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REDACTIONEEL

Als redactie waren wij tevreden over het thema-

nummer 'normatieve professionaliteit'. We

begrijpen echter dat sommige lezers het nogal

zwaar en theoretisch vonden. Misschien is het

goed mijn oproep te herhalen dat werkers die

menen vanuit de notie van normatieve professio-

naliteit te werken, daarover rapporteren in een

meer praktische zin. Wat houdt dat concreet in

en hoe .geef je er vorm aan? Zoals gezegd hoe-

ven dat geen lange bijdragen te zijn; het kan

ook gaan om praktijkfragmenten, impressies en

dergelijke. Nogmaals, de werkers zijn van harte

uitgenodigd.

In mei verscheen het eerste boek in de Reeks

Praktische Humanistiek: Bakens in de stroom,
onder redactie van Jan Hein Mooren. Deze uit-

gave bevat met name casuïstiek omtrent huma-

nistisch geestelijk werk binnen zorginstellingen.

Het ligt in de bedoeling jaarlijks een publicatie

uit te brengen op het terrein van de praktische

humanistiek. Er zijn plannen voor een publikatie

over humanistisch geestelijk werk binnen justitie

en het zou aardig zijn ook het werk binnen de

krijgsmacht een keer te belichten. Eigen initiatie-

ven worden ook zeer op prijs gesteld. Betrokke-

nen kunnen daarvoor met mij contact opnemen.

Voor het eerst beschikken we over een behoorlij-

ke hoeveelheid kopij, wat inhoudt dat we nu

bezig zijn met de planning voor het aprilnummer

van het jaar 2000. Denk hierdoor vooral niet

dat we geen belangstelling hebben voor nieuwe

bijdragen. De wat langere planningstermijn
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houdt in dat meer ruimte is voor bijstellingen,

waardoor ook gerichter kan worden gewerkt

aan kwaliteitsverbetering. We streven ernaar

steeds een jaar vooruit te werken. Dit houdt wél

in dat rekening moet worden gehouden met het

gegeven dat het ook ongeveer een jaar duurt

voordat een ingezonden bijdrage gepubliceerd

wordt. Voor stukken die nadrukkelijk op de actu-

aliteit inspelen, wordt uiteraard een uitzondering

gemaakt. Rest me te melden dat als iemand een

gerefereerd artikel wil plaatsen, er rekening mee

moet worden gehouden dat dat minimaal drie

maanden extra tijd vergt.

In het kader van de oprichting van het Humanis-

tisch Kenniscentrum vindt op korte termijn oriën-

terend overleg plaats over een eventuele

samenvoeging van het tijdschrift Rekenschap en

Praktische Humanistiek. Op het ogenblik valt

daar nog weinig over te zeggen, maar het lijkt

me van belang dat het bekend is dat dit gaande

is. Ik hecht eraan dat de redactieformule van

Praktische Humanistiek behouden blijft en zal

tegen die achtergrond het overleg ingaan. De

inzet van het Humanistisch Kenniscentrum is acti-

viteiten te bundelen en wat dat betreft is het

overleg op z'n plaats. Ik houd u op de hoogte.

Dit zomernummer is redelijk gevarieerd, zij het

dat meerdere artikelen ingaan op het interview

van Gerard Snels met Peter Samwel over het

'halve humanisme' van het Humanistisch Ver-

bond. Dit interview werd geplaatst in het eerste

nummer van deze jaargang. We waarderen
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deze reacties zeer; Praktische Humanistiek
beoogt mede een forum voor discussie te zijn en

dat lijkt op deze manier te lukken.

Dan nu de inhoud van dit laatste nummer van

deze jaargang. Grietje Santing gaat in op mijn

verzoek meer aandacht te besteden aan het

leven van mensen met een chronische ziekte.

Zoals bekend zal het in Nederland in 2010

ongeveer een kwart van de bevolking betreffen.

Het gaat me niet zozeer om de ziekte als zoda-

nig, maar om de wijze waarop er met mensen

met een chronische ziekte maatschappelijk wordt

omgegaan en om de vraag naar de menswaar-

digheid van hun bestaan. In het artikel wordt

aan de hand van de metafoor van het kompas

ingegaan op het leven met schizofrenie; een

intrigerende ziekte waar maar weinig mensen

iets van af weten. De samenleving heeft vaak de

neiging mensen die aan schizofrenie lijden, links

te laten liggen en te vergeten.

In de loop der tijd is nogal verschillend gedacht

over schizofrenie, maar tot op de dag van van-

daag is uitsluiting de meest voorkomende reac-

tie. Specifieke voorzieningen ontbreken, evenals

professionele ondersteuning. De ziekte uit zich in

de aanleg om in een psychose te geraken of

chronisch psychotisch te zijn. Dit wordt vergele-

ken met een schip met een dolgedraaid kompas;

het instrument om richting te geven aan je leven

is uitgevallen. Op die momenten is het leven vol

verwarring; er is chaos en welke overlevings-

strategieën zijn er dan? Uitgaande van de meta-

foor worden vier lijnen aangegeven: aanhaken,
ronddobberen, in de haven blijven en exit.

Het middenkatern wordt gevormd door reacties

op het 'halve humanisme' zoals verwoord in het

interview met Peter Samwel. Fons Elders schreef

een introductie hiervoor in het verlengde van zijn

inleiding voor het IHEU-congres in Mexico City in

1997. Het gaat hierin vooral om een te eng en te

cognitief geformuleerd humanisme, evenals om

de zoektocht naar een levend humanisme.

Greet Doornenbal gaat in op de 'andere helft'
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van het humanisme, waarin het gaat om spiritu-

aliteit, religieuze gevoelens, de ongrijpbaarheid

en onkenbaarheid van het leven, het onderbe-

wuste, de taal van het lichaam. Eerst zet ze uit-

een dat de huidige uitgangspunten van het

Humanistisch Verbond weinig ruimte laten voor

deze andere kant. Wat dat betreft loopt het ver-

bond wat achter door een atheïstische of agnos-

tische lijn centraal te blijven stellen en tezeer te

blijven vasthouden aan het Verlichtingsdenken.

De oudere wortels van het humanisme in de

Renaissance blijven daardoor onderbelicht,

evenals nog oudere bronnen. Als daarop wordt

teruggegrepen ontstaat wel degelijk ruimte voor

spiritualiteit. Een verdieping en verbreding van

het humanisme kan worden gezocht in de relatie

tot natuur, mythen en sprookjes.

Vanuit eenzelfde motivatie gaat Daphne de Regt

op zoek naar manieren die mensen gebruiken

om hun levensverhaal te vertellen en daaraan

betekenis te geven. Ze zoekt hierbij in de rich-

ting van mythe en droom, ervan uitgaande dat

er overeenkomsten zijn tussen deze twee manie-

ren van bezig zijn met levensthema's. Een droom

wordt daarbij bezien als een persoonlijke mythe.

Ze begint met een beschrijving van de betekenis

van mythen in primitieve samenlevingen om van

daaruit de stap te zetten naar de droom als per-

soonlijk gemaakte mythe. Hoe dat in het huma-

nistisch raadswerk uit kan werken, blijft nog

open en wat dat betreft is het artikel meer een

zoektocht dan een oplossing. Niettemin wordt er

wel een richting uitgezet.

De reactie van Jan Rietveld staat los van de voor-

gaande. Hij geeft een kritisch commentaar op de

opstelling van Samwel. Niet omdat hij tegen spi-

ritualiteit is, maar hij zoekt naar een andere spi-

ritualiteit dan die van Samwel. Deze staat

volgens hem teveel in het teken van esoterie en

New Age. Samwels zoektocht naar een gesecu-

lariseerde spiritualiteit leidt in de optiek van Riet-

veld tot een vermeend bezit van goddelijk weten

en dat schiet niet echt op. Het gaat hem meer

3



om kostbare, poëtische en lyrische momenten in

het dagelijks bestaan als elementen van zinerva-

ring. Vragen zijn daarbij belangrijker dan ant-

woorden en een raadspersoon die innerlijk alles

al weet, is dan niet aan de orde.

Vervolgens een bijdrage van Marianne van der

Wal over vrijheid van godsdienst en levensbe-

schouwing in het ziekenhuis. In een ziekenhuis

kom je de gehele multi-cultu~ele samenleving

tegen en dan is het de vraag hoe je daar als

humanistisch geestelijk verzorger mee om kan

gaan. Dat heeft te maken met levensbeschou-

welijke competenties. Aan de hand van praktijk-

voorbeelden wordt toegelicht wat het belang is

van een pluriform team van geestelijk verzorgers

waarbij alle patiënten zich veilig kunnen voelen.

Tot slot een overdenking van Jan Warndorff over

kwesties die enige tijd geleden actueel waren.

Een kritische beschouwing wordt gegeven naar

aanleiding van affaires rondom Bill Clinton en

Glenn Hoddle. Vanuit een persoonlijke visie ana-

lyseert Warndorff deze affaires, waarbij hij de

onbegrijpelijkheden de revue laat passeren.

Temeer geeft hij daarbij redenen om alert te blij-

ven, en als zodanig kan zijn overdenking wor.

den opgevat als uitnodiging om bij de les te

blijven.

Het nummer sluit gewoontegetrouw af met boek-

besprekingen en de rubriek Signalementen. Ook

bijna gewoontegetrouw nemen we weer

afscheid van een lid van de redactiecommissie.

Dit keer van Ed van Hoorn, die geen kans ziet

zijn baan en andere verplichtingen te combine-

ren met het redactielidmaatschap. We danken

hem voor zijn bijdrage en wensen hem alle sterk-

te toe bij het behoud van de humanistische

geestelijke verzorging binnen Justitie. Zijn plaats

zal worden ingenomen door Ingrid Hensing,

raadsvrouw bij justitie.
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Voor zover dat aan de orde is, wens ik de lezers

van Praktische Humanistiek tenslotte een goede

vakantie toe, op te vatten als uitnodiging tot

goede zelfzorg.

Douwe van Houten
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Schizofrenie en de metafoor
van het kompas

Mogelijkheden tot het begrijpen van medemensen

die moeten leven met chronische psychosen

Grietje Santing

Schizofrenie is een ziekte, waarvan men /HI aanneemt dat er een stoornis in het jimctioneren

van de hersenen aan ten grondslag ligt. Sinds 1953 weet men dat medicijnen vreemd, gestoord

gedrag kunnen beïnvloeden, en dat heeft de visie op de oorzaken van dat gedrag grondig veran-
derd. Daarvóór werden oorzaken van buitenaf gezocht. Hoewel de ke/mis over het ji/l1ctione-

ren van onze hersenen dagelijks toeneemt, is er nog zóveel ontoegankelijks dat schizofrenie één

van de meest intrigerettde ziekten van deze tijd genoemd kan worde/1.

Getallen

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de
honderd mensen, in totaal ongeveer 130.000
personen in Nederland, lijdt aan schizofrenie.
De ziekte heerst wereldwijd en komt voor in
alle lagen van de bevolking. Hun tragiek en lij-
den vindt door de eeuwen heen zijn neerslag

in de literatuur.
Grof geschat heeft tien procent er zo weinig last
dat een 'normaal' leven mogelijk is. Vijftien pro-

cent gaat echter op jonge leeftijd over tot zelfdo-
ding. Waar jonge patiënten vroegtijdig worden
opgevangen en behandeld in een voor hen pas-
sende veilige omgeving, zoals onder andere in
de adolescentenkliniek van het Academisch
Medisch Centrum te Amsterdam, mag worden
aangenomen dat het risico van suïcide aanzien-
lijk beperkt kan worden. Waarschijnlijk is de
overweldigende desoriëntatie een onover-
komelijk obstakel om het leven aan te kunnen.
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Anders is het wel het gebrek aan woorden voor
de situatie óf de onmogelijkheid van communi-
catie over hun gevoelens, dat zovelen van hen
zelfmoord plegen. De gevolgen van deze zelf-
dodingen zijn traumatisch voor hun omgeving.
De behoefte om deel te nemen aan bijeenkom-
sten voor nabestaanden is dan ook opvallend

groot.
Van de overige vijfenzeventig procent lijdt
ongeveer de helft onder een kwetsbaarheid voor
psychosen, waardoor zij in het leven afhankelijk
zijn van continue zorg, en de andere helft is zich
waarschijnlijk maar al te bewust van de beper-
kingen waarmee zij moeten leren te leven.
Maatschappelijk vallen zij allen in de categorie
'mensen met een chronische ziekte'.

Schizofrenie is niet alleen een probleem voor de
direct betrokkenen. Het is ook een probleem
voor de omgeving en voor de bevolking als
geheel. Voor de direct betrokkenen wordt, door
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de onvoorspelbaarheid van het gedrag van de

patiënt, het dagelijks leven vaak ernstig ontre-

geld. De omgeving reageert, door onbegrip voor
het bizarre gedrag, vaak afwijzend en soms zelfs

vijandig. Voor de patiënt is dit een tragische ver-
ergering van zijn situatie.

Door de patiënt niet als een ziek mens, maar als

een ordeverstoorder te zien, wordt er een groot

beroep op de beschikbaarheid van het politie-
apparaat gedaan. Angst voor dit onbekende ziek-

tebeeld kan burgers (blijkbaar) een gevoel van
onveiligheid geven.

Visie op schizofrenie

De inzichten betreffende de mogelijkheden van
mensen die, meestal in de periode tussen 16 en
26 jaar, geconfronteerd worden met hun levens-
lange handicap genaamd schizofrenie, verande-
ren voortdurend. In de Middeleeuwen werden
mensen die aan deze ziekte leden, in narren-
schepen de zee opgestuurd. Later dacht men dat

deze mensen door de duivel bezeten waren en
werden ze op de brandstapel gezet.

In de tweede helft van onze eeuw zag men schi-
zofrenie als een gezonde reactie op een zieke

maatschappij of zocht men de oorzaak bij de
moeder.

In de psycho-analytische literatuur ging men
nogal eens uit van een gestoorde moeder-kind
relatie: de moeder zou de ziekmakende factor
zijn, onder andere door het geven van dubbele
boodschappen. In de anti-psychiatrie wees men
ook beschuldigend naar de moeder. Deze mis-

vattingen smeulen nog altijd onder ons. Een
voorbeeld: John Cleese schrijft in zijn boek Hoe
overleif ik //lijn familie dat moeders die warrige
grenzen stellen, verantwoordelijk kunnen zijn
voor de latere schizofrenie van hun kind. De
tweede druk verscheen in 1994. Onbekendheid
met de oorzaak van de stoornis is mede de reden
van deze schadelijke opvattingen.
De 'moderne maatschappij' kent nog altijd uit-
stotingsmanieren die vergelijkbaar zijn met die
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uit het verleden. Wij tolereren dat wij een deel

van de schizofrene mensen, zogenaamd uitbe-

handeld, tegenkomen als dak- en thuislozen,

zwervers en paria's van de sociale-zekerheids-

maatschappij, die geen structureel en effectief
soelaas weet te bieden. Het 'huidige' narrenschip

is afgemeerd aan de kaden van de steden van

West-Europa en de narren verblijven in de
metrostations, de winkelcentra, de kraakpanden,

Huizen van Bewaring, de gevangenissen. Er zijn

goedwillende initiatieven, maar een werkelijke

voorziening om in hun noden te voorzien, zal
geld en professionaliteit eisen.

Voorlichting is nodig
Voorlichting moet leiden tot de politieke wil er
iets aan te doen, en politieke wil moet leiden tot
een democratisch gedragen bereidheid om de

bijdrage aan onze gezondheidszorg - die lang de
duurste van Europa nog niet is - aanmerkelijk te
verhogen. Bijscholing en voorlichting aan hulp-
verleners, rechters, juristen, politie, et cetera ...

om daardoor mensen die lijden aan de ziekte
schizofrenie, zo snel mogelijk passend te kunnen
bijstaan. Dit opdat voor hen het hoogst haalba-
re in hun kwetsbare positie bereikt wordt.

Symptomen van de ziekte

Het specifieke kenmerk van de ziekte schizo-
frenie is dat men de aanleg heeft om in een

psychose te raken én daarna levenslang deze
kwetsbaarheid behoudt. Als mensen die lijden
aan schizofrenie het gebruik van medicijnen

afwijzen, kunnen zij chronisch psychotisch zijn.
Soms is de psychose zo ernstig dat medicijnen
niet baten. Door verschillende oorzaken kan
men overigens ook een éénmalige psychose
doormaken: Dan spreekt men echter niet van
schizofrenie.

Tijdens een psychose is het contact met de wer-
kelijkheid verbroken of vervormd. Er kunnen
hallucinaties optreden, waarbij dingen worden
gezien of gehoord die anderen niet opmerken,
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of wanen, waarbij men een idee heeft dat niet

klopt maar dat ook niet ter discussie staat. Vaak

kan dat de vorm aannemen van een grootheids-
waan en kunnen er sterke gevoelens van ach-

terdocht optreden. Men hoort soms stemmen in
het hoofd die dwingend opdrachten geven of

verwijten maken.
Voor mensen die lijden aan psychosen, hallu-

cinaties of wanen krijgt de werkelijkheid een
totaal andere betekenis dan voor mensen die

deze niet hebben. Er komt dan zoveel verwar-

de en tegenstrijdige informatie binnen dat men
kan spreken van een situatie die vergelijkbaar is

met het varen met een dolgedraaid kompas. Er

is geen koers op uit te zettel1.

Het dolgedraaide kompas

Je zou dus met de metafoor van het kompas
kunnen stellen dat tijdens een psychose het
kompas van een mens met schizofrenie dolge-
draaid is. Deze metafoor vindt zijn wortels in de

ervaringen van jaren omgaan met mensen met
schizofrenie en hun familie. Het is dan ook
bedoeld om de problematiek te verhelderen.
Als we het leven vergelijken met het maken van
een zeereis, bijvoorbeeld het oversteken van een
oceaan, dan hebben wij daarvoor een kompas
nodig. Met dat kompas kunnen wij de juiste
koers bepalen. In het leven is het niet anders en
de meeste mensen komen er langzamerhand
achter dat hun kompas wérkt: ze kunnen er op
vertrouwen en arriveren meestal daar waar zij
naar toe willen. Als het niet lukt, sturen ze bij;
verkeerde keuzes worden herzien, een andere
koers wordt uitgezet en het doel wordt bereikt.
Ik herken de functie van het kompas bij Fou-
cault als hij stelt: 'bestuurlijkheid' impliceert een
verhouding van zichzelf tot zichzelf. Met de
notie 'bestllurlijkheid' doelt Foucault op het
geheel van praktijken, waarin de strategieën die
individuen in vrijheid ten opzichte van elkaar
hanteren, worden gevormd, bepaald, georgani-

seerd en als instrument ingezet.
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Tijdens een psychose echter is het instrument

waarmee je richting en dus een doel kunt geven

aan je leven, uitgevallen. Er is nog wel een wil.
Maar die wil kan zich niet richten. In de zee-

reis van het leven is het alsof het stuurrad in

eigen handen tolt. Daardoor is het leven vol ver-
warring bij alle keuzemogelijkheden, hoe klein
die ook zijn: zal ik mij aankleden, zal ik naar

school gaan, zal ik ... Er is zoveel irrelevante
informatie vanuit de hallucinaties, de stemmen

en de wanen. Het is een chaos!

OverIevings technieken

Wat zijn de overlevingstechnieken die iemand
met een (chronische) psychose kan aanwenden?
Hoe kan deze mens zijn levensreis maken? Er

zijn verschillende mogelijkheden. Ten eerste kan
hij 'aanhaken' bij een schip met een goed kom-
pas. Ten tweede kan hij ronddobberen, waar-

bij de wal het schip keert. Ten derde kan hij in
de haven blijven wachten. Ten vierde kan hij

van de reis afzien.

Amlhaken bij een ander schip
Bij de eerste keuze om te proberen te overleven,
die van het 'aanhaken' bij een 'schip' met een
goed 'kompas', is er in de praktijk van alledag
niet zomaar iemand beschikbaar die bereid is een
medemens 'aan boord' te nemen. En zeker niet
als degene die wil aanhaken, verward of angstig
is. Laat staan als diegene soms agressief of in
meerdere of mindere mate psychotisch is.
Wie stelt zich dan wél beschikbaar? Soms blijkt
de partner beschikbaar, vaak de ouders, en in het
laatste geval vooral de moeder. Mannen, vaders
blijken vaak vertrokken. Uit een onderzoek
bleek dat meer dan de helft van de leden van
Ypsilon, een vereniging van familieleden en part-
ners van mensen die lijden aan schizofrenie,
alleenstaande moeders zijn die veelal in de steek
zijn gelaten. Deze moeders zijn dan als het ware
verstrengeld in de armen van een octopus. Zij
heeft een jonge reisgenoot gekregen die welis-
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waar een wil heeft, maar afwijkende wensen en

geen richtingbiedend, eigen kompas. Het moge

duidelijk zijn dat er 'aan boord' geen sprake is
van harmonie.

Veel mensen (patiënten) met een - chronische -
psychose zijn veeleisend, wantrouwend, soms

agressief, opstandig, verwijtend, passief, ze
zoeken isolement of maken amok. In hun aan-

wezigheid is sprake van crisis-ach tig of crisis-
verwekkend gedrag: er is onvermogen en dus
afwezigheid van positieve gedragingen. Het

inzicht en de kennis ontbreken bij veel hulp-
verleners, artsen en verpleegkundigen. En dan
doel ik op het beschikken over de methoden en

vaardigheden om met deze specifieke proble-
men om te gaan. Er wordt onnodig veel extra
leed veroorzaakt door dit gebrek aan inzicht en
kennis. De gevolgen daarvan voor de patiënt, de
familie en ook de samenleving zijn niet gering.
Voor de familie en dan vooral de vele moeders
geldt dat zij door die jarenlange 'sleeptocht' -
een 'sleeptocht' met een continue strijd over de

koers - tot op de bodem zijn gegaan. Als het
kompas is dolgedraaid zijn hulpverlenersadvie-

zen, zoals op straat zetten, loslaten, de 'navel-
streng doorknippen' of met andere woorden

'overboord gooien', onmenselijk. Deze 'advie-
zen' zijn echter niet alleen op grond daarvan te
veroordelen: zij weerspiegelen immers ook de
gevoelens van machteloosheid bij de hulpverle-
ners, evenals hun onkunde over de ziekte schi-
zofrenie.

Voor mensen met een dolgedraaid kompas zijn
een snelle diagnose en continuïteit van zorg
de eerste vereisten. Willen hulpverleners zich
tot juiste begeleiders bekwamen - met andere
woorden: willen zij een snelle diagnose kunnen
stellen en continuïteit van zorg bieden, dan is
blijvend contact met familieleden of een net-
werk noodzakelijk. Een deskundig vakmens in
de hulpverlening (aan schizofrene mensen) kun
je worden door de familie en het netwerk als
bron van informatie te accepteren.

8

Tijdens de reis aan boord van een schip met

slechts één goed functionerend kompas geldt de

uitputtingsslag ook voor de partners van men-
sen die lijden aan schizofrenie. De hulpverleners

willen beide partners gelijke kansen geven. Als

de zieke partner al zijn slIIvilJal-technieken inzet

om aan boord te blijven, komt de gezonde part-
ner in de verdedigende positie terecht en ver-
zwakt veelal zienderogen.

Hoe dan ook, het aangehaakt blijven is voor een

schizofrene patiënt van levensbelang. Er worden
soms partners, moeders, vaders om het leven ge-

bracht. Het kan zijn dat de onmógelijke positie

van twee kapiteins op een schip, daar een rol in
heeft gespeeld. Daarbij is het 'wisselen van de
wacht' levensbedreigend. Het veranderen van
psychiater of begeleider kan leiden tot een nieu-
we psychose, met alle gevolgen van dien. Vei-

1igheid in de vorm van een vaste hulpverlener of
een vast hulpverlenersteam en een eigen be-

schermde woonvorm - géén doorstroomsyste-
men - zouden tot de algemeen toegepaste
hulpvorm moeten behoren. De situatie van bij-
voorbeeld kinderen die 'meevaren' met een

ouder met een 'dolgedraaid kompas' is levens-

bedreigend, en wordt nog veel te weinig onder-
kend.

Ronddobberen op zee
De tweede 'overlevingstrategie' van mensen met
chronische psychosen kan worden verduidelijkt
aan de hand van het beeld van de ronddobbe-
rende positie. Dit beeld kom je tegen in het
zwerverscircuit, in het niemandsland, de zelfkant

van de samenleving of in de gevangenissen. In
deze voorbeelden gaat het om dolende mensen,
de zwartrijders, de zieke mensen die vanuit het
buitenland op Schiphol teruggebracht worden.
Het zijn de mensen die op straat tot de meest
weerloze groepen behoren en beroofd worden
wanneer zij ook maar iets van waarde bij zich
dragen. Deze mensen zijn gemakkelijke prooi-
en van drugsdealers. Soms werken drugs als zelf-
medicatie, later worden dit patiënten met een
dubbele diagnose: ziek én verslaafd. En daarmee
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zijn ze soms gedoemd tot kleine criminaliteit.

Zwervenden die lijden aan schizofrenie ... dé

aanklacht die mede aanleiding gaf tot het uit-
roepen van 1996 tot 'Het jaar van de schizof-

renie'. Elke keer weer keert de wal het schip. In
een beschaafde wereld is dit een beschamende

situatie.

WachtelI lil de haven
De derde manier waarop schizofrene mensen
proberen te overleven, laat een andere groep
zien, de patiënten 'in de haven'. Dit zijn de

zorgwekkende zorgmijders. Zij zijn - terecht -
te bang om 'de zee op te gaan'. Inderdaad ...
schepen zijn het veiligst in de haven, maar daar

zijn ze niet voor gebouwd. Deze patiënten zeg-
gen 'neen' tegen alles: zij doen de deur niet
open, zij openen hun brieven niet, houden zich

niet aan afspraken. En dat alles niet omdat zij
zo'n prachtig onwrikbaar karakter zouden heb-
ben - hierop verkijkt menigjaloers hulpverlener
zich veelal. Het is het 'neen' van het onvermo-
gen, het 'neen' van de angst. Het is ook het
'neen' tegen teveel prikkels: daarom het liefst

overdag slapen en 's nachts leven, en daarom
soms ook een 'ja' tegen de isoleercel, dat laat-
ste prikkelarme toevluchtsoord.
Voor de oudere patiënt is het 'neen' te vaak een
reactie van angst. Angst als gevolg van alle
onaangename ervaringen in hun leven. Vele
oudere patiënten die al lange tijd ziek zijn, wer-
den ééns geboeid weggevoerd en hebben in een
politiecel op een psychiater moeten wachten.
Zonder uitleg zijn zij in een isoleercel gestopt,
voelden zich door hun weggestuurde familie in
de steek gelaten. Ook hebben ze onverantwoord
hoge doses medicijnen toegediend gekregen,
onder andere veel te veel Haldal.
Onder de zorgmijders bevinden zich zeer ver-
bitterde mensen die agressief zijn naar de hulp-
verlening. Verbitterd omdat de hulpverlening
wél macht over hen uitoefende maar géén vei-
ligheid bood. Veiligheid in welke vorm dan
ook, is een noodzaak voor iedereen. En zo
besluiten veel patiënten 'rond te dobberen' in
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'de haven'. Want. .. ook al lig er je 'stuurloos',

het is er toch veilig.
Deze derde groep van schizofrene mensen, zou

alsnog met liefde moeten worden benaderd; ze
zouden door de maatschappij extra moeten wor-
den verwend. Men vergeet immers vaak dat het

geheugen van deze mensen niet is aangetast en
dat hun intelligentie maar betrekkelijk heeft
geleden. Hun ontvankelijkheid voor respect is
minstens even groot is als dat van ons.

Afzien van de reis
Ten laatste kunnen schizofrene mensen beslui-
ten van 'de reis' afte zien. Het aantal mensen dat

de beslissing neemt tot zelfdoding, ligt dicht bij
de vijftien procent. Te vaak is er geen gelegen-

heid tot afscheid nemen. Het is mogelijk dat de
onbespreekbaarheid van het te nemen besluit de
wanhoop versterkt en dat juist hierdoor het risi-
co tot zelfdoding wordt vergroot. Als mensen

besluiten van hun reis af te zien, kon men mis-
schien geen passende woorden vinden om de
ongewone ervaringen te beschrijven. Of wer-
den de woorden die werden gesproken niet écht

gehoord en begrepen. Ongevraagd het onderwerp
aan de orde stellen, zou een optie kunnen zijn. Uit
de vom1 die deze - meest jonge - mensen kiezen,
blijkt dat 'het schip' radicaal vernietigd moest
worden om het snel en definitief te kunnen laten
zinken.

Tot besluit

Vanzelfsprekend is de metafoor van het dolge-
draaide kompas te eenvoudig om alle complica-
ties te verklaren. Veel misverstanden over het
gedrag van mensen die lijden aan een (chroni-
sche) psychose, kunnen door deze visie echter
verhelderd worden. Sinds 1953 bestaan er medi-
cijnen die de psychose kunnen onderdmkken of
verminderen. Dat betekent dan wel dat het
kompas kunstmatig functioneert: het is een
noodoplossing en uit ervaring blijkt dat het
functioneren in zo'n situatie zeker niet wil zeg-
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gcn dat mcn strcssbestendig is. Voor de buitcn-
wcreld lijkt het dan alsof dczc kwetsbarc mcn-

scn de reis wccr op cigcn kracht aankunncn als
ze mcdicijncn gebruiken. Daarna worden cr
vaak tc hogc ciscn aan hcn gesteld, ciscn dic dc

kans op ccn nicuwe psychose stcrk vcrgroten.
Bovcndicn hcbben de mcdicijncn tot nu toc
vervelende bijwcrkingcn. Voor ccn juistc

inschatting van de situatic is voorlichting daar-
ovcr dan ook een vereiste. Te meer omdat hier

een heel bekend spanningsveld zichtbaar wordt:
terwijl de medicijnen hun bijwerkingen hebben

op dc patiënt, mcrkt dc dircctc omgcving -
onwetend als zij doorgaans is - cr niets van. Ster-
ker nog: zij is heel gelukkig met het op het eer-
ste oog herstelde geestelijke contact.

Wetenschappelijk onderzock heeft bewezen dat
hoe korter de psychosc duurt en hoe eerder dic
wordt onderkend, des te gunstiger de progno-
se voor het omgaan met deze tot nu toe ongc-
neeslijke ziekte is. Tijdens psychosen vcrlicst de
patiënt niet allcen het contact met de werke-
lijkheid, maar ook met zijn partner, vriendcn,
f.1milie, collega's. Hoc langer dcze periodc duurt,
des tc moeilijkcr is het om de relaties weer te
hcrstellen. En juist voor mcnsen met een kwcts-
baar kompas kan de liefdevolle stcun van de
partner, vrienden en familic van onschatbare
waarde zijn.

