijn en geleefde verdeeldheid genoteerd, evenals de als vreugdevol
ervaren eenheidsherstellende momenten. Mijn eigen belevingswereld kwam hier-
door flink in beweging. Spontaan kwamen er belevingsmomenten in mij op, ook
momenten die ik vergeten was. Ik maakte beschrijvingen van deze spontaan opbor-
relende belevingen. Daardoor merkte ik dat bepaalde periodes uit mijn leven, die ik
voorheen negatief waardeerde, door mij genuanceerder, kleurrijker, meer gedifferen-
tieerd ervaren werden dan voorheen. Ik herbeleefde momenten die me vroeger
ontgaan waren. Zodra ik mij dit bewust werd maakte ik hiervan een aantekening. Ik
kreeg meer 'grip' op het existentiële thema in het verhaal van de hoofdpersoon,
verlatenheid, in een groot aantal variaties neergeschreven. Het meest opvallend vond
ik het onvermogen tot zelfreflectie over emotionele belevingen. Was de 'sleutel'
hiervoor het gebrek aan geestelijke ruimte die de hoofdpersoon als kind door de
volwassenen in zijn omgeving toebedeeld was?
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In de tweede subfase zocht ik naar één of meerdere archetypische betekenissen. In
Acte van verlating komen de rol van moeder en van vrouw als archetypen naar voren.
De hoofdpersoon heeft de behoefte om zijn moeder, en later ook zijn vrouw te
waarderen vanuit zijn behoeften aan sprankelende, aantrekkelijke weldoensters van
affectieve zorg, maar aan dit innerlijk verlangen kon door hen niet worden voldaan.
In een droom van de hoofdpersoon komt heel duidelijk het archetypische karakter
van dit verlangen tot uitdrukkingen en wordt zijn grondhouding op dit gebied
zichtbaar: 'vrouwen als sprankelende weldoensters van emotionele zorg zijn een
mysterie en in wezen onbereikbaar'.
De vrouwen in zijn leven krijgen (onbewust) een gemystificeerde betekenis, die ver
van de dagelijkse realiteit ligt. Zijn moeder stortte zich op het huishouden en de
huisgenoten met een razende drift voor netheid. Van haar kant was er alleen aan-
dacht voor het materiële welzijn van de huisgenoten. De hoofdpersoon was in
geestelijk opzicht verlaten: niet gehoord, niet gezien. Maar datzelfde kun je ook van
de moeder zeggen. Zij vertrok met de 'noorderzon' uit het leven van haar gezin om
elders een beter bestaan op te bouwen. De hoofdpersoon treft in zijn latere leven
hetzelfde lot. Zijn eerste en tweede vrouw verlaten hem. Dit leidt bij hem niet tot
vragen over de kwaliteit van zijn relatie in het huwelijk. Integendeel, het was voor
hem een raadsel waarom hij steeds werd verlaten.
In de derde subfase onderzocht ik de grondhouding van de hoofdpersoon ten
opzichte van dat probleem. Hij maakte slechts een enkel existentieel ontwikkelings-
moment door, namelijk toen hij een bloeiende wasborstel zag op z'n betonnen
binnenplaatsje. Hij vroeg zich af waarom alles groeide en bloeide behalve hijzelf:
"waarom groei ik als een koeiestaart: naar beneden". 15Op dit moment was er sprake
van zelfreflectie. De existentiële vraag was gesteld, maar daar bleef het voorlopig bij.
Zijn leven zat vol momenten van geleefde verdeeldheid die pijn opriepen. De
dynamiek van het geestelijk functioneren was vrijwel vastgelopen. In zijn zienswijzen
zat weinig doorlaatbaarheid. Veel stond op een zelfde verbitterde en cynische wijze
vast. Een dergelijke existentiële ervaring kon ik op deelaspecten wel met de hoofd-
persoon meebeleven.

In de vierde analysefase wordt de existentiële thematiek van de hoofdpersoon weer
binnen de context van zijn levensverhaal geplaatst en geverifieerd. Zit er verandering
in zijn opvattingen over zijn bestaan? Verandert er iets in zijn houding tegenover
vrouwen? Bij de hoofdpersoon was hiervan nauwelijks iets te bespeuren. Hij ziet
weinig zin en toekomstmogelijkheden en noemt zichzelf "een persoon die zwaar en
moeilijk leeft"16. In deze analysefase wordt ook een ander verschijnsel zichtbaar. De
enige zin in zijn privé-leven ervaarde hij via zijn zoontje Tobias. Maar hij gaf zijn
zoontje ook geen ruimte en hulp bij het verwerken van diens levensproblemen.
Het vermogen van Tobias om zelf antwoorden op bestaansvragen te vinden, werd
geblokkeerd. Precies hetzelfde had zich in zijn eigen jeugd afgespeeld toen zijn
moeder zijn belevingswereld 'bezette'. Ik zocht aanknopingspunten in zijn verhaal

Praktische Humanistiek nr. 13 - september 1994, 4e jaargang SI



die wezen op innerlijke emancipatie, maar die waren er niet. Alhoewel de drang
groot was om tot verwerking van bestaansvragen te komen, slaagde de hoofdpersoon
er niet in zijn zienswijze zo te veranderen, dat hij een ander perspectief op zijn
bestaan ontwikkelde. Er bleef een gesloten, niet doorlaatbare 'zin-beleving' en een
pessimistische toekomstverwachting.

Tot slot volgde de vijfde analysefase. In de eerste subfase werd de nadruk gelegd op de
waarden die de hoofdpersoon toekent aan gebeurtenissen in zijn omgeving. De
waardering voor vrouwen vormde daarin een absoluut dieptepunt. Het hoge ideaal-
beeld van vrouwen is gekoppeld aan een niet bewust verlangen. Het valt ver buiten
de dagelijkse werkelijkheid en geen enkele vrouw kan er aan beantwoorden. Zijn
moeder als De Vrouw, in een droom, had een mythisch-magische betekenis. De
werkelijke vrouwen waar hij mee van doen had, voldeden,niet aan dit beeld. Hij is
gebonden aan zijn moeder maar waardeert haar niet vanuit haar eigen persoon. Zij
voldoet niet aan de vermeende onbewust gehanteerde norm. Over andere vrouwen
maakt hij veel wantrouwende en discriminerende opmerkingen.
In de tweede subfase keek ik hoe belangrijke personen in het leven van de hoofdper-
soon hem waardeerden. Zijn tweede ex-vrouw was bereid om zijn problemen te
bespreken en hem te helpen in zijn crisis, nu hij weer alleen woonde. Maar hij kan
de door haar geboden hulp niet echt oppakken. Steeds weer haakt hij af in een niet-
begrepen zelfmedelijden. Hij ervaart het leven als stilstaand, als achteruitgang. Het
enige waarin hij troost vindt is het cultuurarme milieu, waar hij z'n nek niet hoeft
uit te steken en niet verantwoordelijk gesteld wordt voor zijn geestelijke armoede.

Het mag duidelijk zijn dat in een analyse als deze ook mijn eigen existentiële
ontwikkeling flink in beweging komt. Mijn waarden en opvattingen als onderzoeker
zijn voortdurend in contact met die van de onderzochte. Door belevingen van
dromen uit die periode te beschrijven werden mijn eigen archetypische opvattingen
voor mezelf helder. Ik ervaarde momenten van innerlijke emancipatie. Een oud
stukje levensverhaal werd afgesloten. Het proces tussen de hoofdpersoon en mij als
onderzoeker kenmerkte zich door wederkerigheid, dynamiek, doorlaatbaarheid, dia-
loog, communicatie en interpretatie. Datzelfde proces kwam ook in mijzelf op gang.
Bij een tekst zoals ik hier heb geanalyseerd, kan natuurlijk niet geverifieerd worden
in hoeverre mijn visie op de hoofdpersoon juist is. Wel gaf de analyse van de
levenshouding van de hoofdpersoon mij veel inzicht in diens existentiële dynamiek.
En door de toepassing van deze methode op mijzelf werd ik bewust van het ontwik-
kelingsproces dat ik doormaakte.
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Een bijdrage aan het geestelijk werk?

Welke bijdrage kan de existentieel biografische werkwijze nu leveren aan de ontwik-
keling van de methodiek van het geestelijk werk? Ik denk dat er vier punten zijn
waar dit het geval is:
r) Praktisch: door op bovengenoemde wijze met levensverhalen van anderen bezig te
zijn, krijg ik meer zicht op de existentiële dynamiek in het verhaal van de ander en
dat van mezelf. Ik zie duidelijker wat er gaande is en kan er beter mee omgaan. Mijn
eigen levensvisie ontwikkelt zich en ik krijg meer zicht op de levensvisies van
anderen. Door documentatie van dit proces verzamel ik doorleefd 'materiaal' over
existen tiële ontwikkeling.
2) Maatschappelijk: Het dualistisch denken in onze samenleving beknot het geeste-
lijk functioneren. Technologie en automatische informatieverwerking versterken de
dominantie van het logisch-systematische denken, dat intuïtieve en beeldende gees-
telijke vermogens wegdrukt. De in het existentieel biografisch onderzoek gekozen
invalshoek maakt de beleving juist wel toegankelijk voor onderzoek. Deze methode
tornt aan het sterk een-dimensionale bewustzijn van mensen in de huidige maat-
schappij. Daardoor levert dit onderzoek ook cultuurkritisch materiaal op, dat zicht-
baar maakt hoe bepaalde processen in de samenleving de existentiële ontwikkeling
kunnen vervormen.
3) Methodisch: In begeleidingsgesprekken kan met behulp van de existentieel bio-
grafische methode systematisch een leidraad worden gevolgd tot men uitkomt bij
een analyse van existentiële problemen. Door het betrekken van onbewuste beteke-
nissen en de doorwerking daarvan in levenshouding en persoonlijke zienswijze, kan
de existentiële ontwikkeling worden gevolgd. Ondanks de systematiek van de me-
thode gaat het persoonlijk karakter echter niet verloren. De individualiteit van de
onderzoeker en de onderzochte blijft in tact.
4) Theoretisch: Op een tekst toegepast levert deze onderzoekswijze materiaal op over
existentiële ontwikkelingsprocessen. Dat biedt een basis voor verdere theorievor-
ming. Het proces van geestelijk functioneren en de begeleiding daarvan worden
bespreekbaar en daardoor toegankelijk voor onderzoek en onderwijs.
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De hulpverleners.connection,
of schoenmaker tussen hamer
en leest
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"Dear little Swallow", said the Prince, "you teIl me of marvellous things,
but more marvellous than anything is the suffering of men and women.
There is no Mistery so great as Misery. Fly over my city, little Swallow,
and teIl me what you see there."

Oscar Wilde

Een verhaal

Een tijdje geleden vertelde iemand mij het volgende:

"Ik moet deze week extra aandacht geven aan mijn schoonvader, want het is de
eerste verjaardag van de dood van mijn schoonmoeder. Bijna een vol jaar geleden
waren mijn schoonouders samen een deel van de jonge groenten uit hun tuin aan
het oogsten, om ze schoon te maken en vervolgens te bewaren in de diepvrieskast.
Vader bracht alles aan uit de tuin en moeder zorgde voor de rest. Op zeker ogenblik
was moeder op haar fiets gesprongen om vlug een brood te halen bij de bakker in de
buurt. Op die tocht werd ze aangereden door een jonge vrouw, die pas haar rijbewijs
had gehaald. Vader had een doffe slag gehoord in de verte en enige tijd later de sirene
van de hulpdiensten. Daarop was hij naar de straatkant gaan kijken. Hij zag in de
verte hoe iemand in een deken werd gewikkeld en weggevoerd met de ambulance.
Hij liep naar de plaats van het ongeval en lette niet op de fiets, maar hij haalde zijn
schop om wat aarde te scheppen over de plas bloed, die was achtergebleven. Nie-
mand van de omstanders zei iets over het slachtoffer. Nochtans, de bakkersvrouw
moet haar herkend hebben. Even later kwam de rijkswacht bij mijn schoonvader
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aanbellen met de vraag: 'Woont hier Emma ...?' Hij antwoordde bevestigend en zei
dat hij haar eventjes zou roepen, aangezien ze binnen bezig was. Waarop de rijks-
wachter zei: 'Neen, dat kan niet, want we hebben haar fiets en haar portefeuille in de
fietstas gevonden. Uw vrouw is daarnet naar het ziekenhuis gevoerd na een ongeval.'
Mijn schoonmoeder is twee dagen klinisch dood geweest en uiteindelijk gestorven.
Het ergste voor mijn schoonvader, wat hij nog steeds niet kan verwerken, is dat ze
niets meer tegen hem heeft gezegd!"

Ik herinner me, hoe ik met stijgende verbazing tot bijna ongeloof het verhaal
aanhoorde. Ik voelde dat het verhaal me pijnlijk raakte en tal van gewaarwordingen
zich als in een caleidoscoop met elkaar gingen mengen. Ik werd machteloos en
vervolgens woedend om de bizarre kanten die in mensenlevens worden geprodu-
ceerd; om het onrechtvaardige gebeuren dat ik telkens tegenkom, wanneer het
zogenaamde lot mensen treft. Ik kon bitterheid proeven bij het gevoel zo vaak
overgeleverd te zijn aan het toeval, en het ongeloof dat zulke dingen op zichzelf ook
maar één seconde zin zouden bevatten. Ik kon iets van de ellende meevoelen, welke
die man nadien moest hebben beleefd. Ik ben als de dood voor zo'n dood en de
confrontatie ermee. Het verhaal maakte me verdrietig en woordeloos en ik kon pas
enkele minuten later als reactie 'Niet te geloven!' zeggen. En toch was het een echt
gebeurd verhaal; echter dan de gedachte dat zo'n gebeurtenis als idioot en verzonnen
zou overkomen en de verbeelding zou tarten. Zo verloopt het leven vaak genoeg:
verschrikkelijker, ingewikkelder, idioter, emtioneler en meer bizar dan wat men ooit
kan verzinnen.
Ik was me bewust van mijn onvermogen bij het reageren. Ik herkende dat ik
dergelijke momenten meermaals had meegemaakt in mijn leven, zowel als toevallige
luisteraar als in de positie van gevraagde luisteraar in de professionele hulpverlening.
Dat wat ik zei was mijn antwoord en een beter antwoord had ik niet op dat
moment. Een dergelijk verhaal heeft helaas niets exclusiefs. Iedereen kan een gelijk-
soortig verhaal vertellen, of heeft spijtig genoeg iets gelijkaardigs van nabij of van ver
meegemaakt. Hoe dikwijls heb ik mezelf en anderen daarbij de vraag niet horen
stellen: 'Wat moet ik daar nu mee?Wat kan ik zeggen dat helpt, als het als toehoor-
der al zo erg aanvoelt?'
Die vraag drukt een heleboel uit. Ze drukt deels de radeloosheid uit, die je kan
overvallen bij gebeurtenissen waarin mensen met onherroepelijk leed worden gecon-
fronteerd. Ze drukt ook het onvermogen uit tot adequaat reageren op dat moment,
of in ieder geval wordt de vraag opgeroepen wat dan adequaat reageren zou kunnen
zijn. Ze geeft aan niet te weten wat je moet doen of zeggen en ze geeft aan hoe
perplex iemand kan staan bij wat ondenkbaar en onmogelijk wordt geacht. De vraag
drukt echter ook de wens uit om te handelen, te willen helpen, iets te doen waardoor
je de pijn, het lot van de ander zou kunnen verzachten. Er wordt ook mee aangege-
ven hoe men tussenbeide wil komen om steun te verlenen, en mee aangegeven dat
men behoefte heeft aan het vinden van een manier van handelen, die passend is voor
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het aan de orde zijnde probleem. Het genoemde rijtje van betekenissen is waar-
schijnlijk niet volledig, maar tenslotte drukt bovenstaande vraag ook nog de nood
uit van de luisteraar om iets te doen waardoor hij uit zijn eigen impasse kan komen,
welke is ontstaan door het verhaal aan te horen.

De menselijke en vaak gehoorde vraag wat we kunnen doen met de nood, het
probleem, de misère van de medemens, confronteert ons met onze emoties, met ons
handelingsvermogen en de grenzen ervan, met onze waarden en normen, met onze
betekenis- en zingeving, met onze eigen existentie. Het spreekt vanzelf dat niet alle
mensen in alle omstandigheden zullen wakker liggen van, of zich aangesproken
zullen voelen door de moeilijkheden in het leven van hun medemens. We kunnen
ons ook afsluiten en onverschillig alles over ons heen laten gaan. We kunnen
weigeren betrokken te raken bij de zorgen van de anderen. Wanneer we dat echter
niet doen dan stelt bovengenoemde vraag, of een aanverwante, zich wel degelijk en
laat ze ons niet meer los voordat we er een antwoord op gevonden hebben. Als die
vorm van eerste-lijnshulp, het vertellen van ons verhaal aan een naaste, niet helpt, en
bij herhaling de nood of het leed blijft knagen en er geen oplossing gevonden wordt,
kunnen we ons richten tot de professionele hulpverlening.

Helpen met een menselijk gezicht, een lastige identiteit

Het humanistisch geestelijk werk heeft zich in haar dertigjarige geschiedenis speci-
fiek en gericht beziggehouden met mensen die zich in een noodsituatie bevinden, in
eerste instantie vanwege de bijzondere omstandigheden die op dat ogenblik in hun
leven een ontegensprekelijke invloed uitoefenden. De verschillende omstandigheden
waarvan sprake is, hebben zich in de loop der jaren uitgekristalliseerd als de zoge-
naamde 'traditionele werkvelden' van het humanistisch geestelijk werk. Deze 'werk-
velden' roepen vanwege de bijzondere omstandigheden die er heersen meestal al hun
eigen hulpvragen op. Wie in een ziekenhuis wordt opgenomen, kan worden gecon-
fronteerd met vragen rond leven en dood, met de zin en de kwaliteit van haar of zijn
leven. Wie in een bejaardentehuis verblijft kan zich bezinnen over of gebukt gaan
onder gelijksoortige vragen of steun nodig hebben in het betekenisvol beëindigen of
het proberen tot vervulling te komen van haar leven. Wie in de gevangenis opgeslo-
ten zit, worstelt misschien met problemen rond schuld, identiteit, rechtvaardigheid
en vrijheid. Wie in het leger functioneert, heeft wellicht te maken met verantwoor-
delijkheid en dienstbaarheid, met dominantie en solidariteit, met vrede en geweld,
met medemenselijkheid.
Deze werkvelden hebben veelal met elkaar gemeen, dat de persoon die in die
omstandigheden lijdt of in nood verkeert, de voor de hand liggende naaste niet in
zijn buurt heeft en er dus ook geen beroep kan op doen. De humanistisch geestelijk
raadspersoon is hierdoor meer plaatsvervangend naaste dan de professionele hulp-
verlener in bijvoorbeeld het sociaal-maatschappelijk werk, de psychotherapie of
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andere, minder aanverwante professies. De afstand is feitelijk kleiner en zowel de
geestelijk werker als de zogenaamde cliënt hebben een lagere drempel te nemen om
met elkaar in gesprek te gaan.
Het humanistisch geestelijk werk heeft vanaf het begin inhoudelijk, qua vorm,
ideologisch en professioneel ter discussie gestaan, vooral ook in de eigen kring van
de professionele raadslieden. In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat de maat-
schappelijke relevantie in verhouding tot andere en oudere hulpverleningsvormen
nog meevalt, voornamelijk als het om de naambekendheid gaat. Maar iets geheel
anders wordt het als de identiteit en de profilering van het beroep in beeld komen.
Nog steeds zien we daar torenhoge moeilijkheden opdoemen als het om de verwoor-
ding gaat van wat het beroep van humanistisch geestelijk werkende nu precies is.
Zowel van buiten als van binnen wordt er gestotterd en gehikt en duiken alom
weerstanden op. Daar is begrip voor op te brengen, want er zijn maar weinig
beroepen te noemen waar zoveel aspecten van het beroep tegelijkertijd in het geding
zIJn.
Als we de naamgeving van het beroep als uitgangspunt nemen, en iets anders is naar
mijn smaak niet mogelijk, is er ten eerste al de moeilijkheid van het humanistische.
Het is eigen aan humanisten om alles in overweging, discussie en onderzoek te
nemen en de meesten die zich humanist noemen hebben een even ideologische als
intuïtieve afkeer van fundamentalistisch of dogmatisch tenderende ideologieën (wat
niet uitsluit dat ook onder humanisten zelf fundamentalistische trekjes waar te
nemen zijn). Sommigen onder ons hebben misschien een zekere neiging tot fanatis-
me of wat meer behoefte aan zuiverheid van de voorhoede, maar over het algemeen
staat het humanisme bij de meeste humanisten per definitie ter discussie en geen
enkele levensbeschouwing is zo moeilijk onder één noemer te krijgen als het huma-
nisme. Het is dus heel legitiem en wellicht ook wenselijk om te spreken van 'huma-
nismen' (van Houten, 1992), in plaats van één wel omschreven humanisme.
Het spreekt bijgevolg vanzelf dat een humanistisch geestelijk raadspersoon die zich-
zelf aan de buitenwereld en aan zijn cliënt wil voorstellen, het niet meteen gemakke-
lijk heeft als de vraag wordt gesteld om te verduidelijken wat humanistisch geestelijk
werk nu eigenlijk is. De brave vrouw of man staat meteen voor de opdracht op zijn
minst drie niet gemakkelijke items van haar beroep te verduidelijken.
Neem nu de voor de hand liggende vraag: 'Wat verstaat u onder humanisme?'
Sommigen, en niet in het minst een aantal studenten in opleiding, vertonen aversie
tegen elke vorm van definiëring of vormgeving binnen een vooropgesteld kader. Dit
is volkomen te begrijpen en er is ook van alles voor te zeggen. Misschien wordt door
sommigen intuïtief aangevoeld wat door Douwe van Houten werd gezegd op de
opening van het academisch jaar 1992-93: "Het is ons te doen om een open benade-
ring, een kritische reflectie over de eigen uitgangspunten. Dit ook niet zozeer om
definitieve antwoorden te formuleren, maar om het bestand op te maken en daar-
over met elkaar van gedachten te wisselen. Als iets kenmerkend is voor het humanis-
me, dan is het wel het in gesprek zijn en in gesprek blijven. Dit, naar onze mening
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wezenlijke kenmerk, vloeit voort uit de principiële openheid van een humanistische
levensoriëntatie. Eén van de inspirerende kanten van humanisme is haar pluriformi-
teit. Humanisme heeft meerdere gezichten en dat is geen tijdelijke uitzondering,
maar een blijvend gegeven. Het gaat dan ook niet om het zoeken naar compromis-
sen, maar het zo helder mogelijk profileren van de eigen standpunten, in debat met
anderen."
Vervolgens de term 'geestelijk'. Daarmee is het zonodig nog problematischer gesteld.
Met enige ironie en scherpte stelt Douwe van Houten de vraag hoe je deze term in
vredesnaam in een vreemde taal kunt vertalen, met de hoop dat je dan ook meteen
begrepen zult worden. Discussies van die aard waren tijdens het afgelopen lustrum-
congres van de Universiteit voor Humanistiek, 'Embarrassement of Identities', dan
ook niet van de lucht. Hetzelfde probleem doet zich hier voor als met het begrip
humanisme: er zijn allerlei definities in omloop, maar geen van alle voldoet in de
ogen van iedereen. Erger nog, de meesten die zich over het probleem hebben
gebogen vertonen enige hardnekkigheid om zich aan de eigen begripsbepaling te
houden en met de nodige argwaan naar die van een ander te kijken.
Het enige aspect van het beroep waar geen extra verduidelijking of discussie voor
nodig lijkt te zijn, betreft het derde deel van de naamgeving, namelijk dat het om
'werk' gaat. Het beroep stelt in zijn uithangbord dat het om werk gaat en dat is op
zichzelf en in onze, op het arbeidsethos steunende cultuur een niet gering fatsoen-
lijkheidslabeI. Als dit echter ook moet betekenen, dat het voor iedereen duidelijk is
wat dat werk precies inhoudt, dan is dat wat anders.

Als ik nu een antwoord moet formuleren over wat vanuit mijn perspectief huma-
nistisch geestelijk werk is - en de eerbiedwaardige redactie vraagt mij dat - zeg ik dat
het om hoogst eigenzinnig werk gaat, in een beroepsgroep die zich richt tot mensen,
die geholpen en begeleid willen worden bij de problemen die zich stellen op het vlak
van hun menselijkheid en de kwaliteit van hun leven en de zorg die dat impliceert
voor zichzelf en hun medemens, in een kader van humanistische waarden en tra-
dities.
Dit is naar mijn smaak een redelijke en vanzelfsprekend eigenzinnige bepaling van
het beroep, maar tegelijk al evenmin preeiserend als andere bepalingen. Meteen kan
iemand namelijk roepen: 'En wat versta je dan onder menselijkheid, kwaliteit van
leven, zorg, etc.?' U begrijpt: we kunnen opnieuw beginnen en waarschijnlijk zullen
we als het goed is, altijd opnieuw moeten beginnen. Niet alleen omwille van de
eigenzinnigheid - die ik niemand zie opgeven, ook al omdat ze zo ingeslepen is in
ons denken - maar voornamelijk omdat deze materie zelf het object vormt van ons
onderzoek. We zijn het aan onszelf verplicht om blijvend een antwoord te zoeken op
de vragen: 'Wat is humanisme?', 'Wat is geestelijk?', 'Wat is existentieel?', 'Wat is
kwaliteit van leven?', 'Wat is raad?', 'Wat is hulp', 'Wat is ons werk?'.
Willen we bevrijd worden van de enigszins moeilijke naamgeving, dan zullen we
naar een totaal nieuwe terminologie of naamgeving moeten zoeken, met een meer
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overkoepelend en veel abstraherender karakter, zoals dat met de namen van aanver-
wante beroepen het geval is. De vraag is of dit nodig is, wat de implicaties daarvan
zouden kunnen zijn, en of er andere redenen zijn dan die vanuit marketing oogpunt.
Wat is dan het probleem nog? Wel, ik vind dat we ieder voor onszelf een eigenzin-
nige bepaling mogen hanteren, maar die moet wel een weerspiegeling zijn van wat er
in het beroep gebeurt en moet ook de nodige herkenbaarheid hebben, op zijn minst
voor wie met het beroep bezig is. Verder kunnen we werkdefinities hanteren en het
staat iedereen vrij om er eentje te lenen bij een collega. Ik ben echter wel van oordeel
dat we niet met de mond vol tanden mogen staan als het er op aankomt ons te
profileren naar de buitenwereld toe, of ons simpelweg te verduidelijken als ons om
uitleg gevraagd wordt.

Het gras aan de andere kant van de heuvel, grazen of maaien?

Laat mij me verder bezighouden met de inhoud van het werk en de wijze van
werken, meer in het bijzonder het communicatieve aspect van het werk. De werken-
de, ook wel raadspersoon genoemd, treedt in de traditionele werkvelden op als
hulpverlener of als begeleidster van individuen of groepen, die in de specifieke
omstandigheden waarin ze zich bevinden, raad of hulp nodig hebben met betrek-
king tot aspecten van hun levenservaring, hun menselijkheid en hun relaties met de
anderen. Het gaat hier om een specifiek communicatieve vorm van hulpverlening.
Andere disciplines, zoals het maatschappelijk werk, het pastoraal werk en de psycho-
therapie, delen dat kenmerk.
De psychotherapie is van oudsher de beroepssoort waar het humanistisch geestelijk
werk de meeste interesse voor heeft gehad. Dit komt waarschijnlijk doordat de
psychologie, de psychopathologie en verschillende psychotherapie-richtingen een
relatief grondige, meer of minder wetenschappelijke basis claimen en over een min
of meer goed verhaal beschikken dat hun bestaan en werk legitimeert. De cliënten
van de humanistisch geestelijk raadspersoon drukken zich ook vaak uit in termen
van functioneren, wat naar het psychische of het psychologische verwijzen. De cliënt
praat over zijn moeilijkheden in termen van gevoelens en emoties, in functie van wat
hij zich allemaal afvraagt. Dit heeft doorgaans betrekking op zijn gedrag en zijn
handelen en hij eindigt meestal met de vraag, wat hij nu het beste kan doen.
De raadsvrouw of -man wordt het dus niet makkelijk gemaakt. De cliënt biedt
andere referentiekaders aan dan het referentiekader van de 'geestelijke' en 'existen-
tiële' zorg. Het is daarom een begrijpelijk en misschien zelfs logisch gegeven dat de
raadspersoon probeert in het referentiekader van de cliënt te treden (Rogers, 1957),
zoals het omgekeerd even legitiem genoemd kan worden, en van professionaliteit
getuigt, als de raadspersoon het verhaal van de cliënt weet te vertalen naar zijn eigen
referentiekader (Mooren, 1989). Kortom, de raadspersoon is soms meer bezig met de
psychologie van zijn cliënt dan zijn 'geestelijke' problematiek, ook al is hij niet voor
psychotherapie opgeleid. De psychologie is slechts één van de hulpwetenschappen,
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die hem noodzakelijkerwijze tot steun moet zijn, want de overlappingen van het
'psychische' en het 'geestelijke' (of 'existentiële') in zijn werk is zonder meer een feit.
We zouden trouwens eens de moed moeten hebben om het probleem ook van de
andere zijde te bekijken en de vraag stellen of het niet zou kunnen dat de raads-
persoon zijn toevlucht zoekt bij andere disciplines, omdat hij niet genoeg is toege-
rust voor de specifiek eigen kenmerken van het beroep? Het lijkt me de moeite
waard deze vraag op haar consequenties te onderzoeken, hoewel ik dat hier nu niet
ga doen.

Er zijn niet alleen de elkaar overlappende psychische en existentiële factoren in het
werk van de humanistisch geestelijke raadspersoon en zijn spontane interesse voor
het psychische in de mens. In het veld van de psychotherapie valt zonder meer wat te
leren voor het geestelijk werk, en daar wil ik even bij stilstaan. Rond de jaren vijftig
ontwikkelden zich twee psychotherapierichtingen, die beide hun wortels vonden in
en uitgangspunten deelden met de humanistische psychologie, en later hun legiti-
matie zochten bij de fenomenologie. De bedoelde psychotherapieën zijn de Client-
Centered psychotherapie, waarvan Carl Rogers de voedstervader genoemd mag
worden en de Gestalttherapie, waar Fritz Perls de grondlegger van is. Rogers en Perls
vertrokken van een positieve mensvisie waarin de mens gedacht werd als 'van goede
klei gemaakt'. In deze visie tendeert de mens naar zelfactualisering en is wezenlijk in
staat om in harmonie te leven met anderen. Vanuit de fenomenologie hadden
beiden een centrale plaats bedacht voor de hoogst subjectieve beleving en uniciteit
van het individu. Dat beleven wordt niet alleen gezien als ontvangend, maar is in
zijn intentionaliteit ook gericht op de ander en de omgeving, en daarmee ook actief
ondernemend.
In het kader van dit artikel wil ik mij beperken tot de invloed van één van deze twee
psychotherapierichting op het humanistisch geestelijk werk, namelijk de client-
centered psychotherapie, omdat deze in de geschiedenis van het raadswerk een
zekere erfenis en bruikbaarheid heeft opgeleverd. Ik wil in aanzet bekijken of de
overlevering ervan, zowel als de psychotherapierichting zèlf niet wat kritische door-
lichting behoeft in dienst van de vragen die zich stellen rond de aard en de metho-
diek van het humanistisch geestelijk raadswerk.

