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Redactioneel

Op het omslag van het vorige nummer prijkte een illustratie van Tamis Wever ('vijf
vierkanten'). We wilden deze tekening graag gebruiken omdat hij ons getroffen had
in zijn eenvoud. We verzuimden echter te vermelden dat het een illustratie betrof die
overgenomen was van de voorkant van het boekje van Jan Bonsen H~t ambt, God
brtt:re 't van uitgeverij Dabar, waarvan we een bespreking opgenomen hadden. Dat
hebben we bij deze dan rechtgeuf.
Wij zijn op wek naar illusuaroren. Neemt u contact met de redactie op als u iets
voor ons wilt doen, of als ti mensen weet die we zouden kunnen benaderen. We
zouden ook graag het binnenwerk van £o£o's of tekeningen willen voorzien en zijn
op zoek naar mensen die zich met illustratie willen bezighouden.
In dit nummer een bijdrage van een student van de Universiteit voor Humanistiek,
waardoor u een blik gegeven wordt in waar men daar mee bezig is. Vanuit haar
ervaring in lotgenotencontan van vrouwen met borstkanker laat TIni Spikman-Smit
ûen hoe ze de theorie met de praktijk confronteert. Verder is cr op verschillende
pagina's aandacht voor nieuwe omwikkelingen op het gebied van het professionele
geestelijk werk. Frank Brinkhuis maakt de balans op van de pogingen die vrijgeves-
tigde humanistische raadslieden de afgelopen jaren hebben ondernomen om het
humanistisch raadswerk een plaats in de maatschappij te geven. In de nieuwsbrief
vindt 11 een brief van de nieuwe oecumenische vereniging van geestelijk werkers die
om reacties vraagt. Misschien voelt u zich ook aangesproken door de bespreking van
de eerste drie boeken van de Edmund Husserlstichting die hier besproken worden
onder de noemer 'humanistische theologie'.

De redactie
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Leve het individu

Tini Spikman- Smit
Tini Spikman~Smit studeert llan de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht. Dit artikel is au bewerking van een paper dat ze schreef naar
aanleiding van de co/leges van Harry Kunneman over het thema 'Leve
het individu: hedendaag; humanisme in de praktijk: In het licht van
eigen ervaring met het werken in het wtgenotencontact vrouwen met
borstkanker, doet de schrijfiter een poging theorie en prak/tjk van het
humanistisch getstr/ijk werk te integreren.

Inleiding

Wanneer een professionele praktijk als het humanistisch raadswerk zich wil vestigen
temidden van de andere professionele praktijken, dan zal her over een gedegen
praktijktheorie moeten beschikken. In dit anikd probeer ik fragmenten van prak-
tijktheorie naast een deel van mijn praktijkervaring als humanistisch raadsvrouw te
leggen. Ik hoop op die manier mijzelf en de lezer meer helderheid te verschaffen in
het theoretiseren, denken en handelen en in de vragen en problemen die ik daarin
als studente, als mogelijk roekomsrig humanistisch raadsvrouw, tegenkom.

V;1dav Have!, en met hem vele andere dichters, schrijvers en menswetenschappers,
bepleit een ~af5Cheid van wetenschappelijke, objectivistische oplossingspatronen,"
omdat we YmCl de traditionele, modernistische benadering van de werkelijkheid niet
in smat zijn een systeem te ontwerpen dat alle desastreuze consequenries van de
vorige systemen verhelpt." Hij stelt (voor politici) een 'postmoderne wending' voor
naar "bezonnen wijsheid, individuele spiritualiteit, uÎt de eetste hand verworven
inzicht in de dingen, nederigheid in het aangezicht van her mysterie van het Zijn ...
en vertrouwen in je eigen subjectiviteit als de voornaamste brug naar de subjectivi-
teit van de wereld" (D~ Volkskrant 14 maart 1992, p. 16).
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'Nederigheid in het aangezicht in het mysterie van het zijn', dat is voor mij een
aangrijpingspunt. Verwondering in het mysterie van het zijn. In die verwondering
kan ik me heel klein en kwetsbaar voelen. Daarin vind ik spiritualiteit, dat is uit de
eerste hand verworven inzicht en vandaar uit heb ik vertrouwen in mijn eigen
subjectiviteit. Vanuit die verwondering heb ik ook regelmatig twijfels en angst en
[(~gelijkertijd vertrouwen in een goede afloop.