Grietje Sa/Hillg was voorheelI /lIIlI/allistisch geeste-
hik raadsvrollw ell l/las vall 1974 tot 1994 l/lcrkzaall/
;'1 respectievelijk eell ziekell/lIIis, verzo/;gillgs/lIIis ell
verpleeghllis, evel/als il/ de Forellsische Behalldclafde-
lillg (Fa BA) vall de Pe/litelltiaire Illrichtillg Over-
All/stel.
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In 1991 werd, om
uitvoering te geven
aan geïntegreerd
beleid voor mensen
met een chronische
aandoening, door de
toenmalige staatsse-
cretaris van WVC de
Nationale Commissie
Chronisch Zieken

(NCCZ) geïnstalleerd. De commissie werd
gezien als tijdelijk instrument en na twee
perioden van vier jaar zal zij in juni 1999
worden opgeheven. Na acht jaar kan wor-
den geconstateerd dat chronisch-ziekenbe-
leid een vaste plaats op de politieke agenda
heeft gekregen en dat in die zin de NCCZ
succesvol is geweest. Deze uitgave geeft
daarvan de weerslag en schetst een zo com-
pleet mogelijk overzicht van het chronisch-
ziekenbeleid in de jaren negentig.
In veertien hoofdstukken komt een breed
spectrum van 'chronisch-ziek-zijn' aan de
orde. Aandacht is er voor de volgende the-
ma's: demografie van chronisch ziek Neder-
land; preventie en kwaliteit van zorg;
'chronisch-ziek-zijn' en wonen; thuiszorg; de
rol van de professional; de mondige chro-
nisch zieke; de arbeidsmarkt; de verzeke-
raar; innovatief beleid.

Boeken van de SWP zijn verkrijgbaar in de boekhandel in
Nederland en België. Bij rechtstreekse toezending worden
verzendkosten in rekening gebracht.

Uitgeverij SWP
Postbus 578

3500 AN Utrecht
Telefoon (030) 2368060
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We are all believers

Een korte inleiding op de artikelen

van Greet Doornenbal en Daphne de Regt

Fans Elders

'We are all believers.' Met deze woordelI begon ik mijll speech op het Congres vall de Illter-

Ilatiollal HI/manist alld Ethical Ullioll (IHEU) in Mexico City ill 1997. Nettie Kleill ell Rob
TielmaIl haddell me met gebarelltaal dl/idelijk gemaakt dat de zaal die avond de grens Va/I zijn

incasseringsvermogell bereikt had. Ik trOl/wellS ook. Ik beloofde aan het pI/bliek niet lallger

dan tiw milll/tell te zl/llell spreken ill plaats vall het half I/I/r dat geagelldeerd stond.
'We are all believers, whether we are seClllarists or 1101l-seClllarists.' De zaal applal/disseerde.

Het was die avolld in de speeches dl/idelijk gewordelI dat het l/llmallistisch credo geCII credo in

Deo is maar wel eell credo ill hl/mallo, met allder woordelI geen 'ik geloof ill God' maar eell 'ik

geloof il/ het hlll!lalle.' We vergaderdelI tellslotte ill eell zeer katholiek lalld. Wat ik echter met
de teml 'believers ' dl/idelijk wilde makelI is dat het verschil tl/ssen seClllaristell en theïstelI Iliet

primair de demarcatielijll is tl/ssell wetelI ell gelovell maar tl/ssell verschillende vormelI of mallie-
ren vall ge/ovell, tl/SSell verschil/ellde wegelI 0111vall 'Iliet-wetell' tot 'inzicht' te kom el/.

Het verschil in vormen van 'geloof is het ver-
schil tussen de aanvaarding van een waarheid van
buiten en bovenaf, en het verlangen om vanuit
persoonlijke ervaring en inzichten een eigen
weg te bewandelen. De demarcatielijn tussen
beide 'methoden' is essentieel. In een oude
Egyptische tekst kunnen we lezen dat de mens
ouder is dan de godheid. De Egyptische pries-
ters wisten dat ze opdracht gaven tot het maken
van de beelden en het schrijven van de woor-
den. De maker kent zijn maaksel. Het Vaticaan
weet dit ook, en daarom gelooft het terecht
meer in rituelen en in kunst dan in God zélf
'God' is er voor de mensen voor wie een eigen
weg te veel gevraagd is. Dat is geen schande,
noch voor de mens, noch voor het kunstwerk
'God', hooguit voor degenen die er voor hun
macht gebruik en vaak misbruik van maken.
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Dostojevski begreep dit en hij begreep dat de
Russisch Orthodoxe kerk dit begreep en van
daaruit handelde. Ook het Vaticaan gelooft
(terecht) in de vergaande maakbaarheid van het
geloof, zoals reclame-experts in de 'maakbaar-
heid' van de marketingstrategie van een auto,
een president en ook een oorlog. Zo zal 2000
het jaar worden van de marketingstrategie van

Paus Johannes Paulus 11.

Het Vooruitgangsgeloof van de Verlichting is
een geseculariseerde versie van het geloof in het
hiernamaals. Filosofen en technocraten weten
dat zij dit Vooruitgangsgeloof creëren, terwijl
hun volgelingen geloven dat de Vooruitgang
bestaat; en bijvoorbeeld politiek gezien links nog
meer dan rechts. I3elangrijker echter dan de
godskwestie is de 'insnoering' van het pre-chris-
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telijke humanisme, het Renaissance-humanisme

en het Verlichtingshumanisme met inbegrip van
de Romantiek, tot slechts secularisme. Waarom?

Om de eenvoudige reden dat de gelijkschake-
ling van humanisme met het secularisme, mate-
rialisme en naturalisme van de negentiende en

twintigste eeuw - deze drie begrippen worden
in de lHEU in vergaande mate als synoniemen
gehanteerd - de humanistische levensbeschou-

wing reduceert tot een bepaalde filosofie, in casu
die van het naturalisme. Het lHEU-humanisme

gaat uit van een ontologisch en kentheoretisch
apriori, dit is van een specifieke opvatting van
empirische werkelijkheid en empirische ken-
baarheid. Dit filosofisch apriori heeft een nut-

tige functie (gehad) in de (zelf)bevrijding van het
christelijk geloof en in de (zelf)bevrijding van
het filosofisch idealisme (Marx contra Hegel).
Maar het mag, zowel om historische als filosofi-
sche redenen, niet geïdentificeerd worden met
het humanisme tOlit cOllrt. Men maakt dan de
fatale vergissing een levensovertuiging als het
humanisme, met zeer oude wortels, te identifi-

ceren met één type filosofie waarbinnen bepaal-
de standpunten een collectieve geldigheid
krijgen die zwaarder gaat tellen dan de aloude
lIlethodos van het zelf-op-weg-gaan.

Filosofie en levensbeschouwing, in casu het
humanisme kunnen elkaar niet missen maar
mogen nadrukkelijk niet tot elkaar herleid wor-
den op straffe elkaar over en weer tekort te
doen. Hoewel het niet chique is om zichzelf te
citeren, doe ik het hier toch, aangezien ik deze
kwestie recentelijk helder heb proberen te for-
muleren in het tijdschrift Rekenschap:

'Beide domeinen, die van het humanisme en
de filosofie, delen vele dimensies met elkaar.
Maar hun 'impetus', hun pathos, ethos en
logos, zijn te divers. Een levensbeschouwing
deel je met elkaar vanuit de aanvaarding van
kern-waarden en normatieve ideeën. Een
levensbeschouwing komt voort uit de con-
frontatie met de dood. Een filosofie is primair
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een queeste die kan uitmonden in een levens-

beschouwing maar ook kan weigeren die laat-

ste stap te zetten (cf. Van Dooren). De kern
van het verschil is dat een levensbeschouwing

zich bepaalde uitgangspunten toeëigent, in
casu bepaalde ontologische en antropologische

vooronderstellingen, bijvoorbeeld het bestaan
van een menselijke natuur, de verklaring van

de universele rechten van de mens, de zondig-
heid van de mens, enzovoort. Een filosoof mag

zich die uitspraken toeëigenen of voor zijn
rekening nemen, maar de filosofie moet dit

niet doen. De filosofie bestaat bij de gratie van
de spanning tussen het aantoonbare en het
niet-aantoonbare' (1999:26).

Met deze analyse die ik heb geschreven naar
aanleiding van de interessante discussies tussen
Wim van Dooren en Paul Cliteur, probeer ik de
vinger op de kwetsbare plek van de 'dogmatiek'

van de IHEU te leggen. Het IH EU-humanisme
(en het Humanistisch Verbond?) is té veel een
bepaalde filosofie geworden en té weinig de

levensbeschouwelijke, humanistische methodos
van het-zelf-op-weg-gaan. Niets van het do-
mein van menselijke ervaringen, noch van wat
onder de gordel zit - het domein van het col-
lectief en individueel onbewuste, noch van wat

boven het verklarend bewustzijn uitstijgt - het
domein van spirituele ervaringen, is daarbij taboe
geweest voor de oude Grieken en Romeinen,
de 'umanisti', en de grote klassieke en roman-

tische (vrij)denkers. In de humanistische traditie
staat de verantwoordelijkheid van het individu
centraal en niet die van de groep of een orga-
nisatie. Het Humanistisch Verbond moet zich
vernieuwen in zijn vorm, zodat het domein aan
betekenissen naar 'onder' en 'boven' kan toe-
nemen. Doet het dit niet - en met name de
IHEU lijkt dit te weigeren - dan verwerpen de
IHEU en het Humanistisch Verbond wel de
ideeën maar niet de (bewustzijns)vorm van
orthodoxe joden, christenen en moslims. Want
het IHEU-humanisme doet ontologische uit-
spraken die noch bewijsbaar noch weerlegbaar
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zijn. Deze uitspraken mogen worden verdedigd

en ze mogen worden geloofd, maar ze mogen

niet worden opgelegd, aan niemand. Je organi-

seert toch niet wereldwijd een groep mensen op
basis van een typisch westerse, negentiende-
eeuwse filosofie die honderd jaar geleden victo-

rie kraaide, terwijl je jezelf daardoor de toegang
belet tot vele andere ervaringen en inzichten?

Om met Lautze te spreken: het gaat uiteindelijk
om de weg, niet om het bereiken van de her-

berg.

De teksten van Greet Doornenbal en Daphne
de Regt schetsen ieder op hun eigen manier het
dilemma van een te eng gedefinieerd humanis-

me. Greet Doornenbal doet dit door een actu-
ele analyse van de officiële (?) standpunten van

het Humanistisch Verbond, waarin ze terecht de
vraag stelt naar 'de andere helft' van het huma-
nisme. Dit naar aanleiding van het interview met

Peter Samwel dat onder de titel 'Het halve
humanisme van het Humanistisch Verbond' is
verschenen in: Praktische Humanistiek, 1998/nr.l
Org.8). Ikzelf noem die 'andere helft' het domein

van het collectief en individueel onbewuste, en
het domein van het spirituele. De confrontatie
in haar tekst van het (officiële) humanisme met
een ecologisch geïnspireerde natuurfilosofie laat
zien, hoe dit type humanisme, in feite het huma-
nisme à la Jaap van Praag, mede debet is aan de
onderlinge vervreemding van cultuur en natuur,
al weet ik dat het begrip 'natuur' onontkoom-
baar een cultuurlijk bemiddeld begrip is. Ook
haar inzicht dat mythen en sprookjes ons
opnieuw gevoelig kunnen maken voor de diep-
testructuren van het leven, is een waardevol

inzicht.
Het betoog van Greet Doornenbal eindigt waar

dat van Daphne de Regt begint. Met Joseph
Campbell en Stephen Larsen definieert zij de
droom als de persoonlijke vormgeving van de
mythe. De droom kan een belangrijke functie
vervullen in het persoonlijke levcnsverhaal, zoals
zij adstrueert mct een boeiende analyse van haar
droom. De Regt stelt daarbij aan het slot voor-
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zich tig de vraag naar de relevantie van mythen

en dromen in het raadswerk:

'Als humanistisch raadslieden (in spé), zullen
we mijns inziens ook uit de voeten moeten
kunnen met de meer universele thema's die

zich in de wereld en de menselijke geest afspe-

len. De manier waarop we daar een weg in
moeten zien te vinden, daar ben ik nog niet
uit, maar ik ben naarstig op zoek. Het verband

tussen mythe en droom is een spoor' (zie:

p.19).

In de persoonlijke teksten van Daphne de Regt
en Greet Doornenbal wordt duidelijk hoe

levend het humanisme kan worden zodra we de
methodos van het-zelf-op-weg-gaan voor eigen

verantwoordelijkheid tot het uitgangspunt
maken van de humanistische levensbeschou-

wing. De grens met de geopenbaardc godsdien-
sten wordt daarmee scherp getrokkcn, zonder
hem absoluut tc maken. Niemand hoeft zich een
definitief oordeel aan te matigen over de weg
van een ander. De artikelen van Doornenbal en

De Regt zijn geschreven naar aanleiding van de
module Humanisme, Natuur, Mythen en
Sprookjes. Ik ben enthousiast dat de module tot
deze reflecties heeft geleid.

Fons Elders is hoogleraar 'Theorie valt de levensbe-
schouwing, in het bijzonder systematische humaltis-
tiek' aan de Universiteit voor Humaltistiek.
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De andere helft van het humanisme

Over humanisme, natuur, mythen en sprookjes

Greef Doornenbal

In dit artikel probeer ik woordell te geven aan mijn visie op het humanisme. Ik neem hierbij

de uitspraak van Peter Samwel dat het Humanistisch Verbond slechts 'een half IWlnanisme'

vertegemvaardigt, tot uitganc~spunt. Zijn visie sprak me aan, hoewel ik dezc niet echt kon

onderbouwen. Na cnig speurwerk kom ik tot dc conclusie dat ik zijn uitspraak als zodanig

terecht vind en dat de invulling dic hct vcrbond aan hct humanisme gceft, gcdatcerd is Cil toc

aan vemicuwing cn verbrcding. Het huidige humanismc is tc ecnzijdig gericht op de rationali-

tcit cn autonomic van de mens cn op de maakbaarheid cn bcheersbaarheid van het lcvcn. Het

heeft daarmce te wcinig oog voor dc irrationele en onbcwuste drijfvcrcn van dc mens, evenals

voor dc intcmc, onbeheersbarc dynamiek van dc wcreld dic haar omringt. Het perspcctief voor

een meer 'volledig 11lImailisme' vond ik onder meer Î/l de eigen traditie van het 11lImanisme en

in cell aantal visies op natuur, mythC/1 elI sprookjes. Voor mij is CC/1meer 'volledig 11lImanis-

me' een 11lImanisme dat niet allccn aan de mens maar ook aan de natuur cn de kosmos eell

intrillSiekc waarde toekcnt, elI waarin ruimte is voor ecn ego-ovcrschrijdende spiritualiteit.

Inleiding

Dit betoog dankt zijn titel aan een artikel dat ik
enige tijd geleden las in Praktische Humanistick.
In dit artikel, getiteld 'Het halve humanisme van
het Humanistisch Verbond', vertelt Peter Sam-
weI aan zijn interviewer Gerard SncIs waarom
hij zich als humanistisch geestelijk raadsman bij
het Ministerie van Defensie terugtrekt uit deze
functie. Hij doet dit omdat hij zich niet langer
kan verenigen met de manier waarop het
Humanistisch Verbond (HV) invulling geeft aan
het humanisme als levensbeschouwing. SamwcI
ervaart het als te beperkt, te weinig inspirerend,
te weinig uitgediept. Hij noemt het daarom ook
een half humanisme. Zijns inziens ontbreekt
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namelijk de ruimte voor 'de innerlijke autoriteit
van de mens', evenals voor de spirituele erva-
ringskant van mensen. Er zou - zo concludeert
Samwel - meer evenwicht moeten komen tus-
sen hoofd en hart. Het humanisme ontwikkelt
zich enerzijds teveel langs de weg van de rede,

de wetenschap, de beheersbare kant van het
leven en laat anderzijds te weinig ruimte voor
de weg van het hart, met andere woorden: de
weg naar binnen of de zoektocht naar en ver-
binding met het eigen innerlijk. Samwel ge-
bruikt hierbij omschrijvingen als: het zelf, de ziel
en de diepere, innerlijke niveaus van het leven
en jezelf. In zijn optiek is het niet in strijd met
humanistische uitgangspunten om je op deze
innerlijke autoriteit te beroepen, ook al heeft die

Praktische Hlllllallistiek IIr.4, Be jaargal/g juli 1999



betrekking op levensbeschouwelijke vooron-

derstellingen over het leven als bijvoorbeeld

reïncarnatie. Hij stelt:

'Wat ik een humanist noem is dus een mens
die een innerlijke waarheid kan ontwikkelen

over thema's die behoren tot zowel het kenba-
re als het onkenbare in het bestaan. Deze
innerlijke waarheid kan dus zowel een zeker-

heidsgevoel voortbrengen over een thema als

bijvoorbeeld vertrouwen maar evenzo over
bijvoorbeeld het voortbestaan of de wederge-
boorte van de ziel. Dat zekerheidsgevoel mag

echter niet zomaar verward worden met een

leven zonder twijfel. Openstaan voor andere
invloeden, meningen en mogelijkheden tot
verandering vind ik voor een humanist essen-

tieel, maar dan wel op elk gebied' (Snels,

1998:36).

Ik ga zo uitgebreid in op dit interview, omdat

Samwel zo goed verwoordt wat ik ervaar. Ook
voor mij is het humanisme zoals het HV dat uit-
draagt, weinig inspirerend en onvolledig. De

vraag is nu of datgene wat Samwel - en ik met
hem - als aanvulling wenselijk acht, nog wcl past
binncn de humanistische kaders. Anders gcsteld:
is er een humanisme dcnkbaar dat 'de andere
helft' in zich weet op te ncmen? En zo ja, waar-
naar verwijst die andere helft dan?
Als ik voor mezelf probeer deze andere helft te
verwoorden, dan kom ik op begrippcn of om-
schrijvingcn als: spiritualiteit, religieuze gevoc-
lens, het besef dat hct leven voor de mens in veel
opzichten ongrijpbaar en onkenbaar is, oog heb-
ben voor de dieptestructuren van de psyche en
het onderbewuste van de mens, de taal van hct
lichaam ... Dic andere helft verwijst voor mij
daamlee naar de - voor ons als mens - niet te ver-
klaren en te beheersen kanten van het leven. De
vraag is hiermcc of cr ecn humanisme denkbaar
is dat zich bewust is van het feit dat cr grcnzcn
zijn aan de (intellcctuele) mogelijkheden van de
mens, én dat acceptccrt dat cr anderc manicrcn
zijn om tot kennis te komen: manicrcn die niet
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samcnvallen met de wetenschappclijke kenweg.

Anders gesteld, is er een bcscheiden humanisme

denkbaar, ccn humanisme dat vraal,'1:ekens plaatst
bij de menselijke maat als norm cn dat ruimte
laat voor een houding van vertrouwen en over-

gave. Een humanisme dat met andere woordcn
beseft dat de mens dcel uitmaakt van ccn groot,

omvangrijk, allesomvattend geheel. Een geheel
met cen eigen naar evenwicht zockende dyna-
miek, ccn geheel van krachten dic de mens

onmogelijk in zijn totaliteit kan overzien cn
waarbinnen de mens dus respectvol en bcschei-

dcn zijn cigcn plaats moet zicn te vindcn.

In het vervolg van dit artikel zal ik proberen ant-

woordcn te vinden op bovengenoemdc vragen.
Daarvoor zal ik eerst ingaan op het humanisme

als levensbeschouwing. Hierbij zal ik me conccn-
trercn op de geschiedenis van het humanismc, op
het achterliggende mcns- cn wereldbeeld, als-
ook op de vraag in hoeverre het humanisme van

het HV al dan niet tijdsgcbondcn is.
V crvolgens roep ik het domein van de natuur,
mythen cn sprookjcs tc hulp. Dit vanuit het idce
dat dit domcin bij uitstek het gebied bcstrijkt van
de andere helft. Ik zal hicrbij ingaan op de vraag
welke aanknopingspuntcn dit domein biedt voor
hct dcnkcn over en toewerken naar ccn meer
volledig humanisme. Dc andere helft zal ik hier-
bij ook wel aanduiden onder de noemcr van
'spiritualiteit' of 'rcligiositeit'.

Het humanisme als levens-
beschouwing: een verkenning

Huidige uitgallLf!spulltell vall het Humallis-
tisch Verbolld
Als toekomstig humanistisch geestelijk werker
(HGW-er) wordje door het Humanistisch Vcr-
bond getoetst op jc lcvcnsbeschouwelijke uit-

gangspunten.
Wiljc als HGW-er kunnen werkennamcns het
vcrbond, dan is het vocrcn van cen benoemings-
gesprek verplicht. In dit gesprek wordt bekekcn
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of jouw visie op mens en wereld past binnen die

van het HV. In de beginselverklaring van het

HV uit 1973 - die in dit verband nog altijd
wordt gehanteerd - kun je lezen wat deze visie
behelst. Er staat ondermeer: 'Het humanisme is

de levensovertuiging die probeert leven en

wereld te begrijpen uitsluitend met menselijke
vermogens. Het acht wezenlijk voor de mens
zijn vermogen tot onderscheidend oordelen,
waarvoor niets of niemand buiten hem verant-
woordelijk kan worden gesteld.'

In het actuele boek De kostbare mens. Inleiding tot
het hl/manisme verwoordt Bert Boelaars, werk-
zaam bij het verbond, het als volgt: 'In de huma-
nistische levensbeschouwing staat de kwaliteit
van het eigen leven en dat van anderen centraal.
Een oriëntatie op een mogelijk leven naast de
waarneembare werkelijkheid valt buiten de
humanistische belevingswereld. Wat overigens
niet wil zeggen dat alle humanisten zo'n 'boven-
aards' leven ontkennen. Zij doen er alleen geen
uitspraken over en ontlenen er evenmin inspi-

ratie of inzichten aan' (1998:16). Het humanis-
me onderscheidt zich volgens Boelaars juist op
dit punt van de meeste andere levensbeschou-
wingen, die het geloof in één of meer goden
en/ of de gerichtheid op ándere vormen van
leven dan het aardse juist van wezenlijke bete-
kenis achten.

Elly Vreeburg, landelijk coördinator geestelij-
ke verzorging bij het HV, verwoordde haar
standpunt in een telefonisch onderhoud dat ik
met haar had als volgt: 'Je moet onderscheid
maken tussen dat wat je uitdraagt en dat wat je
zelf gelooft. Het verbond wil zich niet repressief
opstellen, is met andere woorden tolerant ten
opzichte van wat mensen voor zichzelf geloven,
mits zij hier verstandig en instrumenteel mee
omgaan. Het HV laat ruimte voor een atheï-
stisch of een agnostisch standpunt.' Een meer
spirituele houding, zoals bijvoorbeeld het geloof
in reïncarnatie, noemde Vreeburg al gauw 'te
zweverig.'
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De stap van Peter Samwel om uit zijn ambt te

stappen vond zij verstandig.

In weer een andere, recente verwoording van

de humanistische visie, te weten in het artikel
'Draden van het vangnet- over humanisme en

de humanistische geestelijke verzorging', opge-
nomen in het Handboek Geestelijke Verzorging in
zorginstellingen, worden de accenten weer iets
anders gelegd (Doolaard, 1996:312-319). De

schrijvers van dit artikel, de humanistisch raads-
lieden Berkhout-Dhont en Blokland, beginnen

het artikel met een citaat van Hugo Pos. In dit
citaat benadrukt Pos dat hij niet uit de voeten

kan met zelfverzekerde leerstellingen en dat hij
vanuit een onbestemd religieus gevoel zich het
beste thuisvoelt binnen wat hij noemt: 'een soort
kosmisch web, waar alles in hoort, mens en dier,

het geziene en het ongeziene, dood zowel als
leven' (1996:312). Ook in de rest van het arti-

kel wordt deze lijn doorgezet. Niet het a-religi-
euze karakter van het humanisme staat centraal,
maar een houding van openheid. Hoewel de
menselijke ervaring en de reflectie daarop cen-
traal staan, is het humanisme dat hier beschre-

ven wordt een humanisme dat onder ogen ziet
dat de menselijke mogelijkheden beperkt zijn:
de mens kan het leven niet beheersen, noch in
zijn totaliteit bevatten. 'In de zoektocht die het
leven is, komen doorlopend nieuwe vragen op
waarop geen vanzelfsprekende antwoorden, laat
staan waarheden te geven zijn' (1996:313). Niet
één groot verhaal is toonaangevend, normen en
waarden zijn aan tijd en plaats gebonden, con-
cluderen de schrijvers. Naast begrippen en om-
schrijvingen als individualisme, autonomie,
vrijheid, tolerantie, respect, zorg voor anderen,
ontplooiing van menselijke mogelijkheden en
levenskunst, staan in dit artikel met name ook
begrippen als relativisme en pluralisme centraal.

Tot zover mijn oriëntatie op het gebied van de
levensbeschouwelijke inkleuring van het huma-
nisme door of (indirect) namens het Humanis-
tisch Verbond. Mijn conclusie is vooralsnog dat
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deze niet eenduidig is en (gelukkig?) voor meer-
dere interpretaties vatbaar.

Zo laat de invulling van Berkhout-Dhont en
Blokland meer ruimte voor spiritualiteit dan die
van Boelaars en die van het verbond (beginsel-
verklaring). Toch bieden mijns inziens ook deze
twee laatstgenoemde interpretaties speelruimte
voor mensen met een religieuze en/ of spirituele
interesse. Om dit aannemelijk te maken neem
ik de gebeurtenissen rond Peter Samwcl als casus
en het interview met de laatste neem ik daarbij
als uitgangspunt.

Als ik Samwels motieven en ideeën toets aan de
uitgangspunten van het HV, is voor mij niet evi-
dent dat hij buiten het kader van bijvoorbeeld
de beginselverklaring dacht. Immers, deed hij
een beroep op andere dan menselijke ver-
mogens? Stelde hij iets of iemand buiten hem
verantwoordelijk voor zijn vermogen tot
onderscheidend oordelen? Oriënteerde hij zich
op een 'bovenaards' leven? Mijns inziens niet!
Als ik zijn woorden goed begrijp, concentreert
hij zich op zijn eigen innerlijk, in een zoektocht
naar zijn diepste mogelijkheden en inzichten als
mens. Ik zou niet weten op welke gronden het
verbond een dergelijke houding zou kunnen
afwijzen. Ik begrijp uiteraard dat het voor het
HV als vereniging en als levensbeschouwelijk
genootschap van belang is om zich van andere
levensbeschouwelijke stromingen te onder-
scheiden en zich met een herkenbare - lees: met
een min of meer afgebakende - visie op de
markt van vraag en aanbod te begeven. Maar
mijns inziens mogen strategische doelstellingen
inhoudelijke belangen niet overschaduwen.
Hoewel een a-religieuze of agnostische invul-
ling van het humanisme in dat opzicht wellicht
de meeste duidelijkheid verschaft, is het de vraag
of een dergelijke invulling voldoende recht doet
aan de actualiteit en realiteit. Zo is er bijvoor-
beeld een niet onaanzienlijk aantal door het HV
benoemde HGW-ers die spirituele interesses
koesteren. Verder is het de vraag of het a-reli-
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gieuze standpunt als onderscheidend kenmerk
ten opzichte van andere levensbeschouwelijke
stromingen een werkbare keuze is. Peter Derkx
noemt deze stellingname niet vruchtbaar aange-
zien dit standpunt geen recht doet aan de
geschiedenis van het humanisme. Hij stelt: 'De
ongodsdienstige gedachte komt voor 1750 spo-
radisch en als uitzondering voor. De meeste
renaissance-humanisten waren gelovige christe-
nen' (Derkx, 1993: 104). Bovendien benadrukt
hij dat veel hedendaagse Nederlandse christenen
zonder al te veel bezwaren de uitgangspunten
van de beginselverklaring van het verbond
onderschrijven (Derkx, 1993: 107).

Hoe gedateerd is het humanisme van het HV?
De druk die zowel door de Universiteit voor
Humanistiek (UvH) als door de ambtsdragers
wordt uitgeoefend op het Humanistisch Ver-
bond, is groot. Er is behoefte aan een nieuw
geluid. De tijd van de levensbeschouwelijke zui-
len lijkt voorbij. De secularisatie zet zich steeds
verder door, terwijl de behoefte aan bezinning
en inspiratie alleen maar lijkt toe te nemen. Een
Verbond dat zich als levensbeschouwelijke zuil
blijft positioneren, met als belangrijkste kenmer-
ken: ongodsdienstigheid en een gerichtheid op
de mens als een autonoom en rationeel wezen,
blijkt voor steeds minder humanisten te voldoen.
Het in de wandelgangen veelgehoorde verwijt
aan het Humanistisch Verbond is onder meer dat
ze te zeer is blijven steken in het Verlichtings-
denken, waardoor in toenemende mate stem-
men opgaan dat de visie die zij inneemt als
gedateerd kan worden beschouwd. Het huma-
nisme moet zich enerzijds weer bewust worden
van haar wortels en anderzijds adequaat inspelen
op een actualiteit waarin het gonst van geluiden
van moderne en postmoderne denkers. De tijd
van het autonome, zelfbewuste, rationele sub-
ject is voorbij, evenals de strikte scheiding tus-
sen subject(iviteit) en object(iviteit).

Er wordt door het HV, maar vooral ook daar-
buiten, gezocht naar nieuwe wegen. En zo
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divers en rijkgeschakeerd als de historisch-filo-

sofische traditie van 'het' humanisme is, zo divers

en rijkgeschakeerd zijn de geluiden nu. Door
diverse auteurs is reeds benadrukt dat de blijk-
baar immer 'actuele' beginselverklaring van het

HV geen rechtvaardiging is voor het uitsluiten
van een religieuze en/ of spirituele inspiratie.
Niet alleen universitair hoofddocent Peter

Derkx, maar ook de hoogleraren Fons Elders en
Harry Kunneman - allen verbonden aan de Uni-

versiteit voor Humanistiek - doen hierover dui-
delijke uitspraken (Elders, 1993:89; Kunneman,

1993:65). Dat het HV nog altijd grote moeite
heeft met het integreren van een religieuze
en/ of spirituele inspiratie is begrijpelijk, maar
vanuit haar uitgangspunten echter niet goed
meer te verdedigen.

Zoals gezegd wordt de roep om bezinning en
herinterpretatie van de huidige, levensbeschou-
welijke invulling van het humanisme steeds lui-
der. De kritiek richt zich op vrijwel alle aspecten
van het humanisme: de 'dogmatische' levensbe-

schouwelijke invulling, het verzuilde denken en
de te rationalistische visie op de mens als
autonoom, rationeel denkend en handelend
wezen.