De cliënt in het midden, of de onmogelijke poging tot gelijkwaardigheid

In de overlevering wordt de oorspronkelijke benaming die Rogers gaf aan zijn
gespreksvoering en wijze van hulpverlening, namelijk 'non-directief', nogal vaak
begrepen als een soort van volgzaamheid, passiviteit, onderdanige goedkeuring en
gezichtsloosheid van de therapeut of hulpverlener in relatie tot zijn cliënt. Deze
interpretaties hebben echter niets van doen met de opvattingen over een kwalitatief
gesprek, zoals Rogers dit beschreef in de veertiger jaren. Rogers was van mening dat
het voeren van kwalitatieve gesprekken met mensen in psychische nood tot gevolg
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had, dat daardoor herstel en verdere ontwikkeling van die persoon mogelijk werd.
Hij beschreef zulk gesprek vooral in termen van het ontbreken van een aantal
kwalijke kenmerken die in gesprekken tussen hulpverleners en cliënten naar zijn
mening veel te vaak voorkwamen. Hij bedoelde daarmee zaken als het spelen van
een rol, het zich aanmeten van en vermommen in een professioneel pak, het geven
van adviezen en moraliseren over het gedrag van de cliënt, het onderbreken van het
verhaal van de cliënt en het beïnvloeden van de cliënt in een door de hulpverlener
gewenste richting. Dus wat de therapeut vooral niet moest doen, noemde hij non-
directief (Rogers, 1942).

Vanaf de jaren vijftig liet Rogers deze term los, omdat hij meer en meer wou
benoemen wat de hulpverlener we! moest doen in een gesprek met de cliënt. Hij
profileerde zich duidelijk als de vertegenwoordiger van een geëigende vorm van
psychotherapie, die hij nu 'client-centered' noemde. De uitgangspunten werden het
eerst gepubliceerd onder de titel 'The necessary and sufficient conditions of thera-
peutic personality change' (Rogers, 1957). Hij zal deze voorwaarden vanaf die tijd bij
herhaling aanhalen en aan onderzoek onderwerpen.
We merken hier op dat Rogers van meet af aan de klemtoon legde op de authentici-
teit van de therapeut als drager van de genoemde condities. De klemtoon op de
positieve aandacht en het empathisch begrijpen door de therapeut, die in de periode
vóór 1957 gelegd werd, wordt hier in belangrijkheid voorbijgestoken door het begrip
'congruentie'. In het overzichtelijke artikel 'The interpersonal relationship: the core
of guidance' (1962), somt Rogers de eerder genoemde voorwaarden op en vooraan
staat: congruentie. Hij spreekt nu ook van attitudes of houdingen, wat naar mijn
mening een belangrijk gegeven is om te begrijpen wat hij bedoelt. Het begrip
'houding' verwijst naar de totale persoon (Bru, 1989), met inbegrip van alle hande-
len, denken en ervaren. Rogers noemt als voornaamste therapeutische houdingen:
congruentie, empathie, positieve blik en onvoorwaardelijke aanvaarding. Ik wil hier
even stilstaan bij deze vier attitudes, daarbij wat langer bij de tweede, empathie.
Over congruentie lezen we in het laatst genoemde artikel:

"Hiermee bedoelen we dat de gevoelens die de raadgever ondergaat voor hem-
zelf bereikbaar zijn, bereikbaar voor zijn bewustzijn, dat hij in staat is die
gevoelens te leven, ze tijdens de relatie te zijn, dat hij in staat is ze over te dragen
op een daartoe geëigend moment. Het betekent dat hij in directe persoonlijke
ontmoeting komt met zijn cliënt, dat hij hem ontmoet van mens tot mens. Het
betekent dat hij bezig is zichzelf te zijn, niet zichzelf te ontkennen. Niemand
kan deze toestand volledig bereiken, doch, hoe beter de therapeut in staat is
aanvaardend te luisteren naar wat zich in hemzelf afspeelt, hoe beter hij in staat
is zonder angst de complexiteit van zijn gevoelens te zijn, des te hoger de mate
van zijn congruentie."

Meer nog dan te beklemtonen dat het hier eveneens om een houding gaat, zouden
we kunnen spreken van een manier van zijn. De hulpverlener is open en aanvaar-
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dend wat er in hem omgaat en is in staat om dit tot expressie te brengen in relatie tot
waar het bij de cliënt om gaat. Het is dus niet hetzelfde als 'self-disclosure' van de
kant van de hulpverlener, noch een vermomde wens van zogenaamd "willingness to
be known" (Barrett-Lennard, 1962).
Over de positieve blik lezen we:

"Wat ik bezig ben te beschrijven is een gevoel dat niet paternalistisch is, even-
min sentimenteel, oppervlakkig sociaal of vriendelijk. Het gaat om een gevoel
dat de ander eerbiedigt als afZonderlijk individu, een gevoel dat hem niet in
bezit neemt. Het is een soort waardering die kracht bezit, die verder niets eist.
Wij hebben er de naam positieve blik aan gegeven."

Het is een houding die vooral gevoelsmatig beleefd wordt. Soms ook wel vertaald als
'gezindheid'. De therapeut is verzekerd van zijn engagement voor de cliënt. De cliënt
ervaart het de moeite waard gevonden te worden, au sérieux te worden genomen.
Hij weet dat hij op de therapeut kan rekenen en ervaart een warmte, die niet
terugbetaald moet worden.
Over onvoorwaardelijke aanvaarding lezen we:

"Hiermee wil ik zeggen dat de raadgever zijn cliënt op prijs stelt als totaliteit, en
dat hij hieraan geen voorwaarden verbindt. Het moet niet zo zijn dat hij in zijn
cliënt bepaalde gevoelens aanvaardt en andere afkeurt. ( ) Ik geloof dat wanneer
in de ontmoeting tussen raadgever en cliënt dit niet-evaluerend op prijs stellen
aanwezig is, de waarschijnlijkheid groter is dat er in de cliënt opbouwende
verandering en ontwikkeling zal optreden."

Tot slot wil ik wat meer aandacht besteden aan de door Rogers als tweede genoemde
therapeutische houding van de hulpverlener in de 'adviespraktijk', de empathie. Het
gaat hier wellicht om de meest bekende en meest beruchte houding in de wereld van
de hulpverlening, sinds Rogers er de nadruk op legde. Het belang van empathie is in
de geschiedenis van het humanistisch geestelijk werk constant benadrukt. Over
empathie lezen we in Rogers' artikel:

"Het aanvoelen van de innerlijke wereld van de cliënt met zijn heel eigen
persoonlijke betekenissen, alsof het de eigen wereld was, maar zonder ooit de
alsof-kwaliteit los te laten, dat is empathie. ( ) Het komt niet vaak voor dat
iemand ons zo begrijpt, of dat wijzelf een ander zo begrijpen. In plaats daarvan
bieden we meestal een ander soort begrip aan, in de trant van 'Ik begrijp wat er
met jou aan de hand is', of 'Ik begrijp waardoor je doet zoals je doet.' Dit is het
type begrip dat meestal wordt aangeboden en ontvangen een evaluerend begrij-
pen van buitenaf. Het wekt geen verrassing dat we terugschrikken voor waarach-
tig begrip. Als ik werkelijk opensta voor de manier waarop het leven door een
ander mens wordt ondergaan - als ik zijn wereld kan opnemen in de mijne -
loop ik het risico het leven op zijn manier te bekijken, zelf veranderd te worden,
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en allemaal verzetten we ons tegen verandering. Dus hebben we de neiging de
wereld van de ander alleen in onze eigen termen te bekijken, niet in de zijne. We
analyseren zijn wereld en passen er waarde-bepalingen op toe. Dat is iets anders
dan begrijpen."

Een aantal kanttekeningen zijn hier belangrijk. Het gaat hier om empathie als een
houding, niet als een voorschrift, noch als handelingswijze. Er is in de jaren sinds
Rogers het begrip en zijn ervaringen ermee de wereld instuurde nogal wat vóór en
tégen deze visie geproduceerd. In mijn ogen is dat aan beide zijden van de frontlinie
meestal ten onrechte, vertrekkend van verkeerde interpretaties van Rogers' uitgangs-
punt. Iets waar hij zelf overigens regelmatig op heeft gewezen: dat hij in de beschrij-
ving van zijn theorieën door anderen zichzelf vaak niet terugvond.
Bij Vtm Date lezen we over 'houding': "de wijze waarop men het lichaam houdt".
Iedereen weet dat we ons lichaam op verschillende manieren kunnen houden,
waarmee we ook uitdrukken hoe we ons tot de ander ver-houden. Wat soms ver-
geten wordt is, dat ons lichaam meer is dan de som van de lichaamsdelen, of van de
gedragingen, maar dat ons lichaam eveneens alle mogelijke psychische en cognitieve
processen bevat. Ons lichaam is ons hele zijn. Met andere woorden, empathie is dat
hele zijn dat iemand in staat stelt zich in te leven in de zijns-wereld of het zo-zijn van
de ander. Dit heeft consequenties, want hiermee kunnen we ook empathie niet meer
afdoen als een soort gedrag of handelen. Het is niet alleen maar een bepaald soort
zinnen uitspreken, of een bepaalde manier van praten, of een bepaalde manier van
luisteren, of van voelen, of van denken, of van enige techniek. Empathie is niet iets
waar je een foto van kan nemen. Het is niet na te bootsen, noch te kopiëren. Het is
strikt genomen ook niet iets van één persoon. Het is slechts te herkennen vanuit het
communicatieve gebeuren tussen de hulpverleenster en de cliënt.
Empathie heeft niets van doen met de ondertussen cliché-matige verwijten, dat het
te maken zou hebben met meepraten met de ander, of met een halfslachtig instem-
men, of met een slimme manier van overtuigen, of met louter maar gevoeligheid, of
met passende intelligentie. Empathie is geen goktent waar de cliënt in te vangen is.
En toch kan het van dit alles wèl iets hebben. Uitleg, confrontatie, logica, sensitivi-
teit en zelfs meepraten kunnen allemaal empathisch zijn, wanneer het de communi-
catieve kwaliteit bezit van tot verwoording te brengen wat bij de ander zo is op dat
moment, vanuit de eigen belevingskracht van de therapeut, die in overeenstemming
is of tijdelijk samenvalt met die van de cliënt, en waarin de cliënt zich volkomen
herkent. Het is een beetje zoals met zwemmen: je doet het met je hele persoon en je
valt tijdelijk samen met het water. Je hebt er je hele lijf voor nodig met inbegrip van
het water.
Ernstiger te nemen zijn bepaalde opvattingen van filosofische zijde, zoals die van
Buber, Levinas en Habermas, waarin iets wordt gezegd over wederkerigheid en
begrijpen. Ook om de postmoderne kritiek op het disciplinerende karakter van het
ordelijk spreken (Foucault, 1988) en het geweld dat van taal en communicatie kan
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uitgaan (Lyotard, 1983) kunnen we hier niet heen. Laat ik enkele kernpunten aan-
halen.
De wederkerigheid die door een 'Ich-Du'-relatie in de ontmoeting tussen mensen
mogelijk wordt, is in het geval van de hulpverlening slechts eenzijdig van de kant
van de therapeut, zo stelt Buber (1957). Daardoor kan machtsuitoefening plaatsvin-
den van de kant van de hulpverlener, wanneer het begrip voor de cliënt niet van
diens werkelijkheid uitgaat. Omgekeerd kan ik als de hulpverlener tot 'slaaf' worden
gemaakt van de cliënt, wanneer ik overtuigd ben van mijn begrip en de cliënt me
vertelt dat ik het bij het verkeerde eind heb.
Bij Levinas (1977) wordt de wederkerigheid helemaal in twijfel getrokken. Een
ontmoeting tussen mensen is het gegrepen worden door de ander, en dit gaat alle
begrip vooraf. Wat de ander mij doet en voor mij betekent valt niet samen met de
inhoud van wat die ander zegt. Je zou kunnen zeggen: wat de ander mij vertelt is niet
hetzelfde als wat zij bij mij teweegbrengt. Door het willen begrijpen van de ander,
probeer ik haar in mijn wereld in te passen en daarmee verlies ik haar. De vraag van
de ander sticht de betekenis van mijn antwoord; ik ben ver-antwoord-elijk op de
wijze waarop de ander mij tegemoet treedt.
Bij Habermas (1981) vinden we in zijn definitie van het communicatieve handelen,
de gerichtheid op gedeeld begrip. We kunnen de ander niet begrijpen zonder zijn of
haar 'geldigheidsaanspraken' ten volle serieus te nemen. Doet we dat niet, dan komt
het uiten neer op manipulatie. Dit zowel redelijke, als idealistische uitgangspunt
stuit ongetwijfeld op verschillen in de communicatieve mogelijkheden tussen de
hulpverlener en de cliënt. Als begrijpen consensus wordt en omgekeerd, waar zijn
dan de verschillen in de individuele werkelijkheid gebleven?
Lyotard (1983) staat er op om algemene geldigheid te wantrouwen en de claims te
bestrijden dat vormen van overeenstemming welke door talige middelen bereikt
worden geen geweld en uitsluiting in zich zouden dragen (vgl. Kunneman, 1990).
Lyotard leert ons aandacht te besteden aan de (tegen)strijdigheden in de communi-
catie tussen mensen, en de verschillen te honoreren in weerwil van begrip. En, zowel
bij mijzelf als bij de ander, de nog niet-gestructureerde, niet-talige, esthetische en zo
mogelijk oorspronkelijke begrippen en zijnswijzen als vondsten te verwelkomen, ze
desnoods te zoeken.
Terwijl Foucault (1988) een kritiek geeft op de beoefening van de moderne weten-
schap en het disciplinerend karakter aantoont van de rationaliteit van die we-
tenschap, kunnen we van hem leren over onze eigen neigingen en manieren van
'ordelijk spreken'. Is het 'ordelijk spreken' van de therapeut niet hetzelfde als het
verklarend spreken, het overtuigen, het zich als voorbeeld manifesteren, vanuit de
zekerheid het gelijk aan zijn kant te hebben?

Wat hebben al deze kanttekeningen met empathie te maken? In algemene Zlll

belichten ze een aantal aspecten die verband houden met het begrijpen van mensen.
Empathie heeft ook met begrijpen te maken, het is erop gericht. Empathie is de
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menselijke houding die een bepaalde soort van begrijpen mogelijk maakt. Begrijpen
van mensen is geen solitaire bezigheid. Met ander woorden, begrijpen wordt niet
door één persoon bepaald. Begrijpen vervalt bij pseudo-discursiviteit, bij pseudo-
mondigheid, bij pseudo-communicatie. Begrijpen staat of valt bij de uitwisseling
van menselijkheid. Solipsisme à deux is het tegendeel van begrip en van begrijpen.
Empathie zouden we kunnen zien als een begrijpen van de ander van binnenuit, als
een proces waarbij wederzijdse inhouden met elkaar zo samenvallen, dat ze herken-
bare betekenis krijgen voor wie zich begrepen weet.
Blijft, als een niet te onderschatten aspect van het hele empathische proces, de
communicatie over. Communicatie en contact zijn de wegen waarlangs alles tot
stand moet komen. Van theoretisch-filosofische zijde kunnen we hier een hoop
leren. Ik meen dat de verschillende belichtingen hun kleuren verdienen en we er
onze dienst mee kunnen doen. Maar zoals het met alle theorieën gaat: ze belichten
nooit de hele werkelijkheid. Zo is het met de therapeutische conditie empathie ook
gesteld: ze is de therapie zelve niet en in niet alle omstandigheden scoort ze het door
Rogers uit zijn beginperiode veronderstelde effect (Rogers, 1967). Dit brengt mij tot
de kern van mijn verhaal: wat heeft dit alles met methodiek te maken?

Ter zake. Hoe doen we 't nu eigenlijk?

De beroepssoort geestelijk werk heeft niet alleen overlappingen met de psychothera-
pie en de psychologie, maar ook met het maatschappelijk werk. Deze laatste pro-
beert voor de legitimering van haar handelingspraktijken en methodieken steun te
vinden bij de sociale wetenschappen. Het begrip methodiek heeft hier een inhoude-
lijke component: de theorie en de kennis waarop men steunt, en een technische
component: de werkwijzen. In de jaren zeventig waren strategieën en actiemetho-
den, protocollen en methodieken, veranderkundige functies en beïnvloedingssyste-
men, het operationaliseren van doelen en het verankeren van de resultaten, enkele
van de begrippen die de agoog of 'change agent' tot zijn gereedschap rekende. Het
werken met een cliënt - een individu, kleine groep of groter sociaal verband - werd
steevast uitgebouwd binnen een rationeel patroon dat neerkwam op schemàsvan
'problem solving' (Bennis, Benne & Chin, 1969). De methodiek kreeg hier niet
alleen inhoud, door de gestolde kennis verkregen uit de reflectie over het praktisch
handelen van de beroepskracht, maar werd versterkt door prescriptieve en structu-
rele componenten, door stelselmatigheid en theorie, afkomstig uit de mens- en
maatschappijwetenschappen. Tot op de dag van vandaag vinden we in het maat-
schappelijk werk de traditionele agogische processtappen terug: a) de vaststelling van
het doel, of het probleem, b) diagnose van de beginsituatie en de voorhanden zijnde
middelen, c) het bepalen van de werkwijze of de actie, en d) de uitvoering en
evaluatie. De beroepskracht is gericht op een veranderingsproces bij zijn cliënt en op
de beheersing van het sociale systeem waarin het veranderingsproces zich afspeelt.
De regisseurstaak van de werker zit welomlijnd als een blauwdruk in de werktas.
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Voorwaar, "Andragologie is geen vrolijke werenschap"! (van Beugen, 1969)
Deze positivistische legitimering (van Houten, 1993) is vanuit historisch oogpunt te
begrijpen, vandaag de dag des te meer, omdat volgens van Houten: "Het erin
vervatte instrumentalisme resultaatgerichtheid [suggereert] en een directe koppeling
tussen inspanning en effect en dat ziet er allemaal zeer solide uit".
Aandacht voor meer maatwerk en een grotere kennis van de verschillende inhouden
van de problemen op basis van grotere theoretische en empirische kennis (van der
Laan, 1993) zijn geen sluitende remedies tegen rationele of binaire modellen van
werken en de ingesleten instrumentaliteit. Alternatieve routes worden dan ook
uitgezet over het hele veld van de menswetenschappen. Ze hebben betrekking op
waarden, menselijkheid, zingeving, kwaliteit van leven, normatieve verankering van
de samenleving, menselijk ervaring, ete. Zo wijst Kunneman op de onvermijdelijk-
heid van de identiteitsvragen en de confrontatie met de levensbeschouwelijke leegte,
waarin de hedendaagse professional en de cliënt zich bevinden. Uitgerekend nu doet
zich evenwel de mogelijkheid voor tot het ontwikkelen van een individuele bestaans-
ethiek en ontstaat de ruimte waar communicatieve individualisering vitaliteit kan
verkrijgen (Kunneman, 1994).
Een methodiek waarin discursiviteit voorop staat (van der Laan), een interventie-
denken waarin het debat over de kwaliteit van het bestaan terug te vinden is en de
positie van de professional ter discussie kan staan (van Houten), mensgerichte
professionals die in staat zijn ruimte te maken voor nieuwe vormen van communica-
tieve individualisering (Kunneman, 1994); ze komen allemaal uit op de noodzaak tot
symmetrische gespreksvoering, mondigheid en communicatieve ruimte, kortom:
communicatieve kwaliteit. Wat overigens niet betekent dat methodiek te herleiden is
tot louter communicatie, zoals het al even idioot zou zijn om de communicatie tot
methode te promoveren. Ook is kwalitatieve communicatie niet vast te schroeven op
alléén maar symmetrie, noch op mondigheid van de gesprekspartners, noch op het
maximale gebruik van de interferentieruimte tussen de professional en de cliënt,
noch op het existentiële contact, noch op de betekenis van de relatie, noch op het
proces van empathie.

Ten slotte ...

Tot besluit wil ik nog één keer stilstaan bij empathie. We zouden ons de vraag
kunnen stellen: 'Is empathie een methodische voorwaarde voor de professionele
beroepsuitoefening van het humanistisch geestelijk werk?' Hierop zou ik, in het licht
van het voorafgaande willen antwoorden met twee keer neen en één keer ja.
De eerste keer neen, omdat empathie niet te operationaliseren is, of tot een instru-
ment is te maken. Zoals gezegd, velen denken van wel, hebben het geprobeerd en
proberen het nog en soms wordt het zelfs als produkt verkocht. Zo kan je proberen
om koffie als verf te gebruiken en er een muur mee schilderen, maar dat maakt je
koffie nog steeds niet tot verf. Empathie kan dus niet geïdentificeerd worden met
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een methode, het is een houding en dus persoonsgebonden en betrokken op uitwis-
seling met de ander.
De tweede keer neen omwille van de voorwaardelijkheid. Het lijkt me handig als
iemand in staat is tot empathie bij het toepassen of het volgen van een bepaalde
methodiek, tenminste als die methodiek de communicatieve kwaliteit bezit welke in
overeenstemming is met empathie, want anders gaan we lachen - of huilen. Empa-
thie is geen voorwaarde om de methodiek te helpen slagen, ook al niet omdat
empathie niets exclusiefs heeft.
Wel een ja, als ik het begrip voorwaarde mag vertalen in conditie en conditie in zijn
tweede betekenis mag gebruiken, namelijk als het in een toestand verkeren waartoe
je tot iets in staat bent. Je moet als professional die gericht is op hulpverlening of
steun aan medemensen in verdomd goeie conditie verkeren en zelf met een enigszins
volle buik in je werk kunnen staan. Over die conditie valt zeer veel te vertellen en het
is naar mijn smaak het allerbelangrijkste fundament van de hulpverlener in een
professionele setting. Het is een legitimatie voor de humanistisch werker die enorme
consequenties heeft voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en niet minder voor
de kwaliteit van de opleiding.

Laat me nog een verhaal vertellen. Als psychotherapeut heb ik een cliënt die op
vijftigjarige leeftijd bij mij in therapie kwam en van haar achtste tot haar achttiende
levensjaar dag aan dag mishandeld, misbruikt en zelfs verkracht werd door haar
vader. Het leed van deze vrouw is zo groot dat het hier niet beschreven kan worden.
Zij werkt echter hard aan zichzelf en gaandeweg krijgt ze steeds meer contact met
zichzelf en haar eigenschappen. Op een dag gebeurde het volgende: We zijn aan de
afronding van de therapiesessie bezig en ze grijpt met de handen naar haar hoofd, ze
begint hevig te zuchten en haar benen trillen zenuwachtig. Ik ben verbaasd over de
onverwachte reactie en vraag haar wat er gebeurt, wat er in haar omgaat. Ze ant-
woordt: "Ik weet dat het tijd is en ik zou nog eventjes willen wegkruipen ... ". Ze
kruipt een beetje in elkaar en draait zich naar de leuning van de fauteuil. Ik zeg:
"Wel, doe dat maar; ik zal met jou doen wat ik vroeger wel eens met mijn kinderen
deed als het 's morgens tijd was om op te staan. Dan zei ik: 'Blijf nog maar een beetje
liggen; ik zal wel roepen als de koffie klaar is"'. Ze reageert met: "Oh ja, dat heeft
nog nooit iemand tegen me gezegd!". Ze rolt zich helemaal op en kruipt weg in de
fauteuil. Ik zwijg en geef haar ruim de tijd.
Ik denk dat dit een voorbeeld van empathie is, of dat er in elk geval empathie in te
herkennen valt. Is het echter gestoeld op methodische kennis? Die is zeker wel
aanwezig, maar op een niet heldere achtergrond. Het leidde ergens toe, maar was in
geen geval gepland. De enige systematiek die ik erin kan vinden, is dat ik niet alleen
in staat ben om me in het verhaal en de manier van zijn van mijn cliënten in te
leven, maar ook bij regelmaat dit soort antwoorden weet te vinden. Ik was erg blij
met mijn antwoord, maar ik ben evenzeer gelukkig met het antwoord dat ik had op
het verhaal aan het begin van dit artikel. In beide gevallen gaat het voor mij om een
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authentieke uitwisseling van iets van mijn leven met iets van het leven van de ander.
Dat dit kan gebeuren heeft fundamenteel te maken met mijn conditie als persoon,
die zich, zoals ik het heb leren formuleren, verankert in de driehoek van drie keer T,
namelijk Lijden - Loslaten - Liefde. Daarover een andere keer meer.

Dit relaas is geen voorbeeld van methodiek, maar van een ander fundament, een
andere legitimatie dan de rationele legitimatie waarmee we meestal werken. Het is
een fundament dat de andere niet uitsluit. Het is naar mijn smaak een fundament
waarop de kwaliteit van methodieken staat of valt. Een schoenmaker die niet in
conditie verkeert, verliest de schoen uit het oog en slaat zich zelf tussen hamer en
leest, en dat doet van alle kanten pijn.
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Dromen en humanistisch
geesteliik werk

A/bert Nieuw/and
Drs A. Nieuwland is toegevoegd universitair docent sociologie en antro-
pologie aan de Universiteit voor Humanistiek.

Iedereen droomt, maar niet iedereen onthoudt zijn of haar dromen en lang niet
iedereen probeert er lering uit te trekken. In dit artikel beschrijf ik hoe de zoge-
naamde methode Faraday toe te passen is bij de interpretatie van dromen in twee-
en groepsgespreksituaties. De methode is gebaseerd op zondermeer humanistisch
te noemen beginselen en is binnen het kader van het humanistisch geestelijk werk
ook zinvol toe te passen.

Inleiding

Iedereen maakt wel eens mee, dat iemand tijdens een gesprek onverwacht een
droom vertelt. Ik heb lang gedacht tot de categorie niet-dromers te behoren en
voelde me op zo'n moment met mijn mond vol tanden staan. Heel tegenstrijdige
gedachten kwamen bij me op: dromen zijn toch maar bedrog, ze zijn onbelangrijk,
laat toch liggen, verspilde moeite. Maar ook: eng, gevaarlijk, boodschappen uit het
onderbewuste, brand je handen er niet aan, laat ze liever aan een therapeut over. Hoe
dan ook, het verschijnsel dromen intrigeerde me en ik ben er allerlei boeken over
gaan lezen waardoor ik als vanzelf ging dromen. Of liever gezegd, ik ben me mijn
dromen bewust geworden, want het is nu wel algemeen bekend dat iedereen elke
nacht een aantal keren droomt. In plaats van dromers en niet-dromers kunnen we
dan ook beter spreken van droomonthouders en droomvergeters. Met als onderver-
deling mensen die hun dromen wel onthouden maar er niets mee doen en mensen
die op de een of andere manier met hun dromen aan de slag zijn gegaan en er
blijkbaar inzicht, energie en zin uit putten. Hier ligt naar mijn mening een waarde-
volle opening voor het humanistisch geestelijk werk.
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De methode Faraday

Al jarenlang werk ik met droomgroepen via de methode van Ann Faradayl, zowel bij
het uitwerken van mijn eigen dromen als in twee- en groepsgesprekken in met
humanistisch geestelijk werk vergelijkbare situaties, zoals de begeleidingsgesprekken
van zogenaamde droomgroepen.2 Er bestaan een aantal niet-therapeutische metho-
den om met dromen te werken; de methode Faraday vind ik door haar logische en
zorgvuldige opzet zowel zeer praktisch, als direct aansluiten bij het humanistische
credo: 'bewust vorm willen geven aan zowel het samenleven als het eigen leven, met
behulp van menselijke mogelijkheden.'3

Hier wil ik het speciaal hebben over de door mij gebruikte methodiek in twee- en
groepsgesprekken. Allereerst is het van belang aan potentiële deelnemers aan deze
gesprekken te vragen of ze inderdaad met en aan hun dromen willen werken. Het is
dan zaak hun te vragen of ze bereid zijn dat op een wat andere manier te doen dan
via het gewone 'praten over'. Een korte uitleg over en oefening in het associëren
('Wat komt er bij je op als je denkt aan ....?') en/ofhet uitspelen van droomelemen-
ten ('Wat zou jij antwoorden als je een roos was en ik je zou vragen wat je van je
eigen geur vond?'), twee vaste ingrediënten van de methode-Faraday, is op zijn plaats.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van de methode is, dat de dromer zelfsteeds bij de interpretatie van de
droom centraal staat. Er zijn vele boeken in de handel, tot zelfs droomencyclope-
dieën toe, waarin precies staat wat bepaalde droominhouden en symbolieken zouden
betekenen. Soms kunnen ze mensen op het verkeerde been zetten; op zijn best zijn
ze 'aangevertjes' en bieden ze suggesties voor mogelijke interpretatie. Onze cultuur is
zó pluriform en complex, dat symbolen niet snel meer bepaalde omschreven beteke-
nissen hebben. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen associatiepatronen; de kracht van
symbolen is trouwens ook juist dat ze bij mensen verschillende associatiestromen
kunnen oproepen.
Associëren is, zoals gezegd, een belangrijk bestanddeel van de methode. Maar vóór
het associëren laat ik de dromer zijn of haar droom een aantal keren in de tegen-
woordige tijd vertellen. Om de actualiteit ervan te vergoten en de groepsleden actief
bij het proces te betrekken laat ik hen hierna een aantal vragen stellen over hoe het er
in de droom precies aan toe gaat. In tweegesprekken stel ik zelf die vragen. Ieder
kent dan de concrete gegevenheden van de droom, het objectieve raamwerk dat we
nu met interpretaties gaan aankleden. Een ander beeld dat in me opkomt is dat van
de decors die nu op het podium waar de handeling gaat beginnen, zijn opgesteld. Of
het is de omtrek en de ruwe schets van de wereld van de droom, de samenleving
waarin nu zowel de dromer als de begeleider en de groepsleden zich bevinden.