Mijn praktijk

Vanuit mijn praktijk onderneem ik een hier theoretische poging een verbinding tot
stand te brengen met de door de Universiteit voor Humanistiek (UVH) aangeboden
(theoretische) wetenschap. 'Mijn praktijk' wordt onder andere gevormd door lot.
genotencontact bomkankerpatiënten. Op verzoek ga ik bij lotgenoten op bezoek, in
twee ziekenhuizen. Daarnaast word ik telefonisch benaderd door botstkankerpatiën-
ten. In die ontmoetingen en telefonische contacten komen 'wetenschappelijke. ob-
jectivistische, medische technieken en oplossingspatronen' in botsing of in conflict
met 'nederigheid in het aangezicht van het mysterie van het zijn' en 'vertrouwen in
eigen subjectiviteit'.

In de roes van de confrontatie 'borst' en 'kanker' heb ik ervaren dat vrouwen zich w
overrompeld, overdonderd, overweldigd voelen, dat ze hun eigen subjectiviteit verge-
ten, (even) kwijt raken. (laten) uitschakelen. Zo bedolven worden ze door de weten~
schappelijk-medische informatie die - op het eerste gezicht - alleen is gericht op het
uitschakelen, het elimineren van een technische kwaal. Hoe, waardoor en waarom die
kanker er mi is, bij deze vrouwen op dit moment en wat dat betekent in haar zijn is
op dat moment, maar ook later, zelden of nooit punt van aandacht. Als de aandacht er
wel is dan is het nogal eens in de vorm van de vraag naar de (eigen) schuld. Het licha-
melijk, technisch mankement moer worden geëlimineerd. de medische wetenschap
bewijst haar kunnen in een borst-sparende operatie of, als het nodig is, een klassieke
borstamputatie. Deze wordt meestal gevolgd door een 'preventieve' chemo- of radio-
therapie of een, levenslang durende, hormoonkuur. Het hele (medische) borstkanker-
circuit straalt uit dat we daat toch wel erg blij mee moeten zijn. Her verhaal wil: 'In
Ametika zijn ze al verder met hormoontherapie, in Italië zijn ze al verder met chemo-
therapie, op die leeftijd (tegen de menopauze) is her in Amerika al 'standaard' dat de
eierstokken worden verwijderd of met hormonen worden verschrompeld.' Soms
wordt al tegelijkertijd m passantvermcld dat cr heel mooie en goede protheses zijn en
dat over ruim een jaar een onderhuidse reconstructie waarschijnlijk heel goed moge-
lijk is. Op dat moment wordt niet vermeld dat daarmee wordt bedoeld, in ieder geval
gesuggereerd, dat je dan weer 'gewoon' een gezonde vrouw bent, waarmee niets aan de
hand is, dat wil zeggen met kleren aan. niet zichtbaar. Vrouwen moeten daar blij mee
zijn, want je leven wordt toch gered en je ontbrekende borst gereconstrueerd of met
een losse prothese gecamoufleerd. Wat is daar dan mis meer Ik denk heel veel.
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Een deel van de vrouwen die de symptomen van borstkanker bij zichzelf vermoeden
melden zich onmiddellijk bij huisarts of specialist, anderen blijven er langer of
korter mee rondlopen; bang voor de realiteit en denkend: 'dat overkomt mij niet'.
Weer andere vrouwen hebben helemaal niets gemerkt en worden in het landelijk
onderzoek naar borstkanker eruit gescreend.
Kanker is nog steeds een beladen woord en in vrijwel ieders connotatie en associatie
verbonden met ziek zijn, verval en lijden tot de dood er op volgt. Ik denk dat dat
vaak klopt, maar vaak ook niel. Ik ben blij dat de medische wetenschap tot voor-
noemde technische hoogstandjes in staat is. Je leven kan cr mee worden gered. Maar,
tOt welke prijs, tot welke grens en op welke manier?
Er beHaat een diepe kloof tussen het wetenschappelijke. medische, technische taal-
spel en onze, mijn, normatieve, existentiële nmies en dagelijkse leefWereldtaa!. Zon~
der het wetenschappelijke, objectieve denken, ronder theorieën en praktijken van
het vooruitgangsdenken. kun je uit ervaring weten dat je aan de meeste vormen van
bnker vroeg of laat dood gaat. De meeste mensen willen leven, vinden het nog te
vroeg om dood te gaan en natuurlijk laat je je kanker behandelen. Dat deed ik ook
en ik zal het iedereen aantaden, mits. Daarin zit hem, voor een deel, de crux.
De behandelaars van bnker zijn medisch specialisten die in hun eigen taalspel, in
hun economisch verantwoorde tempo, in een bureaucratische systeemomgeving hun
dagelijkse werk doen en daarin geen tijd kunnen of willen inruimen voor een
beschouwende aanpak. Het is routinewerk; elke minuut kost geld, een ziekenhuis
moet een economisch verantwoord werkend bedrijf zijn en de emotionele kant van
bnker, de persoonlijke aandacht en beleving, moet ergens anders een plaats krijgen.
Ik realiseer me dat ik met bovengenoemde signalering schijnbaar ongestoord heen
en weer switch tussen macto-, meso- en miero-verrorgingsniveau. In de praktijk
gebeurt dat heen en weer switchen echt. Door patiënten wordt dat nogal eens
ervaren als 'geweld'. Vaak kunnen mensen het niet benoemen, 'het' overkomt hen.
Dat veroonaakt geestelijke pijn, angst, je niet als mens tegemoet getreden voelen,
een hulpeloos gevoel van overgeleverd zijn aan deskundigen.