Het hlllllallislIle van Elders en KlInneman
De geschiedenis van het humanisme is uitge-
breid beschreven door Fons Elders in het boek
Hl/manisme, theorie en praktijk (1993:81-97). Hij
laat hierin op overtuigende wijze het tijd- en
plaatsgebonden karakter van het 'moderne'
humanisme zien, evenals de diepgaande ver-
scheidenheid die hierin kan worden aangetrof-

fen. Het laatste verklaart hij uit haar gemêleerde
traditie. Als bronnen noemt hij dan ook het
Christendom, de heidense Grieks-Romeinse
Oudheid, het spirituele syncretisme van herme-
tische gnosis, het Arabisch humanisme, de
kabbala en de alchemie en tot slot het weten-
schappelijke en politieke Verlichtingsdenken.
Elders verwijt het moderne humanisme dat het
zich isoleert van haar eigen verleden en dat het
zich teveel heeft geïdentificeerd 'met een
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progressief, secularistisch, wetenschappelijk-

technologisch wereldbeeld, waarvan de zedelijk-

vrije, redelijke mens het stralende middelpunt is'
(1993:83). Het humanisme van Van Praag
noemt hij in dit verband 'een Hollands-burger-

lijk consensus humanisme' (1993:83). De schei-

ding die Van Praag aanbrengt in ontologische en
antropologische postulaten, ziet Elders als een

typisch tijdsgebonden verschijnsel. Sinds de Ver-
lichting bestaat er een discontinuïteit tussen

mens en wereld, tussen objectiviteit en subjec-

tiviteit, tussen determinisme en vrijheid, tussen
transcendentie en immanentie en tussen intuïtie

en rede. Door de scheiding van mens en wereld
aan te houden moest Van Praag de werkelijk-
heid van de natuur en die van de mens wel met
verschillende soorten postulaten beschrijven.
De groeiende onvrede van de eigen achterban
en van 'querulanten' als Samwellaten het £ïilliet
van deze scheiding zien. Wil het humanisme
zichzelf overleven, dan moeten de vertegen-

woordigers en de representanten ervan bereid
zijn toe te geven dat het verlichtingsparadigma
een té eenzijdig paradigma is. Men moet oog
krijgen voor en zich opnieuw laten inspireren
door het eigen spirituele verleden en beseffen
dat er vormen van atheïstische transcendentie
denkbaar zijn. Het flirten met moderne en
postmoderne denkers vindt Elders echter onbe-
grijpelijk. Hij uit zich dan ook in felle bewoor-
dingen over de gevaren van dit gedachtengoed
voor het humanisme.

Kunneman - als pleitbezorger van het postmo-
derne denken - bestempelt de bezwaren die veel
humanisten hebben op de postmodernen als
oppervlakkig en ongenuanceerd. De kritiek dat
deze de boodschappers zouden zijn van nihilis-
me, ongebreideld relativisme en ongeloof in de
redelijkheid en zedelijkheid van de mens, tracht
hij dan ook te weerleggen. Hij doet dit door te
wijzen op het belang van het op fundamenteel
niveau doordenken van de relatie tussen het
humanisme en onze 'hedendaagse, door en door
moderne, laat-kapitalistische consumptiecultuur'
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(1993:67). Het humanisme is in zijn optiek met
diezelfde cultuur vervlochten, omdat het zich nu

eenmaal laat inspireren door die krachten die
hebben geleid tot (de totstandkoming van) de
maatschappij waarin we nu leven. Een maat-

schappij die de mens eerder aan zich lijkt te

onderwerpen dan dat er sprake is van een door
de mens gestuurde en beheersbare situatie. En

aldus concludeert Kunneman dat de kritiek van
humanisten op het dehumane karakter van onze

huidige samenleving - juist door die vervlech-
ting - in zekere zin kan worden opgevat als

zelfkritiek. De technisch-wetenschappelijke ra-
tionaliteit en het vertrouwen in maakbaarheid
en beheersbaarheid zijn namelijk niet alleen

mede bepalend voor de onstuitbare dynamiek
van het moderniseringsproces, maar zijn ook

belangrijke waarden binnen de humanistische

levensbeschouwing van dit moment.

De postmodernen verwijten het humanisme dat
ze zich onvoldoende bewust is van haar - in het

huidige tijdsgewricht geldige - masculiene en op
logos gerichte karakter.
Het mensbeeld dat humanisten voorstaan is
daarmee niet algemeen en universeel geldend
maar blijkt bij nadere beschouwing tijd-, plaats-
en sexegebonden trekken te vertonen. In hun
aanval op de idee van het rationele en autono-
me subject enerzijds en de scheiding tussen sub-
jectiviteit en objectiviteit anderzijds treffen de
postmodernisten het moderne humanisme in het
hart van haar visie op mens en wereld. Vanuit
diverse invalshoeken maken de postmodernen
duidelijk dat de autonome, intentioneel en ratio-
neel denkende en handelende mens, evenals een
objectief te kennen en te beïnvloeden werkelijk-
heid, een illusie is. De mens is lang niet altijd
'transparant' voor zichzelf en is veeleer onder-
hevig aan externe en interne invloeden die zich
lang niet altijd laten kennen, laat staan beheer-

sen.
Hiermee staat de 'maakbaarheid' van de ons
omringende wereld, onderhevig als zij is aan een
voor de mens moeilijk te doorgronden en te
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beïnvloeden interne dynamiek, fundamenteel ter

discussie.

Hoewel Elders en Kunneman duidelijk van

mening verschillen over het belang van het post-
modernisme bij het opnieuw en kritisch door-

denken van het huidige humanisme, zijn zij zich
beiden bewust van de noodzaak van het laatste.

Beiden hebben oog voor de diversiteit van de
humanistische traditie en voor de beperkingen
van het huidige humanisme dat haar wortels in

het Verlichtingsdenken vermoedt. Ook hebben
beiden oog voor de noodzaak zich opnieuw te
bezinnen op één van de centrale peilers van dit

humanisme, namelijk die van het autonome,
duidelijk afgebakende, transparante subject in
een objectief te kennen, maakbare wereld. Vindt

Kunneman vooral zijn inspiratie bij postmoder-

ne denkers en (bepaalde stromingen binnen) het
feminisme, Elders laat zich met name inspireren
door 'het heidens humanisme in zijn profane en
spirituele traditie, het boeddhisme en aanver-
wante niet-westerse levensbeschouwingen'

(Elders, 1993:97).
Hoewel Kunneman aangeeft dat 'bepaalde vor-
men van godsgeloof en spiritualiteit zonder al te
veel problemen integreerbaar lijken in een
humanistisch wereldbeeld,' werkt hij dit - in
tegenstelling tot Elders - niet verder uit (Kun-
neman, 1993:65).

Hl/mal/isme elI spiritl/aliteit
Fons Elders is niet de enige die heeft getracht het
humanisme in verband te brengen met een of
andere vorm van spiritualiteit. Ook diverse an-
dere mensen uit de zogeheten 'humanistische
kring' hebben dit geprobeerd.
Wat al deze pogingen voor mijn gevoel ge-
meenschappelijk hebben, is het ego-overstij-
gende aspect van de mens, die zich verbonden
voelt met iets dat groter is dan hemzelf Bij de
UvH-hoogleraar Herman Coenen komt dit tot
uiting in de weg van de lichamelijkheid, zoals
blijkt uit zijn artikel 'Stem krijgen' en uit zijn
verhandeling 'Lichamelijkheid in de geestelijke
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verzorging: een lijfelijk essay' (1998:41-53; 1996:

881-885). Bij UvH-student en theoloog Fons

van den Boogert is dit gelegen in een rehabili-
tatie van het begrip 'ziel', blijkens zijn artikel
'Humanistisch geestelijk werk als zorg voor de
ziel' (1998:25-34). Ook Universitair Hoofddo-

cent Ton Joma en socioloog Van Steenbergen
proberen een lans te breken voor spiritualiteit in
humanistische kring.

Humanisme en spiritualiteit volgens Joma
en Van Steenbergen
In het maandblad Geestelijke Verzorging gaat Ton
Joma uitgebreid in op de relatie tussen spiritu-
aliteit en humanisme. Het pleidooi in zijn twee-
delig artikel, getiteld 'Spiritualiteit, kem van
professionaliteit', vertoont naar mijn mening veel
overeenkomsten met dat van Peter Samwel

Ooma, 1998a:33-44; 1998b:17-28). Ook hij
brengt spiritualiteit in verband met 'de weg naar
binnen'. Hij beschrijft aan de hand van veel
voorbeelden en citaten dat die weg naar binnen

ons brengt bij een soort decentratie van het ik:
de ervaring dat ons diepste innerlijk zich ver-
houdt tot de ander en het andere, met andere
woorden verbonden is met een groter geheel.
Het gaat er in zijn betoog niet om dat wij onze
nieuw verworven autonomie prijs geven, maar
dat wij deze uitdiepen en zoeken naar het anker-
punt, waar het 'ik' samenvalt met of uitmondt in
'de ander' en 'het andere'. De een noemt dit
wellicht 'God', de ander 'ziel', en weer een ander
'hoger zelf. Joma noemt in dit verband 'autono-
mie in verbondenheid', want vanuit deze diepe-
re persoonsoverstijgende realiteit, vinden we een
'innerlijke maat die zich verhoudt tot de orde
van de natuur en die van de geest' (1998a:38).
Het is in zijn visie deze innerlijke maat die een
verantwoordelijke omgang met levensvragen
genereert. 'Voorbij het egocentrisme, waarin het
eigene en het andere tegenover elkaar staan, vin-
den we een verbindende overpersoonlijke scha-
kel naar de ander: in de diepte van onze ziel zijn
het eigene en het andere gemeenschappelijk, en
daardoor in zekere zin openbaar. Verworven
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inzichten dienen daarom niet alleen het eigen

heil, maar in potentie ook dat van de ander en
van de omgeving' (1998a:38).

Van Steenbergen citeert in zijn artikel 'Huma-
nisme en het nieuwe religieuze bewustzijn' wat

het Humanistisch Verbond in de tijd van haar
oprichting in 1946 onder de term humanisme

verstond, te weten 'de levens- en wereldbe-
schouwing die zich zonder uit te gaan van een

persoonlijke godheid, baseert op de eerbied voor
de mens als bijzonder deel van het kosmisch
geheel' ((1993:171-182; 172). Ik vind deze

omschrijving opmerkelijk omdat het meer van
een holistisch - Van Steenbergen zou zeggen
'organisch' - dan van een antropocentrisch

gericht mens- en wereldbeeld getuigt. Ook de
uitgangspunten die Van Steenbergen citeert uit
het eerste manifest van een aantal vooraanstaan-
de Amerikaanse humanisten, de zogeheten
Humanist manifestos I uit 1933, vind ik opmer-
kelijk. Zo stelt dit manifest onder andere dat de
mens deel is van de natuur, dat humanisten een
organisch wereldbeeld hebben en van mening
zijn dat het traditionele dualisme tussen geest en

lichaam verworpen dient te worden, evenals dat
het onderscheid tussen het sacrale en het profa-
ne niet langer gehandhaafd kan blijven (1993:
173).

Onder meer aan de hand van dit soort citaten
laat ook van Steenbergen zien dat het huidige
humanisme ver af is komen te staan van haar
eigen verleden en dat hierin eigenlijk altijd
ruimte is geweest voor een religieuze stroming.
Van Steenbergen bepleit een postseculier huma-
nisme dat zich niet alleen door de Verlichting,
maar ook door de Renaissance laat inspireren.
Zijn inzet is een humanisme dat inspeelt op wat
hij het 'nieuwe religieuze bewustzijn' noemt.
Dit bewustzijn onderscheidt zich van meer tradi-
tionele vormen van geloof en godsdienst, omdat
het om immanente, directe en onbemiddelde
ervaringen gaat, zonder verwijzing naar open-
baring en godsgeloof. Ook hij benadrukt dat het
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om ervaringen gaat die we kunnen beleven door

diep in onszelf te duiken. Dit laatste gegeven

zien we bijvoorbeeld - aldus Van Steenbergen -
terug in bepaalde ontwikkelingen binnen de

psychologie, namelijk in de ontwikkeling van de

transpersoonlijke psychologie. Hierin wordt de
vloeiende overgang van het gebied van de psy-
che naar het gebied van het transpersoonlijke,

ofwel het spirituele en het religieuze, benadrukt.
Overigens beschrijft van Steenbergen niet alleen
ontwikkelingen in de psychologie, maar ook in

het feminisme, de milieubeweging, de mana-
gementkunde en de natuurkunde. In al deze
ontwikkelingen ziet hij 'radicale vernieuwings-
tendenties in ons mens- en wereldbeeld' (1993:

182).

Voorlopige conclusies
Ik hoop met het voorgaande te hebben aange-
toond dat het humanisme van het Humanistisch

Verbond inderdaad gedateerd is en toe aan
vernieuwing en verbreding. Niet alleen haar
eigen verleden, maar ook diverse maatschappe-
lijke en wetenschappelijke ontwikkelingen
rechtvaardigen zo'n stap. Dat zo'n stap niet een-
voudig is en veel weerstand oproept, is om
diverse redenen begrijpelijk. De noodzakelijke
vernieuwing en verbreding raakt het humanis-
me namelijk in de kern van haar uitgangspun-
ten; het speelt zich af op het niveau van mens-
en wereldbeeld en heeft raakvlakken met het
wetenschappelijk paradigma dat eraan ten
grondslag ligt. Het gaat dus niet om oppervlak-
kige aanpassingen, maar om diepgaande wijzi-
gingen. Wijzigingen die op den duur wellicht
ook de organisatiestructuur en de maatschappe-
lijke inbedding van de humanistische organisa-
ties in het algemeen en het humanistisch
raadswerk in het bijzonder zullen raken.

Diverse auteurs hebben benadrukt dat het
Humanistisch Verbond zich niet ongestraft kan
isoleren, wil het haar stimulerende en binden-
de kracht behouden. Het Newtoniaanse en
Cartesiaanse paradigma, waarvan het mens- en
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wereldbeeld van het huidige humanisme door-

trokken is, is achterhaald en moet op de helling.
De mens is niet alleen autonoom en zelfbewust,

maar ook onvoorspelbaar en voor zichzelf een

vreemde; de wereld is niet alleen maakbaar en
beheersbaar, maar ook autonoom en doortrok-
ken van een eigen dynamiek; de mens staat niet

los van de natuur maar is ook zèlf natuur. De tijd
van het scheidingsdenken is voorbij. Dualiteiten
als: ik-ander, lichaam-geest, profaan-sacraal,

objectief-subjectief en antropologie-ontologie
verliezen aan zeggingskracht. De vraag is ofhet
Humanistisch Verbond in staat is om adequaat

op deze ontwikkelingen in te spelen en - om
met Samwel te spreken - 'de andere helft' van

het humanisme in zich op te nemen. Ik hoop

het, want anders vrees ik dat het mij - en wie

weet hoeveel anderen - net zo zal vergaan als
Peter Samwel en dat het Humanistisch Verbond
te zijner tijd ook bij ons zal moeten concluderen
dat het humanistische Jasje' te krap is geworden.

Humanisme in relatie tot natuur,
mythen en sprookjes

Persoonlijke motieven
Lange tijd heb ik onbewust afgezien van het
expliciteren van mijn eigen levensbeschouwe-
lijke inspiratie en mijn visie op het humanisme.
Hoewel ik wel degelijk affiniteit voelde met het
thema, was er toch iets dat me weerhield het te
doen. Aangezien het einde van mijn studie aan
de Universiteit voor Humanistiek steeds meer
in zicht kwam, evenals het benoemingsgesprek
namens het Humanistisch Verbond, kon ik deze
'struisvogelpolitiek' niet langer volhouden. Ik
besloot mijn weerstand te onderwerpen aan een
nader onderzoek. In deze persoonlijke zoektocht
bleken de knelpunten niet zo heel moeilijk
traceerbaar. Mijn levensbeschouwelijke inspira-
tie bleek niet zozeer gesitueerd in het huidige
humanisme, alswel in religie en spiritualiteit.
Mocht ik mijzelf nog wel een humanist noe-

men?
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Door mijn intuïties met betrekking tot het hui-

dige humanisme te ordenen, kon ik mij er intel-

lectueel toe verhouden. Voordat ik echter in
kon gaan op datgene wat ik miste, de zogenaam-
de 'andere helft', was het voor mij noodzakelijk

mijn visie op de 'bestaande helft' te toetsen.
Zoals uit het voorgaande is af te leiden, heb ik
met behulp van diverse auteurs woorden kun-

nen geven aan hetgeen ik intuïtief voelde. Het
huidige humanisme is inderdaad eenzijdig en
weinig ontvankelijk voor spiritualiteit. Nieuw

voor mij is dat ik in mijn bezwaren allesbehal-
ve alleen sta.

Zoals ik heb laten zien kan op een overtuigen-

de wijze worden betoogd dat spiritualiteit en
transcendentie behoren tot de wortels van het
humanisme. De weerstand hiertegen lijkt met
name gelegen in het vasthouden aan een a-reli-
gieuze, 'onttoverde' identiteit. Om tegemoet te
komen aan deze weerstand wil ik de aandacht
vestigen op een alternatieve weg om tot ver-
breding en vernieuwing van het humanisme te

komen. Ik doel daarbij op de levensbeschou-
welijke inspiratie die mijns inziens uitgaat van
een aantal visies op natuur, mythen en sprook-

Jes.

Hl/mallisme eli de Ilatl/l/r
Het begrip natuur is een niet eenduidig concept,
zoals de auteur R. Hepburn uitgebreid laat zien
in zijn bijdrage' Phi/osophica/ ideas of Natl/re' aan
de Ellcyclopedia e.?f Phi/osophy (Hepburn, 1967: 15-
20). Ontwikkelingen in de filosofie laten zien
dat wat aan de natuur wordt toegeschreven, als
het ware het denken in de filosofie weerspiegelt.
De natuur gebruiken als bron van ethiek en
esthetiek is de mens weliswaar niet vreemd maar
leidt evenmin tot eenduidige en dus absolute
uitspraken. Toch bieden actuele ontwikkelin-
gen in het denken over de nat.uur interessante
aanknopingspunten. Ik doel hierbij op een stro-
ming die door de filosoof Arne Naess, een
belangrijke vertegenwoordiger ervan, is aange-
duid met de term deep-ec%gy (Naess, 1995: 107-
116).
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Deze stroming - door sommigen ook wel eco-

centrisme genoemd - is zo interessant omdat ze

zich veel breder oriënteert dan het gebied van
waaruit zij naar mijn weten voortkomt, name-

lijk de milieubeweging. Wat diverse denkers
met betrekking tot dit thema, zoals Zweers,

Skolimowski, Berman, Eckersley, Boersema en
Naess, met elkaar gemeen hebben, is dat ze de

milieu problematiek op een heel fundamenteel
niveau doordenken (Zweers, 1995:212-236;
Skolimowski, 1985:64-88; Berman, 1986: 143-

167; Eckersley, 1992:49-71). Zij doen dat name-
lijk vanuit de perspectieven van mens- en

wereldbeeld en van wetenschappelijke para-
digma's. In de kern proberen ze allemaal af te
rekenen met het Verlichtingsdenken en het

daarmee samenhangende - op technisch-weten-
schappelijke rationaliteit gebaseerde - weten-
schappelijke paradigma, dat de mens heeft
losgemaakt van de haar omringende wereld. De

mens en zijn wereld werden beiden gereduceerd
tot te kennen en te onderzoeken grootheden.

Voorgenoemde auteurs beschrijven hoe - in
onze postmagische en -mytische kijk op de
wereld - alles wat niet wetenschappelijk te
onderzoeken en te bewijzen valt, wordt verban-
nen naar de wereld van de religie, de kunsten en
de seksualiteit. De zogeheten ecocentristen
komen hiertegen in opstand en plaatsen de mens
weer in de wereld. De mens staat niet boven of
los van de natuur, laat staan van zijn éigen
natuur. Veeleer maakt hij hiervan fundamenteel
deel uit. De mens is niet uniek vanuit het per-
spectief dat deze betekenis zou geven aan een op
zichzelf betekenisloze wereld. Integendeel, de
natuur - óók de menselijke natuur - heeft een
intrinsieke waarde, en die staat los van de bete-
kenis die de mens haar verleent. Het begrip
interferentie, dat regelmatig terugkeert bij de
ecocentristen, refereert aan de veronderstelde
samenhang tussen en wederzijdse beïnvloeding
van alle organismen, de mens inclusief.
Ecocentristen wordt nogal eens verweten dat zij
niet wetenschappelijk zouden zijn in hun argu-
menten. Hun verweer luidt echter dat juist het
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zogenaamd wetenschappelijke wereldbeeld

waarop die kritiek is gestoeld, in wetenschap-

pelijk opzicht achterhaald is. Eckersley zegt in
dit verband dan ook dat het ecocentrisme afre-

kent met de belangrijkste kenmerken van dit
wereldbeeld, namelijk: het technologisch opti-

misme, het atomisme ofwel de subject-object
scheiding en de mensgerichtheid. Meer speci-

fiek ageren zij tegen de vooronderstelling dat er
een duidelijke scheiding tussen de mens en de
rest van de natuur zou zijn, alsof de mens als

uniek (want: moreel) wezen geldt en de niet-
menselijke natuur slechts als dienend voor de

mens (Eckersley, 1992:51).

Ook de (milieu)filosoof Zweers benadrukt de

beperkingen van de gangbare wetenschapsop-
vatting. Zijn kritiek spitst zich toe op het
kentheoretisch dualisme, met andere woorden
op de scheiding 'kennend subject' versus 'te

kennen object'. Hij houdt dan ook een pleidooi
voor een 'kenleer in ecologisch perspectief.'
Hiermee doelt Zweers op een kenleer waarin

niet alleen de rede, maar ook gevoel of emoties

en lichamelijke of zintuiglijke gewaarwordingen
een plaats krijgen. Omdat de mens deel uitmaakt
van de natuur is het voor het vergaren van
objectieve kennis niet voldoende om de natuur
te onderzoeken als waren we als mens buiten-
staanders. Voor het vergaren van 'echte' ob-
jectieve kennis zijn ook onze persoonlijke
betrokkenheid en ervaringen van belang. Ook
deze behoren object van onderzoek te zijn. Niet
alleen ons denken, maar ook ons gevoel en ons
lichaam zijn in dit opzicht van betekenis en het

trainen waard (Zweers, 1995:212-236).

Hoogleraar Fons Elders noemt de ecocentrist
Naess een filosoof én ethicus. Een belangrijk uit-
gangspunt van Naess, namelijk: the ultilllate ullity
if all beillg, is niet slechts de weerslag van een feit,
maar is óók een streven, met andere woorden:
ook een nomutieve uitspraak. Gesteld kan wor-
den dat Naess met dit soort uitspraken de filo-
sofie en de ethiek uit hun wederzijds isolement
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haalt en met elkaar probeert te verzoenen. Voor

dit betoog zijn de ideeën van Naess vooral van

belang in het licht van begrippen als moraliteit
en verantwoordelijkheid. Hij haalt de zorg voor

de ander en voor onze omgeving uit de sfeer van
plichtsbesef en zelfopoffering. Hij stelt dat we

door ons ego optimaal te ontwikkelen - van een
sociaal zelf, via een metafysisch zelf, tot een
ecologisch zelf - pas in staat zijn ons daadwer-
kelijk te identificeren met de ons omringende
wereld. In de woorden van Naess: 'The ecologi-
cal self of a persolI is that with which this persolI iden-
tifies' (Naess, 1995:227). Deze identificatie leidt
noodzakelijkerwijs tot gedrag waarin we de
ander en het andere geen kwaad (willen) berok-

kenen. Identificatie veronderstelt immers empa-
thie en solidariteit en maakt voelbaar dat het

eigenbelang niet strijdig is met dat van andere

mensen en van de natuur.

Een zeer interessant perspectief wordt ook gebo-
den door de schrijver Berman. In zijn artikel 'De

terugkeer van Eros' stelt hij dat wij in de

voorbewuste kindertijd nog één zijn met onze
omgeving. Dan immers wordt de ervaring nog
niet gekenmerkt door een scheiding tussen dat
wat later het 'ik' of 'ego' zal heten en de men-
sen of de wereld om ons heen. (Herman, 1986:
143-167). In onze kindertijd wordt daarmee de
basis gelegd voor een nooit meer uit te roeien
'holistisch' verlangen. De gevoelswaarde van die
ervaring draagt ieder met zich mee. Ikzelfkén
die (sluimerende) gevoelswaarde, dat verlangen
naar eenheid, goed. En Bermans visie laat - op
een voor mij verrassende manier - zien waar dat
gevoel vandaan komt, namelijk van de lang gele-
den voor ieder zo actuele ervaring dat 'ik' en 'de
ander' of 'ik' en 'het andere' nog één waren. En
de in ons verankerde herinnering aan die erva-
ring van eenheid zal ons nooit helemaal loslaten.
Omdat er - volgens Herman - in de voorbe-
wuste kindertijd nog geen ego-bewustzijn is
ontwikkeld, vallen logos en eros nog samen en
leven we nog in wat hij een 'kosmische anoni-

miteit' noemt.
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I3erman gaat nog een stap verder: de scheiding

tussen ik en de wereld is deels - naast het groei-

proces als zodanig - verklaarbaar door mecha-
nismen als beheersing en aanpassing. Anders dan

in ons tijdsgewricht speelden deze mechanismen
niet altijd een grote rol. Ooit was de ervaring
van scheiding tussen ik en de wereld minder

prominent aanwezig, waardoor het ego zoals wij
dat tegenwoordig kennen en duiden, zich niet
ontwikkelde. Het ego is daarmee geen inherent
universeel gegeven, zo benadrukt I3erman. Het
verlangen naar heelheid daarentegen wel.

De gedachte dat dit verlangen naar heelheid, dat

mensen zó eigen is, een welhaast universeel
menselijke basis zou hebben, is voor mij nieuw
en opzienbarend. Ik vind dit idee dan ook van
belang voor een breder perspectief op het huma-
nisme. Mede omdat dit het 'holistische' verlan-
gen uit de sfeer van godsgeloof of het 'hemels
paradijs' haalt. Het verlangen naar heelheid
wordt door Berman als het ware verankerd in
de ontwikkeling en de lichamelijkheid van men-
sen. En daarmee wordt het terugplaatst in ons
aardse bestaan.

Wat hebben humanisme en spiritualiteit nu met
het voorgaande te maken? Zoals gezegd zijn de
ontwikkelingen in de filosofie en in het den-

ken over de natuur aan elkaar verwant. Het eer-
der genoemde postmodernisme vertoont dan
ook veel overeenkomsten met het gedach-
tengoed van de ecocentristen. Hoewel hun
beider kritiek zich niet rechtstreeks op het
humanisme richt, is er voor humanisten reden
genoeg om zich de kritiek aan te trekken. Zoals

ik heb betoogd, vertoont het huidige humanis-
me nog veel kenmerken van het Verlichtings-
denken. Juist tegen de belangrijkste kenmerken
van dit denken, namelijk het scheidingsdenken
en het primaat van de rede, komen de post-
modernen en ecocentristen in opstand. Het eco-
centrisme lijkt hier nog iets aan toe te voegen,
te weten het antropocentrisme.
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Ecocentristen staan niet alleen de eenheid van

mens en natuur voor, maar benadrukken tevens

dat de natuur een intrinsieke waarde heeft, die

los staat van de waarde die de mens haar toekent.
Vanuit deze optiek lijkt de mens iets van de

natuur - ook van zijn éigen natuur oflichame-
lijkheid - te kunnen leren. Het ideaal dat zij

opwerpen staat daannee verre van de idee dat de
mens betekenis zou geven aan een in zichzelf
betekenisloze wereld. De mens is niet de kroon

op de schepping, maar een gelijkwaardig onder-
deel van de schepping.

In vergelijking met de postmodernen besteden

de ecocentristen meer aandacht aan de mens in
relatie tot de natuur en de kosmos, waardoor zij
wellicht beter in staat zijn tot een vertaalslag van
kosmologie naar ethiek.

Niet alleen Naess legt overigens een verband
tussen filosofie en ethiek, ook Skolimowski doet
dit. In zijn artikel 'Ecologisch humanisme' laat

Skolimowski zien dat hij streeft naar een eco-
logisch humanisme, waarin niet de mens maar
de evolutie centraal staat (Skolimowski, 1985:
63-76). Door de evolutie te onderzoeken op
haar structuur en wetmatigheden, wordt duide-
lijk dat de mens daarin een unieke plaats heeft:

niet in instrumenteel opzicht maar juist als
noodzakelijk gevolg van deze evolutie waarin
niets toevallig is. Skolimowski houdt dan ook
een pleidooi voor een nieuwe kosmologie,
waarin '[ ... ] de mens van het allergrootste belang
wordt geacht, niet op zichzelf staand, maar als
een lichtend onderdeel van het zich ontvou-
wend evolutieproces' (1985:76). De mens als

produkt en als drager van de evolutie, een pro-
ces van voortdurende transcendentie, is 'mira-
culeus en heilig' (1985:76). De mens - als drager
van het intrinsieke vermogen tot spiritualiteit,
vrijheid en verantwoordelijkheid - is in de ogen
van Skolimowski dan ook niet de maat van alle
dingen. Menselijke waarden moeten worden
afgeleid van en gerelateerd worden aan de struc-
tuur van de zich ontwikkelende evolutie.
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Van het huidige humanisme wordt vaak gezegd

dat het geen integraal natuurbeeld heeft en dat
zij geen visie heeft op de relatie tussen mens,
kosmos en natuur. Voor een actueel functione-

rende levensbeschouwing kan dat worden opge-
vat als een gemis. Het humanismc is vooral

mcns-gcricht en in vroeger tijden van religieus
dogmatisme was een dergelijke gerichtheid ook
nódig om dc mens te bcvrijden van haar onder-

worpen en onvrije positie. Inmiddels heeft de

kerk haar dwingende grecp op de mens verlo-
ren. Nu dc mcns in cen seculicrc samenleving
op zoek is naar eigen zingevingskaders en een

meer autonoom waarden- en normenstelsel, is
een vooral op de mens gericht humanisme te
mager. Het is teveel gericht op de buitenkant en

op het beschrijven en analysercn van de ken-
merken van het mcnselijke bestaan. Het heeft

daannce te weinig oog voor het geheel, voor de
grotere verbanden, de diepere bctekenissen, de
onderlinge samenhang. Het wekt de suggestie
dat hct leven beheersbaar is en dat het op den

duur voor de mens geen geheimcn mcer kent.
Die suggestie strookt cchter niet mct de mense-

lijke ervaring en wellicht ook niet met het
menselijk verlangen. In dat opzicht hebben eco-
centristen het humanisme mccr tc bieden dan de
postmodernen: zij geven de mens als het ware
weer handen en voeten, ze wortelen de mcns
weer in zichzelf cn in de wcreld cn doen recht
aan het gevoel dat dc mens niet 'dc alfa en de
omega' van alles is. De ecocentristcn roepen hct
beeld op van een mccr 'romantisch' humanis-
mc, waarin plaats is voor mysterie en voor een
mensoverstijgende realiteit waarin niet allecn dc
menselijke maat de norm is.
Het ecocentrisme tenslotte, kan - in tegenstel-
ling tot postmoderne visies - geen nihilismc en
waardenrelativisme verweten worden. Integen-
deel, ecoccntristen integreren de menselijke
ethiek juist in hun kosmologic.