Praktische Humanistiek nr. 13 - september 1994, 4e jaargang 11



Associëren

Binnen deze wereld van de droom vraag ik vervolgens de dromer om de associaties te
noemen die bij de verschillende delen van de droom opkomen. We werken de
droom van het begin tot het eind door, stukje voor stukje, want ieder detail kan één
of misschien wel dè sleutel tot de droom bevatten. Daarna betrek ik de deelnemers
weer bij het gesprek met de vraag of ze misschien samenhangen, regelmatigheden,
tegenstrijdigheden of andere bijzonderheden opgemerkt hebben. Behalve om, zoals
gezegd, de betrokkenheid te vergroten las ik regelmatig een rondje voor de deel-
nemers in om de dromer te laten luisteren. Na afloop van het rondje vraag ik de
dromer of hem of haar iets speciaals heeft getroffen in wat hij van de deelnemers (of
in tweegesprekken alleen van de begeleider) heeft gehoord. Hier gaan we dan mee
verder; de rest laten we bij de deelnemers liggen en komen er misschien op het eind
van het droomwerk, als de deelnemers weer aan de beurt zijn, nog even op terug.
Het kan zijn dat de dromer in de eigen associaties en het daarop volgende commen-
taar zoiets als een 'rode draad' ontdekt, een sleutel waarmee de wereld van de droom
innerlijk opengaat en zin krijgt. Mocht dit zo zijn, dan is het droomwerk eigenlijk al
ten einde, maar vaak is dat niet het geval en ga ik verder met het tweede bestanddeel:
het uitspelen van bepaalde elementen van de droom.

Spelen

Welke delen gespeeld worden, laat ik meestal aan de dromer zelf over. Het zijn de
delen die voor deze blijkbaar de meeste 'lading' bezitten. Ik vraag de dromer echter
ook wel eens juist het meest onopvallende element te spelen: de schaduw, het kleine
stille meisje, het schilderij aan de muur. Tijdens het spel verplaatst de dromer zich in
die persoon of dat object en geeft vanuit die positie antwoord op de vragen die
vanuit de groepsleden of de begeleider komen. Vooral dit Gestaltachtige bestanddeel
van de methode biedt zeer vaak de sleutel(s) van de droom, eventueel na nog een
rondje van de deelnemers. Het eind van het droomwerk is bereikt, als de dromer bij
wijze van spreken de klik-ervaring heeft, het teken dat de sleutel in het slot past.
Mocht dit punt niet bereikt worden dan is er geen man over bord. Er moet zeker
niet krampachtig naar een oplossing gezocht worden. De droom blijft een open eind
houden, waar volgende dromen ongetwijfeld een vervolg op zullen bieden.
Na afloop van de droomarbeid van de dromer is er tot slot weer een rondje van de
deelnemers, waarin hun gevraagd wordt in welk deel van de droom zij zich het meest
herkend hebben en waarom. Verder kan er nog worden ingegaan op losse eindjes,
opmerkingen, momenten waarin men door iets geraakt was, enz. Vooral deze laatste
ronde is echt nodig om het spannende en inspannende gebeuren dat meestal toch
gauw één tot anderhalf uur duurt, tot een bevredigend einde te brengen en ieder
weer opgelucht adem te laten halen.
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Rituele opeenvolging

Deze strikte en haast rituele opeenvolging van handelingen is met opzet zo opge-
bouwd om dromer en groepsleden de gelegenheid te geven stapje voor stapje verder
te gaan met de zoektocht. Op ieder moment kan de dromer daardoor verklaren niet
verder te willen, bijvoorbeeld omdat de grond te heet onder de voeten wordt, en de
groep heeft dat te respecteren. Het spreekt vanzelf dat de begeleider in de eerste
plaats een goed groepsbegeleider moet zijn, die zich vervolgens het rituele droom-
werk met het daarbij behorende associëren en vraag- en antwoordspel eigen heeft
gemaakt. In de tweegesprekssituatie is het goed dezelfde opbouw te handhaven, die
alleen misschien wat flexibeler en korter kan verlopen. De begeleider speelt zelf de
rol van de groepsdeelnemers en hoeft zodoende niet met het groepsproces en de
individuele deelnemers rekening te houden.
Mijn ervaring is dat de methode-Faraday het sterkst werkt in een groep. In de
tweegesprekssituatie kan de methode ook zeer goed werken, maar speelt gezien de
situatie behalve de motivatie van de dromer de gemotiveerdheid en kundigheid van
de begeleider relatief een grotere rol.

Eigen droomervaring

Na deze misschien wat droge opsomming een voorbeeld uit mijn eigen persoonlijke
ervaring. Ik kan natuurlijk niet de hele procedure uitwerken, dat zou veel te veel
ruimte vergen, en beperk me tot wat achteraf voor mij de clou van de droom bleek
te zijn. Ik had eens een droom, waarin een smalle, vervallen trap met verslepen loper
voorkwam. Er gebeurde iets in dat trapportaal maar dat doet er nu niet toe. Als ik
aan dat trapportaal dacht kwamen gevoelens van treurigheid, stoffigheid en bekrom-
penheid bij me boven. Ik koos de trap om te spelen en zei onder andere: "Ik kraak
wel erg, maar ik troost me met de gedachte dat krakende wagens het langst mee-
gaan". Later was ik even de traploper en zei: "Ik ben inderdaad versleten en stoffig,
maar dat komt omdat jullie steeds over me heen lopen". Toen ik mezelf dat hoorde
zeggen, ging me een licht op: dat zei mijn moeder vroeger immers vaak! De droom
speelde kennelijk in de moeilijke tijd toen mijn vader net was overleden. We hadden
in een krapper huis moeten trekken en mijn moeder, met vier kinderen om voor te
zorgen, voelde zich vaak niet al te florissant.
Waarom kreeg ik deze droom, toen op dat moment? Ik kwam tot de ontdekking dat
ik mij eigenlijk in een vergelijkbare positie bevond: net gescheiden, een krapper
huis, in mijn eentje in te richten met de helft van het meubilair, een volle baan en de
lange weekends om voor de kinderen te zorgen. Maar ik wist ook dat mijn moeder
vrij oud is geworden, van haar oude dag heeft genoten, veel heeft gereisd en dat haar
kinderen redelijk terecht gekomen zijn. Ik kon me dus aan haar spiegelen en merkte
dat ik eigenlijk veel op haar leek. Ik heb mijn droom dan ook opgevat als een
boodschap van zowel: het komt allemaal best op zijn pootjes terecht, als: voel je
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inderdaad maar treurig en beperkr in je mogelijkheden, maar maak het niet te zwaar,
bewaar de humor die je moeder ook had en laat zeker niet over je heen lopen.

Creatieve (her)oriëntatie

De bijdrage die dromen op de bovengeschetste wijze benaderd kunnen leveren, is
mijns inziens dat mensen, ook de cliënten van de humanistisch geestelijk werker, op
een andere manier naar de eigen leefsituatie leren kijken, gebruik leren maken van
de eigen creativiteit om nieuwe (vaak vergeten oude) mogelijkheden te zien en
nieuwe energiebronnen te ontdekken. Als je bereid bent om niet om het eigene van
je droom heen te gaan, geeft dat een uitstekende start, zeker als je beseft dat je je
droom kunt opvatten als een brief uit je eigen onbewuste. Als je de enveloppe niet
opent, kom je er nooit achter of er misschien niet een waardevolle boodschap voor
jou persoonlijk in zit. Na deze boodschap op belevingsniveau ontdekt te hebben (of
gemerkt te hebben dat je er blijkbaar nog niet aan toe bent, dat is even valide. Naar
een 'oplossing' toe werken en 'pushen' is natuurlijk uit den boze) is het goed het
gebeuren in meer levensbeschouwelijke termen te vertalen en te toetsen aan de
humanistische grondnoties om de consequenties ervan beter te laten beklijven in het
bewustzijn.
Droomwerk lijkt me, mits op de juiste wijze toegepast, een waardevolle bijdrage te
kunnen leveren aan het humanistisch geestelijk werk, gericht als dit is op het
ontwikkelen of herstellen van een creatieve (her)oriëntatie op de leefsituatie. Voor-
waarde is dat de deelnemer/cliënt expliciet verklaart met een droom aan het werk te
willen en dat de begeleider/geestelijk werker zelf óók het droomwerk van binnenuit
kent en - al is het maar af en toe - met een eigen droom aan de slag gaat. Maar dat
lijkt me zeker voor iemand in een dergelijk beroep, nooit weg.

Noten

Ann Faraday, Dream power, 1972. Vertaald
als De positieve kracht van het dromen, Nelis-
sen, Baarn, 1974. Ann Faraday, The Dream
Game, 1975. Vertaald als Het spel van onze
dromen, Nelissen, Baarn, 1976.

2 Het goedlopende droomgroepenproject van
het Humanistisch Verbond werd vanwege

een koersverandering helaas en mijns in-
ziens ten onrechte enkele jaren geleden
beëindigd.
Vgl. Albert Nieuwland, 'Dromen kunnen
de mens veel vertellen', in: Humanist,
Dec.'841Jan.'85, pag. 47-51.
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Themagecentreerd groepswerk

Een bewerking voor humanistici

Jahn Brabbel
Drs j. Brobbel is toegevoegd docent praktische humanistiek, in het bij-
zonder humanistisch vormingswerk, aan de Universiteit voor Humanis-
tiek.

Een benadering met zingevingsaspecten

Met dit artikel wil ik een bijdrage leveren aan het denken over groepswerk dat zich
richt op zingevingsvragen en existentiële problematiek. Dit groepswerk is niet be-
perkt tot vormingsprojecten binnen de humanistische beweging. Als instrument kan
het in vele werksituaties gehanteerd worden en kan het opgevat worden als een
essentieel onderdeel van de beroepspraktijk van humanistici. Hierbij valt te denken
aan de gezondheidszorg, educatieve sectoren, overheidsprojecten, bedrijfsleven,
hulpverlening, etc. De wijze van groepsbegeleiding en daarmee de positie en functie
van de begeleider worden in verband gebracht met waarden en normen alsmede
mens- en wereldbeelden, waardoor de mogelijkheden om vanuit een humanistisch
oriëntatiekader te werken kunnen worden vergroot en het werk meer diepgang kan
krijgen. Eerst zal ik het begrip 'themagecentreerde interactie', ontwikkeld doOr Ruth
C. Cohn, beschrijven. Aan de hand hiervan wordt de gedachte van themagecen-
treerd groepswerk verder uitgewerkt. Daarbij wordt eerst nader ingegaan op het
begrip 'methode'. Vervolgens zal de benadering van Cohn kritisch worden bekeken
door de verschillende componenten uit haar benaderingswijze in de spannings-
velden van onze huidige samenleving te plaatsen, waarin vooral verschillen en con-
flicten rond waarden en normen veel aandacht opeisen. Hieraan wordt de vraag
gekoppeld wat dit betekent voor mogelijkheden van zingevingsperspectieven in het
groepswerk. Tenslotte zal nader worden ingegaan op het aspect van begeleiden.
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Themagecentreerde interactie - Een korte weergave

Het begrip 'themagecentreerde interactie' is ontwikkeld door Ruth Cohn, psychoana-
lytica en verbonden aan de Ecole d'Humanité te Goldern in Zwitserland.! Themage-
centreerde interactie is niet alleen bekend geworden in de wereld van therapie en
hulpverlening, maar ook in opvoeding, vorming en onderwijs, mede omdat themage-
centreerde interactie is gericht op het werken met groepen. Het stimuleert het 'levend
leren'. Het systeem van themagecentreerde interactie is gebouwd op een aantal axio-
ma's, waarvan de belangrijkste luidt dat de mens een psycho-biologische eenheid is en
deel is van het universum. Volgens Cohn is de mens autonoom en interdependent:
"Autonomie (het op zichzelf staan) groeit met het bewustzijn van interdependentie
(verbondenheid met de wereld rondom)".2 Cohn leidt uit de axioma's postulaten af
zoals: wees je eigen leider (chairman), de leider van jezelf, en: storingen hebben voor-
rang (als ze niet worden opgelost, wordt groei bemoeilijkt of verhinderd).
In themagecentreerde interactie staan drie factoren centraal: het individu, (het 'ik'),
de groep, (het 'wij') en het thema, (het 'het'). Het gaat erom dat deze drie factoren
telkens met elkaar in balans worden gebracht. Wanneer het 'ik' te veel of te langdu-
rig benadrukt wordt komt het 'wij', de interactie in gevaar. Wanneer het 'wij' te veel
benadrukt wordt kan dit ten koste gaan van zowel het 'ik' als het thema, het 'het'.
Wanneer het 'het' te veel nadruk krijgt gaat dit ten koste van het 'wij'.
De begeleiding speelt in het themagecentreerde interactie een belangrijke rol. Van de
begeleider wordt verwacht actief de balans tussen de drie factoren te bevorderen.
Tegelijkertijd is de begeleider ook deelnemer aan het groepsproces. Hij of zij staat er
niet boven of naast en zal zelf ook een eigen. inbreng hebben. Voor zowel de
begeleider als voor alle deelnemers geldt dat ieder zijn of haar eigen 'chairman' is.
Dat wil zeggen dat ieder verantwoordelijk is voor datgene wat hij of zij zelf zegt en
voor de eigen houding. Het houdt ook in dat men beter zelf iets vertellen kan dan
een ander vragen te gaan stellen. Of, als men toch een vraag wil stellen, dat men er
bij zegt waarom men die vraag wil stellen. Het gaat erom dat men zich zelf laat zien
in plaats van zich achter een ander te verschuilen door vragen af te vuren.
De drie factoren 'ik', 'wij' en 'het', vormen in de benadering van Cohn schematisch
gezien een gelijkzijdige driehoek. Met een cirkel door de drie hoekpunten wordt de
globe aangeduid. Dit houdt in dat de drie genoemde factoren ingebed zijn in het
universum en daarom onderling verbonden zijn. Het geeft tevens de maatschappelij-
ke, sociale en culturele context aan waarbinnen het hele proces plaatsvindt. Het doel
van themagecentreerde interactie is volgens Cohn: zichzelf en anderen zo te gaan
leiden, dat levend leren ontstaat en groeibevorderende en gezondmakende tenden-
sen in de mens aangewakkerd worden in plaats van destructieve. Tot zover deze korte
beschrijving van themagecentreerd interactie volgens de ideeën van Cohn. Omdat
het bij deze methode vooral gaat om het werken met groepen, spreek ik in het
vervolg van dit artikel veelal over themagecentreerd groepswerk.
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Het begrip 'methode'

Het begrip 'methode' wordt op vele verschillende manieren gehanteerd en gewaar-
deerd. Een veel voorkomende opvatting is dat het bij methode gaat om techniek,
vaardigheid. Bedoeld worden rollenspelen, gesprekstechnieken, werken met video,
werken in tweetallen of subgroepen, allerlei oefeningen, verbaal en non-verbaal. In
een ruimere opvatting van het begrip methode gaat het om de manier waarop
gehandeld wordt en de weg waarlangs gewerkt wordt. Hier ligt de nadruk op een
proces, dat in relatie wordt gebracht met een doel, in die zin dat er iets bereikt moet
worden. Doelen kunnen echter heel verschillend van karakter zijn. Doelen kunnen
impliciet verweven zijn in het groepsproces, zoals bijvoorbeeld: beter kunnen com-
municeren in de groep, naar elkaar luisteren en op elkaar ingaan. Ze kunnen echter
ook meer expliciet gedefinieerd worden, vooral wanneer de te bereiken doelen
buiten de groep en het groepsproces gerealiseerd moeten worden. In dat geval wordt
vaak gesproken van 'proces-produkt' denken. Het proces, de interactie, staat dan in
dienst van een produkt. Te denken valt aan doelen die betrekking hebben op
emancipatie en op inzicht in structuren en machtsverhoudingen, bijvoorbeeld met
betrekking tot discriminatie, arbeid, geweld, etc. Wat de methode betreft gaat het er
dan om het doelgerichte proces zo goed mogelijk te begeleiden.
Het is trouwens typerend dat er door begeleiders vaak in termen van doelen en
doelstellingen wordt gedacht en gesproken, terwijl de deelnemers meer spreken en
denken in termen van verwachtingen. Dit verschil zit hem erin dat de doelstellingen
die door de begeleider bereikt moeten worden vaak buiten de persoon, c.q. de groep
liggen, terwijl de verwachtingen van de deelnemer van binnenuit, vanuit zijn of haar
leefwereld gevoeld en gezegd worden. In de praktijk kan dit soms aanleiding vormen
tot verwarring tussen de begeleiding en de deelnemers, omdat verwachtingen van de
deelnemers te weinig in het proces worden betrokken en de beide vocabulaires niet
met elkaar in verband worden gebracht. Typerend voor de methode van het thema-
gecentreerd groepswerk is nu dat idee van een doelstelling niet gehanteerd wordt.
Wel spelen gevoelens, belevingen en gedachten, en daarmee verwachtingen van het
individu en verwachtingen tussen de deelnemers onderling een belangrijk rol. Essen-
tieel in de methode van themagecentreerd groepswerk is dat deze aspecten in ver-
band worden gebracht met het thema, op dusdanige wijze dat de aandacht voor het
individu, de groep en het thema voortdurend met elkaar in balans moeten worden
gebracht. Een tweede punt dat essentieel is, is dat het themagecentreerde groepswerk
geplaatst wordt in het kader van de globe, wat onze verbondenheid met de wereld
om ons heen tot uitdrukking brengt. Die verbondenheid komt zowel tot uitdruk-
king op het niveau van het individu, als op dat van de groep en het thema. Een
derde essentieel punt in deze methode komt hier direct uit voort, namelijk dat
themagecentreerd groepswerk niet waardevrij is, maar is gebaseerd op een humaan
wereldbeeld. In de woorden van Cohn: "Eerbied komt toe aan al wat leeft en groeit.
Respect voor ontwikkeling en groei vereist waardengeladen beslissingen. Het huma-
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ne is waardevol; het inhumane is waarden bedreigend. ( ) Het bewustzijn van onze
universele interdependentie ligt aan de basis van onze menselijke verantwoordelijk-
heid".3

Een kritische benadering van themagecentreerde interactie

De bovengenoemde punten geven het themagecentreerd groepswerk een krachtig
fundament, waardoor de mogelijkheden van diepgang en zingeving in het groeps-
werk bevorderd worden. Tegelijkertijd geven ze aanleiding tot een kritische beschou-
wing, met als doel het themagecentreerd groepswerk in een hedendaags humanis-
tisch oriëntatiekader te plaatsen, temidden van maatschappelijke en culturele
spanningsvelden. Dit zal nader worden uitgewerkt vanuit vijf invalshoeken:

a) Het waarden en normenkader,
b) Het individu in relatie tot anderen en zijn omgeving,
c) De thematiek, of datgene wat aan de orde is,
d) De richting: zingeving, kwaliteit van het bestaan,
e) De begeleiding in relatie tot de deelnemers.

ad a) Het waarden en normenkader
De hierboven geschetste, door Cohn ontwikkelde methode, moet worden geplaatst
in het referentiekader van de jaren '70. Dat was de tijd van groei, vooruitgang,
geloof in de vrede voor de gehele mensheid, van 'we shall overcome' en van geloof in
universele waarden. Het was de tijd waarin we op weg waren naar één wereld. Cohn
plaatst haar benadering in dit universele perspectief. Hierdoor krijgt het methodisch
handelen samenhang en kan het werken binnen dit perspectief (humanistisch)
verantwoord worden. Begrippen als groei, harmonie en verbondenheid staan direct
in relatie tot de mogelijkheden tot diepgang en zingeving. De benadering van Cohn
vindt in de jaren '70, maar ook nog in de jaren '80, bij veel werkers - zowel in
Amerika als in verschillende Europese landen, waaronder Nederland - gehoor. De
methode sluit aan bij de behoeften van werkers en deelnemers aan groepswerk.
In de jaren '90 is het mens- en wereldbeeld echter drastisch veranderd. Het universe-
le perspectief is in het hedendaagse maatschappelijke en politieke krachtenveld
gereduceerd tot een naïef positivisme, met een minimaal realiteitsgehalte. In het
hedendaagse postmoderne denken staat het individu centraal, temidden van conflic-
ten en geweld. Tegelijk echter zijn we er ons in toenemende mate bewust van
geworden dat we met elkaar een planeet bewonen en in die zin afhankelijk van
elkaar geworden zijn. Dat drukt zich zowel economisch als in het milieubewustzijn
uit. In alle opzichten is de leefbaarheid van de planeet in het geding. Dit inzicht
levert echter niet automatisch het idee van universele verbondenheid op. In tegen-
deel: conflicten, harde confrontaties en geweld zijn aan de orde van de dag, zowel op
internationaal als op nationaal en lokaal niveau. Het is ook geen eenvoudige opgave
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om tot een planetaire huishouding te komen en ons als planeetbewoners te gaan
gedragen. Met name voor de rijke en technisch hoog ontwikkelde landen is de prijs
hoog. Ingrijpender echter is om het door het westen ontwikkelde denken en sturen
te relativeren. In onze 'universele waarden' zitten westerse elementen opgesloten, die
maar al te vaak als geldend voor de hele planeet zijn en worden gehanteerd. In plaats
van universeel, zullen we planetair moeten leren denken en handelen. In zijn boek
Dienen op de planeet, zegt de socioloog en historicus Eugen Rosenstock-Huessy dat
het derhalve juister is om in plaats van wereld van planeet te spreken: "Tegenover de
wereld stond een plek waar je thuis was en waar je een eigendom had. Op de planeet
echter zijn wij allen gelijkelijk thuis - links en rechts, Amerika en Rusland kunnen
zich geen van allen aanmatigen zich op te werpen als jouw exclusieve vaderland. De
planeet is ons aller moeder aarde (..,) Wanneer de aarde een planeet geworden is, dan
bevinden wij ons allen aan de periferie, want de planeet beweegt immers zelf en
daardoor komen wij voortdurend in een wisselende situatie op de oppervlakte van
deze planeet". 4

Kenmerkend voor de planeet is dat er niet van een vast centrum als leidinggevend en
sturend middelpunt gesproken kan worden. Dit betekent ook dat de eigen traditio-
nele levensbeschouwingen en denkwijzen niet meer bepalend en op exclusieve wijze
richtinggevend zijn, maar een historisch bepaald onderdeel vormen, samen met
levensbeschouwingen en denkwijzen uit andere culturen, op weg naar een leefbare
en humane planeet. Als het ons ernst is met de leefbaarheid van de planeet en haar
bewoners, als het ons ernst is met de gelijkwaardigheid van mensen en de autonomie
van het individu, dan zal het ons ook ernst moeten zijn 'het westen' als centrum los
te laten. Dit proces is in feite al in volle gang. Niet op harmonieuze wijze, maar vol
conflicten en botsingen. De vele migraties van individuen en (etnische) groeperin-
gen, zowel vrijwillig als om welke reden dan ook gedwongen, vormen hier een
onderdeel van, evenals het proces van multi-culturalisering.
Wat aan de orde is, is niet het bevorderen van een idee van universaliteit, maar de
vraag hoe we als planeetbewoners leren omgaan met en ons op een menswaardige en
gelijkwaardige manier leren verhouden tot culturen en mensen met andere en soms
tegengestelde denk- en leefWijzen. Dat is niet eenvoudig, maar het is ook geen
utopie. Het is overal op onze planeet en in onze samenleving aan de orde van de dag.
Het werkt door in het persoonlijke en relationele leven van het individu, vooral als
het gaat om tot een zinvol bestaan te kunnen komen. Enerzijds zijn traditionele
houvasten weggevallen, universele mens- en wereldbeelden zijn in rook van geweld
opgegaan, terwijl anderzijds nog te weinig nieuwe referentiekaders zijn ontwikkeld
om als houvast te kunnen dienen.

Bovenstaande heeft consequenties voor de benaderingswijze van themagecentreerd
groepswerk. Wat Cohn aanduidt als autonomie en interdependentie komt hierdoor
in een conflictmatig spanningsveld te staan. Vanuit een humanistisch mens- en we-
reldbeeld wordt verantwoord dat het individu centraal staat als autonoom verant-
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woordelijk handelend wezen. In de woorden van Cohn: 'je bent je eigen chairman'.
Hiermee hangt ook samen de gedachte een ander in zijn waarde te laten en respect te
(leren) hebben voor wat de ander zegt en voelt. Op zich is dit een uitstekend
humanistisch uitgangspunt. Het probleem is echter hoe daar en met name in de
context van themagecentreerd groepswerk mee om te gaan. Vanuit de volgende
invalshoek wordt hier nader op ingegaan.

ad b) Het individu in relatie tot anderen en de omgeving (globe)
Cohn brengt de componenten 'ik', 'wij' en 'het' met elkaar in verband in de vorm
van een gelijkzijdige driehoek, ingebed in de globe. Zij pleit voor een dynamische
balans tussen de drie componenten en verantwoordt dat vanuit haar visie aangaande
de universaliteit van de globe. Echter, zoals hiervoor betoogd staat de globe onder
druk, zowel als het gaat om de directe omgeving in sociale, maatschappelijke en
culturele zin, als om de bredere context. Dit komt in de methode van themagecen-
treerd groepswerk direct al tot uiting in de relatie tussen het individu en de groep.
Binnen het groepswerk kan dit, afhankelijk van de soort groep of samenstelling van
de groep, een belangrijke rol spelen. Wanneer de groep meer homogeen is samen-
gesteld, of vanuit een specifieke problematiek bijeen is gekomen, zullen sociale en
maatschappelijke contexten op een andere manier het groepsgesprek beïnvloeden
dan wanneer de groep zeer heterogeen is samengesteld, bijvoorbeeld wat betreft
etnische achtergrond, levensbeschouwelijke achtergrond, of bij grote generatiever-
schillen, sexe-verschillen en inkomensverschillen etc.
In een heterogeen samengestelde groep liggen onderlinge confrontaties eerder voor
de hand en kan het zoeken naar gemeenschappelijke vragen en waarden veel energie
vragen, zowel communicatief als inhoudelijk. Deze door deelnemers ervaren en
gedachte contexten staan niet op zichzelf, maar zijn meestal verbonden met proble-
men en thema's in een bredere context. Persoonlijke ervaringen op het gebied van
armoede, discriminatie, onderdrukking, geweld etc., vertonen relaties met grotere,
meer systematische netwerken die in het groepsgesprek naar voren kunnen worden
gebracht en het gesprek kunnen beïnvloeden. Het raakt gevoelens van mensen,
opvattingen, materiële en immateriële verhoudingen en spanningen, sociale en cul-
turele achtergronden. Waarden en normen zijn er door heen verweven en daarmee
samenhangend ideeën en behoeften met betrekking tot zingeving van het bestaan,
zowel op micro- als op macroniveau. Dat wil zeggen dat als het gaat om menswaar-
digheid en een menswaardige samenleving, de inhoud en de interactie in het groeps-
gesprek tussen de individuen onderling, vooral wordt bepaald door de boven-
genoemde factoren. Men kan wel naar elkaar willen luisteren, maar de vraag is wat er
gehoord wordt en vervolgens vanuit welk interpretatiekader op elkaar wordt inge-
gaan.
Met andere woorden: het vertrekpunt ligt vooral bij het individu. De oproep van
Cohn om vooral je eigen 'chairman' te zijn onderstreept dat. Het betekent echter
ook wezenlijk kiezen voor jezelf. En daardoor roept het tegelijkertijd een conflict op:

80 Praktisthe Humanistiek nr. 13 - september 1994, 4e jaargang



autonomie brengt confrontaties en tegenstellingen tot leven. Vanuit een universele
visie is dat een probleem dat opgelost moet worden. Cohn noemt dat derhalve ook
'storingen' in het proces, waar aandacht en voorrang aan gegeven moet worden,
terwille van de balans. Vanuit een planetaire visie is het een probleem waarmee
geleerd moet worden om te gaan. Het lijkt een accentverschil. Maar methodisch
gezien maakt het veel uit.
Autonomie betekent niet alleen zelfrespect en staan voor wat je zegt, het betekent
tegelijkertijd wat je zelf vertegenwoordigt in de waagschaal stellen, zonder de zeker-
heid van een mooie, of zelfs goede afloop. Dat wil zeggen dat de koppeling van het
'ik' naar het 'wij' niet vanzelfsprekend is, laat staan dat er vanuit een balans zou
kunnen worden gewerkt. Het is juist het gebied waarin tegenstellingen duidelijk en
wellicht helderder kunnen worden. Niet als storing (Cohn), maar als opdracht. De
opdracht om tegenstellingen, verschillen in waarden en normen te leren herkennen
en erkennen als bestaande maatschappelijke realiteit. Ook drukt het 'wij' niet
a priori verbondenheid uit. Verbondenheid krijgt eerst gestalte in het leren omgaan
met verschillende waarden en normen. In het 'wij', de groep, kijkt het 'ik' door de
spiegel van de ander(en) naar zichzelf om tot een heroriëntatie en herwaardering van
zichzelf te komen en te onderzoeken hoe zich tot de ander(en) te kunnen en willen
verhouden. Daarom is Cohn's idee van de balans tussen de drie genoemde compo-
nenten niet reëel; noch als uitgangspunt, noch als streven. In plaats van balans kan
beter gesproken worden van spanningsveld. Met andere woorden: of vele 'ikken' tot
één 'wij' zal leiden is op z'n minst een open vraag, niet alleen op grond van de
haalbaarheid, maar ook op grond van de wenselijkheid.

ad c} De thematiek, of datgene wat aan de orde is
Het thema in het groepsgesprek fungeert als een scharnier tussen het individu en de
anderen in relatie tot de omgeving, de maatschappij. Maar tegelijkertijd is het vooral
een concentratiepunt. In het thema ligt namelijk de reden opgesloten waarom de
groep bij elkaar komt. Het dient daarom ook als kader waarbinnen met elkaar wordt
gewerkt. Wat vaak gebeurt is dat het thema in de loop van het groepsgesprek
verandert: het thema is dynamisch. Het komt aan de orde en ontwikkelt zich via het
individu en via de groep. Iemand vertelt iets - dat kan een persoonlijke ervaring zijn
uit haar of zijn leefwereld of uit de context waarin deze groep bijeen komt - en in de
interactie in de groep kan hieruit een thema groeien doordat steeds meer mensen in
de groep inhoudelijk hierop gaan reflecteren. Dit is een goede manier om op een
thema te komen, omdat het thema op een organische wijze verbonden is in en met
het hele proces. Deze actieve wijze van thematiseren vraagt veel van de begeleider,
namelijk: goed kunnen luisteren, zich in kunnen leven in datgene wat gezegd wordt
en op bepaalde momenten daarop ingaan (vgl. ook ad e).
Het thema staat niet op zichzelf, maar kan geplaatst worden in een grotere, c.q.
planetaire context. Niet alleen in een ruimtelijke dimensie, maar ook in een tijds-
dimensie. Dat wil zeggen in verleden, heden en toekomst. In een thema als discrimi-
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natie zal dit duidelijk te herkennen zijn. Maar ook als het gaat om thema's als ouder
worden, geweld, eenzaamheid, kan het bewustzijn van de planeet een zingevende
betekenis hebben.
Het plaatsen van themagecentreerd groepswerk in het kader van een planetair
bewustzijn krijgt in onze tijd van multi-culturalisering een specifieke betekenis. Het
kan een bijdrage leveren aan een proces van humanisering in onze samenleving, in
de zin van op een meer gelijkwaardige manier leren samenleven met mensen en
groeperingen uit verschillende culturen en etnische achtergronden.