Persoonlijke oondocht

Ik realiseer me dat in een ziekenhuis economisch verantwoord gewerkt moet wor-
den. We moeten het met ons allen kunnen blijven betalen. De vraag is echter waren
waarlJoorwe willen betalen. Ik rou er voor willen pleiten dat wc ons realiseren dat we
kwetsbare mensen z:ijn, met een eindig leven. Dat niet elke ingreep die mogelijk is
ook noodzakelijk moet plaatsvinden. Ik denk dat het van belang is dat het publieke
debat over onze gez:ondheidszorg - dat gedeeltelijk al op gang is gekomen in de
media - door meer mensen en vooral ook vrouwen moet worden gevoerd. Dat we
onze: kwetsbaarheid zien en erkennen, dat meer mensen zich realiseren dat kwanti-
teit van leven lang niet altijd kwalireir oplevert. Hierin kunnen humanistische
(geestelijke) raadsmensen en een Universireit voor Humanistiek hun theoretische en
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praktische bijdrage leveren.
Het zou goed zijn wanneer er veel meer preventieve aandacht aan en voorlichting
over het ontstaan van (borst)kanker wordt gegeven. Dat is gemakkelijk gezegd, doch
vereist een radicaal andere manier van leven. Het hangt ten nauwste samen met de
inrichting van onze maatschappij, ons huidige economische systeem, de voeding die
we verorberen en onze manier van leven. Dit deel van het kankervraagsmk laat ik
hier buiten beschouwing en ik beperk me zoveel mogelijk tor de functie die huma.
nistische, geestelijke verzorging op zich kan nemen.
Het lijkt me een goede 1.1akdat deskundigen, wetenschappers en medici bekendheid
geven aan het feit dat op het moment van ontdekking van kanker er meestal nog
voldoende tijd is om in alle rusr informatie te verstrekken, overleg te plegen, alterna-
tieven aan te reiken, tijd voor aJWeging in te lassen. Daarmee zou die allesoverheer-
sende angst, die mensen met kanker overvalt, de paniek waarin men snel wil hande-
len, minder overweldigend worden dan die nu is. Medici weten welke vormen van
kanker haast hebben en welke niet. Ik realiseer me dat de angst die alleen al het
woord 'kanker' oproept, ten nauwste samenhangt met de opvatting over de maak.
baarheid van de samenleving, recht op gezondheid, de ontkenning van de eindig-
heid van het leven en dientengevolge het ontbreken van aandacht of plaats voor het
mysterie van het zijn en vertrouwen in eigen subjectiviteit. Dàt veranderen en weten
in welke richting die verandering moet gaan, vraagt reflectie en deelname aan het
gesprek door zoveel mogelijk mensen.