Humanisme en de mythen en sprookjes
Ook dc mythen cn sprookjes rocpen een inte-
graal bceld op van dc mcns in relatie tot dc
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natuur en de kosmos. Ze ontstonden dan ook in
een tijd waarin dc mens zich nog sterk verbon-

den voeldc met zijn omgeving; de scheiding tus-
sen de binncn- en buitenwereld werd nog veel
minder sterk belccfd. Bovendien ervaarde dc

mens deze omgeving vaak als mystericus, angst-
aanjagend en/ of hcilig. Men had veeleer het
gevoel 'overgelevcrd' te zijn aan deze omgcving

dan dat men haar kon beheersen. Zowel mythen

als sprookjes kenncn een oppervlakte- en een
dieptestructuur. De oppervlakte-structuur wordt
gevormd door het aan tijd cn plaats gebondcn

verhaal; de diepte-structuur door de 'arche-
typische onderlaag', waarin we de tijdloze
ocrpatronen van het lcvcn kunnen herkcnncn.

Sprookjes staan in vergelijking met mythen

dichter bij de rcaliteit. Zowel de mythe als het
sprookje probcrcn de wereld in haar diepte te
beschrijven cn tc verklaren. In het sprookje zijn
de mythische thema's echter meer verborgen; ze

zijn als het ware meer verinnerlijkt en vermen-

selijkt. Het sproo~e opent zowel een pcrspec-
tief naar onze buitcnwereld als naar onzc
binncnwereld. De weg naar buiten voert ons via
de dieren, de planten en de stenen tot over de
grens van de 'gewone wereld'. De wcg naar bin-
nen beschrijft het zieleicven van de mens, met
anderc woorden de verschillcnde aspecten van
het menszijn, en voert ons tot over dc grcns van
het bcwustzijn, naar de wereld van het onbe-
wuste of de onderwereld.
Ook in mythen is dit binncn-buiten thcma aan-
wijsbaar. Dc binnenwereld wordt geprojecteerd
in de buitenwereld, bijvoorbeeld door onze ang-
stcn te verbeelden als draken en monsters.
Andersom herkenncn we dc buitenwereld ook
in onszelf, zoals we bijvoorbeeld in de bijschrij-
ving van de wecrsgesteldheid onze gcmoed-
stoestand kunncn herkennen. 1

Hecl mooi in een vertelling van dc mythe van
Promethcus is bijvoorbeeld het beeld van de
lever en de adelaar als symbool voor het ceu-
wige gevecht tusscn lichaam en bcwustzijn. Dc
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adelaar, het symbool van ons bewustzijn, komt

tijdens de dageraad en vreet de lever, symbool

van onze vitaliteit, aan. Als het nacht wordt, ver-

dwijnt de adelaar en krijgt de lever de kans zich
te herstellen. Het beeld dat in het licht van de
strijd tussen lichaam en geest wordt opgeroepen,
is dat van het (dag)bewustzijn (het denken) dat
versteent en het lichaam dat gedurende de nacht
vitaliseert. 2

Hoewel ik het belangwekkende gebied van de

mythen en sprookjes hiennee natuurlijk op geen
enkele manier recht heb gedaan, wil ik toch heel

kort ingaan op het belang van dit domein voor
het humanisme. Ik denk dat mythen en sprook-
jes ons opnieuw gevoelig kunnen maken voor
de dieptestructuren van het leven. Ze geven
even een doorkijkje naar een wereld achter onze
zichtbare tijd-ruimtelijke wereld. Juist omdat ze
zo meervoudig zijn en zovele lagen kennen,
spreken ze ons ook op meerdere bewustzijnsla-
gen tegelijkertijd aan. Ze zijn in hun diepte
moeilijk te analyseren en laten daarmee zien dat
ook het leven in zijn diepte niet te analyseren
valt. Zoals de mythe en het sprookje ons ver-
stand te boven gaan, zo gaat ook het leven ons
verstand te boven. Bovendien maakt het
bescheiden. Het laat zien hoe relatief een begrip

als vooruitgang is, als je beseft wat een (verge-
ten) wijsheid over de mens en de wereld in deze
oude verhalen verborgen ligt.

Tot slot

Als ik de vragen die ik mezelf in de inleiding
stelde, nog eens bezie, dan moct ik concluderen
dat er niet alleen een meer volledig humanis-
me nodig is, maar dat dit voor mijn gevoel ook
mógelijk is. Het Humanistisch Verbond kan
haast niet anders dan concluderen dat haar hui-
dige uitgant,'Spunten eenzijdig en gedateerd zijn,
en dat er zowel in haar eigen verleden als in het
heden aanknopint,'Spunten voor vernieuwing en
verbreding zijn te vinden. Dat het hierbij niet
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kan gaan om wat oppervlakkige aanpassingen, is

reeds betoogd. Daarvoor staan teveel basale uit-

gangspunten van het huidige humanisme, te
wcten het primaat van de mens en het primaat

van de rede, tcr discussie. De mens zal zich niet
alleen opnieuw moeten verbinden met zijn
omgeving, de natuur en de kosmos, maar ook
met zichzelf en met zijn eigen natuur en li-
chamelijkheid.

Vcrb inden veronderstelt een houding van open-
heid en nieuwsgierigheid: niet alleen het ver-
stand is erbij betrokken, maar ook het gevoel en

het lichaam. Verbinden veronderstelt verder een
houding van empathie en nabijheid, en is gericht
op onderlinge a(~temming en gezamenlijke
groei. Deze op verbinding gerichte houding ver-
schilt wezenlijk van de houding die ons meer
vertrouwd is, te weten die van distantie, analy-
se en beheersing. Het laatste weerspiegelt een
houding waarvan steeds duidelijker wordt dat
die ontoereikend is. Dit, omdat zowel de mens
als de wereld zich niet in hun diepte, com-
plexiteit en samenhang laten analyseren en
beheersen. Binnen het humanisme zal dan ook
moeten worden erkend, dat de menselijke maat
als norm ontoereikend is. Niet alleen omdat de

mens niet alle wijsheid in pacht heeft, maar ook
omdat niet alleen aan de mens, maar ook aan de
natuur en de kosmos een intrinsieke waarde kan
worden toegekend. Het humanisme moet de
mens als het ware weer verankeren in de natuur
en de kosmos, en op die manier uitgroeien tot
een meer complete levensbeschouwing: een
levensbeschouwing waarin ook ethiek en esthe-
tiek een plaats krijgen toebedacht.

Dat het hierboven geschetste tot de mogelijk-
heden behoort, laten meer spiritueel georiën-
teerde humanisten zien. 'De weg naar binnen',
waarover Samwel, Joma, Van Steenbergen en
Naess spraken, lijkt mij hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Voor deze weg naar binnen hoe-
ven we onze autonomie en onze eigen verant-
woordelijkheid - als belangrijke peilers van hct
humanisme - nict prijs te geven. lntcgcndeel,
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spirituele interesses kunnen immers voortkomen

uit een innerlijk weten (Samwel), uit directe,
immanente, onbemiddelde ervaringen (Van
Steenbergen) of uit een in het lichaam verankerd

verlangen naar heelheid (Berman). Spirituali-
teit en humanisme blijken vanuit deze invals-

hoek goed te combineren.

Dat de weg naar binnen tevens een weg naar

buiten opent, zoals zowel Naess als Joma laten
zien, vind ik een mooie en hoopvolle gedachte.
Beiden beschrijven dat de weg naar binnen ons

brengt bij een ego-overstijgend punt, waarbij het
eigene en het andere niet meer tegenover elkaar
staan, maar als het ware in elkaar overvloeien.

Op een diep niveau ervaren we dan dat alles met
alles samenhangt en dat we uiteindelijk één zijn.

Op die manier kan een spirituele levenshouding
ons brengen bij een van binnen uit geleefde
moraal in plaats van een afgedwongen moraal.

Voor mij is een 'heel' humanisme in ieder geval

een humanisme dat spiritualiteit als mogelijkheid
aanvaardt. Dat de onderscheiding met andere
levensbeschouwelijke zuilen hiermee niet een-
voudiger wordt, mag geen beletsel zijn. Wellicht
moeten we in een tijd van afbrokkelende ver-
zuiling toch toe naar wat Kunneman (1996:336)
een vorm van 'algemeen bijzondere geestelijke
zorg' noemt en is deze toenaderingspoging van
de humanisten een goede stap in die richting.
Uiteindelijk is er, om met Samwel te spreken,
'maar één geestelijk leven'.

Greet Doornenbal is (ortllO)pedagoog ell vijfdejaars
studente aall de Universiteit voor Humanistiek.
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Mythe en droom

Wegen tot inzicht In wat het betekent om mens te zIJn

Daphne de Regt

De westerse wltl/I/r wordt gekenmerkt door het ontbreken van een samenhangend netwerk van

verhalen. In primitieve samenlevingen waren memenlevens ingebed in een levellde context van

verhalen en overleveringen. Mythen elI dromen speelden hierin een belangrijke rol en ze dien-

den dan ook mede als richtlijn om het leven vorm te geven. Er zijn tegenwoordig nog wel
domei'len waarin mythen elI dromelI een plek hebbCll, bijvoorbeeld in de kl/nst en in de Jllllgi-

aame psychologie. Voor het overige hebben zij echter eerder een amusementswaarde dan dat er

werkelijk belang aan wordt gehecht. Dit artikel zal geen pleidooi worden voor een temgkeer
naar vervlogen tijdeI!. Als stl/dent in de HI/manistiek ben ik wel op zoek naar manieren die
mensen kl/nllen gebmiken om hl/n levensverhaal te vertellen en daaraan betekenis te geven. bI

het onderstaande zl/llen daarom actl/ele visies worden gepresenteerd op oude manieren van ver-

halen vertellen en betekenis geven. Ik zal mij daarbij richten op mythen elI dromelI.

Inleiding

Al sinds het ontstaan van de mensheid worden
verhalen verteld en worden hieraan betekenissen
ontleend. Een manier waarop dit vroeger ge-
beurde, was aan de hand van de mythen. Hier-
in kwamen - op een metaforische manier -
menselijke thema's aan de orde en de thematiek
van de mythe bood dan ook aanknopingspun-
ten voor de verteller en zijn gehoor om het
eigen leven in te richten en zin te geven. Anders
gezegd: in mythen werd over existentiële the-
ma's verhaald op een manier die tot de verbeel-
ding sprak. Aspecten hiervan zouden mijns
inziens een verrijking kunnen betekenen voor
het humanistisch raadswerk. Om dit aanneme-
lijk te maken, beschrijfik de beweging die werd
gemaakt tijdens het vertellen van de mythe en
het achterhalen van de betekenis. Zoals zal blij-
ken, dienden beide op een doordachte en con-
templatieve wijze te gebeuren.

Praktische Humallistiek Ilr.4, Se jaargallg juli 1999

De existentiële betekenis van mythen speelt
geen promincnte rol in het westerse leven van
allcdag. Voor dromen ligt dat wellicht iets
anders. Hoewel de expliciete betekenisgeving
van dromen slechts lijkt voorbehouden aan
bepaalde New Age-georiënteerde stromingen,
is vrijwel iedereen bekend met het verschijnsel
dat de sfeer of inhoud van een droom een zeke-
re invloed kan hebben tot ver na het ontwaken.
Verder is het een bekend gegeven dat mensen
hun dromen steeds beter onthouden naarmate
zij zich daar meer op gaan richten. Voorzichtig
zou dan ook kunnen worden gesteld dat alle
mensen beschikken over een verborgen rijk aan
betekenisvolle verhalen. Degenen die hun dro-
men goed kunnen onthouden, vertellen vaak
over hct vreemdsoortige en metaforische karak-
tcr ervan. Ze lijken soms wel op de persoon toe-

gesneden mythen.
Gezien het voorgaande is het niet toevallig dat
sommigen stellen dat het rijk van de mythen en
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dat van de dromen niet zo ver van elkaar ver-

wijderd liggen. Volgens de psychotherapeut

Stephen Larsen liggcn mythische ervaringen zelfs
besloten in dromen. In de psychologie gaat men
er vanuit dat iedcrcen droomt. Van degenen die
zeggen niet te dromen, wordt verondersteld dat

ze dat wel degelijk doen maar dat ze hun dro-
men eenvoudigweg niet onthouden. Als het

evenwel zo is dat iedereen droomt en indien
dromen en mythen ovcreenkomstige elementen
bczitten die van existentiële betekenis kunnen
zijn, is het wellicht zinvol om te kijken in hoe-
verre zij een actuele waarde kunnen hebben in
de existcntiële begeleiding van mensen.

In het onderstaande begin ik met een beschrij-
ving van dc betekenis van mythen in primitieve

samenlevingen. Daarna zal ik een visie presen-
teren op de droom als mythische ervaring en op
de droom als persoonlijk gemaakte mythe. Van
het laatstc zal ik een voorbeeld geven uit mijn
eigen ervaring, waarbij ik gebruik zal maken van
cen specifieke methodc om dromcn te duiden.

Vervolgens bcsteed ik aandacht aan zogeheten
mythische dromen. Dit zijn dromen waarvan
wordt gesteld dat daarin universele thematiek
aan de orde is. Mijns inziens kan in het vertel-
len en interpreteren van mythen enerzijds cn in
het duiden van dromen anderzijds, éénzelfde
'beweging' worden geconstateerd. Ik hoop dui-
delijk te maken dat die 'beweging' van belang is
voor het humanistisch raadswerk, waarbij ik

mijn blik breder richt dan doorgaans binnen de
humanistiek gebruikelijk is.

De betekenis van de mythe

In zijn essay 'Prolegomena' uit de bundel Essays all
a saellce ciflllythology, komt de historicus Kerényi tot
de conclusie dat het woord 'mythe' ontoereikend
is en dat het woord 'mythologem' (mythologie)
een geschikter altematiefis. Dit bredere begrip ver-
wijst namelijk niet allccn naar een verzameling van
verhalen maar ook naar de wijzc waarop zij wor-
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den verhaald. De verhalen over goden, strijd en

onderwereld waren zijns inziens geen verzameling

wederwaardigheden die op een vaststaande wijze
werden gereproduccerd, maar vecleer vertellingcn
die opcnstonden voor verdere vormgeving. Het
begrip mythologem verwijst dan naar de bcweging

van en binnen die welbekende verhalen: het ver-
haal stond in zekere zin vast maar was tegelijkcr-
tijd beweeglijk. Er werd mct andere woorden
verhaald ovcr substantiële inhouden die gecn sta-

tischc vorm hadden maar die - indien gewenst -
door de verteller getransformcerd werden (Keré-
nyi, 1973:143). Volgens Kerényi is mythologie

daarmee zowel een verzameling van verhalen als
een vonn van kunstzinnige uiting, waarbij het laat-
ste zich toont in het op een beeldende manier vor-
men van het materiaal:

'In mythology the shaping is pictorial. A tor-
rent of mythological pictures streams out. But
the strcaming is at the same time an unfolding:
held fast as the mythologems are in the form of
sacred traditions, they are still in the nature
works of art' (Kerényi, 1973:143).

De betekenis die in een mythologem vervat ligt,
zou volgcns Kerényi niet tot zijn recht komen
wanneer men deze uitsluitend via interpretatie
probeert te achterhalcn. Met name wanneer de

mythe onderworpen wordt aan een wetenschap-
pelijke manicr van interpreteren, wordt zijns
inziens aan de ware betekcnis ervan voorbijge-
gaan. De betekenis van een mythologem kan
nooit op een duidelijker wijze naar voren komen
dan in de actuele vertelling. Juist in de taal ervan
komt de betekenis naar voren en men doet er dan
ook hct best aan om simpelweg te luisteren en de
verhaalde mythe voor zichzelf te laten sprcken.
In primitieve samenlevingen speelt de mytho-
logie een prominente rol. Het is niet slechts een
verzameling verhalen maar er wordt ook naar
gelecfd. Mythologie voorziet mensen van ma-
nieren om hun gcdrag te sturen en hun levcn zin
te geven. De verteldc mythe is hiemlee een bron
van betekenis en zingeving. In primitieve sa-
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menievingen is de mythe iets levends. Men ge-

looft dat datgene waarover verhaald wordt, ooit

echt gebeurd is en dat de wereld er nog steeds
door wordt beïnvloed. De mythe wordt levend
gehouden omdat men gelooft aat ze afkomstig

is van iets dat groter en belangrijker is dan het
'hier en nu' en dat zij het huidige leven daardoor

stuurt. De mythe heeft daarmee een symbolisch
karakter: het drukt op primaire en directe wijze
uit wat in een oertijd is gebeurd. Tegelijkertijd

geeft het ook blijk van iets universeels, iets dat

in de gedeeld ervaren inhoud van de wereld ver-
vat ligt. Verder heeft de mythe een verklarend
aspect. Zij drukt in zekere zin een ideale situatie

uit zoals die ooit was. Zodoende geeft een
mythe een voorbeeld van een ideaal en dient zij
als een soort voortzetting van dat voorbeeld:
mythologie verduidelijkt wat was, wat is en wat

zou moeten zijn.
In primitieve samcnlevingen spelen mythen zich
af in cen oertijd, de bron van waaruit alles
kwam. AI datgene wat daaruit voortkwam zal

zich in de kern eeuwig blijven herhalen. Dat-
gene wat een mythologisch verteller dan ook

doet, is terugkeren naar de bron of oorsprong:
hij stapt terug in de tijd om te vertellcn over hoe
het oorspronkelijk was en beleeft het als een
regressie naar het punt toen hij nog heel was en
alle tegenstellingen in zichzelf had verenigd. Zo
wordt de verteller wat in de mythologie wel
'Hct Goddelijk Kind' wordt genoemd. Het ver-
tellen van een mythe is voor de verteller een
soort inkeren in zichzelf, een terugkeer of zoek-
tocht naar de bron, de goddclijke vonk. Het
paradoxale hierbij is dat terwijl de verteller de
blik naar binnen richt en zich in zichzelf keert,
hij zich tegelijkertijd opent voor de bron van
alles. Kerényi verwoordt dit proces als volgt:

'The world itself speaks in images of origina-
tion that stream out from it. The mythological
"Fundamentalist" (Begründer) who, by
immersion in the self dives down to his own
foundations, founds his world. He builds it up
for himself on a foundation where everything
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is an outflowing, a sprouting and springing up

- "original" (ursprünglich) in the fullest sense
of the word and consequently divine' (Keré-

nyi,1990:146).

Door contact te maken met de eigen goddelijke
bron, komt men met andere woorden bij de god-
delijke bron van de hele wereld. In het vertellen
van de mythe - en dit is dan ook het grote thema

van de mythologie - wordt de goddelijke bron
van de hele wereld meegenomen naar het heden.

In het hoofdstuk 'Apollo en Dionysos' uit Apo/-
/0, Dionysos, Aphrodite en de anderen gceft Samu-
el IJsseling een beknopte beschrijving van de
'Griekse Religie'. In zijn visie wordt de Griek-
se religie gedragen door een ingewikkeld net-

werk van verhalen die echtcr geen eenheid
vormen: zo zijn de verhalen nict altijd met elkaar
vcrzoenbaar cn kunnen ze ook niet worden ver-
enigd door een groot en overkoepelcnd vcrhaal.
Als zodanig hcbben sommige verhalen een ver-

klarcndc functie en bieden ze een verantwoor-
ding van bepaalde gebruikcn en attitudes. Vcrder

bieden vrijwel alle verhalen richtlijnen voor de
vorming van culten, voor de ordening van de
samenleving, en voor het doorleven van belang-
rijke levensthema's. Tenslotte fungeren ze als
'[ ... ] een soort spiegel waarin iets zichtbaar wordt
dat in eerste instantie niet gezien kan worden en
houden ze de mens op die manier een beeld
voor van hoe hct met hemzelf en met zijn
wereld is gesteld.' (IJsseling, 1990: 178).

Volgens IJsseling betekent zichzelf kennen voor
de Grieken allereerst weten dat men geen god is
maar een mens, geen onsterfelijke maar een ster-
veling. Om dit te kunnen weten, is enige kcn-
nis van het doen en laten van de goden
verondersteld. In de Griekse cultuur behoorde
hct vcrtellen van mythen derhalve tot de paideia,
ofwel de opvoeding en de cultuur: mythen
waren verweven met het leven en met alles dat
zich daarin afspeelde. Het wekt dan ook geen
bevrecmding dat de Grieken de mens zagen als
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een 'ZO/Oll logoll echon, een levend wezen dat logos
bezit' (1990: 178). In zijn boek ziet IJsseiing

ervan af één passende vertaling van deze
omschrijving te geven; wel somt hij mogelijke

interpretaties op. Zo zou de meest gangbare vert-
aling zijn: de mens is een redelijk wezen. In de
actuele filosofie zou men ZO/Oll 10gOll echoll ech-
ter eerder vertalen met: de mens is een talig
wezen. Een andere betekenis van het woord logoll
[een vervoeging van logos, DdR] is 'betoog' of
'verhaal'. Een derde vertaling zou dus kunnen

zijn: de mens is een wezen dat leeft met verha-

len. IJsseiing stelt dat wanneer men deze laatste
vertaling van logos gebruikt, dit betekent '(. .. ] dat
de mens is ingeweven in een netwerk van ver-
halen dat bepalend is voor de wijze waarop hij
zijn bestaan voltrekt' (1990: 178).

IJsseling zegt het niet met zoveel woorden, maar
redelijkheid, taligheid en een levende context
van verhalen zijn blijkbaar allen van belang voor
een juist begrip van het leven in de Griekse
Oudheid. IJsseiing: 'De Grieken waren in ieder

geval vertrouwd met de namen van de goden,
met hun avonturen en hun bemoeienissen met
de mensen. Die vertrouwdheid vormde het
referentiekader voor hun doen en laten, spreken
en denken, en maakte het mogelijk te zien wat
zij zagen' (1990:178).

In onze mode me westerse cultuur ontbreekt een
vergelijkbare inbedding in een levende context.
Mythen worden nauwelijks meer verteld. Toch
is de mens nog steeds een wezen dat leeft met
betekenisvolle verhalen. Hoewel die verhalen in

onze tijd andere vormen hebben aangenomen,
in een andere vorm worden overgeleverd en
minder expliciet in het leven aanwezig zijn, zoe-
ken mensen nog altijd naar symbolen die voor
hen van betekenis zijn. Dit is dan ook het motief
waarom ik op zoek ben gegaan naar bronnen
waarin op een 'mythologische' manier wordt
verteld, waarin belangrijke (verborgen) bood-
schappen naar boven komen. Dit zijn bronnen
die tot de verbeelding spreken. Een dergelijke
bron is mijns inziens voorhanden en ieder mens
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heeft er bewust of onbewust ervaring mee. Ik

doel met het laatste op de droom, waarin sym-

bolen vervat liggen die voor mensen van bete-
kenis kunnen zijn. De droom kan in mijn optiek
gezien worden als bron van mythische ervaring.

De droom als persoonlijk gemaakte
mythe

In zijn boek The Mythic Imagination stelt de psy-

chotherapeut Stephen Larsen dat we de relevan-
tie van mythen voor het dagelijks leven kunnen

ervaren door het bewustzijn te oefenen. Hiervoor
zijn twee gerichtheden van het bewustzijn nodig:
enerzijds moet afstand genomen worden om de
positie van getuige of observant in te kunnen
nemen; anderzijds moet het bewustzijn zich blij-
ven gedragen zoals het dit altijd al deed. Larsen
stelt: 'We Ileed both se!! awareness and experiences to
have a streatll cif cOllsciollslless' (1996: 128). Hoewel
er tegenwoordig geen sprake meer is van een
fomlele, levende context van traditionele mytho-
logieën, wordt onze psyche nog steeds aange-
sproken door mythogems (1996: 128).

Deze mythogems kunnen worden opgevat als
bouwstenen van mythen en zijn volgens Larsen
van hetzelfde materiaal gemaakt als onze psyche.
Ze structureren het denken terwijl zij er tevens
deel van uitmaken. Dientengevolge mythologi-
seren wij in ons bewuste leven bij voortduring en
kunnen wij zelfs onbewust geleefd worden door
onze eigen manier van mythologiseren. Ook al
zijn we ons niet altijd bewust van de manier
waarop wij dit doen, ons gedrag en bewustzijn
wordt er wel door beïnvloed. In extreme geval-
len - zo stelt Larsen - wordt ons gedrag er zelfs
door bepaald zonder dat wij daarop invloed kun-
nen uitoefenen. Omdat het proces van mytholo-
giseren ons gedrag hoe dan ook beïnvloedt, is het
volgens Larsen belangrijk om ons bewust te wor-
den van de manier waarop wij mythologiseren.
Zodoende kunnen wij een inzicht krijgen in de
dieptestructuren die aan ons bewustzijn ten
grondslag liggen:
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'Myths appear interwoven with our feelings and

our behaviour - and our dreams. Wethink we

know how we feel most of the time, but we

may not take the time in daily life to notice all

the connections; how our soul life does in fact

hang together. 13y exercising both a linie extra

consciousness and a knowledge how myths

operate, we can help ourselves make sense - to

ourselves' (1996:131).

Larsen noemt zes manieren waarop mythen in
ons dagelijks leven voorkomen. Voor dit artikel
is slechts de eerste relevant, namelijk de sponta-
ne mythische ervaring die onder andcre voor-
komt in dromen. Het is kenmerkend voor de
spontane mythische ervaring dat dit buiten de wil
om gebeurt. Verder is de ervaring direct en wordt
men meegenomen in de ervaring. Overigens
kunnen niet alle dromen gerekend worden tot
deze spontane mythische ervaring. Mensen die
bijvoorbeeld ernstig traumatische gebeurtenissen
hebben meegemaakt in hun leven, kunnen
gekweld worden door nachtmerries die op deze
traumatische gebeurtenis(sen) betrekking hebben
of daaraan refereren. Hoewel deze herbelevings-
dromen ook spontaan - buiten de wil van de dro-
mer om - optreden, is er een wezenlijk verschil
tussen deze dromen en dromen die gelden als
spontane mythische ervaring: de betekenis van de
eerste categorie is vooral gericht op verwerking,
terwijl bij de tweede soort de betekenis relatief

open ligt.
Ter illustratie beschrijft Larsen een droom van
een van zijn cliënten. Naarmate de sessie vordert,
achterhalen ze stap voor stap de betekenis ervan.
Hierover zegt hij: 'The dream by itself was not suf-

ficient to provoke an insight until its images and their
potentialmeaning were brought to consciousness. At
sueh a mometlt, all 'aha!' takes plaee; a mythogem has
spoken to life' (1996: 129). Om aan het mythogem
betekenis te kunnen toekennen, wordt er buiten
de spontane mythische ervaring van de droom
getreden. Op een reflexieve wijze wordt datge-
ne wat er in de droom is gebeurd, geanalyseerd.

Daarbij wordt naar dc bctekenis van de droom
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gekeken voor de periode van het leven waarin de
desbetreffende persoon deze droom had.

In Larsens theorie gaat het om mythische
(droom)ervaringen die individuele betekenis heb-
ben. Joseph Campbell, een van de belangrijkste
auteurs over mythologie, sluit hier in zekere zin
bij aan als hij zegt: 'De droom is de persoonlijk
gemaakte mythe, de mythe is de van de persoon
losgemaakte droom'(Campbell, 1966:21). Zowel

mythe als droom zijn op dezelfde algemene
manier symbolisch voor de drijfkrachten van de
psyche. Maar in de droom worden de figuren
vervormd door specifieke problemen en oploss-
ingen, terwijl in de mythe de ten tonele gevoer-
de problemen en oplossingen geldigheid hebben
voor de gehele mensheid (1966:21).

De methodiek van Faraday
Larsen illustreert zijn visies over mythische
droomervaringen aan de hand van een aantal
casussen. Hij beschrijft echter weinig van zijn
mcthodiek om dromen te duiden. In haar boek
Het spel van onze dromen doet Ann Faraday dat
wcl. Zij presenteert een mcthodiek waarmee de
betekcnis van dromen kan worden achterhaald.
Ze legt daarbij nogal de nadruk op het feit dat het
nict om vaststaande bctekenissen gaat maar om
individuele inzichten. Hierbij wordt - vergelijk-
baar als bij Larscn - door middel van associaties
gezocht naar interpretaties die een Aha-Erlebnis
oproepen bij de individuele dromer.
Faraday wijst daarbij een eventuele archetypische
symboliek in dromen niet geheel af De dimen-
sie van haast metafYsische betekenis van de wer-
kingen van de menselijke ziel is ook iets waar zij
aan gelooft, hoewel ze zich haast om daaraan toe
te voegen: '[ ... ] maar het is beslist niet waar dat
alle dromen voortkomen vanuit dit niveau, zoals
Jung [...] voortdurcnd met klem betoogde' (Fara-

day, 1976:68).
Het achterhalen van de betekenis van de droom
begint volgens Faraday bij het associëren. Een
associatie kan worden gezien als een verbinding
van bewustzijnsinhouden, een onwillekeurige
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verbinding van verwante voorstellingen. Bij het

associëren worden de verschillende elementen uit
de droom in verband gebracht met beelden,
gedachten en gevoelens uit het wakende, bewus-
te leven. Dit overigens - en dat behoort tot de
methode - zonder daar al te bewust bij na te den-
ken. Hierbij krijgt de verbeelding dan ook een
grote rol toebedeeld. Daarna, bij het reconstru-
eren van de betekenis van de droom, wordt er
meer nagedacht over de onderlinge samenhang
tussen de associaties. Vervolgens wordt gereflec-
teerd over de betekenis van de droom voor het
dagelijkse, bewuste leven. De beelden uit de
droom worden daarmee in een actuele persoon-
lijke context geplaatst. De droom fungeert dan
min of meer als metafoor, waarbij het kan zijn dat
sommige elementen van de metafoor vrij letter-
lijk kunnen worden opgevat.
Het onderzoeken van een droom is een reflexie-
ve aangelegenheid. Men stapt als het ware uit de
directe ervaring van de droom om te bekijken
wat er aan de hand is. Het inzicht in de beteke-
nis van de droom is intuïtief. Op een gegeven
moment is er sprake van onmiddellijk begrip: er
komt een moment dat het 'klikt', een moment
waarop er sprake is van een Aha-Erlebnis. In dat
geval klopt de betekenis van de droom veelal,
zowel verstandelijk als gevoelsmatig. Wanneer dit
gebeurt, valt de droom samen met de context en
komt er een verbinding tot stand tussen het onbe-
wuste en het bewuste leven van de dromer.