ad dj De richting: zingeving, kwaliteit van het bestaan
Juist de persoonlijke reflectie op het thema in een groepssetting opent de mogelijk-
heid op het spoor te komen van zingevingsvragen. Het individu kan op het thema
ingaan vanuit eigen belang, eigen beleving, opvattingen, waarden en normen. Hier-
door kunnen zaken aan de orde komen als de eigen houding, waardering en kritiek
ten aanzien van bepaalde aspecten in het thema. In het verhaal van iemand zitten
impliciet of expliciet elementen die het bestaan, de zin van het bestaan of de
kwaliteit van het bestaan diep raken. In het groepsgesprek wat daaruit voortkomt
hebben de deelnemers verschillende functies in dat proces. Zo kan een gevoel van
herkenning blijken, van ondersteuning en solidariteit, waardoor mensen zich min-
der geïsoleerd hoeven te voelen, of minder het gevoel hoeven te hebben dat ze er
alleen voor staan. Het kan troostend en verrijkend werken. Maar ook kunnen
confrontaties plaatsvinden op het niveau van ervaringen, waarderingen en opvattin-
gen, waardoor mensen wakker geschud worden, tot reflectie komen en misschien
nieuwe stappen gaan ondernemen en gaan experimenteren. Het zijn bewegingen die
een proces van zingeving kunnen bevorderen en het bewustzijn van de kwaliteit van
het bestaan kunnen stimuleren.
Dat we in een tijd leven waarin het individu zijn zo'n belangrijke factor is kan ook
voor het themagecentreerd groepswerk zinvolle perspectieven bieden. Juist door het
wegvallen van traditionele verbanden en gevoelens van verbondenheid kan de auto-
nomie van het individu meer tot ontwikkeling komen. Vanuit een trouw aan zich-
zelf, zelfrespect, verantwoordelijkheid voor zichzelf en reflectie op eigen handelen,
kunnen inspiraties en uitdagingen groeien tot een open dialoog; uit nieuwsgierig-
heid en belangstelling naar de ander en met het bewustzijn dat we hoe verschillend
we ook zijn samen deze planeet bewonen.

ad eJ De begeleiding in relatie tot de deelnemers
Voordat ingegaan wordt op de taken van de begeleiding is het belangrijk eerst de po-
sitie van de begeleiding nader te bekijken. Cohn zegt dat iedereen, dus ook de begelei-
der, zijn of haar eigen chairman is. Iedereen is zelf verantwoordelijk is voor wat hij of
zij doet en zegt. Cohn: "Dat betekent, a) Wees je van je innerlijke toestand en van je
omgeving bewust, b) zie iedere situatie als mogelijkheid voor je beslissingen. Neem en
geef zoals jij dat in verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen wilt".5
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Cohn maakt hier geen onderscheid tussen de deelnemer en de begeleider. De
begeleider mag zich niet anders gedragen dan van de deelnemers verwacht wordt.
Dit ontneemt de begeleiding de mogelijkheid zich autoritair op te stellen, of boven
de groep te gaan staan. Ook de begeleiding is onderdeel van het gehele proces. Een
uitspraak van Paulo Freire, pedagoog in Brazilië in de jaren '60, luidde: 'De leraar is
de leerling van de leerling', om daarmee die relatie uit te drukken. Zonder leerling
geen leraar. Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat de begeleiding geen extra verant-
woordelijkheid en taken zou hebben. Van de begeleiding mag verwacht worden dat
die net iets langer heeft nagedacht, net iets meer heeft gezien, doch niet al vanuit het
eindstation, of daar waar moet worden uitgekomen. Soms is dit voor de begeleiding
erg moeilijk. Het probleem zit er in dat hij of zij niet richtingloos of stuurloos bezig
is of bezig wilt zijn, en tegelijkertijd zich niet mag laten leiden door een eigen
concept of door een idee of opvatting van enkele groepsleden van waar de groep zou
moeten uitkomen. De kern van zijn of haar sturing wordt gevormd door uitgangs-
punten en niet door zogenaamde eindpunten.
Tot de verantwoordelijkheid van de begeleiding behoort het bewaken van het proces
zoals hierboven beschreven. Niet in de zin van een controleur, als degene die de
eindverantwoordelijkheid op zich neemt, maar als degene die aandacht vraagt voor
het individu, voor de spanningen in het groepsproces en voor de relatie met het
thema. Tijdens het groepsproces zijn deze aandachtspunten voortdurend in het
geding. Wanneer bijvoorbeeld de authenticiteit van een deelnemer in het gedrang
dreigt te komen door onzekerheid om zich te durven uiten in de groep, kan de
begeleider de deelnemer laten merken dat hij of zij daar begrip voor heeft en aan
andere groepsleden vragen of zij dit ook bij zichzelf herkennen. Hierdoor kan
tegemoet gekomen worden aan een eventueel isolementsgevoel van een deelnemer
en via herkenning gezamenlijke ondersteuning bevorderd worden. Zoals al eerder
opgemerkt is het belangrijk dat de begeleider tijdig tegenstellingen en conflicten
signaleert en daarop ingaat.

Tot slot

Samenvattend kan gezegd worden dat de benaderingswijze van Cohn zeer wezenlijke
elementen bevat om diepgang in het groepswerk te bevorderen. De relatie die zij legt
tussen het individu, de groep en het thema is daartoe essentieel. Het mens- en
wereldbeeld waarop zij haar benaderingswijze baseert, is in de afgelopen decennia
echter fundamenteel veranderd. Planetair denken in plaats van uitgaan van univer-
sele waarden biedt wellicht nieuwe mogelijkheden en perspectieven voor thema-
gecentreerd groepswerk. Het roept echter wel de vraag op of dit voor het georgani-
seerde vormingswerk een reële optie is. Spreekt hier niet een te grote pretentie uit?
De vraag is cruciaal wat het vormingswerk te bieden heeft in een multiculturele
context. Daarbij is ook de eigen bewustwording en bevrijding van de vormingswer-
ker in het geding.6
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Inleiding

De uitnodiging voor het schrijven van dit artikel over de methodiek van het geeste-
lijk werk viel samen met de opdracht tot het indienen van een beleidsnotitie door de
geestelijk verzorgers van het ziekenhuis waar ik werk. Dit ziekenhuis is onlangs
geprivatiseerd en onder invloed daarvan zijn er, evenals overal elders, uit oogpunt
van rationalisering en kostenbeheersing maatregelen tot bezuinigen genomen. Deze
bezuinigingen worden met name overwogen binnen die sectoren waar het rende-
ment van de daar verrichtte arbeid moeilijk meetbaar en vaak lastig aan te tonen is.
Het geestelijk werk behoort tot die sectoren.
Om praktische redenen heb vooral ik de taak op me genomen om de inhoud van de
beleidsnotitie te formuleren. Aan dit gegeven ontleen ik de vrijheid om - hoewel het
hier een intern stuk betreft - in het kader van dit artikel delen ervan te presenteren.
Het formuleren van een beleidsnotitie waarin de aard, de betekenis en vooral de
plaats van het geestelijk werk binnen de organisatie geëxpliciteerd moesten worden
kwam er zeker in dit geval extra op aan. Ten eerste was er uiteraard het streven om -
gezien de genoemde bezuinigingen - de formatieplaatsen van het geestelijk werk te
behouden. Daarnaast gaf het schrijven van de beleidsnotitie de mogelijkheid om niet
alleen onze visie op de betekenis die dit werk heeft te verwoorden, maar vooral ook
om de plaats binnen de organisatie die noodzakelijk is om tot optimale invulling van
dit beroep te komen, te concretiseren en te formaliseren. Eén van de doelstellingen
was dat het door ons beoogde beleid zou worden overgenomen door de directie en
dus zou worden opgenomen in het totale beleid van het ziekenhuis.
Nu, achteraf, kan gesteld worden dat deze beleidsnotitie aan zijn doel heeft beant-
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woord. De relevantie van de betekenis van het geestelijk werk stond voor de directie
naar aanleiding van de inhoud van het stuk niet ter discussie. Eén en ander werd nog
ondersteund en bevestigd door een klein onderzoek naar de behoeften aan geeste-
lijke verzorging bij patiënten en medewerkers, dat door ons op verzoek van de
directie werd uitgevoerd. Uiteindelijk heeft een en ander geresulteerd in de vraag van
de directie tot het schrijven van een stuk dat mede namens hen aangeboden kon
worden aan de beleidsuitvoerende instanties in het ziekenhuis.
De opzet van dit artikel is uitgaande van het hierboven beschrevene als volgt: aan de
hand van passages uit de beleidsnotitie zal verduidelijkt worden welke methodische
overwegingen een rol hebben gespeeld. Een volledige weergave van de notitie zou in
dit verband te ver gaan en ook niet helemaal op zijn plaats vanwege het interne
karakter (1). Vervolgens zal kort worden ingegaan op het proces dat zich afspeelde
binnen het overleg tussen de directie en de dienst geestelijk werk (2). Tenslotte heeft
dit alles geleid tot een produkt. Het resultaat van de beleidsnotitie en het daaropvol-
gende proces is een interne notitie geweest voor de medewerkers in het ziekenhuis.
Een samenvatting van dit stuk en enige relevante passages eruit zijn in het laatste
gedeelte van dit artikel opgenomen (3).

1 - Overwegingen rond de beleidsnotitie

Bij het schrijven van een beleidsnotitie spelen een aantal methodische, ik zou haast
zeggen didactische, overwegingen een rol. Ik stelde me de volgende vragen: tot wie
richt ik me en hoe doe ik dat? (a); waartoe doe ik dit en wat beoog ik vooral? (b); wat
wil ik met name zeggen en laten overkomen? (c).

ad a) Ik heb steeds voor ogen gehouden dat ik me richtte tot de beleidsbepalende
personen binnen de organisatie. Ik stelde me de vraag waarin deze beleidmakers
geïnteresseerd zijn en wat hun belangen zijn. Daarbij onderscheidde ik met name
drie invalshoeken van waaruit beleidmakers een dergelijke notitie over het geestelijk
werk beoordelen en waarderen:
Wat is de relevantie van deze beroepssoort in het kader van de algemene doelstellin-
gen van dit bedrijf als 'zorginstiruut' en in hoeverre draagt het werk bij tot verbete-
ring van het 'produkt'?
In hoeverre draagt deze beroepssoort bij aan de verbetering en optimalisering van de
onderlinge relaties binnen de organisatie, het welbevinden van patiënten en dat van
de medewerkers?
In hoeverre draagt deze beroepssoort bij aan het gezicht naar buiten toe? Niet alleen
met betrekking tot wat de verbruiker ervaart, maar ook ten aanzien van wat er door
de publieke opinie en de overheid van onze organisatie verwacht wordt?
Het antwoord op deze drie vragen bepaalde in hoge mate de inhoud van de beleids-
notitie (zie verder bij punt c).
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ad b) Bij het 'waartoe' spelen, zoals al aangeduid, ook motieven in het kader van het
'eigen' -belang van het werk een rol. Natuurlijk wilden wij de formatie die er is
tenminste op het huidige niveau houden en ons werk een duidelijke plaats geven.
Doorslaggevend bij de formulering van het stuk was het streven de lezer te betrekken
bij de inhoud van het werk en hem of haar via engagement tot instemming en
inzicht te brengen met betrekking het centrale aandachtspunt van het geestelijk
werk, namelijk de zorg voor het welzijn van de individuele mens. De methode van
schrijven was dus gericht op overtuigen, laten meebeleven en meevoeren op basis
van de inhoud en het engagement van het werk zelf en niet op basis van verdediging
van de bestaande positie van het werk. Daarbij is de toonzetting één van de bepalen-
de factoren geweest. Er is gekozen voor eenvoudige en heldere taal. Te snel spreken
en schrijven we over geestelijk werk in de ons bekende termen. Deze kunnen echter
voor een relatieve buitenstaander diffuus of zelfs zonder betekenis (als kretologie)
overkomen. Er is derhalve voor gekozen om de bij ons gebruikelijke omschrijvingen
van het werk zo veel mogelijk te vermijden en het werk zelf soms te relativeren, om
op basis daarvan een en ander van een nieuwe, aansprekende inhoud te kunnen
voorzien.

ad c) Op basis van de hierboven gegeven overwegingen zijn er onder andere de
volgende keuzen gemaakt ten aanzien van de inhoud van de notitie:
Er is afstand genomen van de in het verleden steeds gehanteerde koppeling van
geestelijk werk aan expliciete levensbeschouwelijkheid, zoals dat ook nog in de NZR-
nota uit 1987 het geval was. In de inleiding wordt ronduit gesteld dat geestelijk werk
niet meer zijn vanzelfsprekende legitimatie heeft op basis van expliciete levensbe-
schouwelijkheid. Het doorgaande proces van ontkerkelijking en secularisering kan
niet langer genegeerd worden. Met het oog op deze ontwikkeling en de toekomst
kan de betekenis en de waarde van het geestelijk werk dus niet meer automatisch
gebaseerd worden op levensbeschouwelijkheid, maar is er de noodzaak tot het
formuleren van de feitelijke inhoud van het werk. Een en ander maakte niet alleen
de verwoording van de inhoud van de professie noodzakelijk, maar legitimeerde
tegelijkertijd dat een belangrijk gedeelte van de notitie daaraan gewijd was. Hieron-
der wordt met name het gedeelte uit de notitie waarin deze inhoud wordt geformu-
leerd weergegeven.

Inhoud en uitgangspunten van de geestelijke verzorging

A. De levensbeschouwelijke instelling

Geestelijk werkers hebben zich door de eeuwen heen niet slechts bepaald en beperkt
tot het uitdragen van de levensovertuiging, 'de verkondiging'. In hun contact met
mensen waren zij - op medemenselijke wijze een bewogen en hopelijk ook verstandi-
ge gesprekspartner voor de vragen die rijzen binnen het bestaan van individuen -
betrokken op het verdriet, de vreugde, het lijden, de existentiële vragen van de ander.
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Het is déze rol die de inhoudelijke legitimatie van dit werk geeft en blijft geven.
De geestelijk werker laat zich bepalen door zijn levenshouding waarin reflectie op het
bestaan en betrokkenheid op de ander en op het leven zelf centrale gegevens zijn. In
fundamentele gelijkwaardigheid gaat hij de begeleidende relaties aan. Als medemens
leeft, voelt en denkt hij mee in de ook voor hemzelf vaak herkenbare menselijke nood
en de vragen die het leven met zich meebrengt. Hij benadert de ander niet als iemand
met te behandelen ziektebeelden, op te lossen maatschappelijke problemen, te bege-
leiden psychische stoornissen. Hij gaat met de ander - als meevoelend en meeden-
kend mens - een relatie aan met als inzet dat hij met zijn persoon - met zijn kennis,
inzicht en vaardigheden - de ander tot steun kan zijn in het beleven en doorleven van
diens situatie en het bepalen van een houding daarin. Een essentieel uitgangspunt
als 'gelijkwaardigheid' staat dan borg voor het appel op en respect voor de eigen
inzichten en vermogens van de ander en diens eigen verantwoordelijkheid binnen zijn
bestaan. Géén medicalisering/psychologisering, géén deskundologie.
De levensbeschouwelijkheid - in de letterlijke zin van het woord - van de geestelijk
werker verwijst niet alleen naar bezinnende reflectie en/of dogmatisch gegeven in-
houden maar heeft éérst van doen met de beschreven instelling ten opzichte van de
medemensen. Hoewel de traditionele vormen van levensbeschouwing in toenemende
mate hun gezag verliezen, betekent dit nog niet dat er in deze tijd geen appel gedaan
wordt en kan worden op waarden en normen en daarop te baseren keuzen. Vanuit
deze optiek kan gesteld worden dat het de functie van een geestelijk werker is,
normatief geladen weerwerk te geven zowel op individueel niveau (in relatie tot de
patiënten) als op breder (mesa) niveau.
Ook al kunnen wij als geestelijk verzorgers met rede en vanuit een kritische kijk
stellen dat de tijd van de 'grote verhalen' voorbij is, dat verstarde dogma's en daarop
gebaseerd handelen gepasseerd zijn, dit neemt niet weg dat zeker de belevings-
wereld van talloze mensen nog sterk bepaald kan worden door invloeden en noties uit
de wijze waarop ze binnen een geloof en cultuur hebben geleerd (en er aan gewend
zijn) hun leven te interpreteren. De geestelijk werker heeft op basis van zijn opleiding
kennis van en inzicht in de bestaande levensbeschouwelijke achtergronden van
mensen en de betekenis die deze hebben voor de beleving en invulling van hun leven
en daarmee samenhangende gebruiken, gevoeligheden en noden. We denken hierbij
in onze multiculturele samenleving niet alleen aan mensen met een christelijke of
humanistische achtergrond, maar zeker ook aan mensen met een islamitische of
hindoestaanse belevingswereld.
Voor iemand met een orthodox christelijke achtergrond kan een begrip als 'schuld'
nog een belangrijke rol spelen ook al heeft hij zijn banden met de kerk al lang
verbroken; voor een hindoestaan is de beleving rond ziekte en dood anders dan de
'onze'; voor iemand met een islamitische belevingswereld speelt 'schaamte' een grote
rol, etc. Dit type kennis en deze inzichten kan de geestelijk werker ook ten dienste
stellen van de verpleegkundigen die vragen of onzekerheden hebben om op adequa-
te wijze om te gaan met mensen met een geheel eigen en niet direct herkenbare
culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

B. De werkhouding

De beschreven instelling impliceert een bepaalde werkhouding. De inhoud en het
professionele karakter daarvan zijn het best te formuleren vanuit het gezichtspunt van
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de cliënt. Deze kan er op rekenen en mag er op vertrouwen dat:
de relatie, in alle wederkerigheid, zijn belang en welzijn beoogt;
de geestelijk werker zijn professie invult vanuit betrokkenheid op zijn (menselijk)
belang en zich niet laat beïnvloeden door persoonlijke of institutionele belangen;
de relatie die de geestelijk werker met hem aangaat een volstrekt gelijkwaardig
en symmetrisch karakter zal dragen;
de geestelijk werker reflecteert op zichzelf en op de vragen die het leven oproept
en zijn gedachten en gevoelens op adequate wijze inbrengt ten dienste van het
welzijn van de cliënt;
de geestelijk werker naast medemenselijke betrokkenheid ook over kennis, erva-
ring en inzichten beschikt die hij op open wijze ten dienste van hem zal stellen.

Hoewel de professie van de geestelijk werker hierboven allereerst gefundeerd is in de
begeleiding van individuele cliënten is de reikwijdte van het werk breder en heeft hij
ook een functie binnen het geheel van het instituut in zijn gerichtheid op 'humanise-
ring'. Dit willen we nader toelichten waarbij ook meer accent gelegd wordt op het
specifieke karakter van het geestelijk werk binnen een instituut voor gezondheids-
zorg.

C. De gerichtheid

Uit het voorafgaande mag duidelijk zijn geworden dat voor de geestelijk verzorger de
relatie met en tussen al de mensen die gezamenlijk een ziekenhuis maken tot wat het
is: een modern efficiënt georganiseerde zorginstelling, van groot belang is. Sprekend
over een ziekenhuis hebben we het dan over een zorginstelling waar de medische
hulpverlening de prioriteit heeft. Maar hoewel terecht geconstateerd kan worden dat
de medische interventie het belangrijkste produkt is dat een ziekenhuis levert, beseft
iedere betrokkene, of dat nu de ontwerper is, de uitvoerder of degene die na toestem-
ming die maatregel ondergaat, dat er rondom welke medische maatregel dan ook,
veel meer in het geding is of behoort te zijn, dan de behandeling van een ingewikkeld
soort al dan niet reparabel mechanisme. Iedere patiënt geeft in ofwel volstrekt ver-
trouwen, dan wel angstige afwachting, gelaten onverschilligheid of laatste hoop,
behandelaars de toestemming zijn of haar lichaam te zien als object. Dit kan echter in
bepaalde gevallen voor mensen leiden tot de ervaring dat men niet meer als persoon
behandeld en benaderd wordt, maar gereduceerd wordt tot een te repareren lichaam.
Dit heeft een uitermate depersonaliserende uitwerking en kan leiden tot angst,
schaamte, schuld, eenzaamheid en andere existentiële problematiek. In deze geval-
len is de positie van het personeel in het ziekenhuis - en dan met name de verpleeg-
kundigen - frustrerend en dubbelzinnig. Zij worden direct geconfronteerd en identifi-
ceren zich met de pijn, het verdriet, en de ontreddering van patiënten en familie, maar
dienen tevens op gereglementeerde wijze technische handelingen te verrichten.
De geestelijk verzorger is o.a. aangesteld om rondom deze soms moeilijk leefbare
paradox hand-in-hand te gaan met, en belangeloos te luisteren naar, patiënten,
familie en behandelaars. De geborgenheid die de relatie biedt met iemand wiens
gerichtheid exclusief bestaat uit de verheldering van tragische en zeer complexe
keuzesituaties en begeleiding van mensen die zich in zo'n situatie bevinden, maakt
het dan wellicht mogelijk voor hen om tot een afgewogen en authentieke keuze te
komen.
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De mens die zich volkomen oordeels- en wilsbekwaam, in het bezit van alle relevante
informatie en argumenten voor een beslissing plaatst, bestaat niet. Toch moeten en
worden er in elk ziekenhuis ieder moment, door patiënten, verpleegkundigen en
behandelaars, zeer ingrijpende beslissingen genomen. Uiteraard zijn vele beslismo-
menten, zeker waar het de medisch-wetenschappelijke beslissingen betreft, geproto-
colleerd. Andere beslissingen blijven impliciet, of zijn inmiddels als routine, impliciet
geworden. Wanneer we spreken over 'kwaliteit van zorg' of 'zorgvisie' hebben we het
onder meer over de reflectie op deze tot routine geworden handelingspraktijken.
De kernvraag die de geestelijk verzorger stelt is de volgende: 'Hoe gaan wij met
elkaar en met ons zelf om op deze afdeling, resp. in dit ziekenhuis?' Niet zelden
betekent realiseren hoe we iets doen, beseffen dat het ook anders kan of behoort te
gebeuren.

o. Gezondheid, zorg, welbevinden, gezondheidszorg

Datgene wat individuen ervaren als gezondheid en welbevinden heeft niet alleen
betrekking op hetgeen objectief-medisch vastgesteld kan worden. In een instituut
voor gezondheidszorg dient derhalve naast een zo optimaal mogelijke zorgverlening
voor wat betreft de medische interventie, voldoende aandacht te zijn voor een klimaat
waarin ook het geestelijk welzijn van mensen zo goed mogelijk tot zijn recht kan
komen. Een begrip als geestelijk welzijn blijft echter een loos begrip als het zich niet
baseert op een voortdurende open, geëngageerde dialoog tussen de mensen die dat
begrip concreet gestalte moeten geven.
Een gefundeerde visie op kwaliteit van zorg is niet los te denken van respect voor,
bewogenheid naar en beschouwing van het menselijk bestaan met zijn waarde,
waarden en normen.
Voor de zaken waar termen als 'welzijn', 'kwaliteit van leven', 'existentiële zelfbestem-
ming', 'zorgvisie', 'zingeving', etc. naar verwijzen geldt dat ze niet te isoleren zijn van
de steeds weer unieke persoon die we tegen komen, als die mens met zijn biografie,
zijn verleden, heden en toekomst, die in relatie staat met voor hem belangrijke
anderen. Voor de inhoud van dergelijke termen geldt dat ze niet op te voeren zijn als
een inhoudelijke gesloten filosofie waar vanuit mensen in overmachtssituaties dwin-
gend geadviseerd kunnen worden ten aanzien van keuzen met betrekking tot levens-
voering.
Met andere woorden: hoe geruststellend en moreel comfortabel het bezit en hanteren
van dergelijke termen ook is, essentieel is hoe zulke begrippen vertaald worden naar
gedrag dat concreet opgebracht wordt op de werkvloer. Zo geldt voor ons dat aan-
dacht, warmte, gelijkwaardige dialoog, relatie, verstandig weerwerk etc. de essenties
zijn waar het in dit werk om te doen is. En dat het hierbij vanzelfsprekend gaat om
kwaliteit van bestaan en 'zin' lijkt ons duidelijk.

Tot zover de benoeming van inhoud en uitgangspunten van het geestelijk werk in de
beleidsnotitie. Aansluitend hierop heb ik, ter illustratie, de situatie geschetst van de
wijze waarop het werk binnen een specifieke afdeling van het ziekenhuis sedert 15
jaar duidelijk gestalte heeft gekregen. Deze voorbeeldsituatie heb ik tevens gebruikt
als een model voor het werk dat in het totale ziekenhuis zou kunnen (dient te)
worden gehanteerd. In deze situatieschets worden de activiteiten van de geestelijk
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werker concreet benoemd en van inhouden voorzien. Ik volsta ermee op deze plaats
de activiteiten te memoreren:

begeleiding van patiënten tijdens de klinische periode;
begeleiding en opvang van familie en omgeving;
begeleiding van verpleegkundigen;
participatie aan overlegsituaties;
verwIJzing;
bijdrage aan de opleiding;
klinische lessen;
liturgie en rituelen;
nazorg;
supervisie en consultfunctie;
deskundigheids bevordering.

De beleidsnotitie vervolgt met een hoofdstuk 'aanbevelingen'. Het is met name in
dit gedeelte van de notitie dat het beoogde doel om de plaats van het geestelijk werk
te formaliseren en optimaliseren gestalte heeft gekregen. De notitie wordt afgerond
met een pleidooi voor het geestelijk werk als zodanig.

Aanbevelingen
Mede op basis van [onze] ervaringen en constateringen als ook in de lijn van de
eerder beschreven uitgangspunten van het werk komen we tot de volgende aanbeve-
lingen t.a.v. de plaats en de functie van het geestelijk werk binnen het gehele zieken-
huis:
1) De geestelijk verzorgers werkten tot op heden hoofdzakelijk op basis van hun
denominatie en hadden slechts op incidentele wijze onderling contact. Zij gaan nu
een 'dienst' geestelijke verzorging vormen waarbij zij gezamenlijk staan voor de
invulling van het werk zoals dit in deze nota beschreven is.
2) De geestelijk werkers verdelen de afdelingen onder elkaar waarbij de werkwijze
ingevuld wordt - op die afdelingen waar dit zinvol en mogelijk is - volgens het
beschreven model. Op die afdelingen waarbij deze intensieve wijze van aanwezig-
heid niet vereist of zinvol is, zijn zij vanzelfsprekend wel oproepbaar voor incidentele
situaties.
3) het beleid zoals dit verwoord is in deze notitie maakt deel uit van het totale beleid
van het ziekenhuis. Dit is een essentieel punt en heeft een aantal consequenties,
zoals:
a) De dienst geestelijke verzorging legt jaarlijks via een jaarverslag verantwoording

af over de wijze waarop het werk functioneert in het licht van haar doelstellingen
(binnen deze beleidsnotitie). In het jaarverslag wordt voor de directie inzichtelijk
gemaakt hoe de voortgang is en waar knelpunten of problemen te signaleren zijn.

b) Gezien de inhoudelijke uitgangspunten van het werk en de implicaties van het
begrip 'zorg' zoals omschreven, is het voor de plaats en het functioneren van de
dienst geestelijke verzorging van belang dat de directie deze visie ondersteunt.

c) Een open dialoog tussen de directie en de dienst geestelijke verzorging over de
uitgangspunten en het functioneren van het werk in de praktijk, achten wij zeer
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zinvol. Op basis van dit overleg kan de directie - indien dit mogelijk is - concrete
initiatieven nemen waar dit voor de realisering van de uitgangspunten zinvol of
noodzakelijk wordt geacht. Zo zouden wij er bijvoorbeeld voorstander van zijn dat
de directie de relevantie, c.q. de noodzaak van afdelingsbesprekingen aan de
orde stelt en stimuleert.

d) Indien de directie kiest voor het opnemen van deze beleidsnotitie in het totale
beleid van het ziekenhuis, onderschrijft ze daarmee ook de invulling van het
begrip 'zorg' zoals deze door ons gegeven is. We wijzen hierop omdat de geeste-
lijk werkers - waar voor hen de centrale aandacht uitgaat naar de implicaties van
'zorg' - in situaties komen dat ze een kritische functie vervullen. In die zin zijn ze
- en worden ze soms ook ervaren - als 'de luis in de pels'. Er is duidelijk sprake
van een ambivalente positie van de geestelijk werkers. Enerzijds zijn zij in dienst
van het ziekenhuis en willen ze niet geïsoleerd werken maar een geïntegreerde
positie innemen. Anderzijds kunnen zij er niet om heen - willen ze trouw blijven
aan de aard van hun werk - kritisch te reageren in het belang van patiënten als zij
constateren dat er inhumaan of onachtzaam met mensen wordt omgegaan. Met
betrekking tot dit gegeven is het voor hen vooral mentaal van betekenis dat deze
ambivalente positie door de directie gezien en erkend wordt, hetgeen trouwens
ook tot op heden het geval is geweest.
Het werken in gerichtheid op zorg voor patiënten is geen privé-zaak. Het ligt in de
lijn van wat maatschappelijk als wenselijk wordt gezien en door de overheid wordt
voorgestaan. Het besef dat deze visie op zorg ook in het beleid van dit ziekenhuis
is opgenomen geeft ruggesteun bij het handelen in moeilijke situaties. Dit bete-
kent niet dat deze beroepsgroep in allerlei concrete situaties zal willen terugvallen
op steun van de directie; het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid en kwali-
teit van het werk hierin zelf de koers en houding te bepalen. Dit betekent echter
wel dat als hun visie op zorg, op hoe er met patiënten dient te worden omgegaan,
een gegeven is dat past binnen de filosofie en het beleid van het ziekenhuis, dit
tenminste een 'morele' steun is.