De individuele betekenis van een
droom

De visies van Kerényi, Larsen en Faraday komen
hier in zekere zin bij elkaar. Kerényi laat zien
hoe tot verbinding, inzicht en betekenis kan
worden gekomen door middel van het op intro-
spectieve wijze vertellen van mythen. De ver-
teller van een mythe keert zich in zichzelf, keert
als het ware terug naar een bron, de zogenaam-
de 'goddelijke vonk', met de intentie om daar
contact mee te maken. De verteller keert de blik
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naar binnen en tegelijkertijd opent hij zich voor

de bron van alles. Dit kan alleen gebeuren wan-
neer er sprake is van een formele, levende con-
text van verhalen, en het punt is dat deze in onze
westerse cultuur ontbreekt.
Wat overblijft zijn onder meer de mythische
ervaringen waar Larsen over spreekt, zoals de
droom, waarin symbolen vervat liggen die voor
mensen van betekenis kunnen zijn. In mijn
optiek vindt er bij het duiden van een droom
eenzelfde beweging plaats als bij het vertellen
van een mythe, omdat de dromer zich - net als
de verteller van de mythe - naar binnen keert.
Het verschil is echter dat men bij het duiden van
dromen de individuele betekenis van de droom
voor de dromer achterhaalt. Net als de vertel-
ler van de mythe, keert de dromer zich in zich-
zelf, maar er is gccn sprake van een verbinding
met een 'goddelijke vonk', cen ontvankclijk
worden voor thema's die universcel zijn in de
wereld en de levcns van mensen. Iets dergelijks
gcbeurt wel bij dromen met een universeel
thema, maar daar kom ik later op terug.
Larsen maakt duidelijk hoe de mythische cn
metaforische ervaringen die in dromen kunnen
optreden, ons inzicht kunncn verschaffen in ons
dagelijks leven. Faraday tot slot laat zien mct
behulp van welke methodiek de betekenis van
de mctaforische beelden die wij gedurende onze
slaap zelf creëren, kunnen worden achterhaald.
Om te illustreren hoe cen en ander er concreet
kan uitzien, zal ik een droom analyseren die ik
kort geleden had.

Droom
Ik ben met mijn moeder bij mijn huisarts om
medicijnen te halen voor mijn huid. Hij onder-
zoekt me helemaal en constateert dat mijn hart
te langzaam klopt. Het klopt 97 in plaats van
97,5 slagen per minuut. Hij zegt tegen me dat
dit zorgwekkend is maar niet levensbedreigend.
Het is niet nodig om hiervoor medicijnen te
slikken maar hij raadt me wel aan om in mijn
leven het een en ander te ondernemen. Dit om
mijn hart sneller te laten kloppen.
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Kort daarna ben ik terug in de behandelkamer

van mijn huisarts en hij meet weer mijn hart-

slag. Deze keer klopt het te snel, 98 slagen per
minuut en dat is zeer verontrustend. Hij
schrijft me nu een pil voor om mijn hart lang-

zamer te laten kloppen, anders zal ik volgens
hem in levensgevaar komen. Tegelijkertijd

raadt hij me aan om dingen in mijn leven te
integreren. Dit om het hart uiteindelijk uit

zichzelf - zonder dat daar een pil voor nodig is
- langzamer te laten kloppen. Eigenlijk wil ik

die pil ook niet slikken omdat ik het beschouw

als een kunstgreep. Bovendien bcn ik vanwege

de chemische samenstelling van de pil bang dat
het slikkcn daarvan mijn lichaam zal vcrgifti-
gcn. Ik vraag aan mijn huisarts of het niet

overdreven is om ecn pil te slikken voor zo'n
kleine afwijking. Hij verzekert mij dat ecn tc

snel kloppend hart echt levensbedrcigend zal
worden en dat het die pil nodig heeft om het
tijdelijk tot rust tc laten komen. Dan word ik

heel erg bang. Ik voel dat ik in diepc nood zit
en niet in staat bcn om dit op tc lossen.

Ik kon mij aanvankelijk niets meer van de
droom herinneren, behalve dat ik de hele och-
tend een gevoel van onrust ervoer. Die middag,
tijdens het studeren, las ik in een tekst het woord
'hart' en opeens wist ik wat ik die nacht
gedroomd had. Ik heb de droom meteen opge-
schreven en omdat het me niet losliet, ben ik
haar die avond gaan onderzoeken volgens de
methode van Faraday. Ik had daarmee al enige
ervaring opgedaan tijdens het deelnemen aan
een aantal droomgroepen. Bovendien had ik
ook de module Dromen en humanistisch geestelijk
werk gevolgd. Doorgaans analyseer je dromen
met behulp van anderen die je volgens een
bepaalde procedure bevragen. Aangezien er op
dat moment echter niemand bij mij in de buurt
was die ervaring had met deze methode, ben ik
haar zelf schriftelijk gaan onderzoeken. De ele-
menten uit de droom die mijns inziens belang-
rijk waren, heb ik geïnventariseerd en met

behulp van die begrippen ben ik gaan associë-
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ren. De associaties schreef ik naast de geselec-

teerde elementen.
De uitkomst was behoorlijk schokkend. De ele-
menten 'huid' en 'hart' waren nauw met elkaar

verbonden en dit had te maken met mijn
gevoelsleven dat op dat moment behoorlijk in

beweging was. Vooral het hart was in nood en
had verzorging nodig. Het meest schokkend
waren de getallen 97, 97,5 en 98. Voor mij ston-

den die getallen voor de afgelopen twee jaren,

dus letterlijk 1997 en 1998. Deze periode is zeer
belangrijk geweest in mijn leven en tijdens die,

twee jaren zijn er ingrijpende dingen gebeurd.
Het jaar 1997 stond voor stagnatie (een hart dat

te langzaam klopt) en 1998 stond voor 'mezelf
vooruit dwingen' en - tegen beter weten in -

situaties opzoeken waarvan ik gefrustreerd raak-
te, en die mijn gevoelens overhoop haalden (een

hart dat te snel klopt). Het getal 97,5 duidde op
de periode tussen april 1997 en september 1997,
waarin ik expliciet aandacht besteedde aan mijn
gevoelens en met name aan mijn (harte)wensen.

Tijdens deze periode zorgde ik goed voor mijn
hart. Kennelijk was het van levensbelang om

daar weer naar terug te keren, desnoods door
'iets' te slikken waarvoor ik eigenlijk bang was,
omdat ik dacht dat het mijn leven kon gaan ver-
giftigen. Mijn huisarts was de warme en betrok-
ken raadgever waar ik maar beter naar kon
luisteren. Ik concludeerde dat mijn wantrouwen
naar de pil die ik moest slikken om mijn hart tij-
delijk tot rust te laten komen, niet gerechtvaar-
digd was. Het kwam er nu op aan om 'iets' in te
slikken en door te gaan met leven, met aandacht
voor mijn hart, zodat ik niet meer zo gekweld
zou worden door hartzeer.

Door de droom en haar elementen op te schrij-
ven, kon ik er met enige afstand naar kijken.
Uiteindelijk heb ik de betekenis ervan gevon-
den. Of vond de betekenis mij? Het inzicht in
de betekenis van de droom bracht evenwel een
verbinding tot stand tussen mijn onbewuste en
mijn bewuste leven. Nu is het zo dat ik de bete-
kenis van mijn droom in principe had kunnen
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achterhalen met behulp van de methode van

Faraday. Toch zijn ook Kerényi en Larsen van

wezenlijk belang en ik heb ze niet voor niets

voorafgaand aan Faraday behandeld. Zoals
gezegd heb ik aan menige droomgroep deelge-

nomen. Nooit echter had ik mij afgevraagd waar
de soms zeer metaforische beelden uit mijn dro-
men vandaan kwamen.

Larsen licht wat dat betreft voor mij een tipje van
de sluier op door te stellen dat mensen van natu-

re mythologiseren. Als de bouwstenen van mijn
psyche dezelfde zijn als die welke ten grondslag

liggen aan de persoonlijke mythen die ik in mijn
slaap creëer, dan is er blijkbaar een alleszins men-
selijk en betekenisgevend mechanisme aan het
werk. Het bewust hiermee omgaan is iets waar-
voor Larsen een pleidooi houdt.

Kerényi's inzichten voegen echter nog iets
anders toe. Hij maakt duidelijk dat een soortge-
lijke manier van omgaan met betekenisvolle
verhalen iets is waarvoor bijvoorbeeld reeds in
de Griekse Oudheid aandacht bestond. En hier-

mee wordt duidelijk dat een belangrijke eeu-
wenoude bron van betekenis en zin ervaring
eenvoudigweg buiten het humanistische blik-
veld valt.

Het mythische vertellen, droomduiding, asso-
ciaties, introspectie, het zijn bronnen van ken-
nis die nauwelijks binnen de humanistiek
worden gebruikt.

Dromen met een universeel thema

Eerder stelde ik al dat de betekenis van een
droom verschilt van de mythe omdat het - om
met Campbell te spreken - gaat om een illdivi-
dl/ele ervaring, die zodoende een persoonlijk
gemaakte mythe is. De droom die ik in de vori-
ge paragraaf beschreef, is een uitdrukking van een
individuele ervaring van een persoonlijk gemaak-
te mythe en de individuele betekenis die ik eraan
heb toegekend is een weerslag van de methode
die ik heb gebruikt om haar te analyseren. Toch
is er een overlap tussen mythe en droom.
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Zoals we hebben gezien liggen in de mythe uni-

versele levensthema's in de dieptestructuur ver-

borgen. Volgens joseph Campbell en Stephen

Larsen kunnen deze eveneens naar voren komen
in dromen. Zij doelen dan op dromen waarin

zogenaamde overganb'Sriten worden uitgebeeld.
In primitieve samenlevingen worden verschil-

lende stadia van volwassenheid ingeluid met

rituelen die de overgang tussen deze verschil-
lende levensfasen markeren. Deze worden

gekenmerkt door afzondering van degene die
ingewijd gaat worden, gevolgd door zeer zware

lichamelijke beproevingen. Mythen en riten zijn
doorgaans zeer nauw met elkaar verbonden en
ze hebben als voornaamste functie om 'de sym-
bolen te leveren die de menselijke geest vooruit
helpen' (Campbell, 1966:21). In onze westerse
samenleving ontbreken mythen en riten die de
overgangen in ons leven markeren. Larsen is
daarom van mening, dat het niet ongewoon is

dat psychische problemen optreden bij 'knoop-
punten' in belangrijke overgangen in de levens-
loop van een persoon. Hoe dan ook, psychische

problemen of niet, binnen een moderne
samenleving als de onze, waarin de mythen en
riten ontbreken, gaat het onderbewuste - zo
luidt Campbells hypothese - de overgangsriten
die een nieuwe levensfase inluiden, zélf uitbeel-
den:

'l31ijkbaar zit er in deze inwijdingsvoorstellin-

gen iets dat zo noodzakelijk is voor de psyche
dat als het niet van buitenaf, door mythe en
ritueel wordt aangeleverd het zich van binnen-

uit, via de droom kenbaar maakt, omdat anders
onze energieën opgesloten zouden blijven in
een banaal, al lang verouderd speelkamertje op
de bodem van de zee' (Campbell, 1966:24).

Het is frappant dat de inwijdingssymboliek uit
dergelijke dromen grote overeenkomsten ver-
toont met de symboliek die in primitieve samen-
levingen wordt gebruikt bij overganb'Sriten. De
inwijding die de persoon voorziet van gedrags-
regels en die richting geven aan gevoelswijzen
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die bij een nieuwe levensfase horen, en die men

moet ondergaan om door te kunnen gaan naar
een volgende fase van het volwassen leven, lijkt
daarmee ook voor de moderne mens betekenis

te kunnen hebben. Campbell wijt het veelvul-
dig voorkomen van neurosen in de moderne

samenleving zelfs aan de afwezigheid van my-
then en rituelen. Daardoor blijft men zich in zijn

optiek vasthouden aan voorstellingen uit de kin-

dertijd, en is het moderne individu niet toegan-
kelijk voor de noodzakelijke overgangen naar

(verdere) volwassenheid. De weg naar volwas-

senheid wordt in gang gezet door de blik naar
binnen te richten, zich min of meer af te zon-
deren, inzicht te krijgen in de fixaties uit de kin-

dertijd en deze - indien getraceerd - gaandeweg

los te laten.
Van het laatste gaat een zekere dreiging uit. De
mens die zich richt op de fixaties van het onbe-
wuste, vestigt zijn aandacht op datgene waar hij

ofzij in het bewuste leven eigenlijk niet aan wil.
Krachten worden losgemaakt die het bewuste
leven, dat zorgvuldig is opgebouwd, naar alle
waarschijnlijkheid op de grondvesten zullen

doen trillen. Tegelijkertijd gaat er echter ook
een belofte van uit. Campbell:

'Vernietiging van de wereld die we hebben
opgebouwd en waarin we leven - en van ons-
zelf in die wereld dreigt, maar daarna volgt een
heerlijke wederopbouw van een sterker, rui-
mer en volledig menselijker bestaan; dat is de
verleiding, de belofte en de verschrikking van
deze verontrustende nachtelijke bezoekers uit
het mythologische rijk dat in ons huist'
(Campbell,1966:18).

Dromen die plaatsvervangend overgangen mar-
keren, lijken daarmee van essentieel belang om
inzicht te krijgen in een aantal onbewuste krach-
ten die het leven beïnvloeden en bepalen.
Bij een gebrek aan mythen en rituelen liggen
voor wat het voorgaande betreft wellicht belang-
rijke sleutels tot persoonlijke groei in onze dro-

men vervat.
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Degene die ons kan begeleiden in de afzonde-
ring, in het van betekenis en zin afgesneden zijn,

evenals in de reis naar deze droomachtige en
toch reële binnenwereld, is de psychotherapeut.

Zowel Larsen als Campbell stellen dat deze in
onze moderne samenleving als het ware de rol
van Sjamaan, medicijnman of zielegids, toebe-

deeld krijgt. De psychotherapeut kan ons met
raad bijstaan teneinde ons door het innerlijke

mythologische rijk heen te loodsen. En een gro-

ter inzicht in wat ons op allerlei onbewuste
manieren beweegt, kan het individuele leven

mede funderen op een universeler niveau. Het
voert ons wellicht naar een dieptestructuur
waarin thema's vervat liggen die misschien wel

voor de gehele mensheid gelden. Campbell:

'[ ... ] als we terugblikken op datgene wat eerst
ons unieke, onvoorspelbare en gevaarlijke
avontuur dreigde te worden, zien we uiteinde-

lijk niet meer dan eenzelfde reeks
standaardmetamorfosen als alle mannen en
vrouwen in elke uithoek van de wereld door
alle eeuwen heen onder alle denkbare ver-

mommingen van beschaving hebben doorge-
maakt' (1966:22).

l3ij universele dromen, zoals hierboven beschre-
ven, lijkt bijna eenzelfde beweging plaats te vin-
den als bij de paradoxale beweging die de
verteller van mythen maakt (zie Kerényi, 1973).
Wanneer iemand - bijvoorbeeld door in thera-
pie te gaan - de blik steeds meer naar binnen
richt, wordt hij ook ontvankelijker voor de
grote thema's die min of meer voor ieder mens
gelden. Op het moment dat in de buitenwereld
een overkoepelende context onbreekt, gaat het
onbewuste, waarin universele kennis vervat ligt,
de symboliek zélf aandragen. Dat mythen en
(mythische) dromen onderdeel uitmaken van de
'grotere context' waarnaar ik hierboven verwijs,
proberen Kerény en Campbell aannemelijk te
maken. Dát mythen en dromen een weinig
betekenisvolle rol innemen in de westerse maat-
schappij, zal niemand bestrijden.
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Campbell, Kerényi, en met hen Larsen, Jung en

- hoewel terughoudend - Faraday, wijzen erop

dat ons moderne individuele levenspad wel eens
minder individueel is dan wij als moderne men-
sen (willen) aannemen. Hoe dan ook, een her-

waardering van mythen en dromen biedt méér
aanknopingspunten dan slechts voor bijvoor-
beeld een levensbeschouwelijke terechtwijzing
van rationele, postmoderne pleitbezorgers van
individualiteit.

Wat kunnen mythe en droom nu nog
betekenen

In Campbells visie zijn mythe en droom sym-
bolisch voor de drijfkrachten van de psyche. Het
verschil tussen beide is dat de mythe een van de
persoon losgemaakte droom is en de droom een

persoonlijk gemaakte mythe. Het lijkt wel alsof
er een soort verloop tussen droom en mythe zit,
een schaal die een verloop heeft van individueel
naar universeel. Mijn droom over het hart is een

voorbeeld van de droom als persoonlijk gemaak-
te mythe, en de inhoud van deze droom betreft
een uiterst individueel thema. De dromen over
overgangsriten, zoals beschreven in het werk van
Campbell en Larsen, weerspiegelen met name
universele thematiek. Zowel in het vertellen van
mythen als in het serieus (therapeutisch) werken
met dromen, wordt éénzelfde beweging ge-
maakt. Kerényi maakt duidelijk dat het vertel-

len van een mythe kan worden opgevat als een
metaforische terugkeer naar een oertijd of uni-
versele bron: de verteller verricht introspectie
door het vertellen en brengt een verbinding tot
stand tussen hemzelf en (de verhalen over) de
wereld en de mensen daarin. Iemand die al of
niet in een begeleidingssituatie aan zichzelf
werkt, doet eigenlijk hetzelfde. Naarmate hij
steeds meer inzicht krijgt in wat er zich in zijn
psyche of geest af,peelt, wordt hij ontvankelij-
ker voor universele thema's die - al dan niet van-
uit het collectieve onbewuste - aan de
oppervlakte van de realiteit komen bovendrij-
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ven. Hoogleraar Theorie van de Levensbe-

schouwing Fons Elders zegt over het collectie-
ve onbewuste:

'Within this interpretation - i.e. also Carl
Jung's ideas form a theoretical framework,

a fertile one but nevertheless a certain way of
understanding the individual and collective

unconscious life -, the collective unconscious
presents itself as the storehouse of human

experiences right back to its remotest begin-
nings' (Elders, 1998b:236).

Het zoeken en vinden van inzicht in de indivi-
duele drijfkrachten van de psyche heeft het

potentieel in zich om contact te maken en zich
verbonden te voelen met een overkoepelend
geheel. In de ervaring van die verbintenis kan een

zinvolle relatie worden gerealiseerd tussen het zelf
en de wereld, al is het maar omdat de zoekende

mens dan beseft dat zijn reis de reis van velen is.
Dan pas ontstaat inzicht of bewustzijn in wat het
betekent om mens te zijn. In de woorden van
M.L. Franz, zoals geciteerd door Larsen:

'One may perhaps teil the myth [... ] (the) pers-
on then feels that his problem is not unique
and insoluble, but that it has been solved

dozens of times in certain ways; it also reduces
conceit, because one feels that one is in a
general situation and not in a unique neurosis.
The myth has a magical impact on layers (of
the psyche) which cannot be reached by intel-
lectual talk; it imparts the feeling of deja
entendu, yet is always new and awakening'
(Larsen, 1990: 138-139).

Tot besltlit
De methode van Ann Faraday is erop gericht om
volgens een niet-therapeutische methode met
dromen te werken. Daarbij staan de dromer en
zijn interpretaties centraal, waarbij het oogmerk
is om individuele betekenissen te achterhalen.
De socioloog en humanist Albert Nieuwland
zegt hierover: 'De methode Faraday vind ik
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door haar logische en zorgvuldige opzet zowel

zeer praktisch, als direct aansluiten bij het huma-

nistische credo: bewust vorm willen geven aan
zowel het samenleven als het eigen leven, met

behulp van menselijke mogelijkheden' (Nieuw-

land, 1994:71).

In beschouwingen over humanisme worden
humanistisch raadslieden veelal terugverwezen
naar het domein van het strikt individuele en

rationele. Het filosofisch, cultureel en historisch
zicht- en reconstrueerbare overheerst. In mijn

optiek staan raadslieden daarmee gedeeltelijk met
lege handen. De universitair hoofddocent Ton
Jorna die spreekt over 'de innerlijke weg,' Fons

Elders die spreekt over een 'transcendente wer-
kelijkheid', en de hoogleraar Herman Coenen

die spreekt van 'de diepte van een innerlijk
waarin we het andere in onszelf kunnen ont-
moeten,' allen refereren - hoewel ieder op

geheel eigen wijze - naar datgene wat verder
reikt dan ratio en individualiteit Oorna, 1994: 11;

Elders, 1998:42-50; Coenen, 1998:41).

Ik bespeur regelmatig een koudwatervrees bin-
nen het humanisme en de humanistiek om meer
universele thema's of metaforen te onderzoeken.
Zodra een idee verder reikt dan het rationele en
individuele, lijkt het erop dat er onverzoenba-
re kampen ontstaan. Kiezen voor het een en
openstaan voor het andere kan in mijn optiek
waardevolle inzichten opleveren. Hoewel mijn
casus strikt genomen slechts individuele resulta-
ten laat zien, heeft de gehanteerde methodiek
fundamenten en elementen die - al dan niet
indirect - verwijzen naar visies die het mens-
zijn in een breder perspectief plaatsen en die
existentiële betekenis zoeken voorbij het blik-
veld van het strikt waarneembare, rationele oog.
Als humanistisch raadslieden (in spé), zullen we
mijns inziens ook uit de voeten moeten kunnen
met de meer universele thema's die zich in de
wereld en de menselijke geest afspelen. De
manier waarop we daar een weg in moeten zien
te vinden, daar ben ik nog niet uit, maar ik ben
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naarstig op zoek. Het verband tussen mythe en
droom is een spoor. Ontvankelijkheid voor een

perspectief waarbij verder gekeken wordt dan
het domein van rationaliteit en individualiteit, is

de voornaamste intentie van mijn betoog.

Daplme de Regt is zesdejaars swdente aan de Uni-
versiteit voor HlImanistiek.
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Spiritualiteit van het gewone leven

Een reactie op het interview met Peter Samwel

Jan Rietveld

Peter Samwel was werkzaam als humanistisch geestelijk raadsman bij het Ministerie van

Defensie. Na e/tige tijd nam hij afscheid in verband met de spalllzing ttlssen een persoonlijk

doorleefd humanisme en het humanisme van het Humanistisch Verbond (HV). Het laatste
zou volgens Samwel onvoldoende zijn uitgediept en zou te weinig ruimte bieden voor de

innerlijke autoriteit van de mens. Het humanisme van het HV zou daarmee te weinig inspire-

ren en geen aandacht hebben voor de eigen spirituele ervaringskant. Hieronder volgt een kri-
tisch commentaar op Peter Samwels levensbeschouwelijke opvattingen. Het is commClltaar van
een humanistisch raadsman die si//ds enkele jaren lid is van het Humanistisch Verbond en die

daar tot nog toe geen spijt VatZheeft gehad. Zoals zal blijken is hij ondanks zijn visie op spi-
ritualiteit niet van mening een 'halve humatzist' te zijn.

Inleiding

Kritisch reageren op iemands levensbeschou-
welijke opvattingen lijkt in humanistische krin-

gen een enigszins hachelijke onderneming te
zijn. Je loopt het risico door te gaan voor iemand
die het centrale beginsel van de zelfbeschikking
van de ander met voeten treedt. Uitspraken in
de trant van: 'Zo denkjij!' zijn in contacten tus-
sen humanisten dan ook niet zo zeldzaam als
men zou wensen. Het vroegtijdig einde van
menige dialoog is vaak het gevolg van zo'n
typisch 'humanistische' houding.
In het besef dat deze bijdrage mij wellicht als
'zonde' wordt aangerekend, wil ik toch enkele
kritische kanttekeningen plaatsen bij een aantal
passages in het door Gerard Snels gehouden
interview met Peter Samwel dat werd geplaatst
in Praktische Humanistiek (1998/nr,1). Ik reageer
daarbij met name op de opvatting dat het huma-
nistische gedachtegoed zou worden verrijkt als
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het Humanistisch Verbond de deur openzet
voor allerlei ideeën en praktijken rondom of
omtrent spiritualiteit.

Ikzelfben van mening dat binnen de humanisti-
sche levensbeschouwing ruimte moet zijn voor
spiritualiteit. Ik doel daarbij echter op een spi-

ritualiteit die waarschijnlijk radicaal verschilt van
die van Samwel. Meer specifiek sta ik een spiri-
tualiteit voor in zoverre die geen reïncarnatie,
aura's, chakra's en praktijken van handoplegging
kent, en die betrekking heeft op de lyrische
momenten in het 'gewone' leven van mensen.
Ik zal een en ander toelichten na mijn com-
mentaar op het genoemde interview, waarbij ik
een uiteenzetting zal geven van wat ik een
'andere spiritualiteit' wens te noemen. Als uit-
gangspunt daarbij geldt mijn veronderstelling dat
spiritualiteit van het gewone leven ook in de
praktijk van het humanistisch geestelijk werk als
een belangrijk existentieel gegeven kan worden
beschouwd. Al was het alleen maar om de in
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principe bij ieder mens te onderkennen zinge-
vende interesse voor transcendente waarden.

Ten aanzien van deze interesse wordt een hou-

ding van inzet en overgave voorondersteld. Ook
hieraan zal door mij aandacht worden besteed.

Half humanisme

Blijkens het interview van Sncls had de - mij

onbekende - Peter Samwel, na enige tijd als
humanistisch geestelijk raadsman bij het Minis-
terie van Defensie te hebben gewerkt, van zijn

Hoofd van Dienst te horen gekregen dat zijn

humanistische jas hem te krap was geworden.
Samwel had naar eigen zeggen allang genoeg

van 'l. ..] de macht van het masculiene, van de
alles overheersende rede met haar logica binnen

de humanistische levensovertuiging [..T
(1998:39). Hem stond een ander humanisme
voor ogen, '[. .. ] een humanisme dat werkelijk
vrij is en waar bovenal plaats (en erkenning) is
voor de mens om weer in verbinding te komen
met zichzelf, met zijn eigen wezen, zijn eigen

ziel en geest' (1998:38).

'Mens, ken uzelve ... '
In het interview spreekt Samwel van een 'half
of gedeeltelijk HV -humanisme dat voorname-
lijk zou zijn gegrondvest op de rede, het denken
en de rationaliteit. Humanisme echter, aldus
Samwel, zou er in de kern om gaan het eigen
'zelf' te leren kennen, waarbij '[ ... ] mensen het
humanisme als een levensbeschouwelijke inspi-
ratiebron gaan ervaren omdat deze levensover-
tuiging ons aanzet tot 'Mens, ken uzelve' [..T
(1998:38). In een andere passage spreekt Sam-
wel van 'het Zelf' en 'de Geest', waarbij hij
meditatie noemt als '[ ... ] een alom geprezen weg
om het innerlijk te leren ontdekken en verken-
nen' (1998:39). AI met al kreeg ik tijdens het
lezen de indruk dat mij een 'Zelf' werd voor-
gespiegeld als een binnen mij aanwezige vind-
plaats van allerhande sluimerende potenties.
Potenties die ik zou kunnen benutten mits ik
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bereid ben Samwels adviezen op te volgen en

die pas werkelijk zouden bijdragen tot mijn zie-

lenheil.
Om een aantal redenen voel ik er weinig voor

zijn adviezen op te volgen. Zo vind ik Samwels

levensbeschouwelijke ideeën nogal zweverig
en lijken ze sterk onder invloed te staan van de
esoterie en New Age. In zijn verhaal past hij

bovendien het middel toe van het zogeheten
psychologiseren. En ik heb sterk de indruk dat
hij dat met name doet ten faveure van zichzelf

Een en ander komt het duidelijkst naar voren als
hij vertelt hoe hij tijdens zijn werkperiode opliep

tegen 'l. ..] dikke muren van angst waarachter
slechts een half humanisme schuilde' (1998:38-

39). Dat hij het moeilijk heeft gehad, dat hij zich
in de kou voelde staan en dat hij de warmte en
de mogelijkheid miste om '[ ... ] tot een verdie-

pende innerlijke ontplooiing [... ]' te komen, is
voorstelbaar (1998:39). Maar veronderstelt hij
de aanwezige 'dikke muren van angst' niet juist
omdat zijn gesprekspartners er gewoon ándere

levensbeschouwelijke opvattingen op na hiel-
den? Het heeft er alle schijn van. Samwel wijst
op de - in zijn visie - deplorabele gemoeds- of .
geestestoestand van andersdenkenden. Hij doet
dit echter hoofdzakelijk in een poging om het
fiasco van de contacten met ander(en) te 'ver-
klaren' of om de juistheid van zijn eigen opvat-
tingen te 'bewijzen'.

Innerlijklzeid
Het is in uiteenzettingen rondom het begrip spi-
ritualiteit opvallend dat niet zelden wordt uit-
gegaan van een specifiek verband. Niet een
verband tussen het 'zelf' en externe zaken, maar
een verband tussen het 'zelf' en 'innerlijke'

zaken: een veronderstelde relatie van de mens
met iets dat zich op bepaalde diepte in hem
bevindt en dat verwijst naar innerlijke niveaus
van zowel het leven als jezelf. Het predikaat
'innerlijk' komje in het verhaal van Samwel ook
meerdere malen tegen. Zo is sprake van een
innerlijk wezen, een innerlijke waarheid, de
eigen innerlijke staat van 'zijn', et cetera. Een
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humanist zou dan iemand zijn die vanuit de
innerlijke autoriteit een 'weten' ontwikkelt, '[ ... ]

dat met zijn eigen [... ] ziel verbonden is, dat
voortkomt uit een door het Zelf ontwikkeld

besef' (1998:36). Een zoektocht langs medita-
tieve weg en het contact met ons onderbewust-

zijn zou ons onze onuitputtelijke innerlijke
mogelijkheden doen ontdekken. Volgens

Samwel kan slechts degene - lees: de geestelijk
raadsman - die innerlijke processen heeft door-
gemaakt en voltooid, zich in een positie bevin-
den tot het geven van raad en ondersteuning,
ofwel een pObring ondernemen om 'precies dat-
gene aan te reiken wat nodig is [... ]' (1998:40).
En wat betreft zijn visie op het geestelijk leven

van mensen in deze tijd: deze laat zich volgens
Samwel niet meer kaderen of begrenzen, aan-
gezien de tijd van de zuilen voorbij is (1998:39).

Elite-denken
Zo het er al op lijkt dat in de hierboven beschre-
ven visie sprake is van een ontkerkelijkte of
geseculariseerde spiritualiteit, veel van de geci-
teerde uitspraken wijzen verdacht veel in de
richting van een vermeend bezit van goddelijk

weten en van het vermogen tot het verstaan van
de tekenen des tijds. En daarbij kan ik mij niet
aan de indruk onttrekken dat een forse afstand

is ontstaan tussen Samwel en diegenen die zijn
blijven steken in onwetendheid, de mensen die
genoegen nemen met een 'half humanisme' dat
onvoldoende zou zijn uitgediept.
Samwel zegt binnen de gelederen van het
Humanistisch VerbOlld de handen niet op elkaar
te hebben gekregen voor zijn opvattingen.
Terecht, zou ik denken. Als gevolg van de uit-
spraken van Samwel omtrent het 'officiële'
humanisme, ontstaat bij mij het beeld dat ik te
maken heb met een uitverkorene die neerkijkt
op al diegenen die incompleet en oppervlakkig
zouden zijn en die als 'gehangenen in angst'
worden beschouwd (vgl. 1998:38).
Van mensen die zich op de spirituele weg bevin-
den en die streven naar innerlijke eenheid, het
Licht of de Geest als het ene allesomvattende
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harmonieuze Bewustzijn, mag worden aange-

nomen dat in een werkelijkheid, die behalve

gevoelens van geluk en bekoring nu eenmaal
toch ook gevoelens van afschuw en verbijstering
teweegbrengt, zélfs ervaringen van absurditeit

worden getransformeerd tot ervaringen van
'zin'. Anders gezegd lijkt sprake te zijn van een
streven zich te beschermen tegen ervaringen van

zinloosheid door de weigering het transcenden-
te karakter van de werkelijkheid te aanvaarden.
Met deze aanvaarding van het trancendente

karakter van de werkelijkheid is namelijk altijd
ook het risico van zin verlies verondersteld. Het
is op zijn minst naïef om te veronderstellen, dat
zin(geving) zich door middel van meditatie,

handoplegging of door welke techniek of
methode dan ook, zou laten beheersen of mani-
puleren.

Een 'andere spiritualiteit'

Vanuit het voorgaande komt mijns inziens pre-
cies het verschil naar voren met wat ik een
'andere spiritualiteit' wil noemen: een spiritu-
aliteit die exterieur is en qualitate qua aan elke

menselijke poging tot inlijving of toe-eigening
ontsnapt. Een dergelijke spiritualiteit staat voor
kostbare, poëtische oflyrische momenten die het
dagelijks bestaan verrijken en die verbonden zijn
met ervaringen van zin. In principe kan ieder
mens deze ervaringen deelachtig worden en om
ze gewaar te worden zijn geen specifieke talen-
ten of vermogens nodig. Hetzij dat er eventueel
sprake zou moeten zijn van een bepaalde sen-
sibiliteit, waardoor mensen kunnen worden
geraakt door dingen die 'buiten' hen gebeuren.
Voorbeelden van het laatste zijn de beleving van
het onalledaagse in het alledaagse, luisterrijke
voorvallen of verrassende 'incidenten' die het
bestaan lijken te doorbreken en die als zodanig
gaten lijken te slaan in de beleving van de tijd.
Daarbij leert de ervaring dat het vooral de ogen-
schijnlijk onopvallende, kleine voorvallen zijn,
die ons doorgaans het diepst plegen te raken.
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Met meer voorbehoud geformuleerd: zijn het

niet vaak juist de triviale dingen die de sterkste
indruk op ons kunnen maken en ons het lant,tSt
kunnen bijblijven? En kunnen zij als zodanig

dan niet als belangrijke dragers van min of meer
essentiële betekenissen worden beschouwd?
Ik ben van mening van wel. Met betrekking tot

spiritualiteit is dan niet zozeer van belang wat

wij actief doen, maar eerder datgene wat ons, in
de 'passieve zone' van ons bestaan, wedervaart.
Dan gaat het om wat we ondergaan of wat ons
overkomt, om wat ons verschijnt, om wat met

of in ons gebeurt of om wat ons wordt aange-
daan. En dat vindt meestal plotseling plaats, bij

toeval of per ongeluk.
Voor wat betreft de positieve momenten van het

wedervaren zal het dan bijvoorbeeld gaan om
situaties, waarin we het gevoel hebben werke-
lijk 'vrij' te zijn en niet door zorgen te worden
gekweld of door beklemmende gedachten in
beslag te worden genomen. Maar. .. om welke

voorvallen gaat het dan? Waardoor worden ze
gekenmerkt? Wat is hun 'spirituele' betekenis?

En hoe beïnvloeden ze ons bestaan?

Zoals gezegd betreft het bovenstaande voorval-
len of incidenten waarbij onze wil tussen haak-
jes is gezet. Daarbij gaat het om voorvallen die
zich in principe aan elk mens kunnen 'voltrek-
ken', op élk moment en overal. We lijken dan
even boven onze dagelijkse beslommeringen
uitgetild te worden, in de ban te zijn van datge-
ne wat onze blik of ons oor gevangen houdt.
We kijken dan met onze volle aandacht of
luisteren met alle intensiteit. En we kijken of
luisteren naar datgene wat aan ons verschijnt
maar wat zich niet laat 'pakken' en zich tegelij-
kertijd aan de greep van ons bewustzijn lijkt te
onttrekken. We zijn stil, verstomd en soms diep
geraakt: 'iets' in een woord, een gebaar, een
stem, de schoonheid van een melodie treft ons.
We worden geraakt door iets dat zich - telkens
weer - losmaakt uit het gedruis van het voor-
bijgaande. Iets dat anders is in het eendere en dat

wezenlijk verschilt van het alledaagse. Iets dat
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met andere woorden het vanzelfsprekende door-
breekt. Want dat is het bijzondere van de
momenten waarop ik doel: ze worden lang niet

altij d veroorzaakt of bepaald door grootse tafe-
relen of spectaculaire gebeurtenissen; deze

maken doorgaans slechts een tijdelijke indruk.
Het lijkt precies omgekeerd te zijn. Bijna zon-
der uitzondering worden we juist door het klei-

ne, het futiele ofhet intens vergankelijke op een
betekenisvolle wijze geraakt. Met name de din-

gen die weerloos zijn, blijken ons het meest
dierbaar en zullen - hoewel onherleidbaar tot

direct interpreteerbare grootheden - een specia-
le symbolische betekenis krijgen en als waarde-

vol worden beleefd.

Zo lijken mensen het meest intensiefbetrokken bij
datgene wat - aan de oppervlakte beschouwd - in

snel en radicaal verval is begrepen. Belangrijke
ogenblikken lijken te zijn opgeslagen in door en
door vergankelijke nietswaardigheden. Dans cha-
qlle petit chose il y a IIn allge: het zijn de kleine
voorvallen die voor ons lijken te beslissen. En

zoals de engelen boodschapper en dragers van
betekenis zijn in menig bijbelverhaal, zo zijn die
kleine alledaagse voorvallen boodschappers en
dragers van ervaringen van zin. Als zodanig kun-
nen zij dan ook worden beschouwd als tekenen
van spiritualiteit die verankerd is in het dagelijks

leven.
Ook de filosofen Arnold Burms en Herman De
Dijn spreken in hun artikel 'Transcendentie en
exterioriteit' in het Tijdschrift voor Filosofie over
zulke ervaringen van zin. In hun optiek zijn die
namelijk verbonden met het vergankelijke, met
iets dat niet onmiddellijk in de beleving zelf aan-

wezig is:

'Daardoor is er in elke zinservaring een ele-

ment van passiviteit dat we uitdrukken in ter-

men van bekoring, fascinatie, ontroering [... J.
Daarom ook ervaren we datgene wat ons aan-

sprak als iets dat enigszins vreemd, onvatbaar

of mysterieus moet blijven [... j. Deze passivi-
teit is de subjectieve vertolking van transcen-
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dentie van betekenissen waardoor het mense-

lijk leven beheerst wordt. De transcendentie

van deze betekenissen is niets anders dan hun
exterioriteit' (13urms & De Dijn, 1987:409).

Maar behalve momenten van bijvoorbeeld blij-
heid en bekoring, kennen we allen ook de

momenten van verbijstering: die grote en klei-
ne gebeurtenissen waardoor we pijnlijk getrof-
fen werden, kwetsbaar bleken, van ons stuk

werden gebracht en gedesoriënteerd waren.
Momenten als crises breken in op onze ver-
trouwde (bestaans)orde en we worden met onze

beperkingen of onze tekortkomingen gecon-
fronteerd. We beleven deze momenten dan ook

als aanslagen op onze integriteit als mens.

In het voorgaande is sprake van een intrinsieke
kwetsbaarheid van de mens. Deze kwetsbaarheid
hangt wezenlijk samen met de transcendentie
van waarden en met haar onvermijdelijke incar-
natie of belichaming in concrete objecten, per-

sonen en omstandigheden, gebonden als zij is in
plaats en tijd. Herman De Dijn zegt het in zijn
boek Hoe overleve/1 we de vrijheid als volgt:

'Geen zin zonder risico van zinverlies [... J. In
de liefde voor een ander persoon beant-
woordt die andere aan onze verwachting juist
omdat hij (of zij) niet helemaal samenvalt met
onze verwachting (met het beeld dat wij voor
ogen hadden). Het isjuist in de afwijking van
de stereotiepe beelden (van verwachting) dat
een persoon ons het meest dierbaar kan zijn;
het is ook daarin dat het risico van ontgoo-
cheling en zelfs afkeer het grootst is' (De
Dijn, 1997:43).

Al met al kan de conclusie worden getrokken
dat een opm mi/1d voor het zo-zijn-der-dingen,
een ontvankelijkheid vormt, die inherent is - of
wat mij betreft: behoort te zijn - aan een hun;a-
nistische levenshouding. Een opm milld die ont-
vankelijkheid voor het spirituele ten grondslag
laat liggen aan de existentiële zoektocht naar
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betekenissen. Dat deze zoektocht in principe

zowel inspirerende, alsook ontluisterende

momenten zal kennen, moge duidelijk zijn.

Recapitulatie

Samwel merkt - mijns inziens terecht - op dat
het er in het geestelijk werk om gaat de ander
sterker te maken van binnenuit. Dit opdat deze

het leven weer kan dragen op eigen kracht.
Tegen de achtergrond van zijn eigen ideologie

en zijn uitspraken omtrent de eigen intuïtie,
energetische velden, handoplegging, et cetera,
krijg ik de indruk dat Samwel bij zijn hulpver-
lenende werkzaamheden artificiële middelen
inzet. 'Artificieel' omdat hij de bedoeling heeft
om eenzijdige - en mijns inziens - oneigenlijke
krachten te activeren. Op de eerste plaats komen
deze krachten niet voort uit de (dagelijkse) erva-

ring en beleving van cliënten. Op de tweede
plaats wenst Samwel voornamelijk hulp te ver-
lenen vanuit hetgeen hijzélf als betekenisvol en
betekenisgevend ziet. Hij plaatst daarmee zo te
zeggen wat eigenlijk van hem is 'in' zijn cliën-
ten. En deze zullen - om betekenis te ervaren
- in de heilzame werking van zijn middelen
(moeten) gaan geloven. Dit, in plaats van te
geloven in de eigen krachten.

In het licht van mijn slotsom staat mijzelf
veeleer een praktijk van humanistisch geeste-
lijk werk voor ogen, waarbij aan de vraag een
belangrijker status wordt toegekend dan aan het

antwoord (van de geestelijk werker). Centraal
daarbij zou kunnen staan: de gemeenschappelij-
ke reflectie op thema's als de structuur van het
verlangen naar zin, de gerichtheid op waarden
en het vermogen tot paradoxale houdingen.
Hierbij is in zekere zin zowel van de werker als
cliënt inzet en overgave gevraagd: een inzet die
het geluk niet kan willen afdwingen en tegelijk
bekwaam is tot een fundamentele passiviteit. In
de praktijk die ik voorsta zullen de eigen moge-
lijkheden van de cliënt door de betrokken raads-
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man of raadsvrouw moeten worden aangespro-
ken in een persoonlijkc dialoog op basis van

principiële gelijkwaardigheid. Dit mct rcspcct
voor dc eigen waardigheid cn dc zclfbcschikking
van de cliënt. Als humanist ga ik immers funda-
mcntcel van dc (moreIc) voorondcrstclling uit
dat ecn pcrsoon in bcginsel in staat is zélf ant-
woord te gcvcn op dc levensvragcn die eenic-
dcr - vrocg oflaat - door het leven krijgt gcstcld.

Jall Rietveld is h'/Illallistisch raadSl1lall ell heeft eell
vrijgevest({!de praktijk ill Be/;gCIIN.H. Hij pllbliceer-
de eerder ill Praktische Hlllllallistiek over vriL{!evestigd
raadswerk ell het New Age-dCllkell (1993/llr. 11) CII
over de idelltiteit vall hlllllallistisch geestelijk werk
(1995/lIr.20).

Noot vall de eilldredactie
Om reden van tijdsdruk is dc auteur nict afdocn-

(advertentie)

dc in de gelcgcnheid gesteld dc geredigeerde

tekst te kunncn hernemen. Hierdoor zijn vorm
en inhoud van het artikelnict zo op elkaar afge-
stemd als de autcur oorspronkelijk voor ogen
stond. Dcsalniettemin is in overleg bcslotcn bct

artikel als zodanig te plaatscn.
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Zorg voor vrijheid van godsdienst en
levensbeschouwing in het ziekenhuis

Een persoonlijke visie

A1arÎa//Ile van der Wal

In dit artikel wil ik It graag meellemen naar de wereld I/an het zieken/wis: de wereld van de
mens die ziek is en de wereld van de menseli daaromheen. Daarbij richt ik mijn aalldac/lt op
de betekenis van het recht op vrijheid van godsdielist en levensbescholtwing bill/len de Inltren
van eell instelling zoals het zie/mi/wis.

Inleiding

In hct zickcnhuis waar ik als gecstclijk vcrzor-
ger wcrk, komcn veel allochtonen. Wannccr je
over de pleincn of door de gangen van het
ziekenhuis loopt, zie je een kleurrijke mcngc-
ling van mensen. Mcn kan spreken van een
afspiegeling van de multi-culturele samenleving.
Als geestelijk verzorger ontmoet ik dan ook
mensen die voor wat betreft hun herkomst,
ovcral uit de wereld vandaan komen. Dat brengt
veel vcrschillendc gcwoonten, culturcn cn
geloofsovertuigingcn met zich mcc.

Geestelijke verzorc\!ing
In ons ziekenhuis werkt een team van geestelijk
verzorgers. Het team bestaat uit drie Rooms-
katholieke pastores, twee dominees (hervormd
en gereformcerd) en twee humanistisch geeste-
lijk verzorgers. Wij werken tcrritoriaal, hetgecn
wil zeggen dat icdcr van ons een aantal vaste
verpleegafdelingen onder zijn of haar hoedc
heeft. Het team heeft in overleg beslotcn dat
elkc geestelijk verzorger zich duidelijk profileert
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op zijn ofhaar afdelingen als 'de' geestelijke ver-
zorger van 'de' afdeling. Naast het bezoekcn van

patiënten is het dc bedoeling dat de geestelijk
verzorgcr van de afdeling de contacten met de
mcdewerkers van zijn afdeling ondcrhoudt, de
patiëntenbcsprckingen van de afdeling bijwoont
en de zogeheten thema-uren voor de afdeling
verzorgt. Wanneer daar aanleiding toe is, ver-
wijst de geestclijk verzorger van de afdeling een
patiënt door naar een collega van een anderc
denominatie en zorgt er ook voor dat dit con-
tact tot stand komt.

Als humanistisch geestelijk verzorgcr bezoek ik
naast de patiënten van de verpleegafdelingen
waarvoor ik verantwoordelijk ben, onder ande-
re ook de mensen die specifiek om een huma-
nistisch geestelijk verzorger hebben gevraagd.
Hiervan ben ik op de hoogte doordat een colle-
ga van binnen of buiten het ziekenhuis naar mij
verwijst en mij hiervan op de hoogte stelt en
doordat mensen zelf opbellen of ze via de
verpleging expliciet vragen om een humanist.
Het gaat hierbij vaak om mensen dic een
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humanistische achtergrond hebben of mensen

die niet (meer) gelovig zijn.

Verder bezoek ik - zoals gezegd - dus de patiën-
ten van mijn 'eigen' afdelingen. Hier kom ik in
aanraking met mensen die een heel verschillende

culturele en levensbeschouwelijke achtergrond
kunnen hebben. Het is daarbij overigens vaak

het geval dat de verpleging mij vraagt om naar

een patiënt toe te gaan.
In het eerste gesprek met de patiënt probeer ik

af te tasten ofhet bezoek door een geestelijk ver-
zorger daadwerkelijk op prijs wordt gesteld.
Vaak zijn mensen echter blij dat zij op een rus-
tige manier met iemand kunnen praten over wat
hen is overkomen. Ziek-zijn brengt veel emo-

ties teweeg en er is meestal ook een duidelijke

aanleiding tot verdriet.
In zo'n eerste gesprek vraag ik over het alge-

meen ook naar de levensbeschouwelijke ach-
tergrond van de patiënt. Wanneer ik hoor dat
iemand bijvoorbeeld Rooms-katholiek is, bied

ik hem of haar aan om een van mij n Rooms-
katholieke collega's te vragen om te komen. Een
enkele keer gebeurt het dat mensen hiervoor
kiezen, en dat is hun goed recht. Doorgaans
geven de meeste mensen echter aan het gesprek
met de geestelijk verzorger van de afdeling te
willen voortzetten. In het eerste gesprek zijn
meestal al veel vertrouwelijke zaken besproken:
vragen over leven en dood, over hoop en ver-
lies zijn aangeraakt, en de toon van het gesprek

is daarmee al gezet.

Toch blijf ik altijd alert wanneer het gaat om de
ontmoeting met een gelovig mens, om welke
godsdienst het dan ook gaat. Het is al meerde-
re malen gebeurd dat ik in een later stadium toch
vraag of een van mijn confessionele collega's ook
eens langs wil gaan bij een van 'mijn' patiën-
ten. Tenslotte ben ik als humanist prima in staat
om over geloof te praten, maar dat is iets anders
dan het geloof belijden. De diep verankerde
gelovige taal is mij niet gegeven. Ik kan wel naar
de (geloofs)ervaring en gevoelens van de ander
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vragen en voorzichtig tasten naar wat de ander

roert. Maar zelfblijf ik daarbij in de luwte staan.
Soms kan dat wringen, bijvoorbeeld wanneer er
de noodzaak is tot (samen) bidden of wanneer
er om de ziekenzalving of een doop wordt
gevraagd. Aan deze vragen kan ik vanwege mijn
humanistische achtergrond niet tegemoetko-

men. Uit respect en achting voor de medemens
wil ik hem of haar deze aandacht niet onthou-
den en voor mij is het dan ook vanzelfsprekend

om - als de situatie zich voordoet - een van mijn

christelijke collega's aan te spreken. En, wanneer
het nodig is, zorg ik tevens voor de aanwezig-

heid van een Imam of een Pandit.

Persoonlijk vind ik het van belang dat mensen
die ziek zijn en in een ziekenhuis moeten ver-
blijven, in staat worden gesteld om juist in deze

tijd van nood hun eigen godsdienst oflevensbe-
schouwing in vrijheid te kunnen belijden. In dit
artikel wil ik door middel van enkele praktijk-

voorbeelden aantonen dat een mens in moei-
lijke omstandigheden, zoals bij ziekte, kracht en
troost kan vinden in het uitoefenen van zijn

eigen godsdienst of levensbeschouwing. Ik wil
hierbij de stelling verdedigen dat in elk zieken-
huis een pluriform team van geestelijk verzor-
gers aanwezig zou moeten zijn. Verder ben ik
van mening dat in elk ziekenhuis een plek moet
zijn ingericht die mensen het gevoel geeft dat zij
daar hun godsdienst of levensbeschouwing vei-
lig vorm kunnen geven.

Stiltecelltn/lll

Het stiltecentrum van ons ziekenhuis is voor mij
een unieke plek. Het is een oase van rust. Men-
sen komen naar het stiltecentrum om even op
adem te komen, stil te zijn, een beetje weg te
mijmeren, te mediteren. Er brandt altijd een
kaars en van een fontein weerklinkt het kabbe-
lende geluid van water. Wanneer je de ogen sluit
zou je even kunnen denken dat je aan de rand
van een beekje vertoeft. De koelte van deze plek
doet - in het doorgaans zo warme ziekenhuis -
weldadig aan en geeft mensen de ruimte hun
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tranen te laten vloeien. Verder ligt op een lage

tafel een boek waarin men iets kan schrijven.

Vele mensen die erin schrijven, vragen aan God
of aan de medemens om steun, of geven uiting
aan hun gevoelens van verdriet of geluk door
middel van een gedicht of verhaal. Hier op deze
plek kan men zijn gevoelens ordenen.
Er is ook een afgeschermde hoek waar mensen

kunnen bidden of waar ze een kaarsje kunnen
opsteken. Mensen die hier komen, weten zich

geborgen. Voor Moslims is er nabij het stiltecen-
trum een eigen gebedsruimte. Deze gebeds-
ruimte wordt druk bezocht door patiënten, hun
familie en medewerkers. Het is echter een
kleine ruimte en het streven is dan ook om bin-
nenkort te zorgen voor een grotere gebeds-
ruimte. Eentje die men kan scheiden door
middel van een wand, zodat er twee aparte
ruimten ontstaan waarin mannen en vrouwen

- zoals is voorgeschreven binnen de Koran -
gescheiden kunnen bidden. Ook wordt daarbij
aan twee wasplaatsen gedacht.

Het opsteken van een kaars
Mijn kamer ligt aan het stiltecentrum. Als ik op
mijn kamer ben, Iaat ik altijd de deur op een kier
staan. Op die manier kunnen mensen die dat
willen naar binnen komen. Laatst stond een
vrouw te aarzelen voor mijn deur. Ik bood haar
een stoel aan en haalde meteen ook een glas
water, want zij huilde en had bijna geen stem
meer. Zij vertelde dat haar kind op de Intensi-
ve Care lag. Zij was ten einde raad en voelde
zich machteloos, boos, verraden, onzeker en
bang ... doodsbang. De confrontatie met het lij-
den van je eigen kind - en waarschijnlijk van
ieder kind - doet pijn. De kwetsbaarheid van het
leven dringt zich op. Wij hadden samen een lang
gesprek, waarin onder andere naar voren kwam
dat de vrouw van oorsprong een kerkelijke
achtergrond had. Tegenwoordig ging zij ech-
ter niet meer naar haar kerk. Na afloop van het
gesprek stelde ik voor om een kaars op te ste-
ken. Dat bleek een goed idee. Bibberend stak zij
een kaars aan en noemde de naam van haar kind.
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Ze huilde en keek mij aan. Ze zei: 'Zal het ooit

weer goed komen?' We bleven nog even zitten,

waarna ze weer terugging naar de afdeling waar
haar kind lag. De week daarna kwam de vrouw
elke dag langs om een kaars op te steken. In de

chaos van verdriet, angst en verlangen, gaf dit
moment enige structuur aan haar dag.

Liederen van troost
Op een dag hoor ik, terwijl ik in mijn kamer zit,
mensen het stiltecentrum binnenkomen. Ik zie

vanuit mijn kamer een groepje jonge Surinaamse
vrouwen. Een van hen huilt en de anderen
proberen haar te troosten. Iemand slaat een arm
om de huilende vrouw heen. Even later hoor ik
ze zingen: liederen uit Suriname en liederen die
te maken hebben met geloof De ruimte van het
stiltecentrum vult zich met gezang en het doet
mij denken aan de Surinaamse begrafenis waar
ik laatst naar toe was geweest. Ook daar werd
veel gezongen door de aanwezigen, terwijl zij
elkaar een arm gaven of elkaar vasthielden. Het

gezang van de vrouwen duurt een half uur. Zij
zingen zacht en hun stemmen zijn vol van wee-
moed. Dan gaan ze weg. Ik zie dat de jonge
vrouw kalmer is geworden. Het is goed dat deze
plek er is in het ziekenhuis, denk ik. Waar zou
je anders heen moeten gaan om samen te zingen
en elkaar te troosten ...

Meditatie door 'c1zantetl}
Er wordt aan mijn deur geklopt. Ik heb afge-
sproken met de moeder van M. Ze komt mijn
kamer binnen. Ik ken haar goed. AI jaren komt
zij met haar chronisch zieke kind naar het
ziekenhuis. Ook nu is haar kind weer opgeno-
men. De moeder van M. is radeloos. Alles loopt
mis in haar leven. Ze voelt zich eenzaam, op
zichzelf teruggeworpen. Haar vriend is wegge-
lopen en ze heeft het gevoel dat het leven een
loopje met haar neemt. Zij voelt zich teleurge-
steld en depressief Ik weet dat zij boeddhist is
en baat heeft bij een bepaalde vorm van medita-
tie. Zij noemt het 'chanten'. Het is het zangerig
uitspreken van een spreuk. Deze vorm van
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meditatie geeft haar rust, orde en maakt haar
krachtiger. Maar nu blijkt er van mediteren niet

veel te komen. De moeder van M. kan zich er
op dit moment niet zelf toe zetten. Na even
heen en weer gepraat maak ik in het stiltecen-

trum een ruimte voor haar klaar waar zij kan

mediteren. Ik zet kaarsen op een lage tafel en
haal kussens voor onder haar knieën. Even later
haalt zij diep adem en begint haar meditatie. Ik

luister naar de zich steeds herhalende zin. Zij
wiegt zachtjes heen en weer met haar lichaam.
De meditatie geeft haar troost. Na afloop drin-
ken we thee. De moeder van M. moet een beet-

je giechelen om de situatie. Zij voelt zich
duidelijk opgelucht. Later hoor ik dat zij thuis
de draad van mediteren weer heeft opgepakt.

Op de afdeling
Mijn telefoon gaat. Een verpleegster vraagt ofik
naar mevrouw B. toe wil gaan. Zij heeft ge-
vraagd naar de humanistisch raadsvrouw. Me-
vrouw is zelf ook humanist. Ik ga die middag
nog. We maken kennis. Het is een vrouw van

vijfenvijftig jaar. Jarenlang is ze vrijwilligster
geweest bij Humanitas en nu is ze ziek en heeft
ze zelf aandacht en zorg nodig. Het is een beet-
je onwennig zegt ze: altijd heb ik hulp gegeven
en nu lig ik zélf in bed. Ik beaam dat het moei-
lijk is. Geven is makkelijker dan ontvangen. We
praten over de operatie die haar te wachten staat,
en daarna over wat humanist zijn voor haar
betekent. Haar streven is een bijdrage te leveren
aan de menselijke waardigheid. We praten ver-
volgens over het vrijwilligerswerk en we noe-
men namen van mensen van wie we hopen dat
de ander ze ook kent. We voelen ons verwant
en dat geeft een gevoel van verbondenheid. Als
ik wegga, omdat haar man op bezoek komt,
vraagt ze: 'Komt u nog een keer terug?' Als ik
wegloop, bedenk ik dat het mensen een veilig
gevoel moet geven dat zij juist bij ziekte en
onzekerheden een vertrouwd persoon nabij
weten waarmee zij kunnen spreken over hun
diepste gedachten. Dat er naast de familie
iemand is bij wie je zonder risico te lopen kan
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spreken over levensbeschouwing en de wijze
waarop men zich tot het leven en de wereld

verhoudt. Daarom vind ik het van belang dat er
in elk ziekenhuis geestelijk verzorgers zijn van

verschillende denominaties.

Een Ghanese jongeman is via de Eerste Hulp het

ziekenhuis binnengekomen. Hij heeft een onge-
luk gehad en zijn wonden zien er lelijk uit. Hij

voelt zich ziek en heeft pijn. Zijn moeder is bij
hem en is duidelijk in paniek. Zij huilt, bidt en
schreeuwt het uit. Haar geweeklaag is over de
hele gang te horen. De maatschappelijk werker

van de afdeling probeert met haar te praten,
maar in zijn kamer doet ze precies hetzelfde. Zij
is niet voor enige rede vatbaar. Omdat het zich
op een van mijn afdelingen afspeelt, word ik

gebeld. De vrouw spreekt Engels en Twi, een
Ghanese taal. Ik vraag haar van welk geloof zij
is, en vraag vervolgens of zij het een goed idee
vindt als ik haar pastor bel. Ze knikt van 'ja'. Na
enig gezoek vind ik de juiste pastor via een bro-

chure van de Raad van Kerken. Na een kort
telefoongesprek komt hij direct naar het zie-
kenhuis. Ik wacht hem op bij de voordeur en
breng hem naar de betreffende afdeling. Onder-
tussen leg ik hem de situatie uit en zeg: 'Ik hoop
dat u iets kunt betekenen'. Hij glimlacht en ant-
woord: 'I k ken mij n mensen'. Wanneer hij de
kamer van de jongeman binnengaat, zie ik het
gezicht van de moeder opklaren. Met een gerust

hart laat ik hen alleen.
Het zinnetje 'ik ken mijn mensen' blijft bij mij
nog wat naresoneren. Zijn komst is troostend,
schenkt vertrouwen en geeft ook iets van
gemeenschap weer. En het zijn deze kwaliteiten
die het maken dat een gesprek van mens tot

mens helend kan zijn.

Met bovenstaande praktijkvoorbeelden pro-
beerde ik aan te duiden dat het binnen de muren
van een instelling noodzakelijk is dat er aandacht
bestaat voor de behoefte van individuele men-
sen om aan hun levensovertuiging vorm te
geven. Als humanist wil ik graag het respect
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voor de medemens uitdragen. Respect voor

individuele gewoonten, cultuur, geloofsbeleving

en levensbeschouwing van mensen. Daarbij is in
mijn optiek de dialoog tussen mensen met ver-
schillende achtergronden uiterst belangrijk.

De kunst van het verstaan

Uit eigen ervaring weet ik dat mensen elkaar
soms onbedoeld kunnen kwetsen met bepaalde

opmerkingen. Zo gebeurde het dat een tijdje
geleden, na een herdenkingsbijeenkomst van
mensen met AIDS, een van de aanwezigen mij
na afloop wilde complimenteren met mijn toe-
spraak. Hij sprak mij vriendelijk toe en zei:
'Toen u sprak, was Gods hand zichtbaar.' De

uitspraak was positief bedoeld, maar voor mij
was het een ontkenning van mijn levensbe-
schouwing. Ik had duidelijk als humanist gespro-
ken en dat was ook algemeen bekend. Er waren
tijdens de herdenking verschillende collega's van
de geestelijk verzorging die de naam van God
hadden genoemd. Ik wilde nu juist als humanist
het menselijke benadrukken.
Respect en aandacht voor de ander is soms
moeilijker dan men denkt. Dat zal wederzijds
zijn. Ook ik zal fouten maken in de benadering
van mijn medemens. Het is de kunst om juist in

een dergelijke pijnlijke situatie open te blijven
staan voor de ander en te proberen elkaar te blij-
ven verstaan. Een zekere mildheid jegens elkaar
is daarbij van levensbelang.
Het gebrek aan kennis van de levensbeschou-
wing of godsdienst van de ander maakt soms dat
wij elkaar (onbedoeld) kwetsen. Daarom is
onderwijs en informatie over godsdienst en
levensbeschouwing in mijn ogen van belang.
Kennis van zaken is een instrument om elkaar te
begrijpen, elkaar werkelijk te ontmoeten. Het
geeft de mogelijkheid om de weg te gaan van
discussie naar dialoog, waardoor we via vragen
en bevragen tot wederzijds respect kunnen
komen. Op deze manier kan - vanuit een ach-
ting voor de ander - tot wederzijdse erkenning

50

van het recht op godsdienstvrijheid en vrijheid

van levensbeschouwing worden gekomen.