Tenslotte

In het voorwoord [van deze beleidsnotitie] werd de belofte uitgesproken dat er een
notitie geschreven zou worden die kort en vooral helder zou zijn. In het eerste zijn we
niet al te best geslaagd, maar we hopen dat een en ander gecompenseerd is door de
relatieve leesbaarheid van het stuk. Omdat we ons ten doel stelden niet alleen
realistisch en kritisch maar zeker ook eerlijk en bezonnen te zijn, hebben we deze
notitie geschreven vanuit het perspectief van de toekomst. De toekomst van de
samenleving wel te verstaan. Een toekomst die ten aanzien van een aantal ontwikke-
lingen zorgen baart. En als er één zorg in het kader van deze verhandeling ter zake
dienend is, dan is het wel deze: binnen de gezondheidszorg is er evenals in de gehele
maatschappij in toenemende mate aandacht voor efficiency en rendement. Een aan-
dacht die op zichzelf niet laakbaar is, maar dit wèl wordt wanneer deze zich zonder
enige kritiek op zichzelf, zó eenzijdig en dominant ontwikkelt dat vrijwel het totale
denken en handelen van individuen tot systeemdenken vervalt, waarbij dit ten koste
gaat van nu juist datgene, dat de mens onderscheidt van een kloon. (...) De mens als
kuddedier lijkt in onze op individualiteit gerichte samenleving een lachertje. Maar wat
is de mens die niet meer kritisch kijkt naar, zich heeft laten overweldigen door of is
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uitgeleverd aan systemen eigenlijk méér? Voor hem rest slechts een half bestaan, het
leven binnen een systeemwereld.
In het leven van alledag is er gelukkig voor velen van ons meer dan genoeg mogelijk-
heid om in zekere mate een leefwereld in stand te houden. Deze leefwereld is dan
onder andere te begrijpen als dat deel van ons bestaan, waarin we onze eigenheid
als individu kunnen bewaren en onze identiteit kunnen uitdrukken. Hierbinnen bestaat
de mogelijkheid tot een zekere vrijheid van keuze voor hoe, met wie, waarom en
vooral waarvoor we ons leven in willen vullen. Een zorgvoorzieningssysteem is één
van de plaatsen binnen onze samenleving waar voor de zich daarbinnen bevindende
mensen het leven van alledag met zijn mogelijkheden en uitdagingen (hopelijk tijde-
lijk) gestopt is. Nu hoeft dat niet meteen te betekenen dat daarmee ook de bagage uit
de leefwereld ophoudt te bestaan, maar dit gevaar bestaat natuurlijk wel. En er is
meer, want elk systeem, ook een zorgsysteem, heeft een eigen logica en nodigt zowel
zijn deelnemers als de gebruikers ervan er toe uit deze logica over te nemen.
Iedere logica behoort zichzelf te bevragen, dan wel zich te laten bevragen. Een
dergelijke beweging zal als het goed is een systeem niet uithollen maar eerder door
middel van normatieve redelijkheid dit van een kwalitatieve 'input' voorzien. Concreet
vertaald naar een instelling voor gezondheidszorg betekent dit, dat hierover binnen
een dergelijke organisatie inzicht moet bestaan en er dus ruimte en mogelijkheid
gecreëerd moet worden voor reflectie op automatismen en kritische distantie naar
vanzelfsprekendheden, opdat de leefwereld van al de zich daarin bevindende men-
sen zoveel mogelijk gerespecteerd en in tact gelaten wordt.
In de toekomst zal de dominante trend naar specialisatie zich doorzetten terwijl er
vooralsnog eigenlijk nauwelijks voorzien wordt in georganiseerde aandacht, die ge-
richt is op en zich bezig houdt met een vorm van alledaagse, betrokken kijk op hoe
het nu zit met de kwaliteit van leven binnen de zorgvoorzieningen. We vrezen dat de
trend die al lang geleden is ingezet van volstrekte aandacht voor 'cure' ten koste is
gegaan en zal gaan van de aandacht voor 'care'.
Wij beweren niet dat het er om gaat beleidslogica's en daarop gebaseerd handelen in
die mate ter discussie te stellen dat ze omvergeworpen worden, maar om ze ( al was
het maar enigszins) op te rekken. Om bijvoorbeeld de spanning die er nu eenmaal
bestaat tussen de wil van het individu tot het invullen van zijn eigen levensplan
enerzijds en het onderworpen zijn van dat individu aan het systeem anderzijds, niet te
negeren en daardoor deze spanning of wel te versterken, dan wel tezamen met die
mens te breken; maar om met behulp van aandacht, zorg en redelijkheid zaken als
deze serieus te nemen opdat de speel- en leefruimte van mensen - zoveel als
mogelijk is - gewaarborgd wordt.
Dat geestelijk werk zich beweegt binnen en op het terrein van de leefwereld van
mensen behoeft geen verder betoog. Dat geestelijk werkers - als vertegenwoordigers
van een beroepsgroep die niet vastzit binnen de professionele handelingscodes van
de medische en paramedische beroepsgroepen - kunnen vragen naar, meedenken
over die ingeslopen automatismen en vanzelfsprekendheden die de 'kwaliteit van de
zorg' bedreigen, en ze ter discussie kunnen stellen, lijkt ons vanuit de essentie van dit
werk een legitieme zaak.
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2 - Het proces

Op deze beleidsnotitie is een uitgebreide bespreking gevolgd tussen de directie van
de organisatie en de (vier) geestelijk verzorgers. Zoals al vermeld bleek tijdens dit
gesprek dat de inhoud, de kwaliteit en de functionaliteit van onze professie niet ter
discussie stonden. Het gesprek werd hoofdzakelijk gevoerd rond het hoe, het wat en
waar van het geestelijk werk. Vanuit de directie werd de suggestie gedaan dat er ter
nadere oriëntatie door de geestelijk werkers een kleine behoeften peiling zou worden
gedaan onder patiënten en medewerkers. De resultaten van dit onderzoek hebben
mede geleid tot de vraag van de directie aan de medewerkers van de dienst geestelijke
verzorging, tot het schrijven van een stuk over het aanbod van de geestelijke verzor-
ging, dat mede namens hen aangeboden kon worden aan de beleidsuitvoerende
instanties in het ziekenhuis. In de volgende paragraaf zijn enkele delen uit dit stuk
opgenomen.

3 - Het produkt

Onder de titel 'Geestelijke verzorging in het ... Ziekenhuis' hebben wij de uitgangs-
punten van ons werk en de daaruit voortvloeiende activiteiten van de dienst geeste-
lijke verzorging aan de medewerkers gepresenteerd. In deze interne notitie wordt
slechts kort ingegaan op de aard en de inhoud van deze professie, vanuit het idee dat
dit als bekend kon worden verondersteld. Wel is er veel aandacht besteed aan de
plaats van het geestelijk werk binnen de organisatie en de mogelijkheden die het
heeft om zijn heel eigen bijdrage te leveren aan het welzijn van patiënten en mede-
werkers.
De interne notitie kon op een aantal punten min of meer stellend geschreven
worden omdat ze gepresenteerd werd met ondersteuning en instemming van de
directie en dus in feite een beleidsnotitie was. Er is natuurlijk wel gepoogd om de
zinvolheid van de bijdrage van de dienst geestelijke verzorging op een zo overtuigend
mogelijke wijze duidelijk te maken, door enerzijds te wijzen op de problematiek
waarin patiënten kunnen verkeren, maar door anderzijds juist ook aandacht te
besteden aan problemen die medewerkers ervaren binnen de uitoefening van hun
beroep.
In de interne notitie is een driedeling gemaakt met betrekking tot de aandachtsge-
bieden van het geestelijk werk, namelijk: I) patiëntenzorg; 2) begeleiding van de
begeleiding (waaronder ethische problematiek op individueel niveau); 3) medisch-
ethische problemen.

Wat onder punt I valt, wordt bij de lezer van dit artikel als bekend verondersteld.
Hiervan geef ik dus geen verdere weergave. Bij punt 2 valt vanuit het oogpunt van de
medewerker (bijvoorbeeld een verpleegkundige) te denken aan zaken als:

'Hoe ga ik om met een t.s.-patiënt?', 'Hoe ga ik om met mijn eigen weerstanden
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tegen de daad?', 'Hoe ga ik om met het gevoel dat al mijn werk wellicht zinloos
is omdat deze patiënt deze daad opnieuw zal kunnen uitvoeren?'.
'Wat is de zin van het doorbehandelen, als dat weliswaar het leven in stand
houdt, maar waarbij binnen mijn perceptie van geen enkele kwaliteit van leven
meer sprake is?'.
'Kan ik wel adequaat omgaan met de angst van de patiënt rond een letale
aandoening terwijl mijn eigen angst ook zo groot is?'.

Bij punt 3 is gesteld dat het werk zich afspeelt binnen het totale instituut waardoor
de geestelijk werker mede betrokken raakt bij algemeen ethische vragen rond de
behandeling en bejegening van patiënten (algemeen-medische ethiek).

In de interne notitie is voorts aangegeven dat deze in overleg met de directie is
vastgesteld en dat het aandachtsgebied van de dienst geestelijke verzorging zich over
alle drie deze niveaus uitstrekt. Om te illustreren hoe wij het tweede aandachtsgebied
(begeleiding van de begeleiding) en het derde aandachtsgebied (medisch-ethische
kwesties) hebben verwoord, volgen nu enkele passages uit de interne notitie:

Begeleiding van de begeleiding

Gesteld kan worden dat het grootste deel van de 'intermenselijke' hulp die in een
ziekenhuis verleend wordt, door verpleegkundigen gebeurt. Dit betekent dat bij de
specifieke groep patiënten die binnen het aandachtsgebied van de geestelijk werker
valt een deel van de hulp wel degelijk door verpleegkundigen kan of moet worden
gegeven. Enerzijds zijn deze medewerkers daartoe opgeleid en zijn sociaal contact
met en aandacht voor patiënten onderdeel van hun beroep. Anderzijds hebben ze
naast deze kwaliteiten ook door hun frequente aanwezigheid, gelegenheid tot niet
alleen formele maar ook informele contacten met patiënten. Hierdoor ontstaat in veel
situaties ook een grote mate van betrokkenheid op de persoon van de patiënt.
Verpleegkundigen stellen soms dat het hen aan inzicht en zelfvertrouwen ontbreekt
om een aantal van deze 'probleem'-patiënten adequaat op te vangen. Het is echter
onze ervaring en overtuiging dat veel verpleegkundigen op dit gebied kwalitatief goed
werk leveren. Medisch specialisten geven aan onder een zodanige tijdsdruk te func-
tioneren dat een werkelijk diepgaand contact met patiënten die zij ofwel in het zieken-
huis dan wel poliklinisch behandelen, er bij inschiet. Tegelijkertijd stellen een aantal
van hen dat zij voor het doen van specifieke begeleiding niet opgeleid zijn. Hoewel dit
voor een deel (circa 20%) van de patiënten inderdaad opgaat, willen we dit toch met
enige nadruk stellen omdat we grote bezwaren hebben tegen het in deze tijd zich
steeds verder ontwikkelen van specialisatie en differentiatie van taken in de hulpverle-
ning. Hierdoor ontstaat de neiging alle activiteiten van de hulpverlenende professies
als exclusief te gaan zien en als een inmenging die alleen maar gedaan kan worden
op grond van specifieke kennis en noties.
In die gevallen waarin het gaat om een specifieke problematiek kan uiteraard de
begeleiding van een patiënt gedelegeerd worden. In andere gevallen komt de bege-
leiding - zeker ook als je deze beziet vanuit het standpunt van de patiënt - het beste
tot zijn recht op basis van samenwerking en samenspraak. Vandaar dat de geestelijk
werkers op die afdelingen waar de specifieke hulpvraag groot is een hoge mate van
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contact onderhouden met medewerkers van andere disciplines, met de artsen maar
vooral met de verpleegkundigen. Op basis van deze relatie ontstaat daarnaast auto-
matisch de mogelijkheid dat artsen en verpleegkundigen binnen de setting van hun
werkzaamheden op vanzelfsprekende wijze iemand aantreffen bij wie zij zelf op
verhaal kunnen komen als zij bij herhaling met het leed en tragiek rond patiënten
worden geconfronteerd.
Met name voor leerling-verpleegkundigen geldt, dat er behoefte bestaat aan het
verwerken van de ingrijpende ervaringen die het werk met zich meebrengt door
middel van gesprekken met een op dit gebied ervaren functionaris die op geen enkele
wijze betrokken is bij het beoordelen van hun functioneren. Voor alle verpleegkundi-
gen geldt bovendien dat zij vaak verwikkeld zijn in een moeilijk leefbare paradox.
Hierbij kunnen wij bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin een verpleegkundige
zich bevindt als hij/zij enerzijds gehouden is aan de beslissingsbevoegdheid van de
behandelend specialist en zich dient te conformeren, terwijl anderzijds hij/zij vanuit
het engagement dat ervaren wordt naar de patiënt tot vragen komt naar de zinvolheid
van het te doorlopen behandelingstrajekt. Dergelijke situaties resulteren vaak in het
verstrikt raken in emotionele contradicties: danwel uitvoeren en noodzakelijkerwijs
onverschillig worden, danwel onder protest uitvoeren (en soms zelfs weigeren) maar
dan terecht komen in een machteloos gevecht.

In een ziekenhuis worden er elk moment door behandelaars en verpleegkundigen
zeer ingrijpende beslissingen genomen:

Deze complicatie behandelen? Waarom wel? Waarom eventueel niet?
Op dit moment de patiënt volledig informeren omtrent diagnose, prognose en
alternatieven?
De voedsel-weigering respecteren of toch maar wat aandringen?
De patiënt nu eens stevig toespreken of meer directief gaan benaderen?
Familie nu oproepen?
Anxiolyticum voorschrijven?
etc.

De in de bovenbeschreven situaties aangeduide vragen worden zeker mede beant-
woord op basis van persoonlijk-intuïtieve noties omtrent de waarde van het menselijk
bestaan in het algemeen en de waarde van zekere momenten uit dat bestaan in het
bijzonder. Echter, om enerzijds de verschraling binnen het tussen-menselijk verkeer
als het gevolg van de systeemdruk en anderzijds een te sterk persoonlijke inkleuring
en willekeur te voorkomen is het niet onbelangrijk regelmatig en systematisch geza-
menlijk die beslissingen te toetsen aan de consequenties die eruit voortvloeien met
betrekking tot de kwaliteit van leven van de betrokken patiënten. Dit leidt ons als van
zelf tot het derde aandachtsgebied:

Medisch-ethische kwesties

Een visie - dus ook een visie op zorg - is normatief geladen. De visie op zorg die
door de geestelijk werkers in hun beleidsnotitie is omschreven wordt door de directie
van het ziekenhuis gedeeld. Overigens is deze visie dezelfde die maatschappelijk als
wenselijk wordt gezien en door de overheid wordt voorgestaan.
Hoewel een ziekenhuis een instelling is waar de lichamelijk-medische hulpverlening
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I de prioriteit heeft, kan het gegeven dat patiënten niet zelden verwikkeld zijn in voor
hen zeer tragische overmacht-, en daaruit soms voortvloeiende keuze-situaties, die
vaak het karakter dragen van een onophefbaar dilemma, niet genegeerd worden.
Dergelijke keuze-situaties doen zich niet alleen bij patiënten voor, maar eigenlijk veel
vaker bij de medische, paramedische en verpleegkundige professies. Wanneer we in
dit verband spreken over keuzen en dilemma's in het kader van zorg en zorgvisie, dan
spreken we in feite over medisch-ethische reflectie. Uit de genomen steekproef is
gebleken dat er op veel afdelingen in het ziekenhuis behoefte bestaat aan een
gesystematiseerde bezinning op het handelen in het licht van normen en waarden.

De interne notitie eindigt met een aantal concrete voorstellen:

1. 1àakverdeLing dienst geesteLijke verzorging
Hier wordt gesteld dat het nuttig en wenselijk is dat de geestelijk werkers de
verschillende afdelingen van het ziekenhuis onder elkaar verdelen ten einde te ko-
men tot de meest adequate vorm van hulpverlening en beschikbaarheid. Tegelijker-
tijd is daar nadrukkelijk gesteld dat alle geestelijk werkers steeds ook op afroep
beschikbaar zijn op elke afdeling.
Het was hier van groot belang dat het duidelijk was dat de notitie mede namens de
directie werd aangeboden. Het is namelijk een gegeven dat binnen een instituut
waar de organisatie-vorm die van een professionele bureaucratie is (zoals ziekenhuis,
verpleeghuis, psychiatrische inrichting) er altijd binnen een aantal afdelingen een
hulpverlenings-vriendelijke sfeer en binnen een aantal andere een hulpverlenings-
onvriendelijke sfeer bestaat. Dit heeft tot gevolg dat op de afdelingen waar een
positieve houding ten aanzien van specifieke hulpverleners heerst deze frequenter en
actiever aanwezig zijn dan op die andere afdelingen.
Dit wil zeggen dat wanneer het aanbod en de voorstellen van de dienst geestelijke
verzorging een 'vrijblijvend' karakter zouden dragen, deze nauwelijks kans zouden
hebben om binnen de afdelingen behorend tot de hulpverlenings-onvriendelijke
categorie, gestalte te krijgen. Wanneer het aanbod echter als een binnen het zorg-
beleid opgenomen taak wordt gepresenteerd zal het ook op dergelijke afdelingen de
kans krijgen zich te ontwikkelen.

(vervolg onverkort overgenomen uit interne notitie)

• 11.Themagerichte afdelingsbesprekingen
Eenmaal per 4 tot 6 weken zal er - in nauw overleg met hoofdverpleegkundige en de
staf - op iedere afdeling onder leiding van de geestelijk werker die daar is ingedeeld
een groepsbespreking gehouden worden rond een actueel thema. Er wordt hierbij
gedacht aan onderwerpen als: 'omgaan met macht', 'onderlinge verhoudingen',
'n.t.b.r.-beleid', 'hoe voer ik een ethische discussie', 'wat is ethiek eigenlijk en wat voor
zaken zijn daarbij in het geding'. Van deze besprekingen zal verslag worden gelegd

@ en zij zullen op functionaliteit worden geëvalueerd.
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111.Deskundigheidsbevordering
Door de geestelijk werkers zullen regelmatig klinische lessen worden gegeven. Wij
denken daarbij o.a. aan de volgende onderwerpen:
- gesprekstechnische en communicatieve vaardigheden;
- ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsrecht en wetgeving;
- belangrijke publikaties op het gebied van de gezondheidszorg;
- medisch-antropologische, psychologische en sociologische onderzoeksgegevens;
- omgaan met rouw, lijden en de dood;

Deze klinische lessen zullen roulerend door de medewerkers van de dienst geeste-
lijke verzorging worden gegeven, zij zullen plaatsvinden in de vergaderzaal en zijn
voor iedereen toegankelijk.

Tot slot wil ik nog zeggen dat ik deze interne nota, zeker op die afdelingen waar ik
zelf werkzaam ben, uitgebreid heb ingeleid. Dit verzekerde mij in ieder geval van een
warme start.
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Gesprekken mei verpleegkundigen
over geesleliike verzorging in hel
ziekenhuis

Marijke Prins
Mw dr M.e] Prins is universitair docent organisatie- en beleidsvraag-
stukken m. b.t. verzorging en hulpverlening aan de Universiteit voor
Humanistiek.

Welke begeleiding en steun verwachten patiënten in het ziekenhuis en van wie? Kan
een geestelijk verzorger daarbij een helpende hand bieden? Het is niet makkelijk om
daarachter te komen. Patiënten hebben behoefte aan geestelijke begeleiding, maar
uiten dat niet expliciet. Verwijzingen naar geestelijke verzorging komen veelal tot
stand via de verpleging. Wanneer het contact eenmaal gelegd is met iemand van de
dienst geestelijke verzorging, ontstaat er een gesprek, en wanneer het klikt, mondt
dat uit in verdere begeleidende gesprekken. De gesprekken met de geestelijk verzor-
ger worden dan door patiënten als een belangrijke steun ervaren tijdens het ziekte-
proces en tijdens het verblijf in het ziekenhuis.
Over hoe de signalering van behoeften van patiënten aan geestelijke begeleiding
door verpleegkundigen in zijn werk gaat, over de signalen waarop wordt gelet, over
de eigen taakopvatting van verpleegkundigen wat betreft geestelijke begeleiding van
patiënten en over de rol van verpleegkundigen in het contact brengen van patiënt en
geestelijk verzorger is tot dusver nog veel onduidelijk gebleven. Vandaar dat deze
vraag is opgenomen als een van de kernvragen in een (voor)onderzoek onder geeste-
lijk verzorgers, hun cliënten en de verwijzers naar de dienst geestelijke verzorging.l

Het onderzoek is verricht in een groot academisch ziekenhuis.

Integrerende verpleegkunde

Binnen het academisch ziekenhuis waar het onderzoek is verricht, wordt een bes tu-
ringsmodel gehanteerd waarin beleid en beheer decentraal geïntegreerd zijn. Daarbij
is de aandacht, sterker dan voorheen, gericht op het primaire proces: de patiënten-
zorg, het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en de opleidingen. Het zie-
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kenhuis wil hoog-gekwalificeerde zorg leveren en inspelen op de tegenstrijdige eisen
die daaraan gesteld worden: efficiëntere bestuurlijke vormen zoals een divisie-achtige
organisatie, een effectievere bezetting van de bedden (kortere opnameduur), doel-
matiger verpleegvormen en dit alles met behoud van een optimale patiëntenzorg.
Patiëntenzorg en klinisch-medisch onderzoek staan hoog in het vaandel van het
ziekenhuis en dat stelt hoge eisen aan de professionele kwaliteit van de verschillende
disciplines. In het ziekenhuis zijn ontwikkelingen gaande in de richting van een
verdere uitbouw van met name de verpleegkundige beroepsuitoefening om invulling
te geven aan een kwalitatieve patiëntenzorg, waarbij kwaliteit van zorg (onderzoek,
behandeling èn verzorging van patiënten) en kwaliteit van leven, nieuwe uitgangs-
punten zijn geworden van het verpleegkundig handelen. Naast de medische discipli-
nes krijgt de verpleegkundige het voortouw om die kwaliteit van zorg te garanderen.
Door deze veranderende accenten komt indringender de vraag naar voren hoe de
taak van geestelijke verzorging zich verhoudt tot de taak van de patiënt-gerichte
verpleegkundige ondersteuning. De verpleging werkt op basis van het concept van
integrerende verpleegkunde. Er wordt met een systeem van patiëntentoewijzing
gewerkt, waarbij verpleegkundigen fungeren als eerst-verantwoordelijken voor de
hen toegewezen patiënten. De eerst-verantwoordelijke verpleegkundige stelt voor
iedere patiënt een verpleegplan op. Patiënten worden bij wisseling van diensten
overgedragen aan collega's. De verpleegkundige is de coördinator van zorg en con-
tactpersoon van en voor de patiënt, voor andere disciplines in het ziekenhuis en voor
de familie. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de bewaking van continuï-
teit en de kwaliteit van de zorg in al zijn aspecten.
Om aan te sluiten bij dit model van integrerende verpleegkunde werkt de dienst
geestelijke verzorging volgens een consult-systeem. Een belangrijk uitgangspunt van
dit systeem is, dat verpleegkundigen patiënten attenderen op de aanwezigheid van
een aan de afdeling verbonden geestelijk verzorger. Verpleegkundigen vervullen in
het eerste contact tussen patiënt en geestelijk verzorger zo dus een intermediaire rol.
In dit model is het niet meer de bedoeling dat geestelijk verzorgers persoonlijk de
geestelijke verzorging aan de man brengen. Deze werkwijze betekent een grotere
verantwoordelijkheid bij verpleegkundigen voor het signaleren van religieuze; le-
vensbeschouwelijke en zingevingsvragen en voor het doorverwijzen daarvan naar de
dienst geestelijke verzorging.
Deze werkwijze stelt ook hoge eisen aan de wederzijdse acceptatie van elkaars werk
en competentie. Verpleegkundigen zijn van mening dat zij een eigen taak hebben te
vervullen in de begeleiding van patiënten. Zij zijn zich daarbij echter bewust van de
eigen grenzen, ook al zouden zij graag meer doen dan nu mogelijk is. Uit mijn
onderzoek blijkt dat verpleegkundigen het kunnen inschakelen van iemand van de
dienst geestelijke verzorging beschouwen als een ondersteuning en verlichting van
hun taak, als een belangrijk element in het verwezenlijken van een kwalitatief goede
patiëntenzorg. In de woorden van één van de geïnterviewde verpleegkundigen:
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"De geestelijk verzorger is iemand die toch een deel van mij overneemt. Dan
weet ik dat aan de geestelijke begeleiding gewerkt wordt."

In dit artikel beperk ik mij tot gesprekken die zijn gevoerd met negen, merendeels
leidinggevende verpleegkundigen. Het artikel is gegroepeerd rond citaten die zijn
opgetekend uit de mond van verpleegkundigen, betreffende de volgende themàs:

De beeldvorming over geestelijke verzorging bij verpleegkundigen en waarde-
ring van gesprekken van geestelijk verzorgers met patiënten;
De persoonlijke taakopvatting van verpleegkundigen wat betreft geestelijke be-
geleiding van patiënten, en hoe die zich verhoudt tot de taakopvattingen van
geestelijk verzorgers; de wijze waarop verpleegkundigen doorverwijzen naar
geestelijke verzorging;

• Het belang dat wordt gehecht aan samenwerking met geestelijke verzorging.

Ogen en oren

In de aanpak van geïntegreerd verplegen zijn verpleegkundigen voor de dienst
geestelijke verzorging de ogen en oren op de afdeling. Het contact tussen de geestelijk
verzorger en de patiënt komt in veel situaties via de verpleging tot stand. In dit
artikel wordt vanuit het perspectief van de verpleegkundigen een beeld geschetst van
hetgeen deze manier van werken betekent voor de samenwerking met de dienst
geestelijke verzorging. De geestelijke verzorging staat in een ziekenhuis niet op
zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een breder zorgbeleid zoals dat vorm krijgt in
het concept van de integrale patiëntenzorg. Geestelijk verzorgers moeten daar op
inspelen. Steeds vaker worden geestelijk verzorgers daarbij gevraagd te expliciteren
wat zij te bieden hebben: wat behoort tot de taak van geestelijke verzorging en hoe
verhoudt die taak zich tot de taak van de verpleegkundige? Ook wordt geestelijk
verzorgers gevraagd waarin hun methodiek en de inhoud van hun zorgaanbod zich
onderscheidt van die van andere ondersteunende disciplines zoals maatschappelijk
werk en medische psychologie. Geestelijk verzorgers worden gevraagd de aard van
hun zorgaanbod te verhelderen en dat te situeren binnen het totale aanbod van
patiëntenzorg. Hen wordt gevraagd duidelijkheid te bieden over de aard van de
begeleiding en het type vragen waarop zij in willen spelen, en bovendien wil het
management van ziekenhuizen dat er afspraken worden gemaakt over het hoe en het
wanneer van de samenwerking met andere disciplines op de afdelingen.
Samenwerking en afstemming van taken en verantwoordelijkheden is voor alle
disciplines een gevoelig onderwerp, aangezien samenwerking nog vaak in een sfeer
van concurrentie wordt beleefd. Geestelijk verzorgers die met bovengenoemde vra-
gen geconfronteerd worden staan dan ook voor zware dilemmàs. Strategische over-
wegingen en inhoudelijke onduidelijkheden lijken daarbij door elkaar te spelen.
Maar één ding is glashelder: wil de dienst geestelijke verzorging zich niet buiten het
zorgnetwerk van de organisatie plaatsen, dan is intensief overleg over samenwerking
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en afstemming geboden. Het streven naar een kwalitatief goede patiëntenzorg is een
gemeenschappelijk belang dat de dienst geestelijke verzorging deelt met andere
disciplines. Het is daarom belangrijk dat geestelijk verzorgers met de werkers uit
andere disciplines om de tafel gaan zitten als gelijkwaardige gesprekspartners.

Beter weten

In zijn artikel 'Tegen beter weten in. Interventie zonder pretentie', elders in dit
nummer van Praktische Humanistiek, worden door Douwe van Houten, de contou-
ren geschetst van een post-positivistisch interventie programma voor het geestelijk
werk. Dit programma is gericht op aandacht voor de kwaliteit van leven. Het aan de
orde stellen van het vraagstuk van de kwaliteit van leven van de patiënt als mens
rekent Van Houten exclusief tot het domein van geestelijk verzorgers: "Geestelijk
werk beoogt de kwaliteit van leven te vergroten en wel met name door cliënten uit te
nodigen dan wel uit te dagen daar zelf aan te werken" (p. 23). Van Houten verwacht
bovendien van geestelijk verzorgers dat zij andere beroepsbeoefenaren over de kwali-
teit van leven, met name de normatieve dimensie daarvan, gericht bevragen: "Voor
de kwaliteit van de zorg is een dergelijke bevraging van doorslaggevend belang. ( )
Een beroepsgroep die zich expliciet met dit laatste (kwaliteit van leven van die
patiënt als mens - MP) bezighoudt is dan ook dringend geboden" (p. 24).
Zijn geestelijk verzorgers op dit terrein echter wel de experts bij uitstek? Ook andere
beroepsoefenaren zoals verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers en me-
disch psychologen houden zich in de dagelijkse zorgverlening aan patiënten bewust
en intensief bezig met deze vragen. De geestelijke verzorging in de jaren negentig
vraagt geen houding van competitie en kritiseren vanuit een beter weten, maar vraagt
een houding van bereidheid tot samenwerking en ondersteuning van andere discipli-
nes op basis van gelijkwaardigheid. Een programma zoals neergezet door Van Hou-
ten is toch te veel gericht op de zogenaamde meerwaarde van de beroepsgroep van
geestelijk verzorgers en daarmee wordt weer vooral het anders zijn benadrukt. Gees-
telijke verzorging moet echter juist af van een zelfbeeld dat nog teveel bepaald wordt
door een 'Calimero-denken', waarbij een onevenwichtige balans lijkt te bestaan
tussen een methodisch beter-weten en een organisatorisch minderwaardigheidsgevoeL.2
Uit mijn onderzoeksbevindingen blijkt dat andere beroepsoefenaren dit oordeel niet
hebben over geestelijk verzorgers. Er is sprake van een positieve waardering over het
werk van geestelijk verzorgers en er is behoefte aan samenwerking. Het verhaal dat
wordt verteld door verpleegkundigen is hier een illustratie van. Mogelijk kan pas
echt zinvol worden verder gewerkt aan de ontwikkeling van een methodiek voor het
geestelijk werk wanneer eerst de positie van het werk binnen het totale zorgbeleid
van de instelling is verhelderd en afgestemd. Natuurlijk is methodiekontwikkeling
nodig voor de eigen werksoort, maar dat moet niet vanuit een geïsoleerde positie
gebeuren.
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Opname

Hoe en wanneer verwijzen verpleegkundigen door naar geestelijke verzorging? Om
inzicht te verkrijgen in het verloop van het proces van signalering en doorverwijzing
door verpleegkundigen is het nuttig om een onderscheid te maken tussen het
moment van opname van een patiënt en diens verdere verblijf in het ziekenhuis. Van
verpleegkundigen wordt verwacht dat zij bij de opname een uitgebreid gesprek met
patiënten voeren. Het is de eerste confrontatie tussen patiënt en verpleegkundige.
Verpleegkundigen krijgen in dit gesprek een indruk van de patiënt, hoe deze over-
komt, of deze nerveus is, of hij al dan niet het woord neemt. Op een aantal zaken
wordt in het bijzonder gelet, zoals de samenstelling van de familie. Heeft iemand
kleine of volwassen kinderen? De thuissituatie is belangrijk. De verantwoordelijke
verpleegkundige is tijdens het verblijf in het ziekenhuis de patients advocate. Een
verpleegkundige zegt hierover:

"Wij hebben een coördinerende taak. We zijn verantwoordelijk voor de afstem-
ming van de zorg tussen alle disciplines die aan het bed van de patiënt komen.
Of dat nu de arts, de stafarts, de professor, de fYsiotherapie, de diëtiste, of de
keukenassistente is. Wanneer bijvoorbeeld een patiënt erg angstig is voor een
operatie, of nog nooit is geopereerd, of heel erg tegen de narcose opziet, dan
overlegt de verpleegkundige dat met de anesthesist. Je bent dus eigenlijk de
spreekbuis van de patiënt, de patients advocate."

In het opnamegesprek attenderen verpleegkundigen op de mogelijkheid van geeste-
lijke verzorging. De wijze waarop dat gebeurt is wisselend en afhankelijk van hoe de
verpleegkundige de situatie van de patiënt inschat. De levensbeschouwelijke of
religieuze overtuiging van patiënten wordt bijna nooit gevraagd in de anamnese. Het
opnemen van deze informatie wordt niet als zinvol beschouwd, omdat het niets zegt
over de behoefte van de patiënt aan geestelijke begeleiding. De levensbeschouwelijke
overtuiging wordt wèl ingevuld wanneer mensen expliciet vermelden dat zij bijvoor-
beeld katholiek of protestant zijn.
Tijdens het anamnesegesprek vragen patiënten zelden zelf expliciet om geestelijke
verzorging. Men is in veel gevallen wel op de hoogte van het bestaan ervan, maar
patiënten hebben op dat moment iets anders aan hun hoofd.3 Zo stelt een ver-
pleegkundige:

"Het komt helemaal niet In patlenten op, je wilt het op dat moment ook
helemaal niet weten. Je bent je ook niet bewust wat er op dat moment met je
aan de hand is. Want weet je waar mensen mee bezig zijn? Ze hebben schuld-
gevoel, want ze hebben kinderen thuis, een man. Ze denken aan allemaal andere
mogelijke dingen in plaats dat ze aan zichzelf denken. En wij moeten dan
zeggen, luister nou even, dat komt allemaal terecht. Heus waar, nou eerst aan U
zelf denken. Dit is nu de situatie, u zit in die situatie, u bent op dit moment het
belangrijkste."
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Aanvoelen

Wanneer iemand wordt opgenomen die weinig familie heeft, wordt nadrukkelijker
de vraag gesteld of er behoefte is aan contact met iemand uit de eigen omgeving of
met iemand van de dienst geestelijke verzorging. De voorkeur van de verpleging gaat
er echter naar uit dat patiënten er zelf om vragen, waarbij de verpleging dan als
intermediair wil optreden. Men schrikt ervoor terug om als sturend te worden
ervaren. Een verpleegkundige merkt daarover op:

"Aan de hand van de anamnese die wij met de patlent afnemen moet die
verpleegkundige aanvoelen of ter sprake moet worden gebracht wat de dienst
geestelijke verzorging is. En als de patiënt dan zegt: 'daar heb ik geen behoefte
aan', dan blijft het daarbij. Dan gaan wij er niet dieper op in. Dat bedoel ik met
niet sturen."

Verpleegkundigen moeten veelal aanvoelen of mensen behoefte hebben aan geeste-
lijke verzorging. Het onderwerp geestelijke verzorging wordt kennelijk ervaren als
een gevoelig onderwerp door verpleegkundigen. Omdat er tijdens het opname-
gesprek al zoveel aan bod moet komen, wordt het onderwerp geestelijke verzorging
vaak overgeslagen.

"Er zijn al zoveel dingen die ik wil weten. Het schiet er een beetje bij in. Niet dat
mensen niet willen, maar het staat een beetje op de achtergrond en het wordt
vergeten. Het komt gewoon meer op in de loop van de opname."

Wanneer het onderwerp van geestelijke verzorging wel aan de orde wordt gesteld,
dan gebeurt dat met enige voorzichtigheid.

"We vragen het eigenlijk heel voorzichtig, omdat niet iedereen er prijs op stelt
dat je al dat soort dingen weet. Dus we vragen het eerst zo, althans zo doe ik het:
'Stelt U het op prijs dat we uw levensbeschouwing vermelden? Misschien zijn er
wel momenten dat we rekening moeten houden met uw levensovertuiging.
Misschien heeft u een bepaald dieet, misschien wenst u zondags naar de kerk te
gaan, misschien wilt U spreken met een geestelijke?'"

Ook tijdens het verblijfIn het ziekenhuis constateren verpleegkundigen dat patiënten
niet vaak uit zichzelf vragen om geestelijke verzorging. In de visie van verpleegkundi-
gen zou geestelijke verzorging meer gepromote moeten worden. Opgemerkt wordt
dat er een hoge drempel bestaat om naar geestelijke verzorging te vragen, omdat er
dan iets met je is. Dat geldt overigens ook voor andere disciplines zoals medische
psychologie en maatschappelijk werk.

"Mensen zeggen vaak: 'geestelijke verzorging, dat heb ik niet nodig.' Mensen
hebben een drempel om daar aan toe te geven."

Omgekeerd is het ook zo, dat verpleegkundigen het niet makkelijk vinden om
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geestelijke verzorging te introduceren bij patiënten. Zij vinden het eerste contact
leggen moeilijk.

"Hoe introduceer je dat, zonder dat die patiënt denkt ze vinden dat ik gek ben."

De vraag wordt daarom voorzichtig voorgelegd.

"Ik weet iemand met wie U goed zou kunnen praten. Iemand die heel goed kan
luisteren. "

Op deze manier wordt geestelijke verzorging vaak geïntroduceerd bij patiënten. Er
wordt de inschatting gemaakt voor een patiënt wie dan geschikt is. Is dat iemand
van geestelijke verzorging of van maatschappelijk werk? Naar welke discipline moet
worden doorverwezen op grond van welke signalen is echter niet altijd duidelijk.

Witte wolk

Wat zijn de persoonlijke taakopvattingen van verpleegkundigen voor wat betreft de
begeleiding van patiënten en hoe verhouden die zich tot de taakopvattingen van
geestelijke verzorging? Onder een kwalitatief goede zorgverlening verstaan verpleeg-
kundigen in de eerste plaats dat er een goede afstemming bestaat tussen verpleeg-
kundigen en artsen.

"Je weet van elkaar hoe je de zorg aan die patiënt wijdt en wat de arts voor ogen
heeft met de behandeling en onderzoek. In complexe situaties moet je dat wel
één of twee keer per dag afstemmen; in minder complexe situaties één of twee
keer per week. Maar dat moet duidelijk zijn. Je werkt samen. Een patiënt komt
hier allereerst voor behandeling, de medische dingen. Daaromheen bouw je de
begeleiding, zoals bijvoorbeeld geestelijke verzorging. Dat verpleeg- en behan-
delplan moet sluitend zijn."

Aandacht voor hoe de patiënt zich voelt wordt vooral gerelateerd aan een verpleeg-
probleem.

"Het is beslist niet zo dat we de hele dag lopen te rennen. We proberen aandacht
te hebben voor de psyche van de patiënt en hoe hij zich voelt. Wanneer het een
echt verpleegprobleem wordt, wanneer er problemen zijn in de verzorging. dan
werken we dat ook uit. Soms hoort daarbij dat je dagelijks inventariseert hoe het
gaat of extra uitleg geeft aan patiënten. En dat betekent ook dat je gespreksmo-
menten inlast als onderdeel van de zorg. Er zijn mensen die hier heel lang
liggen, die lichamelijk heel wat mankeren. In zo'n situatie dreigen ze de moed te
verliezen. Dan komt er een moment dat ze geen zin hebben om te eten, geen zin
meer hebben om uit bed te komen, geen zin meer hebben om zich eens op de
andere zij te draaien, ze laten de moed een beetje zakken ( ) en dan krijgen ze
wonden. Kortom, dan heb je een verpleegprobleem. En dan kun je zeggen tegen
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.de patiënt: 'goh, we constateren dit, zullen we hier eens aan werken?' Dat doe je
eerst in overleg met de patiënt zelf. Wanneer blijkt dat dat dan toch niet goed op
gang komt is er sprake is van een depressie of een mildere vorm daarvan. Dan
schakel je iemand anders in. Je bespreekt het met de medisch psycholoog of je
haalt er geestelijke verzorging bij."

Het geven van informatie aan patiënten over bijvoorbeeld riskante operaties, de
gevolgen van ingrijpende behandelingen wordt ervaren als een belangrijk onderdeel
van de zorg door verpleegkundigen zelf. Dit geldt ook voor het aanwezig zijn bij een
slecht nieuws-gesprek en bij het visite lopen. Verpleegkundigen zijn de oren van de
patiënt tijdens de artsenvisites.

"Iedereen loopt mee met die visite: assistenten, co-assistenten, een arts, een
verpleegkundige, een grote witte wolk. Veel mensen, veel spektakel. Wonden
moeten, alvorens de arts langs komt, opengelegd worden, zodat ze bekeken
kunnen worden. Er is weinig tijd, er wordt veel tussendoor gemompeld. Je moet
je oren goed open hebben om dingen niet te missen. Een patiënt die net
geopereerd is, vergeet dan dingen te vragen en komt daar in de loop van de dag
bij verpleegkundigen op terug."

Aanwezig zijn bij een slecht nieuws-gesprek wordt door verpleegkundigen heel
belangrijk gevonden als steun voor de patiënt.

"Mensen zijn dan vaak erg gespannen. Dingen die verteld worden gaan het ene
oor in en het andere oor uit. Of slechts de helft blijft hangen. Om die reden
zitten we er ook bij. Dat we weten wat er precies verteld wordt, dat we dat
kunnen rapporteren in onze verpleegstatus en dat we er ook op kunnen terug-
grijpen en het kunnen herhalen. Wanneer mensen verdrietig zijn, dan kunnen
we begrijpen waarom het is."

Dubbel gezicht

Ook op andere momenten in de dagelijkse zorg op de afdeling wordt begeleiding,
praten hoe het gaat, heel belangrijk gevonden. Verpleegkundigen vervullen een
belangrijke begeleidende rol naar de patiënt toe. Het 'even rustig met iemand
praten', schiet er echter wel eens bij in. Behalve het gebrek aan tijd en het verdelen
van de aandacht, wordt nog een andere reden genoemd:

"Het is een heel ander soort contact, omdat je twee rollen hebt. Aan de ene kant
sta je heel dicht bij de patiënt, maar je moet ook een soort medisch beleid
uitvoeren en dan kan het zijn dat je toch op mensen in moet praten, dat ze een
behandeling moeten volgen, dat dat het beste is, het is een bevoogdend iets
waardoor je wat dat betreft niet helemaal onbevangen of vrijblijvend tegenover
ze staat. Dat je ook een stukje medische zorg hebt, een opdracht uit moet
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voeren. Iemand die een medisch psycholoog is of geestelijk verzorger, die heeft
dat niet. Die komt puur voor de wensen van de patiënt en wij hebben wat dat
betreft soms een dubbel gezicht. Dat betekent niet dat wij geen gesprekken
hebben met patiënten als ze verdrietig zijn. Maar vaak loop je met een pieper op
zak en die gaat. Dan kan je niet altijd tegen een collega zeggen, 'goh, ga jij even'.
Ik moet zeggen, ik zou wel vaker bij de patiënt willen zitten om te praten. Maar
het komt er niet van omdat er heel veel technische handelingen zijn die je moet
doen. Het werk moet af, je collega neemt het over. Je wilt geen puinhoop
achterlaten. Er wordt van verschillende kanten aan je getrokken."

"Die echte begeleiding, die wel degelijk tot ons werk behoort, schiet er zo vaak
bij in. Natuurlijk zouden wij als beroepsgroep meer verpleegkundigen willen.
Maar die gaan niet alleen maar meer tijd in begeleiding steken. Dat is natuurlijk
ook zo. De geestelijk verzorger is heel vaak op de afdeling aanwezig. Maar het is
nog niet genoeg. Ik denk dat er nog steeds patiënten zijn die te weinig aandacht
krijgen. En ik denk dat je dat niet alleen kan opvangen met geestelijke verzor-
ging."

Naast alle medisch-technische taken wordt het begeleiden van patiënten ook wel
eens als zwaar ervaren, aldus één van de verpleegkundigen:

"Het is zwaar omdat het heel veel vragen aan jezelf stelt. Maar ik vind wel dat
het erbij hoort. Wij nemen een patiënt op, niet alleen om zijn lichamelijke
klachten, maar ook om de psychische klachten. Dat maakt het werk op de
afdeling ook zo compleet. Ik zou dat stukje op de afdeling absoluut niet wiJlen
afgeven. Behalve als ik merk dat ik het niet kan, want soms gaat het mij ook
gewoon te ver."

Naar de mening van een andere verpleegkundige is patiënten begeleiding niet iets
wat verpleegkundigen alleen kunnen leren door scholing of door lezen.

"60 tot 75% moet in jezelf zitten. Want wat is begeleiden? Je kan pas iemand
begeleiden als je in de persoon kruipt die je begeleiden moet. Dus als je zo'n
invoelingsvermogen hebt dat je dat zou kunnen. Dan zou je goed kunnen
begeleiden. In alle facetten en op allerlei gebied. En dan kan je ook goed
coördinerend bezig zijn."

Doch ook het verrichten van de medisch-technische handelingen wordt niet altijd
als gemakkelijk ervaren. Aandacht hebben voor de technische aspecten van de zorg
voor een patiënt en aandacht hebben voor hoe de patiënt zich voelt en wat er met
hem gebeurt zijn aan elkaar gerelateerd.

"Gaat het met iemand lichamelijk goed, dan gaat het geestelijk ook goed. Maar
gaat het lichamelijk slecht, dan gaat het geestelijk ook slecht."
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Aldus blijkt dat de aandacht voor alledaagse zorg er wel eens bij inschiet.

"Mensen met chemokuren hebben vaak hele ingewikkelde infusen. Die infusen
lopen op hele strakke schemàs. De hele dag ben je bezig met dat infuusschema.
Dan loop je binnen en je kijkt naar dat infuus. Elke 5 minuten moet daar een
ander flesje aan gehangen worden. Dus je aandacht is dan gefixeerd op het
infuus en natuurlijk ook wel op de patiënt die daar ligt. Maar dat is dan nog
meer op de bijwerkingen van de medicijnen, dan op hoe hij dat ervaart. Hoe hij
het ondergaat. Ik denk dat dat soms onontkoombaar is, want je moet op al die
aspecten letten en vaak kom je alleen maar toe aan die technische facetten van
zorg."

Verpleegkundigen hechten er veel belang aan om mensen voor te bereiden op de
mogelijke effecten van een behandeling.

"Een chemotherapie is gif. Dat zijn celdodende vloeistoffen die je naar binnen
giet. Wat ik zelf belangrijk vindt is dat je mensen voordat ze het krijgen,
voorbereidt, maar je kan ze nooit voorbereiden op hoe ze dat werkelijk ervaren.
Dat mensen bijvoorbeeld met een rode vloeistof ook rood plassen en dat ze daar
niet van moeten schrikken. Ik probeer dan aan te geven wat het ongeveer doet.
Het is voor een patiënt ook moeilijk om te zien, want wij beschermen ons, een
schort aan en handschoenen. Je trekt een smoeltje voor. Daardoor wordt het nog
enger. En dat kan heel bedreigend zijn voor mensen. Voor ons is het allemaal zo
gewoon als je hier dagelijks rondloopt. Dat je soms wel eens vergeet hoe ingrij-
pend het is voor mensen. En helemaal als het druk is, dat je daaraan voorbij
gaat. Als iemand tegen je zegt: 'hou er even rekening mee dat het heel wat is'.
Dan denk je, ja natuurlijk."

Zeuren

Door de verpleegkundigen wordt opgemerkt dat patiënten niet altijd vragen om wat
ze nodig hebben. Het is niet vanzelfsprekend voor patiënten om ruimte in te nemen,
voor zichzelf op te komen en te vragen om verzorging en steun. Opgekropte span-
ning en emoties komen er niet altijd uit.

"We merken wel eens dat mensen overdag bij de verpleging of beroepskrachten
een soort schone schijn ophouden van, ja, het is allemaal wel dragelijk. En als de
partner komt, dat ze dan uitschieten en gaan snauwen. Dat vaak de emoties dan
pas loskomen. Dat ze toch een heleboel verbergen voor ons. Dan schrik je, zo
van, zo ken ik hem of haar niet. Misschien doen ze dat omdat ze bang zijn, dat
als ze gaan klagen dat je anders tegenover hen gaat staan. Dat je ze zeurpieten
gaat vinden. Want dat merk ik wel, dat mensen een diepe angst hebben om te
zeuren."
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Ook doordat patiënten zich soms anders voor doen dan ze zich voelen, vragen ze
niet altijd om wat ze nodig hebben.

'''Ik wil niet bellen, ik wil niet lastig zijn'. Dat hoor je zo vaak. Vaak zijn dat
oudere mensen. Waarschijnlijk omdat ze verwachten dat je dan boos wordt of
rot gaat doen. Want ze liggen daar natuurlijk vreselijk afhankelijk te zijn in dat
bed. En het is ook heel moeilijk voor mensen om de meest normale dingen die
je jarenlang zelf hebt gedaan over te laten aan iemand anders. Ik merk dat
mensen het moeilijk vinden om afhankelijk te zijn. Dan kan je nog zo vaak
zeggen, het is ons werk, een beetje poep is niet erg. Ze vinden het vreselijk om
hun bed te bevuilen. Daar sta je ook altijd niet meer bij stil, hoe verschrikkelijk
dat voor mensen is, omdat het gewoon is dat je poep ruimt. Je hebt er niet het
gevoel bij dat je misschien ook zou hebben als je daar zelf in dat bed lag."

Patiënten hebben echter niet alleen behoefte om te praten over hun ziek zijn. Er is
ook behoefte aan positieve dingen, aan sfeer, aan uitstraling en een behoefte om eens
te praten over andere dingen dan over jezelf en ziek zijn.

"Patiënten hebben ook behoefte om te praten over de leuke dingen van het
leven. Bijvoorbeeld over de zwangerschap van een verpleegkundige."

Geestelijke verzorging

Verpleegkundigen zijn zich bewust dat er grenzen zijn aan hun mogelijkheden om
patiënten te begeleiden. Waar deze grenzen liggen verschilt per verpleegkundige,
maar wanneer deze grenzen worden bereikt wordt veelal een beroep gedaan op
geestelijke verzorging. Afgezien van de situatie waarin patiënten daar zelf om vragen,
wordt onder de volgende omstandigheden een beroep op de dienst geestelijke ver-
zorging gedaan:

r) Wttnneer de verpleging het erg druk heeft met medisch-technische handelingen en er
veel zieke patiënten zijn. Op het moment dat verpleegkundigen het erg druk hebben
en er naar veel patiënten moet worden omgekeken, wordt eerder de stap genomen
om geestelijke verzorging in te schakelen. Op momenten dat de verpleging het zelf
niet zo druk heeft worden ook door hen zelf langere gesprekken met patiënten
gevoerd.

2) Het ziektebeeld en de soort vraag. Het inschakelen van geestelijke verzorging
gebeurt vaak in een situatie waarbij sprake is van een complexe vraag, in de zin dat
patiënten worstelen met de verwerking van hun ziekteproces of evi'dent met geloofs-
en zingevingsvragen bezig zijn. Bijvoorbeeld bij een euthanasie-verzoek, bij ingrij-
pende operaties, bij verwerking van gevolgen van behandeling zoals een chemokuur,
of bij de vraag of wel of niet moet worden doorgegaan met een behandeling.
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Wanneer patiënten bijvoorbeeld een slecht nieuws-gesprek krijgen, is de éérst reactie
wat te doen om lichamelijk zo snel mogelijk te verbeteren. In de loop van de tijd zie
je patiënten soms toe groeien naar het verwerken en accepteren van de ziekte. In dat
proces is er vaak behoefte aan geestelijke begeleiding. De behoefte daaraan heeft ook
te maken met het soort ziektebeeld en de tijdsduur van de opname. Met name bij
oncologische patiënten wordt nogal eens een beroep gedaan op geestelijke verzor-
ging. Het moeten accepteren van de ziekte en de gevolgen daarvan is voor heel veel
patiënten een groot probleem. Bij de infectiepatiënten (malaria, tyfus, open tbc)
komt zelden of nooit een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers komen wel bij
aids-patiënten, die een vergelijkbaar ziekteproces hebben als bij haematologie malig-
niteit. Ook deze ziekte is langdurig en aflopend.

3) Aanleidingen om een beroep te doen op geestelijke verzorging wordt gezien in signalen
dat het slechter gaat met mensen. Wanneer patiënten zenuwachtig zijn of huilerig, of
juist heel stil- wat kan gebeuren als iemand een slecht nieuws-gesprek heeft gehad -
als de belangstelling afneemt, de motivatie om beter te worden minder wordt - als
men wacht op een gesprek of op een uitslag - dan wordt vaak geestelijke verzorging
ingeschakeld.

4) Ook wordt geestelijke verzorging ingeschakeld wanneer verpleegkundigen bij zichzelf
signaleren dat ze er niet goed uitkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in situaties dat
verpleegkundigen zelf niet meer weten hoe te reageren op patiënten die lastig zijn of
zeuren. In situaties waarbij er onvoldoende of geen contact is met een patiënt en
wanneer blijkt dat de gesprekken die zij zelf voeren onvoldoende diepgaand zijn
geweest.

5) De invloed van het eigen normen en waarden systeem en levensbeschouwelijke achter-
grond. Ook de eigen normen en waarden van verpleegkundigen, de eigen levens-
beschouwelijke achtergrond en opvattingen over ziekte en gezondheid zijn van
invloed op de beslissing al dan niet een beroep te doen op geestelijke verzorging als
één van de begeleidende disciplines.

Doodgewoon bezoek

Uit de gesprekken met verpleegkundigen blijkt dat er sprake is van afstemmings-
problemen. Het is niet altijd duidelijk naar welke begeleidende discipline moet
worden doorverwezen. Kennis met betrekking tot de discipline geestelijke verzor-
ging is niet altijd in voldoende mate aanwezig. Er is ook sprake van elkaar overlap-
pende disciplines zoals maatschappelijk werk en geestelijke verzorging. Ook is niet
iedere keer duidelijk op welk moment een andere discipline moet worden ingescha-
keld, omdat ook de niet-medisch-technische begeleiding van patiënten in zekere
mate tot een taak van de verpleging wordt gerekend. Er bestaat dus inhoudelijke
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onduidelijkheid over het grensverkeer tussen de verschillende disciplines.

"Een geestelijk verzorger staat buiten een behandelplan, een zorgplan. Dat is dus
al het verschil. Maatschappelijk werk kan in het behandelplan zitten. Dus de
objectiviteit en de mogelijkheid om iemand te begeleiden die niet in het verdere
behandel-en verzorgingsplan heeft ook wel eens voordelen, vind ik. Het is zuiver
gericht op het mens zijn van de patiënt, de ziekte op zich en de onaangename
dingen die moeten gebeuren, of dat nou financieel is of van lichamelijke aard,
dat staat daarbuiten. Dat vind ik een groot verschil. En verder vind ik, als er
geen sprake is van een bepaalde geloofsovertuiging, dat de medewerkers van de
dienst geestelijke verzorging veel meer gericht zijn op en ingaan op levensproble-
men. Maatschappelijk werk ook wel, maar het is toch meer gekoppeld aan
sociale omstandigheden, woonomstandigheden, opvang van een familielid. Ook
materieel gericht, hulp biedend in ondersteuning naar huis. Dat is bij geestelijke
verzorging niet zo. Geestelijk verzorgers begeleiden de patiënt gewoon in zijn
levensproblematiek. "

"Soms zie ik maatschappelijk werkers en dan denk ik, jij wil dat hele ingewikkel-
de emotionele proces er ook bijnemen, maar ik vind dat maatschappelijk wer-
kers er soms niet aan toe zijn. Ik zou liever op de dienst geestelijke verzorging
terugvallen in bepaalde situaties. Er zijn vragen die wij niet hoeven te doen, die
maatschappelijk werk niet hoeft te doen, dat hoort echt bij de dienst geestelijke
verzorging. Ik zou dat omschrijven als de belevingswereld, dus de levensvragen,
de angsten, soms ook de stuurloosheid. Soms zijn mensen gewoon zo ziek dat
gesprekken niet mogelijk zijn. En dan moet geestelijke verzorging veel meer de
familie opvangen. Daar heeft de dienst geestelijke verzorging ook een rol in vind
ik."

Verpleegkundigen benadrukken de noodzaak van informele contacten met geestelijk
verzorgers. Opgemerkt wordt dat niet moet worden onderschat hoe belangrijk dat is
om de kwaliteit van het onderwerp van geestelijke begeleiding te verhogen. Kenne-
lijk moet het losser, gemakkelijker. Het hoort er gewoon bij.

"In informele contacten kunnen mensen kwaliteitseisen overbrengen. Het be-
lang van een zeer regelmatig, doodgewoon bezoek op de afdeling van een geestelijk
verzorger moet niet worden onderschat. Om de frequentie van vraagstelling en
doorverwijzing en daarmee de kwaliteit van geestelijke verzorging van de patiënt
te verhogen, daar is het kennen van iemand voor nodig. Je stelt makkelijker een
vraag als 'goh, wat zou ik moeten doen', of 'goh, heb jij even tijd', aan iemand
die je kent, dan aan iemand die je niet kent. De geestelijk verzorger moet niet
alleen de afdeling bezoeken, maar moet er zijn. Dus niet alleen maar op afroep
van de verpleging langskomen. ( ) Alleen komen op afroep maakt de drempel
veel te hoog. Als je praat over gewone dingen, kom je ook tot diepere dingen."
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Er is niettemin veel waardering voor het werk van geestelijke verzorging. Uit de
gesprekken blijkt dat er een behoefte is aan een aanbod van geestelijke verzorging,
gericht op samenwerking, taakverfichtingen ondersteuning van de verpleging. Geeste-
lijke verzorging zou zich wel actiever moeten presenteren op de afdeling. Dit is een
bevestiging van een constatering die al eerder is gedaan door Strikwerda, geciteerd
door Rebel, in zijn oratie: "Niemand roept - als de ziekenhuispastor op haar kamer
wacht op oproepen, heeft ze een rustig leven".4

Taakverli(hting en ondersteuning

Verpleegkundigen merken dat patiënten gesprekken met geestelijke verzorging op
prijs stellen en dat er goede contacten zijn.

"Je weet niet wat er besproken wordt. Je bent er niet bij. Maar je kan merken dat
patiënten het contact met een geestelijke verzorger op prijs stellen. Dat het echt
een moment is voor henzelf. Dat er ook geen haast achter zit zo van: ik moet
even gauw naar die patiënt om dat en dat te doen. Ze hebben echt de tijd. Ja, ik
heb daar goede dingen van gezien."

Bij patiënten wordt vaak door de verpleging nagevraagd hoe zij de gesprekken met
geestelijke verzorging hebben ervaren en in hoeverre zij er baat bij hebben gehad.

"Ik ben ervan overtuigd dat ze heel nuttig werk doen. Ik ben zelf niet religieus
en ik ben er niet zo in thuis. Maar ik merk wel dat ze vaak met patiënten hele
goede gesprekken hebben. Of dat nou over religieuze zaken gaat of dat ze eens
even kunnen praten met iemand die niet in het wit loopt, iemand die daar een
beetje buiten functioneert. Daar gaat een hele goede werking vanuit. Dat merk
ik wel. Ik heb daarvan een heel opvallend voorbeeld, waarbij het heel goed heeft
gewerkt. Nog niet zo lang geleden was hier een heel oude meneer die heel veel
meegemaakt had. Die kanker in zijn lichaam had. Een beetje uitzichtloos. Hij
was heel oud en zeer religieus. Een aantal jaren geleden had hij zijn vrouw
verloren en dat verlies van zijn vrouw had hij nooit goed kunnen verwerken. Hij
was in een stadium terecht gekomen dat voor hem het leven niet zoveel zin meer
had. Hij kwam daardoor in een conflict met zijn religieuze beleving: 'ik kan
geen euthanasieverzoek indienen, want wat wordt er daarboven over gedacht?
Als ik dat doe, dan kom ik op een heel andere afdeling in de hemel als mijn
vrouwen dan zie ik haar helemaal nooit meer'. Kortom, een enorm conflict. Ik
kon die meneer bij dat conflict niet helpen. Ik vroeg of hij het prettig zou
vinden om daar eens met een pastoor over te praten. Ja, zei hij. En dat was heel
goed. Dat heeft hij erg gewaardeerd. Niet dat al zijn problemen waren 'opgelost'
maar er kwam rust in die man."
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Conclusie: samenwerking en afstemming

• Uit de gesprekken met verpleegkundigen blijkt dat patiënten zeker behoefte aan
geestelijke begeleiding hebben, maar dat zij dat niet makkelijk uit zichzelf aangeven.
Ook wanneer patiënten op de hoogte zijn van het bestaan van geestelijke verzorging,
via het informatieboekje van het ziekenhuis of door introductie van geestelijke
verzorging door verpleegkundigen tijdens de anamnese en tijdens het verdere verblijf
in het ziekenhuis, dan is het nog moeilijk om er uit zichzelf naar te vragen. Degenen
die direct bij de dagelijkse zorg betrokkenen zijn, met name de verpleegkundigen,
hebben een belangrijke signaleringsfunctie in het herkennen van de behoefte aan
geestelijke verzorging en bij het leggen van contact tussen patiënt en geestelijk
verzorger. Verpleegkundigen vinden geestelijke begeleiding van patiënten belangrijk
en vinden dat zij daarin een belangrijke eigen taak hebben te vervullen. Zij zijn zich
daarbij bewust van hun eigen grenzen, ook al zouden ze graag meer begeleiding
willen geven.

Dit betekent voor geesteLijke verzorging dat een plan van aanpak nodig is over de
aanbodkant. Om te beginnen is eerst intensief overLegnodig met andere discipLines.
Dat betekent dat geesteLijk verzorgers in gesprek moeten gaan met verpLeegkundigen en
met maatschappeLijk werkers over hoe vragen van patiënten in de verschiLLendefasen
van het ziekteproces kunnen worden gesignaLeerd,zeker wanneer deze meer impLiciet
worden geuit, en weLke vragen bij weLke discipline thuishoort. GeesteLijk verzorgers
kunnen in gezamenLijk overlegmet verpLeegkundigen duideLijker afipraken maken over
situaties waarin zij geesteLijke verzorging kunnen inschakeLen. AL eerder is door RebeL
gesuggereerd dat geesteLijke verzorging deeLzou kunnen uitmaken van behandeLings-
begeLeidingsteams.