In het ziekenhuis zijn geestelijk verzorgers de
aangewezen personen om aan verpleegkundigen

en artsen onderwijs te geven over godsdienst en
levensbeschouwing. Tevens zijn zij deskundig
in het bevorderen van de dialoog (ethiek). Daar-

naast zal de geestelijk verzorger steeds opnieuw
- bijvoorbeeld tijdens een patiëntenbespreking

- de aandacht vragen voor de levensovertuiging
en de culturele achtergrond van de patiënt. In
mijn optiek is een pluriform team van geestelijk
verzorgers daarom een I/lIIst voor elk ziekenhuis.
De vrijheid van godsdienst en levensbeschou-

wing van de patiënt te waarborgen verdient pro-
fessionele, pluriforme aandacht.

Drs. Marialllle vall der Wal is hl/mallistisch raads-
vrol/w ill het Academisch lVledisch CClltl'llm te
Amsterdam.
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The Good, the Bad and the Ugly

Een humanistische blik op de affaires Clinton en Hoddle

Jan WarndOljJ

Het is alweer eell tijdje geledelI, ell de sitllatie ill kleill-Joegoslavië overschadllllJde alles, maar

weet 11 Ilog hoe Bill ClilltOrl, eind vorig jaar, olldanks Zijll meilleed mocht blijveIl? Terwijl,
Iliet zo lang daama, Glell Hoddle, de coach vall het Ellgels Ilationaal voetbalteam, moest ver-

trekken valllvege ee11lIitspraak over gehalldicaptell vallllit Zijll geloof ill reïllcamatie. Clilltoll

blUft, Hoddle weg: voor mij had het andersom mogen Zijll!
U zllit zich Ilog wel het ill dit tijdschrift gedowmellteerd vertrek vall Peter Samwel lIit het
Hllmallistisch Verbolld herillllerell, vanwege Zijll geloof ill reïllcamatie; alsook de Ilog eerder
gepllbliceerde echo vall Erwill Kamp op de roep Vall toelllllalig staatssecretaris Netelellbos om

meer hllmallistische visie op maatschappelijk actIIele kwesties. Het volgeIlde is daarom eell

I/Ilmallistische beschollwillg vall thema '5 als vertrollwell, gemeellschap, vrijheid eli respect. In
het bijzollder zal ik daarbij kijken Ilaar de betekellis vall het geloof in kamweIl reïllcamatie,

ell naar de beteke11is Vall de eed als gemeellschap-stichtelld gebaar.

The good Glen Hoddle

Mag ik beginnen met Glen Hoddle, de veelge-
plaagde coach die uiteindelijk moest vertrekken
omdat hij zou hebben gezegd dat lichamelijk
gehandicapte personen boeten voor zonden,
begaan in hun vorige leven. Ik heb het gewraak-
te interview gelezen. Het blijkt dat Hoddle bezig
is aan een uitleg van zijn geloof in karma en
reïncarnatie, en hij gebruikt daarbij dit wel zeer
ongelukkig voorbeeld. Ongelukkig, omdat hij
zelf een incarnatie is van de blakende gezond-
heid zelve, die heel de dag blakend gezonde din-
gen doet met blakend gezonde jongens. Hoddle
zwiert rond op de hoogste toppen van een
lichamelijk volmaakt leven. De suggestie dat
lichamelijk minder fortuinlijken hun ongeluk
hebben te wijten aan hun eigen slechte daden,
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komt dan wel zeer neerbuigend over. Vervol-
gens vat de Times zijn woorden samen: Handi-
capped people plll1ished for their sill5.

Karma eli reïllCClmatie
Met zoveel woorden staat het niet in het inter-
view. En straf voor zonde is volgens mij ook
geen juist verstaan van 'karma'. Karma is een
amoreel concept, eigenlijk niet eens een concept
maar louter de constatering dat wat je zaait je
zult oogsten. Het een volgt uit het ander: watje
doet vandaag heeft gevolgen voor wat en wie je

morgen bent.
Wanneer ik - denk alvast aan Clinton - van-
avond een callgirl laat komen, heb ik van mezelf
iemand gemaakt, die dit in ieder geval ooit heeft
gedaan. Vind ik het heerlijk en ga ik dit veel
vaker doen, word ik een volop praktiserende
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geilaard die nu ook niet meer over straat kan

lopen zonder de vrouwen de kleren van het lijf
te staren - of vervult het mij van walging,
schaamte en spijt, en duurt het heel lang eer ik

mezelf weer recht in de ogen kan kijken?
Hoe dan ook, afhankelijk van de persoon die
ik in de loop van mijn leven al ben geworden,
heeft hetgeen ik doe gevolgen voor wie ik ver-
der worden zal. Door watje doet máákje dege-
ne die je bent. Een heel simpele constatering.
Reïncarnatie tilt deze constatering vervolgens

over de grenzen van dit leven heen naar vorige
en volgende levens. De draad, het spoor, de ziel,
beweegt zich door meerdere levens heen voort.
Straf of beloning is niet aan de orde: wie zou
deze uit moeten delen? Een persoonlijke God
die zijn rekening direct met je vereffent, komt
er niet bij kijken. Het gaat slechts om jouw
eigen zielenheil, om wat jij jezelf aandoet: con-
structief of destructief, bevrijdend of verslavend.
Het kan niet worden vastgesteld of iemands han-
dicap in dit leven een gevolg is van bepaalde
daden in het vorige leven, of van de algeheel
gevaren zielen koers tot nog toe. Ook de wegen
des karma's zijn ondoorgrondelijk. Hoewel, het
zóu zo kunnen zijn.:. mits je in reïncarnatie
gelooft.

Glen Hoddle gelooft erin, en in vast nog heel
veel meer eromheen. Misschien dat hij het alle-
maal niet zo heel goed begrijpt, ofhet gewoon
niet goed weet uit te leggen; hoe dan ook is hij
zo dom om uitgerekend deze illustratie te geven.
Wanneer hij bijvoorbeeld had gezegd dat
iemand niet zomaar als muzikaal genie wordt
geboren, of dat iemand niet zomaar de ouders
treft die hij treft, dan had er geen haan naar
gekraaid. Maar helaas: hij zegt wat hij zegt, de
Times geeft het weer zoals het dat doet, de
wereld van gehandicapten in rep en roer, Tony
Blair doet z'n zegje - 'Volgens mij moet hij gaan'
- en Hoddle is weg.

Ik weet niet veel van Hoddle, naar het schijnt
was hij zowel als voetballer als coach buitenge-
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woon begenadigd, alsook zeer onfortuinlijk.

Ditmaal sloeg het lot ongenadig hard toe, en
mag hij zich thans afvragen wat hij in hemels-
naam ooit heeft gedaan om dit lot te verdienen.

Toch gcloofik graag dat hij zijn uitspraken deed
en zijn geloof koestert zónder een spoortje van
minachting ten aanzien van gehandicapten. Laat
staan dat hij ze beleeft en bejegent als boetende
zondaars. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn uit-
spraken in alle onschuld heeft gedaan: volledig
I/aïif tel/ aal/zien val/ het geweld dat hij metterdaad
pleegt. Daarvan heeft hij geen benul.
En dit geldt doorgaans voor de meeste mensen.

Volkomen naïef ten aanzien van het geweld dat
zij plegen in hun religieuze, wetenschappelijke
of politieke uitspraken over wat mensen zijn,
over wat het leven is, over hoe het allemaal in
elkaar steekt en over hoe een mens zich heeft te
gedragen, wil het allemaal goed komen.

Impliciet geweld
Stel dat Hoddle een overtuigd christen was, en
had gezegd dat God een mens uit liefde zijn
lichamelijke handicap als extra beproeving mee-
geeft - om te kijken of je nog steeds van Hem

zult houden, opdat Hij je straks met des te gro-
tere uitbundigheid tot het eeuwige leven wel-

kom zal heten. Had er dan een haan gekraaid?
Of als hij had gezegd, zoals die christenen hier
aan mijn deur, dat God zoveel van mij houdt dat
hij Jezus naar ons toe heeft gestuurd om ook mij
te leiden en te redden; had er dan een haan
gekraaid?

Ondertussen moet ik toch soms eerlijk de aan-
vechting onderdrukken die mensen aan m'n

deur een dreun voor hun harses te verkopen ...
En wanneer ik ooit wordt aangehouden door
die jeugdige straatterroristen van de Evangeli-
sche Omroep, dan vrees ik voor de gevolgen. Ja,
dames en heren: begrijpt u het geweld? Neen?
Ik zal het u piekfijn uitleggen.

Zodra die evangelist mij met zijn verhaaltje
benadert, heeft hij mij al gedefinieerd als iemand
die het woord van God nog moet horen, die
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Jezus nog niet tot z'n hart heeft toegelaten: uit
trots? Vrees? Simpele stomheid? Hoe dan ook

ben ik in zijn ogen een jammerlijk dwalende
persoon, iemand die het licht nog niet heeft

gezien: een schepsel Gods verkerend in een per-
manente ontkenning. Ik ben voor die evange-
list niet meer dan een ding dat hij - omwille van
zijn God - moet zien te bewerken, opdat ik zie,

doe en wil zoals hij ziet, doet en wil. Anders
gezegd, opdat ik niet meer anders en verschil-
lend ben als hij, maar hetzelfde. Een dreun kan

'ie krijgen!

Ik neem buitengewoon veel aanstoot aan iede-
re persoon die meent mij te kunnen, mogen,
moeten vertellen wie en wat ik eigenlijk ben, en

wat en hoe ik eigenlijk heb te doen. Ik neem
buitengewoon veel aanstoot aan ieder die mij
wil definiëren, onverschillig wat ik over deze

zaak zélf denk en voel en kan zeggen. Wanneer
iemand zich mijn leven, mijn wezen, mijn ziel
toeëigent, als ding ter definitie, ter bewerking,

ter onderschikking aan een groot en algemeen
systeem - religieus, wetenschappelijk of politiek
- dan ben ik boos. Zeer boos. Alleen ik kom aan
mijn leven, mijn wezen, mijn bestaan.

Ik zou dus ook heel boos zijn op Glen Hoddle,
wanneer hij uit eigen beweging op mij afstapt
om mij te zeggen - alleen dat al! - dat dit leven
niet mijn eerste en enige leven is. Alleen al deze
definitie van mijn bestaan vind ik onvergeeflijk
geweld. Het is niet aan hem om mij te vertellen
dat ik nog helemaal niets begrijp van hoe het
leven in elkaar steekt. Ten aanzien van n1ijn
eigen bestaan laat ik me niet als dom en blind

benaderen!
Dit gebaar schuilt echter in elke uitspraak over
wat werkelijkheid en mens-zijn is. Daarmee
spreek je niet alleen voor jezelf, maar voor alles
en iedereen. Jij weet beter. Dit geweld, daar wil
ik niet aan. Daarom ben ik humanist. Ik wil
iedereen en alles zoveel mogelijk vrij laten om
zichzelf te kunnen vertellen wie en wat ze zijn:

dat is niet aan mij.
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Absurd
Wanneer echter iemand, bijvoorbeeld een jour-
nalist, op Glen Hoddle afstapt om hem naar zijn
geloof te vragen, dan mag hij dat toch zeker wel

vertellen? Hij heeft toch zeker wel het recht en
de vrijheid zijn eigen mens- en wereldbeeld te
koesteren? Goed, was hij een politiek fascist, à
la. Maar Hoddle's geloof wordt - in grote lijnen
- door tienduizenden New Agers gedeeld, als-

mede door tienmiljoenen Hindoes. Betekent dit
dat het hun allemaal wordt verboden een

belangrijke openbare functie te vervullen? Bete-
kent dit een vervolging van allen die in reïncar-

natie geloven?
Om nu bovendien te bedenken dat Glen Hod-
die leeft in een land dat zich zo uitslooft om haar

religieus-culturele minderheden niet voor het
hoofd te stoten, dat men in Birmingham alle
openbare kerstversieringen heeft verbannen en

alleen nog maar wil spreken van Winteifeast - dan
is deze affaire toch de absurditeit ten top?

Glen Hoddle, door een onbeholpen uitleg en

zeer ongelukkig gekozen illustratie, heeft het
geweld dat in elke definiërende uitspraak latent
aanwezig is, manifest gemaakt. Blijkbaar is men
daar zo van geschrokken dat Hoddie 1/11 moet boeten
voor al ol/zer zonden. De bok is uitgedreven, de
collectieve onschuld is hersteld ... (Men was zelfs
dusdanig geschrokken dat een advocaat - ter ver-
dediging van Tony Blairs dubieuze duit in het
zakje - op de BBC kon zeggen: 'Maar Blair
werd naar zijn mening gevraagd, niet in de rol
van premier, maar als privé-persoon.' Precies het
verweer van Hoddle! Maar de interviewer had

het niet eens in de gaten.)

The bad BilI Clinton

Dus Hoddle moest vertrekken. Dan die arme
Bill Clinton? Had die nou zoveel meer gedaan
dan een beetje seks bedrijven in de aval Office,
hetgeen door die bloeddorstige republikeinen
werd aangewend om hem - CXCl/SCZ les mots - te
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wippen? Nee. Bill Clinton heeft gelogen onder

ede. Met zijn meest ernstige, meest oprechte,

meest indringende blik heeft hij - ten overstaan
van heel de wereld - verklaard: 'I did IlOthalle any
sex//al relatiollship with that WOl/lall.' Bespaar ons
hct genante woordenspel, het gaat toch om the
plaill alld simple truti!? Hij, de president van de
Verenigde Staten, pleegt meineed.

Eenling, gemeenschap, comllll/nicatie
Welnu. Zoals ik hierboven al aangaf, zijn alle
mensen voor mij - in de woorden van Emma-
nuel Levinas - oneindig vreemd, oneindig vrij.
Ieder zijn eigen leven, ieder zijn eigen avontuur.
Het is echter zo dat we hier niet in ons uppie
rondlopen, maar tezamen met heel veel andere
mensen. Daarmee leven en werken wij samen.
Met z'n allen creëren we dit zo grote, veilige en
comfortabele huis van ons land, van onze sa-
menleving, van deze gemeenschap. Een ge-
meenschap van talloze verschillende, oneindig
vreemde en vrije eenlingen? Hoe kan dat? Dat
kan omdat we met elkaar kunnen communice-
ren, en via die communicatie afspraken kunnen
maken. Bijvoorbeeld over de betekenis van

woorden, bijvoorbeeld over dc verdeling van
taken, bijvoorbeeld over de verschillende insti-
tuties waarmce wij dit grote huis van vorm en
structuur voorzien.

Maar het blijft een hachelijke onderneming! Je
kunt immers nooit zeker weten wat een ander

mens beleeft, wat hij denkt, wat hij wil. Je kunt
nooit zeker weten hoe de ander jou ziet, en wat

hij met jou van plan is. Je kunt nooit zeker
weten of de ander de betekenis van woorden
wérkelijk deelt; of de ander de afspraken wel zal
nakomen; of de ander de instituties die wij heb-
ben opgericht, wel eert. Het blijft een hache-
lijke onderneming. Uiteindelijk moeten we het
hebben van een simpel vertrouwen in de waar-
heid van elkanders woorden, in de oprechtheid
van onze motieven.

En voor het geval dat het waarlijk fout is oflijkt
te gaan: wanneer de ene mens ervan wordt ver-
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dacht een ander mens (of institutie) onheus te

hebben bejegend - auto in de prak, geld gesto-
len, vrouw verkracht en wat dies meer zij - voor
dat geval hebben we met elkaar wel de meest

stompzinnige, meest lachwekkende afspraak ooit
gemaakt. Namelijk, dat we de waarheid zullen
spreken, wanneer we dat eerst formeel beloven.
Al dan niet met de hand op de Bijbel of Koran,

om aan dit schattige gebaar toch nog enig cachet
te geven. Het probleem wordt er allesbehalve
mee opgelost! Nog steeds zul je nooit zeker
weten of de ander die eed wel zo ernstig neemt;

misschien staat hij toch gewoon te liegcn tot 'ie
barst!

Het zweren onder ede is de meest tastbare
vormgeving van ons vertrouwen in elkaar. De
eed is een uitdrukking van de hoop dat we
elkaar zullen kunnen blijven verstaan: een hoop
op wederzijdse trouw. Uiteindelijk houdt dit de
gemeenschap bij elkaar; uiteindelijk is de eed de
grond die ons grote, veilige huis draagt.

En dan hebben we hier een president van de
Verenigde Staten, die al tweemaal heeft gezwo-
ren de grondwet te eerbiedigen en die nu heeft
gezworen de waarheid te zeggen ... en hij liegt!
Hij, die de constitutie van een gemeenschap
garandeert; hij, de ultieme waarborg van het
vertrouwen in elkaar; hij, die een hele natie ver-
tegenwoordigt... pleegt verraad. Hij verraadt de
constitutie, hij verraadt de gemeenschap, hij ver-
raadt het vertrouwen - hij verraadt zichzelf.

Ten aanzien van president Clinton is het thans
onmogelijk er zeker van te zijn dat zijn woor-
den waarachtig zijn en zijn motieven oprecht.
Wederom een simpele constatering: we weten
nict meer zeker of hij de eed wel zo ernstig
neemt. We weten niet meer zeker wie de meest mach-
tigemall op aarde is; weten niet meer zeker wat
hij in z'n schild voert, wat er achter die blauwe
ogen leeft. We weten niet meer zeker of die
chemische fabriek in Soedan wel zo nodig op
dat moment moest worden gebombardeerd ...
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Gescholldell vertrOl/well
Begrijp me goed: Clinton lijkt mij geen onaar-
dige man. Hij schijnt zijn werk goed te doen, en
natuurlijk gun ik hem z'n slippertjes. Helaas is

dit de werkelijkheid: we zijn niet meer van hem
zeker. Het vertrouwen, het heilige vertrouwen,
is geschonden. En hoewel ik graag geloof dat de
man geen kwaad heeft bedoeld, is dit een

onmogelijke situatie. Dit kán niet.
Ze hadden Clinton niet weg hoeven sturen,

zover had het niet hoeven komen. Clinton had
- onder ede - gewoon moeten zeggen wat hij

later alsnog toe moest geven: de waarheid. Of
- laat ik het zo stellen - ikzelf had gekozen voor
de trouw aan de gemeenschap, aan de consti-
tutie, aan mezelf. Ik zou de waarheid hebben

gezegd, en wanneer dan zou blijken dat de
gemeenschap mij mijn slippertje niet vergeeft,
was ik opgestapt. Dan zou ik mijn land de schan-
de hebben bespaard van een oneervolle presi-

dent, en de schaamte om verhaaltjes over sigaren
en vlekken op een jurk. Moet u denken: in een
land met een schrikbarend hoog percentage

jeugdige moeders, omdat kinderen op school
geen seksuele voorlichting mogen ontvangen.
In plaats daarvan bCl"TÏnnenze hun schooldag met
het zweren van trouw aan de Amerikaanse vlag

en constitutie ...

In een vergelijkbare situatie zou ik zijn opge-
stapt, met geheven hoofd. Iedereen zou achter-
blijven, met geheven hoofd. Clinton echter
heeft het vertrouwen van Amerika geschokt,
haar waardigheid bezoedelt, en burgerlijke
rechtsgezindheid belachelijk gemaakt. De presi-
dent pleegt meineed en gaat vrijuit, dus waarom
niet ik? Sinds het 0.]. Simpson proces weet de
wereld: rechtstaat Amerika is een farce. Nu,
dankzij Bill Clinton, is alles Mickey Mouse.

The ugly Gabriel Garcia Marquez

Aldus mijn conclusie: Hoddle mag blijven, Clin-

ton moet weg.
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Heeft u tot slot toevallig de beschouwing gele-
zen van Gabriel Garcia Marquez, in de Volkskrallt
van 17 februari 1999? Onder de kop 'Clintons
metaalmoeheid' begint Marquez zijn verhaal
met het relaas van zijn eerste ontmoeting met
Bill Clinton. Zijn jubelende beschrijving van

wat een fantastisch mens hij bleek te zijn doet
mij onwillekeurig denken aan de fantastische
personages uit Macondo en omstreken. Hoe

deze sublieme persoonlijkheid er voorts toe
komt zijn slippertje te bekennen - volgens Mar-
quez 'een doodzonde die alleen onzekere min-
naars kunnen begaan' - en zich oraal te laten

bevredigen tijdens een telefoongesprek met een
senator, blijft in het duister. Eveneens welke
'historische opdracht' deze 'voortreffelijke man'

niet meer af kan maken, 'omdat hij geen plek
had om ongestoord de liefde te bedrijven.'

Om het vunzige gefrummei van een president

aan zijn stagiaire 'liefde' te noemen vind ik al
moeilijk, maar goed, misschien laat dit zich nog
rijmen met Zuid-amerikaans machismo. Ik haak
echter af wanneer hij zegt dat 'het drama dat
hem is overkomen, puur een privé-aangelegen-
heid, iets tussen hem en Hillary' is. Het overspel
wel, de meineed niet. Daarmee heeft Clinton
het tot een nationaal drama, zo niet trauma

gemaakt.
Hier verdenk ik Marquez zelf van een gebrek
aan ernst omtrent de eed en omtrent de bete-
kenis van vertrouwen voor een gemeenschap.
Het is een beetje flauw, maar voor een Colom-
biaan is dit misschien niet zo verwonderlijk.
Vervolgens schildert Marquez het openbaar
ministerie - Kenneth Starr voorop - op cliché-
matige wijze af als 'een omvangrijk, duister
komplot van fanatici', die 'op misdadige wijze
het juridisch systeem hebben misbruikt' om 'een
politieke tegenstander die ze het licht in de ogen

niet gunden kapot te maken.'
Maar mijn ontluistering moet nog komen.

55



Clinton - zo vertelt Marquez - 'werd het alle-

maal teveel en dat bracht hem tot de onver-

geeflijke stommiteit een gewelddadige strafactie
te ondernemen tegen een welkome zondebok,
5.397 zeemijlen van het Witte Huis, enkel en
alleen om de aandacht af te leiden van zijn eigen
benarde positie.'

Ik vind het al erg genoeg - een onmogelijke
situatie! - om Clinton ervan te moeten verden-

ken tot een dergelijke manoeuvre in staat te zijn.
Maar om er zonder voorbehoud vanuit te gaan
dat Clinton inderdaad zijn macht en middelen
als president van de Verenigde Staten misbruikt
om de aandacht af te leiden van een onderzoek
naar de vraag ofhij inderdaad zo onbetrouwbaar

is - ik ben sprakeloos! En om dan die bombar-

dementen op andere mensen in een ander land
te kwalificeren als 'een stommiteit'? Een stom-

miteit? Thans zakt m'n broek tot op m'n enkels.
Tenslotte eindigt Marquez zijn beschouwing
met de kwinkslag van een - doet het altijd goed
- raciale noot: 'Ze hebben hem behandeld als

een zwarte president.' Ja, goed hoor, Marquez!

Clinton weg, Hoddle mag blijven; Marquez? Ik
weet het niet meer zeker.

Jan WamdOlffis humallistiCIIs ell schrijlJer. Hij pl/bli-
ceerde ollder /IIeer in het dagblad Trol/w.

(advertentie)

De standaardmens
voorbij
Over zorg, verzorgingsstaat en burgerschap

Douwe van Houten

~ De standaardmens is gezond en heeft
~n baan. Dit beleidsadagium is meer en

meer de norm geworden. Voldoe je daar niet
aan, dan heb je een probleem, of beter, dan ben
je een probleem. Maar hoe zit het dan met de
sociale positie van werklozen of van personen
die door een chronische ziekte of handicap geen
betaalde arbeid kunnen verrichten?

In De standaardmens voorbU volgt de lezer de
auteur bij zijn zoeken naar een sociale theorie
over een humane samenleving. Met voortdurend
de positie voor ogen van diegenen die op zorg
en ondersteuning zijn aangewezen.

ISBN: 90 352 2087 0 I 224 pag. I prijs! 65,00

BESTELLEN
Stuur de bon in een envelop naar
ELSEVIER bedrijfsinformatie,
Antwoordnummer 10918, 2501 WB
Den Haag (een postzegel is niet
nodig) of fax deze naar 070 - 333 83
99. U kunt ook telefonisch bestellen:
070 - 381 99 00.

Prijs incl. BTW en excl. verzendkos-
ten; prijswüzigingen voorbehouden.
Ook verkrijgbaar via de boekhandel. ELSEVIER bedrijfSinf~

r-w- ----------------------------- ------------- ---- ---------- :

i Stuur mij .., ex, van De standaardmensI voorbü à f 65,00,

! Naam: m/v'

! Functie: , , ,

Organisatie: . , .. , , , , , , , , . , , .

Adres (privé/werk'): , , , . , , , , .

Postcode/plaats: .
Telefoon: . , , , . , . , , , , , , , , , , , , , . ,

Datum: "" , . " Handtekening:

'- • Doorhalen wat niet van toepassing is .'
1. J
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RECENSIES

Oscar van der Kroon Ziek van Defensie. Hoe
een ministerie zijn militairen in de steek
laat, Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam en

Antwerpen, 1998, ISBN 90 204 59759,

f 39,50.

Aan het begin van de jaren tachtig pleegden

enkele leden van de anti-militaristische actiegroep

Onkruit een inbraak in een bunker van het Minis-

terie van Defensie. Bij die inbraak werden stukken

buitgemaakt waaruit bleek dat er bij de militaire

top verregaande plannen bestonden om - in tijd

van oorlog - af te rekenen met de militairen niet

welgevallige groeperingen en individuen in de

Nederlandse samenleving. Lange tijd waren

berichten over het bestaan van zulke plannen

afgedaan als linkse complottheorie en stemming-

makerij.

Het is natuurlijk niet te verwachten dat een organi-

satie als het Ministerie van Defensie voldoet aan

de moderne criteria van transparantie. De vijand

moet natuurlijk zo weinig mogelijk weten van

'ons', des te beter kunnen wij hem bestrijden;

daar is de vijand immers voor. Bovenstaand voor-

beeld laat echter zien dat de categorie 'wij' niet

automatisch een geografische of staatsburgelijke

categorie is. Zo stonden er bijvoorbeeld gekozen

volksvertegenwoordigers op het interneringslijstje

van het leger. Hoewel het wij-gevoel van Defensie

dus wat anders in elkaar steekt dan dat van bij-

voorbeeld de 'supporters van Oranje', lijkt het

een schot voor open doel om te stellen dat militai-
ren in ieder geval wel tot de wij-categorie beho-

ren. Hoe naïef zo'n veronderstelling is, blijkt uit

het boek dat de journalist Oscar van der Kroon

heeft geschreven over de aanvaringen van Neder-

landse militairen met 'hun' Ministerie van Defen-

sie.
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In de loop van de afgelopen jaren zijn er Neder-

landse militairen uitgezonden naar alle uithoeken

van de wereld. In dit boek gaat het specifiek om

mensen die in Joegoslavië, Cambodja en Uganda

hebben gezeten. Niet zelden kwamen militairen

uit die gebieden terug met lichamelijke en/of

geestelijke klachten. Van der Kroon volgt enige

van deze militairen en hun lotgevallen na thuis-

komst. Hoewel het hier handelt om verschillende

mensen met verschillende klachten, hebben zij

een ding gemeen: allen werden ze door defensie

minstens hoogst onzorgvuldig en vaak op totaal

onbeschofte wijze bejegend. In dit boek worden

problemen beschreven die variëren van sociaal,

psychisch en sociaal-psychisch tot puur lichame-

lijk. Verhalen van en over militairen die na thuis-

komst aan de drank en drugs gaan en vervolgens

extreem gewelddadig gedrag gaan vertonen, zijn

natuurlijk het meest spectaculair. Het meest

bekend zijn vermoedelijk echter de acties van

enige Cambodja-gangers in verband met de

'jungle ziekte', een complex van lichamelijke

klachten dat qua Ziektebeeld lijkt op ME. Onder

leiding van voormalig humanistisch raadsvrouw

Klazien van Brandwijk hebben zij zich inmiddels

flink geroerd en de wederwaardigheden van

Brandwijk en de haren laten zich in dit boek

lezen als Kafka en Remarque.

Ook de geestelijke klachten bleven genegeerd

door Defensie. Hoewel er in de loop van de tijd

veel kennis is opgedaan met geestelijke klachten

die voortkomen uit militaire acties, lijkt ook in

Nederland nog steeds te gelden dat de hulpverle-

ning in deze na elk conflict opnieuw moet worden

uitgevonden; een conclusie die in 1995 al werd

getrokken door Hans Binneveld in Om de geest
van Jan Soldaat. Een beschrijving vanuit het per-

spectief van de getroffenen is een welkome aan-
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vulling op de berichtgeving in de pers. Van der

Kroon was al eerder verantwoordelijk voor uitzen-

dingen van NOVA over het onderwerp; de bunde-

ling van ervaringen en reacties van medewerkers

van Defensie lijkt een logisch en welkom vervolg

hierop. Het is echter opvallend dat er op geen

enkele manier, door wie dan ook, wordt gespecu-

leerd over de vraag of klachten waarmee Van der

Kroon zich bezighoud, misschien niet inherent zijn

aan een organisatie die zich bezighoudt met oor-

log: waar gehakt wordt vallen immers spaanders.

Het ontbreken van deze vraag is echter geen

tekortkoming van Van der Kroon; hij is eigenlijk de

bezorger van de verhalen en niet de auteur, hoe-

wel hij wel als zodanig te boek staat.

Toch zijn er ook een tweetal duidelijke minpunten

aan het boek op te noemen. Van der Kroon han-

teert een soort filmscript-achtige manier van schrij-

ven, waarvan hij zelf misschien vindt dat het de

verhalen van zijn hoofdpersonen het dichtst bena-

derd, maar die een erg knullig effect opleveren.

Zijn gebruik van de tegenwoordige tijd voor

gebeurtenissen uit het verleden, die bovendien nog

eens worden naverteld, doet nogal harkerig aan,

en het is al helemaal de vraag wat de lezer aan

moet met zinnen als: 'Van der Meij buigt achterover

om een aansteker uit zijn broekzak te kunnen halen

en zijn pijp aan te steken.' Het wachten lijkt dan op

Van der Meij die achterover uit zijn stoel valt, of

zijn kantoor in de brand steekt. Maar de handeling

van de kolonel-arts blijkt niet meer te zijn dan een

plotseling optredende sfeerbeschrijving.

Werkelijk storend is de manier waarop Van der

Kroon met zijn bronvermelding omgaat. Dit is wel-

iswaar geen wetenschappelijk boek, maar het is

Van der Kroons eigen keuze om er een overzicht

van geraadpleegde bronnen in op te nemen. De

manier waarop sommige publikaties zijn vermeld,

is bedroevend. De lezer die de stukken zelf zou

willen raadplegen is niet echt geholpen met het

plichtmatige en gebrekkige lijstje dat moet door-

gaan voor een 'overzicht van geraadpleegde

bronnen'. In een boek dat gáat over onzorgvul-

digheid staat dat niet zo goed.

Ruud Verstraaten is AIO aan de Universiteit voor

Humanistiek en doet onderzoek naar de geschie-
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denis van de humanistische geesteliike verzorging
bii de striidkrachten tussen 1965 en 1993.