• Verpleegkundigen zijn van mening dat de discipline van geestelijke verzorging een
belangrijke taak vervult in de begeleiding aan patiënten. Geestelijke verzorging op
de afdeling betekent een belangrijke verlichting en ondersteuning voor verpleegkun-
digen. Verpleegkundigen benadrukken de noodzaak om mensen geestelijk te steu-
nen in het ziekte-proces. Wanneer verpleegkundigen geen tijd hebben voor deze
begeleiding, er zelf niet uitkomen, of wanneer de patiënt dat zelf wenst, dan worden
andere disciplines ingeschakeld. Verpleegkundigen hebben echter niet altijd de tijd
of de alertheid om actief contact te leggen voor individuele patiënten.

GeesteLijkverzorgers zouden zich daarom vaker kunnen presenteren en profiLeren op de
afdeLing en/of in ieder gevaL expLicieter aangeven wanneer zij er weL of niet zijn
(continuïteit en zichtbaarheid) .

• Verpleegkundigen zijn van mening dat zij niet altijd voldoende aandacht kunnen
schenken aan de behoefte van patiënten aan emotionele opvang en geestelijke bege-
leiding. Geestelijke verzorging zou daaraan een bijdrage kunnen leveren.
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Dit veronderstelt echter dat daarover goede afipraken met de verpleging over worden
gemaakt .

• Over de dienst geestelijke verzorging wordt waarderend gesproken. Met de beeld-
vorming over geestelijke verzorging is het dan ook minder zorgelijk gesteld dan wel
eens wordt gedacht. De wil om samen te werken met de dienst geestelijke verzorging
is groot en daar zou meer gebruik van gemaakt moeten worden door de dienst
geestelijke verzorging. Verpleegkundigen bevelen aan dat geestelijk verzorgers zich
meer op de afdeling laten zien en ook zelf aan de verpleging vragen welke patiënten
aandacht nodig hebben.

De presentatie van geestelijke verzorging op de afdeling kan verbeterd wo;den. Er zou
meer ingezoomd kunnen worden op samenwerking met de verpleging. Meer communi-
catie en injörmeel overlegmet verpleegkundigen is daarvoor een goed middel. Ook is er
behoefte aan meer injörmatie over geestelijke verzorging en waarin het zich onder-
scheidt van maatschappelijk werk.

• Er is sprake van afstemmingsproblemen tussen de verschillende disciplines. In de
door verpleegkundigen gesignaleerde afstemmingsproblemen zouden geestelijk ver-
zorgers aanleiding kunnen vinden om de verpleging meer en duidelijker handvatten
te bieden over hoe een existentiële of levensbeschouwelijke vraag kan worden her-
kent, zeker in situaties waarin het slechter gaat met patiënten en hun vraag moeilijk
of onduidelijk wordt gearticuleerd. Het is immers begrijpelijk dat verpleegkundigen
in eerste instantie kijken met een medische blik. Een geestelijk verzorger kijkt niet
met een medische blik. Hoe gaat het nu, is echt een hele andere vraag dan: ~ar zit U
mee?

• Verpleegkundigen hebben positieve aandacht en gevoel voor geestelijke verzorging.

Dit is een goede basis voor geestelijke verzorgers om met verpleegkundigen samen te
werken. Hierin kan meer geïnvesteerd worden. Niet vanuit een competitieve houding
maar vanuit een gerichtheid op samenwerking in het belang van kwalitatief goede
patiëntenzorg.
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Noten

Dit vooronderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Bestaansvisies, zin-
geving en zorg van de Universiteit voor Hu-
manistiek, en daarbinnen van het deelpro-
gramma 'Ethiek en zorgbeleid' . Vraag-
gesprekken zijn gehouden met relevante
betrokkenen bij geestelijke verzorging, na-
melijk met de dienst geestelijke verzorging
(12 gesprekken); cliënten van geestelijke ver-
zorging (17, bij twee gesprekken was een fa-
milielid aanwezig); verpleegkundigen (9), 2

maatschappelijk werk (7, bij één gesprek
was een afdelinsgarts aanwezig), medische
pschychologie (2) en het management (7).
Ook zijn vraaggesprekken gehouden met
patiënten die geen begeleiding van geeste-
lijke verzorging hebben gehad (6, bij één ge-
sprek was een familielid aanwezig). In totaal
zijn er 23 gesprekken gevoerd met patiënten
en familie (26). Om een genuanceerd beeld 4

te krijgen van de mening van verschillende
partijen over geestelijke verzorging in het
ziekenhuis zijn in totaal 60 gesprekken ge-
voerd met 64 mensen. De gesprekken heb-
ben merendeels plaatsgevonden op de vol-
gende afdelingen: 2 chirurgische, 2 interne.
Een aantal gesprekken zijn ook gevoerd op
de aids-afdeling en op de afdeling neonato-
logie. Publicatie van het onderzoek is te ver-
wachten in november van dit jaar.
M.C]. Prins, 'Het Calimero-denken bin-
nen het humanistisch raadswerk', in: Prak-
tische Humanistiek, nt. I, september 1991,
p. 18-27.
Vgl. ].]. Rebel, Geestelijke verzorging tussen
kruis en munt. Ambivalenties in het werk van
de geestelijk verzorger in zorginstellingen (ora-
tie RUG, oktober 1993), CVZ, Utrecht,
1994, p. 8.
].]. Rebel, 1994.
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De methodiek van het
humanistisch raadswerk:
een communicatief perspectief

Harry Kunneman
Prof dr H.P. Kunneman is hoogleraarpraktische humanistiek aan de
Universiteit voor Humanistiek.

Inleiding

Toen ik de diverse bijdragen aan dit themanummer gelezen had, bleven verschillen-
de indrukken achter. Enerzijds worden hier een aantal boeiende en stimulerende
bijdragen gepresenteerd aan de discussie over de methodiek van het humanistisch
geestelijk werk, respectievelijk het humanistisch raadswerk.l Anderzijds bleef ik met
de vraag zitten hoe het nu met die methodiek gesteld is. Uit de verschillende
bijdragen komt geen eenduidig beeld naar voren, of het moest zijn dat de meeste
auteurs direct of indirect de normatieve inspiratie van het werk en de houding en de
persoon van de werkers centraal stellen. In het verlengde daarvan vertonen zij een
duidelijke huiver om de identiteit en de professionaliteit van het humanistisch
geestelijk werk te karakteriseren aan de hand van de methodiek en de methoden die
voor dit werk kenmerkend zouden zijn. Ook al worden voor die huiver goede
gronden aangevoerd, toch wordt al snel de verdenking gewekt dat ook de gebrekkige
ontwikkeling van de professionele identiteit van het humanistisch geestelijk werk
hierbij een rol speelt.
Die gedachte wordt duidelijk uitgesproken door Ingrid Versteeg, bijna afgestudeerd
aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij poneert dat toekomstig raadslieden in de
opleiding te weinig uitgerust worden met gereedschappen met behulp waarvan zij
methodisch zouden kunnen werken aan het realiseren van de doelen van hun
professie. "Als er geen doel wordt nagestreefd waar ben je dan mee bezig?" vraagt zij
zich af. (p. 34). Methodisch werken is volgens Versteeg een noodzaak voor de her-
kenbaarheid van het beroep.
Daarmee verwoordt zij op eigen wijze een wijdverbreide opvatting over de relatie
tussen methodiek en professionaliteit. Volgens de heersende opvatting van professio-
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naliteit onderscheiden professionals zich van amateurs doordat zij methodisch han-
delen op basis van rationele kennis. Professionals rommelen niet zomaar wat aan,
maar kunnen garanderen dat hun handelen een maximale effectiviteit bezit voor het
realiseren van vastgestelde doeleinden. Beschouwingen over methodiek in de mens-
gerichte beroepen proberen dan ook meestal een antwoord te bieden op de vraag hoe
de rationaliteit en de effectiviteit van het handelen van de betrokken professionals
gegarandeerd en bevorderd kunnen worden, mede met het oog op de identiteit en
het maatschappelijke draagvlak van het beroep in kwestie. Methodiek-discussies
spelen zich met andere woorden meestal af op het snijpunt van twee assen: enerzijds
de identiteit van een professie, anderzijds de rationaliteit van het handelen van de
betrokken beroepsgroep, in de zin van methodisch te verantwoorden doel-middel
relaties (zie schema r).

identiteit van het beroep

rationaliteit en effectiviteit

van het handelen

schema r

methodiek en methoden

Inhoudelijke discussies over methodiek, met name in beroepsgroepen wier positie
op een of andere manier op het spel staat, worden dan ook in hoge mate gecompli-
ceerd door het feit dat er meestal banen en financiële belangen op het spel staan. Dat
geldt temeer waar mogelijke financiers en opdrachtgevers in toenemende mate
prioriteiten stellen en afwegingen maken in termen van effectiviteit en kosten 'per
eenheid produkt'. In een dergelijke situatie is het begrijpelijk dat een zekere terug-
houdendheid of zelfs een duidelijke onwil om de eigen beroepsactiviteit te specifice-
ren in termen van het produkt dat men levert en de methoden die daartoe aange-
wend worden, al snel uitgelegd worden als onvermogen om de rationaliteit van het
eigen beroepsmatige handelen te verantwoorden. Dat heeft onmiskenbare negatieve
gevolgen voor de beeldvorming rond de identiteit van het beroep in kwestie.
In dit licht gezien berust de stellingname van Versteeg op een realistische inschatting
van een feitelijke situatie. Mede in het licht van de overige bijdragen aan deze bundel
zijn er echter goede redenen om zich af te vragen of de identiteit van het humanis-
tisch geestelijk werk en het humanistisch raadswerk niet juist staat of valt met
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kritische distantie ten opzichte van èn inspirerende alternatieven voor de domine-
rende, instrumentele opvattingen over rationaliteit, effectiviteit en professionaliteit
in de mensgerichte beroepen. Tegelijkertijd is echter duidelijk dat een dergelijke
positie slechts dan op een maatschappelijk draagvlak kan rekenen wanneer de kriti-
sche distantie ten opzichte van instrumentele rationaliteits- en professionaliteitsop-
vattingen gecombineerd wordt met het ontwikkelen en legitimeren van andere vor-
men om de specifieke rationaliteit en de meerwaarde van het eigen professionele
handelen te verantwoorden. De huiver ten opzichte van instrumentele opvattingen
van rationaliteit en professionaliteit mag met andere woorden per se niet als een
vrijbrief gebruikt worden om zichzelf ontslagen te achten van de plicht om:
a) aan anderen inzicht te bieden in de eigen werkwijze(n);
b) de geëigendheid daarvan in het licht van inhoudelijke doelstellingen aanneme-

lijk te maken; en
c) een efficiënte, kostenbewuste besteding van de daarvoor ter beschikking gestelde

middelen te garanderen.

Integendeel, men is juist verplicht om op deze punten extra inspanningen te leveren
en een sterk 'verhaal' te presenteren, om zodoende de verdenking te kunnen pareren
dat de huiver om de identiteit van het humanistisch geestelijk werk primair te
karakteriseren in termen van methodiek en methoden in werkelijkheid een teken
vormt van een achterblijvende professionele ontwikkeling van het beroep. In deze
specifieke zin, als kritische plaatsbepaling en argumentatieve verantwoording van de
rationaliteit van het eigen beroepsmatige handelen, is methodiek van het humanis-
tisch geestelijk werk absoluut onontbeerlijk, mits die rationaliteit daarbij niet in
smalle, maar in brede zin wordt verstaan.
Ter versterking en nadere onderbouwing van het verhaal dat in dit opzicht aan de
Universiteit voor Humanistiek ontwikkeld wordt, wil ik om te beginnen een globale
omschrijving geven van humanistisch raadswerk om op basis daarvan te laten zien
met welke dimensies de gevestigde, instrumentele methodiekopvatting uitgebreid
zou moeten worden om aan de inhoud van het humanistisch raadswerk recht te
kunnen doen.

Humanistisch raadswerk in vogelvlucht

Als achtergrond voor een nadere analyse van de methodiek van het humanistisch
raadswerk is het dienstig eerst te omschrijven wat nu eigenlijk de inhoud van het
beroep is. Voortbouwend op de permanente discussie die daarover gevoerd wordt
aan de Universiteit voor Humanistiek, lijkt mij de volgende algemene karakteristiek
geëigend, opgebouwd uit globaal geformuleerde antwoorden op vijf pertinente vra-
gen. Wát houdt het werk in? Hoe wordt het gedaan? Op basiswaarvan? Vánwegewiel
in naam van wie? En tenslotte: waar wordt het verricht?
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1. Wát houdt het werk in?

a) Ruimte maken, vrijhouden en vergroten waarin mensen zelfstandig, op basis
van eigen gevoelens en oordelen, kunnen spreken en gehoord kunnen worden
met betrekking tot:
• bestaansvragen en existentiële problemen,
• ethisch-institutionele vragen,
• cultureel-maatschappelijke vragen.

b) Inhoudelijk weerwerk bieden en - desgewenst - raad weten in het gesprek over
deze vragen.

2. Hoe wordt dit gedaan?

Vanuit een humanistische inspiratie, respectievelijk een humanistisch engage-
ment, dat de volgende ijkpunten kent:
• vertrouwen in en betrokkenheid op de aanspreekbaarheid en aanraakbaarheid

van iedere persoon,
• communicatieve gelijkwaardigheid en dialoog,
• sensibiliteit, zowel ten aanzien van eigen gevoelens en lichamelijke reacties als

bij anderen, met name tekenen van blokkering en onderdrukking,
• reflexiviteit, in de zin van de bereidheid en het vermogen om de grenzen van

je eigen taalspel onder ogen te zien en te kunnen leren van en via kritiek en
discussie.

3. Op basis waarvan wordt dit gedaan?

a) Emphatische vermogens, communicatieve en dialogische vaardigheden, groeps-
dynamische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden.

b) Inhoudelijke deskundigheid en een breed overzicht ten aanzien van:
• levensbeschouwelijke tradities en zingevende kaders, in het bijzonder huma-

nistische traditities,
• filosofische en literaire tradities,
• sociaalwetenschappelijke, met name sociologische, psychologische en agogi-

sche theorieën.

4. Vánwege / in naam van wie wordt dit gedaan?

a) humanistische organisaties, met name het Humanistisch Verbond, maar ook
andere humanistisch geïnspireerde organisaties, zoals de HSHB, Humanitas, het
HIVOS en de HOS.
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b) In naam van een eigen, humanistisch geïnspireerde bestaansethiek in het kader
van een eigen praktijk of in dienst van instellingen of organisaties.

5. ~arwordt het gedaan?

Het humanistisch raadswerk is geconcentreerd in het overgangsgebied tussen
systeem en leefwereld met name in de zorgsector, het onderwijs en justitiële
instituties, maar ook in dienst van (semi-)overheden en non-profit instellingen
en tenslotte in eigen (groeps)praktijken. Typerende beroepsinvullingen binnen
deze velden zijn geestelijke verzorging, counseling, supervisie, studententen-
raadswerk, beleidswerk, onderzoek en (vormings-)onderwijs.

Een communicatieve methodiekopvatting

Uit deze globale omschrijving van het humanistisch raadswerk, hoe schetsmatig die
ook is, komt al naar voren dat methodisch uit te oefenen vaardigheden en ver-
mogens een centraal onderdeel van het beroep uitmaken, maar niet de kern daarvan
bepalen. Omdat humanistisch raadswerk gericht is op het creëren en vergroten van
ruimtes waarin mensen zelfstandig kunnen spreken en gehoord kunnen worden met
betrekking tot vragen die hen ten diepste raken, kan de rationaliteit van het beroeps-
matige handelen slechts verantwoord worden in termen van een brede rationaliteits-
opvatting, waarin ook de rationaliteit van normatieve gezichtspunten en de open-
heid en authenticiteit van de persoon als zelfstandige, voor argumentatie, kritiek en
leerprocessen toegankelijke dimensies in beeld verschijnen. In de verschillende bij-
dragen aan dit nummer kunnen de contouren ontwaard worden van een dergelijke
brede rationaliteitsopvatting en een daarbij aansluitende communicatieve metho-
diekopvatting. In de diverse bijdragen komen namelijk naast de identiteit van het
beroep ook de identiteit van de persoon en van de betrokken discipline als zelfstan-
dige dimensies in beeld. Bovendien wordt de aandacht niet alleen gericht op het
rationele karakter van instrumenten en methoden en paradigmatische vooronder-
stellingen, maar ook op de rationaliteit van de gehanteerde normatieve vooronder-
stellingen en last but not least op de houding of de habitus van de betrokken
professionals. Wanneer deze verschillende invalshoeken toegevoegd worden aan de
twee assen van schema I, ontstaat het beeld zoals hiernaast weergegeven.2

Dit schema maakt duidelijk dat de dominerende methodiekopvatting gefixeerd is op
de middelste, vetomlijnde cel van het schema, met als gevolg dat de overige elemen-
ten ofwel tot hulpbronnen gereduceerd worden die slechts dienen om de effectiviteit
van methoden en instrumenten te verbeteren (bijvoorbeeld sociaalpsychologische
theorieën over de dynamiek van groepsprocessen) ofwel als stoorzenders worden
opgevat die onder controle gebracht dienen te worden, bijvoorbeeld door de persoon
van de werker als een instrument te beschouwen dat gecontroleerd kan worden
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I D E N T I T E I T
discipline beroep(sveld) persoon

R filosofische, • Humanistisch • 'Habermassiaan'
normatieve raadswerk

A en paradig- humanistiek • hgw (zvb, defensie • feministe

T matische justitie)
vooronder- • studentenraads- • eigen mix

I stellingen werk
• beleidswerk

0

N methodiek psychologische, • counseling • Rogeriaan
en sociologische, • groepswerk

A methoden agogische en • zelfhulp-benadering • Cohniaan
filosofische • existentieel biogra-

L achtergrond- fische methode • eigen mix

I theorieën • rollenspelen
• droomgroepen

T

E houding/ • reflexief • betrokkenheid
habitus • kritisch • openheid authenticiteit

I • leergierig • gelijkwaardigheid
• argumentatief • sensibiliteit

T

schema 2

ingezet. We kunnen hier misschien spreken van 'marktgericht methodicisme', omdat
in een dergelijke methodiekopvatting niet de waarheid van kennis of de normatieve
betekenis van een bepaalde maatschappijvisie centraal staan, maar de marktpositie
van een beroep en de methodische verantwoording van de effectiviteit van het
handelen van de betrokken professionals.
Daartegenover komt uit de bijdragen aan dit themanummer een ruimere, communi-
catieve methodiekopvatting naar voren waarin niet alleen de identiteit van het
beroep, maar ook de identiteit van de persoon als zelfstandige dimensie in beeld
verschijnt. Het werk wordt in dit perspectief in de eerste plaats als een communi-
catief proces geanalyseerd, waarin niet slechts waarheid en effectiviteit, maar ook
norrnativiteit en authenticiteit in het geding zijn, hetgeen impliceert dat openheid,
gelijkwaardigheid en sensibiliteit het draagvlak van professionele contacten vormen.
In het verlengde daarvan wordt de identiteit van de werker niet in de eerste plaats als
een methodisch in te lijven hulpbron, respectievelijk als uit te schakelen stoorzender
voor het professionele handelen beschouwd, maar in termen van existentieel verwor-
telde houdingen en lichaamsgebonden habitus geanalyseerd. Zo stelt Ton Jorna "de
nadruk dient te liggen op het bewustwordingsproces van de werker naar zijn eigen
leven toe, elke dag weer" (p. ro), en "In de kern berust een raadgevend contact op
het met hart en ziel doorgeven van het doorleefde leven in een gedeelde actualiteit"
(p. 7). Volgens Elly Hoogeveen laat de geestelijk werker "zich bepalen door zijn
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levenshouding, waarin reflectie op het bestaan en betrokkenheid op de ander en op
het leven zelf centrale gegevens zijn ... [De cliënt] kan er op rekenen en mag er op
vertrouwen dat de geestelijk werker reflecteert op zichzelf en op de vragen die het
leven oproept en zijn gedachten en gevoelens op adequate wijzer inbrengt ten
dienste van het welzijn van de cliënt" (p. 88 en 89). In dezelfde geest stelt Denijs Bru
dat empathie in het kader van het geestelijk werk niet geïdentificeerd kan worden
met een methode: "het is een houding en dus persoonsgebonden en betrokken op
uitwisseling met de ander" (p. 68). Het gaat om "een authentieke uitwisseling van
iets van mijn leven met iets van het leven van de ander" (p. 68-69).
Kenmerkend voor deze ruimere, communicatieve methodiekopvatting is niet alleen
dat de persoon en diens houding en habitus als zelfstandige dimensie in beeld
komen, maar dat ook de disciplinegebonden vooronderstellingen als zelfstandig veld
een centrale plaats toebedeeld krijgen. In de dominerende, instrumentele metho-
diekopvatting komen de wetenschappelijke disciplines waarop men zich baseert
alleen in beeld als leveranciers van objectieve kennis, als filters in de waarheidstrech-
ter en daarmee als legitimeringsbasis voor het rationele karakter van de eigen,
professionele interventies. In een communicatieve methodiekopvatting wordt deze
versmalde opvatting van rationaliteit zodanig verbreed, dat ook de normatieve iden-
titeit van de wetenschappelijke disciplines waarop men zich oriënteert in beeld
komt. De menswetenschappen belichamen in dit perspectief niet alleen een corpus
van theorieën en cognitieve perspectieven, maar verschijnen ook als actieve ontwer-
pers van normatief geladen intermenselijke verhoudingen doordat zij specifieke
levensontwerpen als normaal en wenselijk voorstellen en zo vorm geven aan iden-
titeiten. De menswetenschappen steunen met andere woorden expliciet of impliciet
op normatieve, culturele en existentiële vooronderstellingen, die een eigen, norma-
tieve en filosofische rechtvaardiging behoeven en open moeten staan voor discussie
en kritiek, opdat zij niet impliciet gaan functioneren als disciplinererend en norma-
liserend keurslijf In deze geest kritiseert Douwe van Houten positivistische inter-
ventieprogramma's en poneert hij dat "de norrnativiteit een kern vormt van de
professionaliteit" (p. 24). De normatieve professionaliteit van humanistici zou tot
uitdrukking moeten komen in "beroepsmatige aandacht voor kwaliteit van leven
middels communicatieve praktijken vanuit een gexpliciteerde waardenbetrokken-
heid" (p. 30). In dezelfde geest plaatst John Brobbel de themagecentreerde interactie
van Ruth Cohn in een 'planetair' normatief perspectief waarin niet alleen verbon-
denheid met de wereld om ons heen, maar juist ook confrontaties en tegenstellingen
centraal staan: "Het [zogenaamde] 'wij' drukt niet a priori verbondenheid uit.
Verbondenheid krijgt juist gestalte in het leren omgaan met verschillende waarden
en normen" (p. 8r).
In een communicatieve methodiekopvatting wordt de exclusieve aandacht voor de
marktwaarde van het beroep en de effectiviteit van methoden en instrumenten dus
verbreed door de identiteit van de persoon en de identiteit van de betrokken discipli-
nes als zelfstandige kwaliteitsdimensies te thematiseren vanuit de normatieve voor-
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onderstellingen van die disciplines en vanuit de houding en de habitus van de
werkers. Het gevaar dat het marktgerichte methodicisme daarmee ingeruild wordt
voor levensbeschouwelijke zendingsdrang en geitewollen personalisme, wordt in
deze communicatieve methodiekopvatting tegemoet getreden door normatieve be-
staansvisies en maatschappij ontwerpen enerzijds en het eigen bestaan en daarin
verwortelde houdingen anderzijds kritisch op elkaar te betrekken en ten opzichte
van elkaar in beweging te houden.

Normatieve professionaliteit

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een eerste steun om deze beweeglijkheid
daadwerkelijk op te brengen, kan verkregen worden door deze communicatieve
methodiekopvatting intern te verbinden met een normatieve opvatting van profes-
sionaliteit. Zoals ik in het themanummer van Praktische Humanistiek over Ambt &
vrijplaatsfunctie van de geestelijk verzorger in eerste aanzet betoogd heb,3 steunt
normatieve professionaliteit op twee pijlers. In de eerste plaats is de professionele
kwaliteit van de beroepsactiviteit in kwestie mede afhankelijk van een normatief en
existentieel engagement en een inhoudelijke visie op centrale levensvragen, die
gedragen worden door actieve participatie door de betrokken professionals in (min-
stens) een discursieve gemeenschap, groep of beweging die zelf een normatieve en
existentiële inzet heeft, zoals de vrouwenbeweging, de 8-Mei Beweging of het
HIVOS. In de tweede plaats is voor normatieve professionaliteit kenmerkend dat de
betrokken professionals zich mede oriënteren op een normatieve wetenschap of
discipline, zoals vrouwenstudies, orthopedagogie, praktische theologie of humanis-
tiek. Dat wil zeggen: op een wetenschap of (sub)discipline die haar eigen praktijkbe-
trokkenheid niet in termen van een technische toepassingsrelatie denkt, maar de
normatieve implicaties van de veranderingen die zij teweeg wil brengen expliciet
voor haar verantwoording neemt en argumentatief probeert te rechtvaardigen. Nor-
matieve professionals staan zo gezien met één been in een theoretisch en normatief
diskurs dat aan academische maatstaven van argumentatieve openheid voldoet en
met het andere been in (minstens) een praktijkbetrokken, discursieve gemeenschap,
die op cultureel, maatschappelijk en existentieel niveau een bepaalde kwaliteit van
leven nastreeft, tegen de achtergrond van een gedeeld verhaal of een gemeenschap-
pelijke, narratieve traditie.
Het gevaar van levensbeschouwelijke zendingsdrang en geitewollen personalisme
wordt echter nog niet voldoende geneutraliseerd door de communicatieve metho-
diekopvatting te binden aan normatieve professionaliteit. Daarvoor is nog een twee-
de garantie vereist, die even essentieel is voor de hier verdedigde communicatieve
methodiekopvatting als de binding aan normatieve professionaliteit. Deze garantie
berust op het rechttrekken, het horizontaal maken, van de verticale, deskundologi-
sche blikrichting die voor instrumentele methodiekopvattingen en het daarmee
verbonden marktgerichte methodicisme kenmerkend is. In aansluiting bij Foucaults
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metafoor van de geblindeerde wachttoren, zouden we kunnen zeggen dat in verticaal
gestructureerde, deskundologische verhoudingen tussen professionals en cliënten, de
professional als het ware in het donker blijft, dat hij niet alleen als persoon, maar
ook als cultureel en maatschappelijk gesitueerde, aan specifieke belangen gebonden
actor tot op zekere hoogte onzichtbaar blijft, omdat en voorzover de persoonlijke
invulling die hij geeft aan de methoden die hij hanteert en de normatieve en/of
strategische projecten waarvan hij deel uitmaakt in de gehanteerde methodiekopvat-
ting bij voorbaat al uit zicht verdwenen zijn. In een communicatieve methodiek-
opvatting en de daarmee verbonden normatieve professionaliteit, worden de per-
soon en de normatieve commitments van de professional juist wel nadrukkelijk in
het licht gesteld. Daarmee is echter nog geenszins uitgesloten dat de cliënt toch in
een strategisch web verstrikt raakt, doordat hij geconfronteerd wordt met onbewus-
te, cultureel en persoonlijk verankerde blokkades aan de kant van de hulpverlener en
via het contact met de hulpverlener opgenomen wordt in institutionele en systemi-
sche krachtenvelden die hun onderlinge communicatie mede bepalen op manieren
die wel voelbaar maar vaak bijzonder moeilijk articuleerbaar, laat staan beïnvloed-
baar zijn. Hier stuiten we op een van de belangrijkste vooroordelen van alle instru-
mentele methodiekopvattingen, dat echter maar al te makkelijk ook in een commu-
nicatieve, horizontaal gerichte methodiekopvatting op de achtergrond mee blijft
spelen, namelijk de veronderstelling dat alle factoren en invloeden die het verloop
van het contact tussen hulpverlener en cliënt mede bepalen bewust gemaakt en
boven tafel gebracht kunnen worden. Vanuit het perspectief van de postmoderne
filosofie gezien gaat het hier om een centrale vooronderstelling van het moderne,
humanististiche en rationalistische denken, om de illusie van het zelftransparante
subject dat de wereld waarin het zich bevindt en alle krachtenvelden waaraan het
onderhevig is en participeert rationeel kan doorgronden en op basis daarvan bewust
en effectief kan handelen. Daartegenover benadrukken postmoderne en vooral ook
feministische denkers de mate waarin het subject geconstitueerd wordt door talige,
economische en libidinale krachten, die wel door het subject heen trekken, maar die
het niet of slechts zeer gedeeltelijk overziet laat staan beheerst. In plaats van objectie-
ve kennis en rationele controle benadrukken zij dan ook receptiviteit en sensibiliteit
voor het onverwachte en openheid voor het andere, datgene wat slechts in de
ooghoeken verschijnt, in makkelijk weg te drukken gevoelens en gewaarwordingen
in het eigen lichaam en tekenen van onrust en gedwongen afsluiting bij de ander,
met name ook voor de mogelijke herkomst daarvan in de institutionele setting.
Ook een dergelijke nadruk op openheid en sensibiliteit kan echter niet voorkomen
dat men als hulpverlener altijd ook het voertuig is van onbewust geweld. Men heeft
niet alleen een houding, maar ook een habitus, een cultureel verworven, biografisch
verankerde en in de eigen lichaamshouding en manier van kijken, bewegen en
aanraken ingebrande, grotendeels pre-discursieve vorm van aanwezigheid voor en
bejegening van anderen, die op altijd unieke wijze interfereert met de habitus van
cliënten en daarmee principieel onvoorspelbaar en onbeheersbaar is.
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Uit dit alles volgt dat de communicatieve en dus de professionele kwaliteit van de
omgang met cliënten ten principale niet alleen vanuit het perspectief van de hulp-
verlener gereguleerd kan worden. Dat brengt me tenslotte bij het derde en laatste
kenmerk van de methodiek van het humanistisch raadswerk. Daaraan ligt niet alleen
een brede, communicatieve opvatting van methodiek ten grondslag die intern ver-
bonden is met een normatieve vorm van professionaliteit. Bovendien is voor het hier
verdedigde perspectief op de methodiek van het humanistisch raadswerk kenmer-
kend dat de positie van de cliënt als actor en narrator van het eigen levensverhaal
maximaal serieus wordt genomen, door de eigen begeleiding (in principe en voor
zover dat maar mogelijk is) slechts aan te bieden in een context waarin de cliënt over
alternatieven beschikt voor de hulp die men biedt. Slechts dan is namelijk de
zichtbaarheid van de eigen specificiteit en de eigen belangen enigszins gegarandeerd,
doordat daar niet alleen het eigen verhaal voor beschikbaar is, maar dat verhaal ook
door de cliënt in een context geplaatst kan worden waar vergelijking, relativering en
keuze mogelijk zijn. In dit licht gezien is de inbedding van humanistisch raadswerk
in de cultuur van de organisaties waar zij werkzaam zijn van groot belang. Niet
alleen omdat daarmee het draagvlak voor het beroep zelf vergroot wordt, zoals Elly
Hoogeveen en Marijke Prins in dit nummer vanuit verschillende invalshoeken laten
zien, maar ook en vooral omdat het humanistische karakter van humanistisch
raadswerk niet gelegen is in het behartigen van de belangen van een beroepsgroep,
maar vooral tot uitdrukking komt in het bevorderen van levensvormen waarin
mensen meer ruimte hebben om met elkaar over hun leven in gesprek te zijn op een
manier die door hen als intrinsiek waardevol en daarmee als zingevend kan worden
ervaren.
Gelukkig is het bevorderen van dergelijke levensvormen niet alleen de inzet van het
humanistisch raadswerk, maar vormt dit streven ook een belangrijk aspect van
postmoderne individualiteit. Humanistisch raadslieden brengen met andere woor-
den geen boodschap van verre, maar sluiten aan bij - en articuleren op eigen wijze-
culturele, maatschappelijke en persoonlijke veranderingsprocessen die uit vele ener-
giebronnen putten. De gemeenschappelijke noemer van die veranderingsprocessen
is een specifieke kwaliteit van leven, mogelijk gemaakt door relaties waarin de
betrokkenen in hun eigenheid en bijzonderheid gezien en gerespecteerd kunnen
worden. Daarmee is de bottom-line aangegeven van een communicatieve, in tegen-
stelling tot een instrumentele methodiekopvatting: dat dergelijke relaties wel opge-
roepen, maar niet geproduceerd kunnen worden.
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Noten

In het kader van de verbreding van het be-
roepsprofiel van humanistici wordt op de
Universiteit voor Humanistiek het begrip
'humanistisch raadswerk' momenteel ge-
bruikt als de omvattende aanduiding voor
alle beroepsvelden waar humanistici aan de
slag (zouden) kunnen: naast het humanis-
tisch geestelijk werk bijvoorbeeld sruden-
tenraadswerk, beleidswerk bij humanistisch
geïnspireerde instellingen en kwalitatief on-
derzoek in het teken van humanisering. Ik
concentreer met in dit artikel op de metho-
diek van het humanistisch geestelijk werk
tegen de achtergrond van de beoogde ver-
breding van het beroepsprofiel en de daar-
voor geëigend positiebepaling inzake me-
thodische vragen.

2 Bij het opstellen van dit schema heb ik veel
baat gehad van het doorwrochte artikel van
Andries Baart 'Het span voor de bokkewa-

gen' in: A. Baart, H. Kunneman & Chr.
Boon, Methodiek en levensbeschouwing,SWP,

Utrecht, 1994, p. 27-59. Anders dan Baart
kies ik een omschrijving van methodiek die
nauw aansluit bij de onder professionals ge-
bruikelijke betekenis van dit begrip. Boven-
dien ga ik uit van andere dimensies. De ver-
wantschap met zijn schema's en de inzet van
zijn artikel zal echter duidelijk zijn.
Vgl. H. Kunneman, 'Behoud door transfor-
matie', in: Praktische Humanistiek, nr. 8,
juni 1993, p. 55-61. Vgl. verder, in het
bijzonder voor het concept van een norma-
tieve wetenschap: D. van Houten en
H. Kunneman, 'De professionalisering van
humanistisch geestelijk werk', in: P. Cliteur
& D. van Houten (red.), Humanisme, theo-
rie en praktijk, De Tijdstroom, Utrecht,
1993, p. 321-332. Vgl. ook de bijdrage van
D. van Houten aan dit nummer.
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N~euwsbrief
Introductieweek Geestelijke Verzorging
en Organisatie

De Raad voor Klinisch Pastorale Vorming
(KPV) organiseert in 1994 en 1995 weer een
aantal cursussen 'Geestelijke Verzorging
en Organisatie'. De cursussen vinden
plaats van 7 tlm II november 1994, 20 tlm
24 maart 1995 en 20 tlm 24 november 1995
in Psychiatrisch Centrum Zon en Schild,
Amersfoort. Cursusleider is mw drs T. de
Jong. Tevens vinden er cursussen plaats
van 14 tlm 18 november 1994 en 20 tlm 24
november 1995 in AZN St. Radboud, Nij-
megen. Cursusleider daar is drs W Rooi-
jakkers.
Voor informatie en inschrijving: mw
M. Allerna, secretaresse KPV, Tel. 033-
609641 (ma en vr 8.45-12.45 uur en wo
8.45-16-45 uur). Adres: Postbus 3051, 3800
DB Amersfoort.

Studiedag Professioneel Geestelijk Werk

Onder de titel 'Professioneel geestelijk
werk, Nu of Nooit?' organiseert de Vereni-
ging voor Geestelijk Werkers 'Albert
Cam us' vrijdag 25 november a.s. een
studiedag in Utrecht. Deze is bedoeld voor
professionele werkers in geestelijke verzor-
ging, geestelijke vorming en levensbe-
schouwelijk onderwijs. De studiedag dient
mede ter voorbereiding van de oprichting
de multiconfessionele en multiculturele
beroepsvereniging voor geestelijk werkers
'Albert Cam us' . Uit de programmafolder:
"Het bijzondere van de beoogde vereni-
ging is het multiculturele, open karakter,
waardoor professionals van verschillende

achtergrond lid kunnen worden. De vere-
niging ziet een ambtelijke zending vanuit
een levensbeschouwelijk instituut niet als
voorwaarde voor de professie, zonder ove-
rigens de zin van ambtelijk optreden in
een aantal instituten te ontkennen. De
nieuwe beroepsvereniging maakt geen on-
derscheid tussen werkers met een HBO en
een universitaire opleiding."
Sprekers tijdens de studiedag zijn o.a. Ilse
Bulthof (over het hernemen van levensbe-
schouwelijke tradities), Jan de Boer CHet
is hoog tijd dat geestelijk werk een echt
beroep wordt') en Ir. S. Tewari (over de
opleidings- en scholingsbehoeften van
pandits in Nederland).
Plaats: Ontmoetingscentrum In De Drie-
hoek, Willemsplantsoen IC, Utrecht (te-
genover Centraal Station). Tijd: IQ.oo-

17.00 uur. Kosten: f 65,- pip (inclusief
koffie, thee en lunch). Deelnemers ont-
vangen achteraf de inleidingen en een ver-
slag van de studiedag op papier. Voor meer
informatie kan men terecht bij het secreta-
riaat van 'Albert Camus' , postbus 367, 3853
WO Ermelo. Tel. 03417-61440.

Symposium Schizofrenie Stichting
Nederland

Vrijdag 7 oktober a.s. organiseert de Schi-
zofrenie Stichting Nederland (SSN) een
symposium, 'De schizofrene patiënt en
zelfbeschikking'. Het symposium is be-
doeld voor personen die in hun dagelijkse
(professionele) praktijk te maken hebben
de met problemen rond zelfbeschikking en
de verhouding tussen zelfbeschikking en
solidariteit, zoals vertegenwoordigers van
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familie- en patiëntenorganisaties en repre-
sentanten van beleidsbepalende organen
en instanties en wellicht ook geestelijk ver-
zorgers.
Uit de folder: "De veel gehoorde opvatting
dat het geregeld zijn van de rechtspositie
van psychiatrische patiënten en de recente
invoering van de BOPZ ten goede zijn ge-
komen aan de emancipatie en de kwaliteit
van leven van mensen met schizofrenie, is
op zijn minst discutabel. ( ) Is zelfbeschik-
king heilzaam of schadelijk voor mensen
met een schizofrenie? Hoe kan en mag een
schizofrene patiënt beter tegen zichzelf en
zijn psychose worden beschermd? Pater-
nalisme of autonomie? Wat mag van de
maatschappij worden verwacht tegenover
mensen met een schizofrene stoornis, die
door 'eigen toedoen' of door het nalaten
van behandeling in de steek worden gel a-

. ten?"

Er worden inleidingen gewijd aan de rol
en positie van de psychiater, de opstelling
van de GGZ, het spanningsveld tussen zelf-
beschikking en maatschappij, de juridi-
sche aspecten en de positie en opvattingen
van de patiënt en van zijn familie.
Plaats: Instelling Sterrenburg, Amersfoort-
seweg 56, Huis ter Heide. Tijd: 9.00-17.00
uur. Kosten f 95,- (all-in), over te maken
op giro 446060 van de SSN te Soesterberg,
onder vermelding van 'Symposium 1994'.
Voor meer informatie kan men terecht bij
de SSN, postbus 130, 3769 ZJ Soesterberg.
Tel. 03463-52254.

Fred van lersel benoemd tot bijzonder
hoogleraar

Met ingang van 1 september 1994 is dr
A.H.M. van Iersel benoemd tot bijzonder
hoogleraar aan de Theologische Faculteit
Tilburg met als leeropdracht 'Vraagstuk-
ken geestelijke verzorging in de krijgs-
macht'. De bijzondere leerstoel is een ini-

tiatief van het Ordinariaat voor de Neder-
landse strijdkrachten. Doelstelling van de
leerstoel is: het bevorderen van de ontwik-
keling en overdracht van wetenschappe-
lijke kennis omtrent het pastoraat te mid-
den van geweldsituaties. Het Militair
Ordinariaat beoogt met de instelling van
de leerstoel een concretisering van zijn
kwaliteitsbeleid ten aanzien van geestelijke
verzorging bij de krijgsmacht.

Nieuwsbrief van de
Universiteit voor Humanistiek

Najaarssymposium humanistisch raadslieden
Vrijdag 4 november a.s. organiseert de
Universiteit voor Humanistiek de 5e
ontmoetingsdag voor humanistisch raads-
lieden. De dag zal gaan over 'zingevings-
vragen als onderdeel van de beroepsprak-
tijk van psychologen, artsen en maat-
schappelijk werkers'. Het gaat daarbij met
name om de vraag naar de overeenkom-
sten respectievelijk de verschillen tussen de
manier waarop psychologen, artsen en
maatschappelijk werkers met die vragen
omgaan en de manier waarop geestelijk
werkers dat doen. Dit alles met het oog op
het verder uitlichten van de eigenheid van
humanistisch geïnspireerd professioneel
geestelijk werk. Een arts, een psychiater en
een maatschappelijk werker die allen affi-
niteit hebben met de humanistische tradi-
tie worden uitgenodigd om hun licht te
laten schijnen over de manier waarop zij in
hun beroepspraktijk geconfronteerd wor-
den met zingevings- en bestaansvragen en
de manier waarop zij daarmee (proberen)
om (te) gaan.
Plaats: Ottone, Kromme Nieuwe Gracht
62, Utrecht. De deelnemersbijdrage, in-
clusief lunch, bedraagt f 30,- (bij de
ingang te voldoen). Om 9.30 uur is de
ontvangst met koffie, waarna om IO.OO
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uur het ochtendprogramma (3 lezingen)
begint, dat duurt tot 12.15 uur. De lunch
en het middagprogramma (werkgroepen)
vinden plaats in het hoofdgebouw van de
Universiteit voor Humanistiek (Drift 6).
Het middagprogramma duurt tot 15.00

uur. Aansluitend vindt de uitreiking plaats
van de Ribbius Peletierprijs. Voor meer
informatie over het najaarssymposium kan
men contact opnemen met Manon
Renaud, Universiteit voor Humanistiek,

tel. °3°-39°105 (ma tlm do).

***
Opening academischiaaf 1994-1995
Ter gelegenheid van de opening van het
academisch jaar van de Universiteit voor
Humanistiek legde maandag 5 september
jl. een drietal sprekers, ieder vanuit hun
eigen perspectief, hun visie voor op huma-
nisme, maatschappij en wetenschap. De
rector, prof.dr Ilja Maso, hield een inlei-
ding getiteld 'Wetenschap tussen maat-
schappij en humanisme'. In de wisselwer-
king tussen maatschappij en humanisme
enerzijds en wetenschap anderzijds is het
menselijk bestaan tot een vrijwel puur
rationele onderneming verworden, aldus
Maso. Dit heeft onder andere geleid tot de
nog steeds groeiende overtuiging van de
relativiteit van alle normen en waarden
met als gevolg dat mensen steeds meer
moeite hebben zin aan hun leven te geven,
of de zin ervan te ervaren. De Universiteit
voor Humanistiek behoort volgens Maso
de plaats te zijn waar gewezen wordt de
soms desastreuze gevolgen van een te ver
doorgevoerd rationaliteitsdenken en -han-
delen op maatschappij en cultuur.
Mevrouw Margreet de Boer, per 1 septem-
ber benoemd tot voorzitter van het Stich-
tingsbestuur van de universiteit, zou een
lezing houden onder de titel 'Universiteit
voor humanistiek: wie wacht daar op? Zij
heeft haar functie helaas niet kunnen aan-

vaarden, vanwege haar benoeming tot Mi-
nister van VROM. De tekst van Margreet
de Boer werd tijdens de opening voorgele-
zen door mevrouw Els Berkhout-Dhont,
secretaris van het Stichtingsbestuur. De
Boer liet zien hoe politieke besluitvorming
een zware last legt op de schouders van
politici en bestuurders en hoe wordt ge-
poogd deze te verlichten door een beroep
te doen op wat uit wetenschappelijke hoek
aan onderzoek, haalbaarheidsanalyses etc.
wordt aangeleverd. Voor het verkrijgen
van opvattingen kan men bij de weten-
schap te rade gaan, maar men moet niet
verwachten dat 'de' wetenschap voor com-
plexe problemen eenduidige oplossingen
heeft, aldus de Boer. Net zoals JooP den
Uyl aan het eind van de jaren zeventig zei,
dat het van belang was dat mensen met
verschillende academische achtergronden
aan het politieke proces deelnemen, is er
nu op het terrein van openbaar bestuur,
politiek, politie en bedrijfsleven behoefte
aan mensen met een brede humanistische
achtergrond.
Prof.dr Paul Cliteur, voorzitter van het
Humanistisch Verbond, zocht in zijn
lezing 'Humanisme: traditie en vernieu-
wing', aansluiting bij een onderwerp dat
op het ogenblik weer sterk in de belang-
stelling staat: de secularisatie. Niet alleen
voor de kerken, maar ook voor het georga-
niseerde humanisme is dit vraagstuk van
groot belang. Cliteur merkte op dat het
Humanistisch Verbond destijds is opge-
richt tegen de achtergrond van de seculari-
serende samenleving, nadrukkelijk met als
doel een antwoord te bieden op die secula-
risatie. Een aantal vragen dient zich in dit
verband aan, aldus Cliteur: betekent secu-
larisatie alleen een breuk met het christen-
dom of ook met de andere godsdiensten?
Zal het mogelijk zijn op louter wereldlijke
uitgangspunten een breed gedragen
publieke moraal hoog te houden? Welke
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rol kan een levensovertuiging als het
humanisme daarbij spelen. Cliteur ging
hierbij voornamelijk in op de opvattingen
van diegenen die verdedigen dat alleen re-
ligie in staat is het zingevingsvraagstuk
adequaat op te lossen.
De Toespraken opening academisch jaar
I994-I995 zijn verkrijgbaar à f 5,- (incl.
porto) via het secretariaat van de UvH
(°3°-39°105) of via een briefje aan: Uni-

versiteit voor Humanistiek, secretariaat,
postbus 797, 35°0 AT, Utrecht.

***
Wetenschappelijk jaarverslag 1993
Voor belangstellenden is het Wetenschappe-
lijk jaarverslag I993 van de Universiteit
voor Humanistiek verkrijgbaar à f 5,-
(incl. porto) via het secretariaat van de
UvH (°3°-39°105) of via een briefje aan het
bovengenoemde adres.

NU VERKRIJGBAAR

Geestelijke verzorging:
noodzaak of luxe?

n de drie lezingen, alsmede

anisliek en de Diensten humanis-
ouderenzorg

Een gezamenlijke uitgave van Prak
tisch geestelijke verzorging in de gezo

Geestelijke
verslagen

, algemeen van het
oor Ethiek van de atholieke

Universitei egen en ir A.F. oofda onsumentenbe-
leid en beroepen van hetÇinisterie van wvc. Tevens von r twee debatten
plaats: 'Geestelijke ve ing: no of lux 'Humanisme en privatisering

t 25-jarig jubi van de dienste organiseerde het
'uni jl. een symposium: verzorging, noodzaak

of luxe? Met dit symp m is getraclili aanda tigen op het belang van
geestelijke verzorging, in ijd dat het debat e zorgsector wordt beheersd
door bezu' 'gingen, reorganisatie medische techn ""ieën. Op het

ok ingegaan 0 stel ge erzorging, dat
mg is

Geestelijke verzorging: noodzaak of luxe? is te bestellen door overmaking van
f 15,- op giro 624°747, t.n.v. Praktische Humanistiek, Kaatsheuvel, onder vermel-
ding van "GV symposium uitgave".
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Boeken
& tiidschriften
Sonja 't Hart-Hartog, Willem Blokland
en Yvonne Orobio de Castro, Lijf en
leven. Schetsen uit de praktijk van de
humanistische geestelijke verzorging
Humanistisch Verbond/Humanitas,
1994. 20 paginàs.

'Lijf en leven' is de naam van een wekelijks
radioprogramma van de humanistische
raadslieden Yvonne Orobio de Castro en
WiIlem Blokland in het Academisch Zie-
kenhuis Utrecht. Sonja 't Hart-Hartog,
humanistisch raadsvrouw, levert regelma-
tig een bijdrage aan de huiskrant van het
A1bert van Koningsbruggen Zorgcentrum.
Een negental van hun korte schetsen en
verhaaltjes is nu gepubliceerd in Lijf en
leven, dat is verschenen naar aanleiding
van het 25-jarig jubileum van de humanis-
tisch geestelijke verzorging in de zieken-
huizen. Wie de praktijkfragmenten kent
zoals die in Praktische Humanistiek zijn
gepubliceerd zal zich snel een beeld kun-
nen vorm van de inhoud van dit boekje,
dat niet alleen inspirerend kan zijn voor
raadslieden zelf, maar vooral ook voor
'buitenstaanders' in kort bestek een kijk
geeft op de praktijk van het humanistisch
raadswerk in een zorginstelling. (FB)

A.J. Baart, H. Kunneman en Chr. Boon,
Methodiekontwikkeling en levensbeschou-
wing (Reeks Methodiekontwikkeling)
SWP, Utrecht, 1994. ISBN 90-6665-404-X.
72 paginàs, f 24,50.

In het vorige nummer van Praktische
Humanistiek is het eerste deeltje uit de

Reeks Methodiek Ontwikkeling van uit-
geverij SWP besproken, getiteld Concepten
en trajecten. Deze reeks omvat inmiddels
vijf deeltjes, terwijl er nog eens twee op
stapel staan. In Methodiek en levensbe-
schouwingwordt tegen de achtergrond van
de diepgaande verschuivingen in de zorg-
sector en het welzijnswerk de aandacht ge-
vraagd voor de rol van de levensbeschou-
wing in het professionele handelen van de
diverse beroepsgroepen in deze sectoren.
Daarbij wordt de traditionele koppeling
tussen levensbeschouwing en confessie
over boord gezet, ten faveure van een bre-
dete en minder historisch bepaalde (d.w.z.
minder typisch Nederlandse) benadering.
In de inleiding van Methodiek en levens-
beschouwing beschrijft Andries Baart de
sociaal-culturele veranderingen in de sa-
menleving die ideeën over wat goede hulp-
verlening is, wat voor kennis daarbij in het
spel is en wat er precies wordt of moet
worden nagestreefd, sterk hebben beïn-
vloed. Voorts vestigt hij de aandacht op de
veranderde positie van de moderne cliënt,
de invloed van de steeds verdergaande pro-
fessionalisering en de toegenomen nood-
zaak van morele discussies in een situatie
waarin het scala aan hulpverleningsinstru-
menten steeds groter is geworden maar de
mogelijkheid daar op objectieve gronden
een keuze uit te doen alleen maar proble-
matischer wordt.
Harry Kunneman gaat in op de macro-
sociale veranderingen in onze samenleving
in de afgelopen vijfentwintig jaar en de
effecten daarvan op het doen en laten van
professionals. Hij pleit voor een methodi-
sche heroriëntatie in de richting van een
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'her-normativering' van methodiek en
methodische keuzes. Baart zet op doortim-
merde wijze de relatie tussen levens-
beschouwing en methodiek uiteen en con-
cludeert dat wanneer de levensbeschouwe-
lijke vraag niet serieus genomen wordt
methodiekontwikkeling ondenkbaar is.
Chris Boon tenslotte, tracht op basis van
resultaten van empirisch onderzoek in het
algemeen maatschappelijk werk aanneme-
lijk te maken dat expliciete aandacht voor
religieus-levensbeschouwelijke vragen in
de hulpverlening onontbeerlijk is. Onder
invloed van de verwetenschappelijking is
de methodiek grotendeels zin-loos en zin-
ledig, aldus Boon, maar dat neemt niet
weg dat zowel gelovige als niet-gelovige
cliënten in de/hun levensbeschouwing een
centraal thema van de hulpverlening zien.
In het volgende nummer van Praktische
Humanistiek vindt u een uitgebreide
recensie van Methodiek en levensbeschou-
wing. (FB)

Pastores en het ambt. Verslag van een on-
derzoek onder R.-k. Pastores
Federatie van Verenigingen voor Pasto-
raal Werkenden (vpw) Nederland, Post-
bus 8579, 3503 RN, Utrecht. 40 paginàs,
f 5,50 (excI. porto).
KontaktbladFederatie VPW 9412
Federatie VPW Nederland, Postbus 8579,
3503 RN, Utrecht. 16 paginàs. Gratis voor
leden.

In 1989 verzocht de Federatie van Vereni-
gingen voor Pastoraal Werkenden (vpw)
Nederland het Nijmeegs Instituut voor
Studies in de Empirische Theologie een
onderzoek te doen naar de samenhang tus-
sen de theologische ambtsopvatting en
pastorale professionalisering onder R.-k.
pastores in Nederland. Doel van het on-
derzoek was om een bijdrage te leveren aan

de pastorale professionaliseringsdiscussie,
onder andere met het oog op toekomstig
beleid. Het betreffende onderzoek is eind
vorig jaar afgerond. Wie het volledige, 130

pagina's tellende onderzoeksverslag Profes-
sionalisering van het pastorale ambt wil be-
studeren (f 12,50 excl. porto) moet daar-
voor bij de VPW terecht. Deze zomer heeft
de VPW een brochure naar aanleiding van
het onderzoek gepubliceerd, getiteld Pas-
tores en het ambt waarin de belangrijkste
bevindingen en conclusies van het onder-
zoek zijn opgenomen. De meest in het oog
springende conclusie van het onderzoek is
dat pastores zichzelf over het algemeen wel
bekwaam achten om het pastorale ambt
professioneel uit te oefenen, maar dat het
met de feitelijke bekwaamheid heel wat
minder gunstig is gesteld (waarbij opge-
merkt moet worden dat slechts 7,5% van
de respondenten ook daadwerkelijk tot
pastor is opgeleid!). Pastores achten zich-
zelf vooral bekwaam inzake 'fysieke con-
tingentie-problemen', zoals dood en ziek-
te. Ook wat betreft het omgaan met
religieus-kerkelijk 'weerstandsproblemen'
voelen de meeste pastores zich bekwaam.
Zoals gezegd is de feitelijke bekwaamheid
minder groot dan door de pastores zelf
ingeschat, aldus de onderzoekers. Uitgaan-
de van een aantal vaardigheden en houdin-
gen die op grond van de vergelijking van
pastorale opleidingscuricula als indica-
toren werden opgevat voor een wenselijk
niveau van professioneel pastoraal functio-
neren, komt er een niet al te rooskleurig
beeld naar voren, waarbij de aard van de
opleiding niet van invloed blijkt te zijn op
de bekwaamheid. Tussen de theologische
ambtsopvatting en opvattingen van pasto-
rale professionalisering bleek uiteindelijk
relatief weinig verband te bestaan.
Interessant is ook het interview in het
Kontaktblad2l94, dat Nico Bulter, beleids-
medewerker van de federatie VPW, hield
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met de uitvoerders van het onderzoek.
Bulter vraagt de onderzoekers onder ande-
re hoe het zit met de validiteit van hun
meetinstrument, vooral in het licht van de
vergaande conclusies die zij trekken. Het
blijkt dat de onderzoekers een kwaliteit
van beroepsuitoefening van pastores heb-
ben vooronderstelt die beantwoord aan
het niveau van de sterk op toepassing van
wetenschappelijke kennis georiënteerde
beroepsopleidingen tot arts, psychothera-
peut en orthopedagoog. Terecht stelt Bul-
ter: "Ga je [dan] niet te veel uit van een
eenzijdige wetenschapsopvatting, dus van
een directe relatie van boven (concepten)
naar beneden (houding-vaardigheden)?
Is er ook niet een weg van beneden naar
boven, van een theorie die gestoeld is op
praktische ervaring?" De onderzoekers
stellen dat beide kenniswegen bij elkaar
horen, en dat begrippen en concepten niet
zomaar uit de lucht komen vallen O!) maar
zijn gestoeld op eerdere ervaringen, kennis
en inzicht. Echter, een opleiding, ook die
tot pastor, moet wel in staat zijn een in de
praktijk bruikbaar begrippenapparaat aan
te beiden aan zijn studenten, aldus de on-
derzoekers. Hiermee raken zij een punt
dat ook veel relevantie heeft voor de Uni-
versiteit voor Humanistiek. (FB)

Humanistisch geestelijke verzorging in de
ouderenzorg. Jaarverslag HSHB I993
Humanistische Stichting voor Huisves-
ting van Bejaarden, Postbus 70510, 1007

KM, Amsterdam. 32 pagina's.
De HBB bouwt met zorg voor ouderen.
Jaarverslag HBB I993
Humanistisch Bouwstichting Bejaarden-
huisvesting, Postbus 7°510, 1007 KM,

Amsterdam. 32 pagina's.

In het tijdschrift Leeftijdkon men een jaar
geleden lezen dat het niet meer zo botert

tussen de Humanistische Stichting voor
Huisvesting van Bejaarden (HSHB) en de
Humanistisch Bouwstichting Bejaarden-
huisvesting (HBB). Onder de kop 'Ruzies
om humanistisch gedachten- en onroe-
rend goed' (Leeftijd, nr. 9 september 1993)
werd gemeld dat de HBB de tijd rijp achtte
dat de oprichters van de HSHB, te weten
het Humanistisch Verbond, Humanitas en
De Vrije Gedachte, als zijnde ondeskun-
dige idealisten, maar eens opstapten uit
het HSHB-bestuur, om plaats te maken
voor het bestuur van de HBB. Als uitvoe-
ringsorgaan van de HSHB is de HBB in de
loop der jaren tot een middelgrote onder-
neming uitgegroeid met een jaarlijkse om-
zet van honderd miljoen gulden, een on-
roerend goedbezit ter waarde van één
miljard gulden, en hard bezig zich vanuit
een beschermde non-profit situatie te ont-
wikkelen tot een op de markt gerichte on-
derneming. Nu er een steeds groter groep
ouderen komt met een welgevulde porte-
monnee en niet geringe wooneisen, is de
HBB niet meer alleen geïnteresseerd in
weinig winstgevende bouwprojecten voor
bejaarden met alleen maar AOW en wil het
via het bouwen van meer koopwoningen
ook een graantje meepikken. Daar is op
zich natuurlijk niets fout mee, maar de
manier waarop in het genoemde artikel
daartoe door de HBB met modder wordt
gegooid in de richting van de HSHB is
beneden alle peil. J. Strik, directeur van de
HBB, stelt o.a.: "Met ons bedrijf kun je je
de oogkleppen van de gedreven idealist
niet veroorloven". Wie met die 'gedreven
idealist' wordt bedoeld is wel duidelijk. In
het conflict tussen Humanitas, het HV en
De Vrije Gedachte enerzijds en de HBB
anderzijds schijnt voorlopig van een
wapenstilstand sprake te zijn, maar uit-
zicht op een bevredigende oplossing lijkt
niet aanwezig.
Deze situatie wordt weerspiegeld in het
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jaarverslag I993 van de HBB en het jaar-
verslag I993 van de afdeling humanistisch
geestelijke verzorging van de HSHB. De
HBB presenteert zich in haar jaarverslag als
een zelfstandige organisatie, die is "voort-
gekomen uit de humanistische beweging
en werkt vanuit een duidelijke visie" (p. I),
doch wat die visie inhoudt wordt nergens
vermeld. Men wil zich vooral gaan richten
op ouderen als "kritische consumenten,
met verschillende inkomensposities en
levensstijl maar als gemeenschappelijke
noemer een sterke gehechtheid aan hun
autonomie" (uit de begeleidende brief).
Tja, zo kun je natuutlijk ook omgaan met
het humanistische gedachtengoed en
vocabulair. Overigens wordt de HSHB pre-
cies één keer genoemd in het jaarverslag
van de HBB, zonder dat verder wordt uitge-
legd wat de relatie russen beide organisa-
ties is.
De toon van het jaarverslag I993 van de
afdeling humanistisch geestelijke verzor-

ging van de HSHB is vooral een zorgelijke.
De herziening van het zorgstelsel die met
name is gericht op kostenbeheersing en
een efficiënter gebruik van middelen heeft
wat betreft de ouderenzorg nog een extra
aspect waar het gaat om de scheiding van
wonen en zorg, die grote gevolgen kan
hebben voor de positie in de ouderenzorg
van de geestelijke verzorging, de humanis-
tisch geestelijke verzorging in het bijzon-
der: "de vernieuwing in de ouderenzorg
heeft invloed op de houding ten opzichte
van de humanistische identiteit van de ver-
zorgingshuizen. De transformatie van de
verzorgingshuizen: de samenwerking met
andere zorgaanbieders, de ontwikkeling
naar een wooncentrum en nieuwe woon-
zorgprojecten, lijken de rol van de huma-
nistische identiteit te relativeren. Men
houdt zich meer bezig met overleven, zo
lijkt het vaak, dan met bezinning op werk-
wijze en uitgangspunten" (p. 21). (FB)
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Hindoes in de gezondheidszorg, Index Praktische Humanistiek nr. I tlm nr. 10.
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Frank Brinkhuis Dilemma's in het vrijgevestigd humanistisch geestelijk werk, Ida Bunte
Het codicil

Nummer 12 (juni 1994, 3e jaargang) met: Henk Veltkamp Geestelijke zorg als aan-
dacht voor de hele mens, Ida Bunte Medisch specialist en geestelijk verzorger: een paar
apart?, Jan Rietveld Vrijgevestigd humanistisch geestelijk werk: een flirt met New Age?
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