Inge Mans, Zin der zotheid. Viif eeuwen cultuur-
geschiedenis van zotten, onnozelen en zwak-
zinnigen, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam,

ISBN 90 351 1977 0, f 49,90.

Mensen die afwijken van de norm zijn er altijd

geweest. Zij werden ondermeer zot, onnozel of

zwakzinnig genoemd. De zot uit de middeleeu-

wen en de Renaissance en de zwakzinnige uit de

negentiende eeuw vertonen opvallende overeen-

komsten met de verstandelijk gehandicapte van

nu. Inge Mans ziet niets in deze laatste bena-

ming: zotheid en zwakzinnigheid zijn begrippen

met een historische lading omdat zij zijn gewor-

teld in het verleden; met een nieuwe benaming

zou het zicht op de geschiedenis van zwakzinni-

gen en zotten verloren kunnen gaan.

Inge Mans is psychologe en werkte als groeps-

leidster in de zwakzinnigenzorg. Zin der zotheid is

de weerslag van een historisch onderzoek dat zij

verrichtte voor het Trimbosinstituut. In deze lijvige

studie schrijft Mans een geschiedenis van zotten,

onnozelen en zwakzinnigen. Door de eeuwen

heen blijken zotten en zwakzinnigen verschillende

posities in het maatschappelijk leven te hebben

ingenomen. Zij werden verzorgd, uitgestoten,

geprezen of simpelweg geduld. De zotten in de

Middeleeuwen werden niet als een aparte groep

behandeld en gedefinieerd. Behalve als een

gebrek gold zotheid ook als een buitengewone

eigenschap, een eigenschap die vermakelijk,

eerbiedwekkend of afstotelijk was. De onwijsheid

van zwakzinnigen wordt tegenwoordig vooral als

zorgelijk ervaren en hun ongewoonheid moet dan

ook liefst zoveel mogelijk verholpen worden. Mans

toont in haar boek diverse afbeeldingen van zotten

en zwakzinnigen. De prent van een nar uit de

Renaissance is het portret van een man die we nu

het syndroom van Down zouden toeschrijven. Nar-

ren werden geliefd en veracht. De engelse hofnar

Wil Som ers die diende aan het hof van koning

Hendrik VIII (1491-1547) maakte beide mee.

Overdag zat hij bij de koning aan tafel en
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's nachts moest hij genoegen nemen met een

slaapplaats tussen de jachthonden. Honderd jaar

geleden ontstond de zwakzinnigenzorg zoals we

die nu grotendeels nog kennen. In plaats van een

verblijf in armen- of dolhuizen, werden zwakzin-

nigen ondergebracht in speciale inrichtingen. In

deze instituten kwam de pedagogische doelstelling

meer en meer op de voorgrond te staan:

zwakzinnigen moesten gevormd en ontwikkeld

worden. De nar aan het hof en de zwakzinnige in

de inrichting zijn beiden exponenten van hun tijd.

Hun plaats in de samenleving verwijst naar de

beleving en beoordeling van het afwijkende.

In de twintigste eeuw is intelligentie een groot

goed. Zwakzinnigen die beschikken over een

lage intelligentie, wijken op dit gebied af van de

norm. De leerplicht leidde tot een grote toename

van zwakzinnigheid. De achterlijken, nu mensen

met een lichte verstandelijke handicap genoemd,

vormen ongeveer de helft van alle verstandelijk

gehandicapten. De kinderen die niet konden mee-

komen in de klas waren de onderwijzer tot last en

op die manier kwamen ze dan ook terecht in het

buitengewoon onderwijs.

Na honderd jaar wordt er nu een omkerende

beweging ingezet, en integratie is hierbij het

toverwoord. Mans neemt een sceptische houding

aan tegenover dit streven. De nadruk die wordt

gelegd op de mogelijkheden van verstandelijk

gehandicapten, betekent volgens haar dat het ide-

aal van de mens als vermogend wezen, kritiek-

loos aanvaard wordt. En dat ideaal blijft bestaan

zolang de strijd ter overwinning van het menselijk

onvermogen aanhoudt en door het bestaan van

zwakzinnigen wordt gekenmerkt door begrippen

als uitsluiting en preventie.

Op dit punt aangekomen wordt duidelijk waarom

Mans liever van zwakzinnigen spreekt dan van

mensen met een verstandelijke handicap: verstan-

delijk gehandicapten worden beschouwd als men-

sen mét mogelijkheden. Mans vindt het van groot

belang dat de onoverwinnelijkheid van onmoge-

lijkheden wordt erkend. De zot en de zwakzinni-

ge mochten vreemd, gek en afwijkend zijn, terwijl

verstandelijk gehandicapten worden meegesleurd

in het opgelegde streven naar een zo normaal

mogelijk bestaan. Mans erkent dat het benadruk-
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ken van gelijkheid, zwakzinnigen op weg kan hel-

pen naar meer gelijkheid. Maar als de ongelijk-

heid daarbij onuitgesproken blijft, behouden

zwakzinnigen hun plaats in de marge. En boven-

dien blijven dan ook de sociaal-culturele normen

en maatschappelijke eisen onbesproken, die

zwakzinnigen überhaupt als minder volwaardig

mens definiëren.

De geschiedenis die Mans van zotten, onnozelen

en zwakzinnigen schrijft, is tegelijkertijd ook de

geschiedenis van de normaliteit. De omgang met

zwakzinnigen laat zien waar onze idealen lig-

gen. Een geschiedenis van de zotheid kan dan

ook gebruikt worden om dominante normen en

waarden te traceren en relativeren. In het licht van

het zojuist gezegde, is het dan ook niet zo heel

verwonderlijk dat Mans zich in het laatste hoofd-

stuk van Zin der zotheid ontpopt als een normatie-

ve professional. Zo geeft zij normatieve en

existentiële vragen een plaats in het historisch

onderzoek.

De geschiedschrijving van Mans blijkt met name

gemotiveerd door het verlangen om zwakzinnigen

een plaats in ons midden te geven. Voor haar is

de 'zin der zotheid' dan ook gelegen in de

herkenning van afhankelijkheid en onvermogen.

Maar ook is zin gelegen in het vermogen van

zwakzinnigen om te leven, zonder daarbij naar

de zin te vragen. Zwakzinnigen roepen volgens

Mans het verlangen op om lief te hebben en iets

voor een ander te betekenen. Zij laten zien dat

leven pas zin krijgt als het een samen-leven is.

Voor de discussie rondom normatieve professiona-

liteit is Zin der zotheid een interessante studie.

Deze geschiedenis daagt de lezer uit om een

eigen positie te bepalen in het denken over zorg

en normaliteit.

EllenGrootoonk

N.B. Goudswaard, Gezondheidszorg als
kunde en kunst. Genezen, verplegen en
geestelijk verzorgen van de zieke als 'totale
mens'. Op weg naar samenhang en samen-
werking, Erasmus Publishing, Rotterdam,

1998, ISBN 905235 1279, f 42,50.
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Goudswaard (1912) heeft in het verlengde van

zijn onderzoek voor het geschiedkundig gedeelte

van het in 1996 verschenen Handboek Geestelij-
ke Verzorging, een historisch overzichtswerk

geschreven over de Nederlandse gezondheids-

zorg vanaf het eind van de Middeleeuwen tot op

heden. Deze 334 pagina's dikke studie bevat een

schat aan gegevens en vele anekdotes, inclusief

een hoofdstuk over de gezondheidszorg in het

leger, op zee en overzee tot 1865. Zijn bood-

schap is duidelijk: genezen, verplegen en geeste-

lijk verzorgen moeten meer op elkaar worden

betrokken. Zijn pleidooi voor integratie loopt als

rode lijn door het gehele boek, waarbij hij een

antwoord zoekt op de volgende vragen.

Wat was in het verleden te verstaan onder

geneeskunst, verpleegkunst en geestelijke ver-

zorging?

Hebben die disciplines elkaar tijdens hun ont-

wikkeling al dan niet positief en/of negatief

beïnvloed?

Zijn ze al dan niet toegegroeid naar samen-

hang en samenwerking?

Welke maatschappelijke en politieke krachten

en welke motieven hebben daarbij een rol

gespeeld? (p.17)

Over een periode van ruim zes eeuwen bezien

zijn daar uiteraard geen eenduidige antwoorden

op te geven, maar veel sprekende voorbéelden

van integratie bevat het boek niet. Genezen, ver-

plegen en geestelijk verzorgen, hebben zich

nogal los van elkaar ontwikkeld, waarbij aanvan-

kelijk de geneeskunst was toegevoegd aan magie

en religie. 'In de recente tijd zijn de rollen omge-

keerd; de geestelijke verzorging is aan de

gezondheidszorg toegevoegd' (p.247).

Verderop voegt hij daaraan toe dat de geestelijk

verzorger heden ten dage geconfronteerd is met

een dilemma: 'hij gaat in zijn zorg uit van traditio-

nele waarden, leerstellingen en exegese, zich

richtend op de individuele hulpvragende; óf hij

beweegt zich op het brede vlak van begrip

(mede) voor andere culturen en inzichten; hieruit

volgt dat zijn werk een ambtelijke bezigheid is óf

een professionele die zich richt op de algemene

geestelijke verzorging' (p 283). In het verlengde
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hiervan maakt hij onderscheid tussen een be-

roepsprofiel en een ambtsprofiel. 'Een beroeps-

profiel omschrijft de taken die algemeen gelden

voor alle beoefenaren van het beroep, uitgeoe-

fend in de beroepspraktijk. Een beroepscode slaat

op waarden en normen die aan cultuur, tijd en

plaats gebonden zijn. [... ] Een ambtsprofjel is op

zijn plaats indien de geestelijk verzorger een

ambtelijke binding heeft. Een beroepsprofiel slaat

op de geestelijke verzorging zonder ambtelijke

binding aan een kerkgenootschap' (p 287). 'De

vanzelfsprekende aanwezigheid van de kerk in

de zorginstelling is goeddeels verdwenen. De hui-

dige functionaris richt zich naar alle mensen in

bijzondere omstandigheden. Daarbij is de

geloofsidentiteit niet meer de eerste invalshoek,

maar de behoefte aan een gesprek over

levensvragen, relaties in de context van de fami-

lieverhoudingen, de zin van het leven en het lij-

den' (p. 289). 'De hulpbiedende-nieuwe-stijl wordt

dan een beoefenaar van de hoogste aller kunsten:

de toepassing van de liefde tot de naaste, waar-

omheen welbeschouwd alle godsdienst en

geloofsovertuiging vanouds draaide, draait en

altijd zal draaien' (p.283).

De door Goudswaard bepleite holistische gezond-

heidszorg staat op gespannen voet met het ambts-

halve karakter van de huidige geestelijke

verzorging. De integratie van genezen, verplegen

en geestelijk verzorgen is volgens hem aangewe-

zen op verdere professionalisering van de geeste-

lijke verzorging, onder de hoede van de

beroepsvereniging. (Ik kom daar onderstaand op

terug.)

Het boek is opgebouwd uit vijf hoofdstukken, die

qua omvang nogal verschillen. In hoofdstuk een

wordt kort op de voorgeschiedenis van de

gezondheidszorg ingegaan, die toen in handen

was van de priesterklasse. Dit loopt door tot het

begin van de Middeleeuwen, als de eerste hospi-

talen verschijnen. 'De geneeskunst van de monni-

ken was niet langer voornamelijk mystiek' (p.25).

Toch lag het accent nog meer op de redding van

de ziel dan op lichamelijke genezing. Met de

opkomst van de steden en vorderingen binnen de

medische wetenschap begint dit geleidelijk aan te

veranderen. Dan voltrekt zich ook de segregatie
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van geestelijke verzorging enerzijds en genezing

en verpleging anderzijds.

In hoofdstuk twee wordt de geschiedenis van de

gezondheidszorg in Nederland geschetst vanaf het

einde van de Middeleeuwen tot 1865. We zien

een beginnend proces van professionalisering met

eigen vakscholen en gasthuizen, een begin van

psychiatrische zorg en een beginnende specialisa-

tie binnen de gezondheidszorg. Hoofdstuk drie

bevat een schets van gezondheidszorg in het leger

(op zee) en overzee (in de koloniën). Zeer informa-

tief is bijvoorbeeld de beschrijving van de situatie

in West-Indië ten tijde van de slavenhandel.

Hoofdstuk vier is het meest omvangrijk en beslaat

de periode na 1865. Dat jaar is gekozen omdat

toen de wetten op het 'Geneeskundig Staatstoe-

zicht, de Uitoefening van de Geneeskunst, de Uit-

oefening van de Artsenijbereidkunst en de

Bevoegdheden' van kracht werden, waarmee de

eerste fase van het professionaliseringsproces

haar afronding vond. Medisch ingrijpen is daar-

mee voorbehouden aan degenen die daartoe

opgeleid zijn binnen een erkende beroepsoplei-

ding. Eigenlijk bestaat dit hoofdstuk uit drie kleine-

re hoofdstukken die respectievelijk gaan over

genezen, verplegen en pastorale zorg. Deze

opzet brengt met zich mee dat de drie beroeps-

groepen nogal naast elkaar komen te staan; her

en der wordt weliswaar de vraag naar integratie

aan de orde wordt gesteld, maar vormt daarmee

toch niet de rode draad. In het (volgens mij te)

korte slothoofdstuk worden de in het begin ver-

meldde vragen weer opgenomen. Het pleidooi

voor meer samenhang en samenwerking daarin is

duidelijk, maar waarom de geschiedenis eigenlijk

bijzondere samenhang en samenwerking laat

zien, blijft onderbelicht. Dat heeft er waarschijnlijk

ook mee te maken dat het boek een uitgewerkt

theoretisch kader ontbeert.

Goudswaard wordt ons achterop het boek gepre-

senteerd als bruggenbouwer. Immers, van origine

is hij bouwkundige en architect maar op zijn veer-

tigste komt hij als directeur van een technische

school in het onde~wijs terecht. Om zijn deskun-

digheid te verbreden, gaat hij sociale weten-

schappen studeren en op zijn negenenzestigste

promoveert hij op een studie naar de geschiede-
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nis van het beroepsonderwijs. Dertien jaar later

verschijnt Inleiding tot de geschiedenis van de ver-
pleegkunst en dan weer vier jaar later onderhavi-

ge studie. Deze studie is - zeker voor historisch

geïnteresseerden - de moeite waard, zij het dat

het theoretisch gehalte nogal laag is. Wat mij

bovendien nogal verbaasde was dat het bij gees-

telijke verzorging vrijwel uitsluitend over dominees

en pastors gaat, ook in de na-oorlogse periode.

Daarvoor klopt dat allemaal wel, maar dat er nu

al zo'n dertig jaar sprake is van humanistische

geestelijke verzorging, wordt vrijwel genegeerd.

Er worden zegge en schrijve vijf bladzijden aan

besteed, en die gaan meer over humanisme dan

over het beroep van humanistisch geestelijk ver-

zorger. Op meerdere plaatsen wordt ingegaan op

ontzuiling en secularisatie en daaruit kan mijns

inziens worden afgeleid dat Goudswaard in feite

voorstander is van secularisatie van geestelijke

verzorging. Volgens mij had het dan voor de

hand gelegen een beweging in humanistische

richting te maken, zeker bij een 'bruggenbouwer'.

Uiteraard is het me bekend dat binnen de zorg

het percentage humanistisch geestelijk verzorgers

blijft steken op zo'n negen procent, maar aan het

feit dat dit in een dermate geseculariseerd land

als Nederland toch wat merkwaardig is, besteedt

Goudswaard geen aandacht. In veel zorginstellin-

gen is trouwens geen humanistische geestelijke

verzorging voorhanden. In het boek wordt wel

ingegaan op de Kwaliteitswet Zorginstellingen,

maar het gegeven dat daarin is opgenomen dat

tot verantwoorde zorg ook pluriforme geestelijke

verzorging behoort, wordt niet vermeld. Gouds-

waard komt niet verder dan het bepleiten van ver-

dergaande professionalisering en het opheffen

van de ambtshalve binding.

Ik kan me geheel vinden in zijn uitgangspunt dat

de geestelijk verzorger er in beginsel is voor

iedereen, maar of een theoloog binnen de huidi-

ge ontwikkelingen de meest voor de hand liggen-

de beroepskracht is, betwijfel ik. Ik kan me

voorstellen dat een humanisticus dan meer geëi-

gend is. Of is dat voor Goudswaard nu weer net

een brug te ver?

Douwe van Houten
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SIGNALEMENTEN
EllelI Crootoonk

Harry Stroeken, Zoeken naar zin, psychothera-
pie en existentiële vragen, uitgeverij Boom.

ISBN 90 5352 5068, f 31,-.

Hebben zingeving en psychotherapie iets met

elkaar te maken? Harry Stroeken vindt van wel. En

wel op twee manieren. In de eerste plaats spreekt

de psychotherapeut met mensen die veelal geen

zin meer in het leven hebben. Psychotherapie geeft

geen antwoord op het gebrek aan zin. Wel kan

een cliënt (weerlieren 'liefhebben en werken'. Of

anders gezegd, midden in het leven leren staan. In

de tweede plaats spelen de levensbeschouwingen

van de therapeut en de cliënt een rol in het thera-

peutisch proces. Een van de doelen van psychothe-

rapie is een (re)constructie van het levensverhaal.

In psychotherapie gaat het om fundamentele

levensvragen zoals: 'waar kom ik vandaan?' en

'waar ga ik naar toe?'. De psychotherapeut kan

niet om de levensvisie, normen en waarden van de

cliënt heen. Veel psychotherapeuten staan - in

navolging van Freud - huiverig tegenover gods-

dienst en levensbeschouwing. Volgens Stroeken is

dit een onverstandige houding. Een geloof kan
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deel uitmaken van het leven, een daarmee ook van

de psyche. Zoeken naar zin geeft een goed beeld

van de methodiek van psychotherapie. Stroeken

maakt gebruik van psycho-analytische begrippen

als 'overdracht' en 'tegen-overdracht', om de rol

van levensbeschouwing in het therapeutisch proces

te verhelderen. Een vergelijking met de geestelijke

verzorging ligt bij het lezen van dit boek voor de

hand. De overeenkomst is duidelijk, zowel de

psychotherapeut als de geestelijk verzorger helpen

mensen hun levensverhaal te vertellen. Een belang-

rijk verschil is de gerichtheid. Psychotherapeuten

streven naar cure, geestelijk verzorgers naar care.

Mascha Dellen, Oe boksende boeddhiste en
andere zoekers naar zingeving, Uitgeverij

Plataan, ISBN 90 5807 11 5, f 32,50.

De boksende boeddhiste
en andere zOt:ku.\ nallr zingeving

MASfUA I>n.I."N

--"------- .
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~_-:.~~~ -~~~~~~-~

l'tAT..\AN

De journaliste Moscha Dellen interviewde twaalf

bekende en minder bekende Nederlanders over de

zin van hun leven. Het resulteerde in een interes-

sant boek waarin verschillende levensovertuigingen

aan de orde komen. In ieder interview staat een
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levensbeschouwing centraal. De grote godsdien-

sten, het humanisme en alternatieve stromingen

komen aan bod. Eigenlijk gaat dit boek gewoon

over het leven zelF. Mascha Dellen heeft goed

gezien dat er over zingeving niet gepraat kan wor-

den zonder daarbij de persoonlijke ervaring te

betrekken. Door deze aanpak begrijp je als lezer

waarom iemand een bepaalde levenskijk heeft.

Jeroen Krabbé bijvoorbeeld, verloor veel Familiele-

den tijdens de holocaust. Dit Feit ontmoedigt bij

hem iedere religieuze overweging, terwijl hij zich

tegelijkertijd verbonden voelt met het jodendom.

Uit de meeste verhalen blijkt dat er ruimte is voor

twijFel en verandering. Het is mooi dat Dellen deze

aspecten naar voren heeft weten te halen. Boven-

dien laat zij zien dat pluriFormiteit geen loze kreet

is, maar een realiteit in de jaren negentig.

Keimpe Algra, Brief over het geluk. Epicurus,
vertaald, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Keimpe AIgra, Historische

uitgeverij, ISBN 9065542922, f 25,-.

[;PICURUS

Onze samenleving wordt door sommige critici als

hedenonistisch aangemerkt. Gedreven door

kooplust verheFt de westerse mens consumptie tot

het enige levensdoel. Politieke betrokkenheid, het

milieu oF god worden daarbij op het tweede plan

gezet. Voor Epicurus (341-271 v.Chr.) hield het

hedonisme echter meer in als ongebreidelde lust-

bevrediging. Alhoewel lust 'uitgangspunt en doel

van het gelukkige leven is', moet men toch niet
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zonder meer alle lusten najagen en alle onlustge-

voelens vermijden. Soms hebben lusten immers

onlustgevoelens tot gevolg waarmee we de lustge-

voelens duur betalen. Het verstand moet het

lichaam te hulp komen en van geval tot geval de

noodzakelijke afweging van voor- en nadelen

maken. Het hoogste doel in het leven is voor Epi-

curus vrijheid van onlust. Latere FilosoFen hebben

Epicurus verweten dat hij het lijden en de pijn niet

werkelijk onder ogen zag. Keimpe Algra typeert

de levensleer van Epicurus als een 'voor de ster-

ken en de slimmen'. En inderdaad, bij zijn leer-

stellingen kunnen we lezen: 'De vrucht van

zelFredzaamheid is de grootst mogelijke vrijheid'.

Interessant aan Epicurus is dat hij over zaken

spreekt die ons nu ook nog raken. Zoals bijvoor-

beeld over vriendschap. Levenslustig schrijft hij:

'De vriendschap danst de wereld rond en roept

ons allen op te ontwaken en onszelF gelukkig te

prijzen'. Epicurus' Brief over het geluk is nog

steeds de moeite waard.

Ank Benko en Marjolijn Uitzinger, Ik leer nog
elke dag, verhalen uit de praktijk van de
ouderenzorg, Uitgeverij SWP,

ISBN 906665 2896, f 23,50.

Ik leer nog
elke dag

De ouderenzorg, belicht vanuit het perspectieF van

medewerkers: in tien persoonlijke verhalen vertel-

len verplegers en verzorgers over hun werk. Zij

vertellen over de ontwikkeling die ze zelF hebben

meegemaakt, hun'drijfveren, hun ambities en
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emoties. Het nachthoofd, de teamleidster, de zie-

ken- en bejaardenverzorgster komen allen aan het

woord. Ik leer nog elke dag geeft daardoor een

getrouw beeld van de dagelijkse praktijk. Het is

een geschikt boek om kennis te maken met de

ouderenzorg.

Diversen

Praten over de dood
Praten over de dood verrijkt je leven is een bro-

chure van de AVVL, het Humanistisch Verbond en

Humanitas, en is bedoeld om de dood meer

bespreekbaar te maken. De dood is doodgewoon

en het is goed om over het levenseinde te praten,

is in het kort de strekking van de brochure. Deze

beoogt dan ook een leidraad te zijn voor

gespreksbijeenkomsten over de dood. In heldere

bewoordingen worden verschillende thema's aan-

gestipt. Zo kunnen we onder andere lezen over

de dood in onze samenleving, stervens-

begeleiding en het verband tussen levensbeschou-

wing en de dood. Ieder thema gaat vergezeld

van discussievragen. Denk hierbij aan een vragen

als: 'Door wie of wat is uw opvatting over de

dood beïnvloed?' en 'Vindt udat ieder mens het

recht heeft om zelf een einde aan zijn leven te

maken?'. Door de combinatie van eenvoudige tek-

sten en toegankelijke discussievragen is de bro-

chure geschikt voor een breed publiek. Het zou

een goede start kunnen zijn voor een gesprek

over de dood. De brochure die f 30,- kost, kan

worden besteld bij het Humanistisch Verbond:

tel: 020 - 521 90 00.

Sterven op verzoek
Sterven op verzoek is het verslag van een kwa-

litatief onderzoek naar euthanasie en hulp bij

zelfdoding. In dit door Ingrid Versteeg, Corrie

Koppedraijer en Adri Smaling geschreven onder-

zoeksverslag, werden overwegingen en motieven

verkend van mensen die een arts verzocht hebben

hun leven te beëindigen en van mensen die dat

niet deden. De levensbeschouwelijke en existentië-
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Ie achtergronden van overwegingen en motieven

stonden hierbij centraal. Daarnaast is er aandacht

besteed aan de communicatie tussen hulpverle-

ners en degenen die om euthanasie en hulp bij

zelfdoding vroegen. Uit het onderzoek blijkt dat

dit verbetering behoeft. De aanbevelingen die de

onderzoekers hieromtrent geven, variëren van het

schrijven van een informatieve brochure tot het bij-

scholen van artsen in het praten over de dood.

Het verslag wordt uitgegeven door de Universiteit

voor Humanistiek en meer informatie is verkrijg-

baar bij Adri Smaling, tel: 030-2390188.

Introductieweken 'geestelijke verzorging en

organisatie'
Een introductieweek voor geestelijk verzorgers in

algemene ziekenhuizen wordt op 15-19 novem-

ber 1999 georganiseerd in Nijmegen. Cursuslei-

der: drs. W.M. Rooijakkers. Prijs: f 1.000,-. Een

introductieweek voor geestelijk verzorgers in psy-

chiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, revali-

datiecentra, zwakzinnigenzorg wordt op

vrijdagmiddag 24 september 1999 en van 25-28

oktober 1999 georganiseerd in Psychiatrisch Cen-

trum Zon & Schild te Amersfoort. Cursusleider:

mw. drs H. Kievit-V.d. Hoogen. Prijs: f 1.000,-.
Informatie en aanmeldingsformulieren - zowel

voor Amersfoort als Nijmegen - zijn verkrijgbaar

bij Psychiatrisch Centrum Zon en Schild, aanmel-

dingssecretariaat KPVjDe Veste, Postbus 3051,

3800 DB Amersfoort ter attentie van mw. M.

Allema. Telefonische informatie: 033 - 460 96 41

op dinsdag en vrijdag van 9.00-16.30. Overige

tijden: antwoordapparaat.

Congres: 'Therapeutische en toxische aspec-
ten van empathie'
Een congres over de rol van empathie in de hulp-

verlening wordt op 19 november 1999 georgani-

seerd door de Universiteit voor Humanistiek in

samenwerking met de Nederlandse Vereniging

voor Psychiatrie. Locatie: De Reehorst te Ede.

Meer informatie: tel. 0345 - 57 66 42 en

030 - 239 01 62.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

l. Artikelen of ondere bijdragen die voor publica- voornoom en/of voorletter(s) plus achter-
tie worden aangeboden, dienen te worden naam van de auteur(s);
gezonden naar het redactiesecretariaat: Postbus functie, naam van de instelling waar de
470,3500 AL Utrecht. auteur(s) werkzaam is/zijn;

2. De redactie gaat er vanuit dat de bijdrage en eventueel een korte vermelding van de huidi-
de essentie van de inhoud niet reeds elders is ge activiteiten.
gepubliceerd of ter publicatie is aangeboden. 12. Voeg na de titelpagina een pagina in met een
Tevens gaat de redactie er vanuit dat eventuele korte samenvatting van het artikel (max. 120
mede-auteurs akkoord gaan met publicatie. woorden), die kan worden gebruikt als introduc-

3. Na ontvangst van de bijdrage stuurt het redac- tie op het artikel.
tiesecretariaat een bericht naar het correspon- 13. Verdeel de tekst van het artikel in paragrafen.
dentieadres. Voorzie elke paragraaf van een duidelijk kopje

4. Nadat de bijdrage door de redactie is beoor- en elke eventuele sub-paragraaf van een tussen-
deeld, verneemt de auteur of en op welke kopje. Dit bevordert de leesbaarheid van de bij-
termijn de bijdrage (eventueel na kleine aan- droge. Alleen witregels gebruiken indien
passingen) kan worden geplaatst, dan wel bij- werkelijk een afscheiding tussen twee tekstge-
stelling of herziening behoeft en op welke deelten moet worden gemaakt.
punten. 14. Literatuurverwijzingen in de tekst: haakje ope-
De redactieraad beoordeelt de wetenschappelij- nen, auteursnaam zonder voorletter (bij meerde-
ke kwaliteit van de theoretische bijdragen. re auteurs van een titel alleen de eerste
Indien een bijdrage ter referentie wordt aange- vermelden, gevolgd door e.a.), komma, jaar van
boden, dient dat door de auteur(s) nadrukkelijk publicatie, haakje sluiten. Voorbeeld: (Wittgen-
vermeld te worden. stein, 1888). Bij citaten dient ook de pagina ver-

5. Bij plaatsing dient de (aangepaste) bijdrage op meld te worden. Voorbeeld: (Yalom, 1975:352).
3.5 diskette (in WP) te worden aangeleverd, 15. Wees zuinig met noten. Indien een noot noodza-
vergezeld van een identieke uitdraai op papier. kelijk is, plaats de noot aan het einde van het

6. Bijdragen dienen gericht te zijn tot een goed artikel met in de tekst een cijferverwijzing.
geschoold lezerspubliek van vakgenoten èn niet- 16. Literatuur waarnaar in het artikel wordt verwe-
vakgenoten. Jargon dient derhalve vermeden te zen, dient aan het einde van het artikel, vóór de
worden. noten, in een aparte lijst in alfabetische volgor-

7. De tekst dient te zijn geschreven in de voorkeur- de te worden opgenomen. De lijst mag uit maxi-
spelling, volgens de Woordenliist Nederlandse maal 15 titels bestaan. De titels dienen als in
Taal (het 'Groene boekje'), editie 1995. volgende voorbeelden te worden weergegeven:

8. Vermijd afkortingen. Namen van instellingen, Monografieën:
organisaties et cetera worden de eerste keer vol- Hoekstra, P.J.M. (1975), Middeleeuws humanis-
uit geschreven, gevolgd door de afkorting tussen me in de Lage Landen, Kok, Kampen.
haakjes. Daarna kan met de afkorting worden Artikelen in bundels:
volstaan. Con, Arthur C. & Barrett, Benjamin T. (1990),

9. Print het manuscript op A4 formaat, met links 'Freuds Interpretation of Dreams Revisited', in:
een ruime marge. Tim Sullivan (Ed.), Psychotherapy in the next

10. Het manuscript (inclusief eventuele noten, Century, Hogarth Press, New Vork, p. 135-183.
literatuurverwijzingen en literatuurlijst) heeft een Artikelen in tiidschriften:
lengte van maximaal 5000 woorden, tenzij Groot, K.V. de (1986), 'Buigen of barsten? Het
vooraf door de redactie nadrukkelijk anders beroepsperspectief van humanistisch geestelijk
wordt overeengekomen met de auteur(s). werkers in de ambulante sector', in: Maandblad

11. De bijdrage dient te zijn voorzien van een titel. Geesteliike volksgezondheid, 1986/nr. 2,
pagina waarop wordt vermeld: p. 66-81.

de titel van het artikel (kernachtig); 17. Na publicatie ontvangt elke auteur twee gratis
eventueel een ondertitel (maximaal 60 letter- exemplaren van het nummer waarin zijn/haar
tekens); artikel is opgenomen.
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