Verschillende laal'pelen

Medici zijn hoog opgeleide mensen die echt een geheel andere taal spreken dan veel
van hun patiënten. Mijn ervaring is dat medici wel vragen: 'Heeft u nog vragen?
Heeft u het begrepen? U mag altijd (nog) met vragen komen' maar dat veel mensen,
patiënten daarvan geen gebruik durven of kunnen maken omdat ze zo door
(doods)angst, het andere taalspel en de afstand tot de dokter zijn overweldigd dat
hen dat letterlijk de keel dichtknijpt, met stomheid slaat, hen horende doof maakt.
Ze laten het gebeuren. 'Ik heb toch geen keus?'.
Soms heeft men wel een keus. In geval van behandelbare borstkanket zal ik iedere
vrouw aanraden zich 'natuurlijk' te laten behandelen, dat wil zeggen de behandeling
te kiezen die zij het best bij zichzelf vindt passen. Dat vereist uitgebreide informatie
in een taal die uit een medische taalspcl moet worden omgezet/vertaald in een
informatieve leeJWereldtaal, de gewone taal van alledag. De vraag is of dat kan.
Luce Irigaray zegt in Ik, jij, wij (1990, p. 45) dat vrouwen niet 'op haar gemak'
kunnen zijn wnder mutaties van taal en voorstellingssysremen, omdat deze aan de
subjectiviteit van mannen, aan het 'gemak' van mannen-onder-elkaar zijn aangepast.
'Op haar gemak' wil 7.eggen: "niet langer als vreemdelingen of dienaressen op de
wereld zijn, maar als vrouwen, thuis in de wereld en in haar zelf." Om dit te bereiken
is vooral verandering nodig op het symbolische vlak, zonder de fundering van
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beheersingsmiddelen als geld of wapens.
Gedacht vanuit het 'postmodernisme' wordt de werkelijkheid altijd gekend vanuit
een bepaald perspectief. In beginsel heeft het ene perspectief evenveel waarde als het
andere. Dal kan leiden tot 'iedereen heeft wel een beetje gelijk' of tot nihilisme. Voor
hel laatste ben ik in het verleden wel eens bang geweest. Ik relativeerde me suf,
meende het nihilisme aan de horizon te zien opdoemen. Intussen heb ik zo vaak
ervaren dat de werkelijkheid meerduidig, ambigu is, dat ieder haar eigen perspectief
hanteert en dat je daarover kunt communiceren, indien er wordt geluisterd, naar
elkaar gekeken wordt, wanneer je, geconcentreerd, op die ander betrokken benr. Dat
is wat ik als humanistisch raadsvrouwen als lotgenoot doe. Dat gaat, mits ik dat
luisteren en die betrokkenheid opbreng, 'vanzelf'.

De praktijk

Er komt bij mij, telefonisch, een hulpvraag, een 'verzoek om bezoek' binnen. Een
verpleegkundige in het ziekenhuis is door een vrouw met borstkanket gevtaagd mij
daarvoor te bellen. Soms heeft 'de verpleging' er op aangedrongen, bijvoorbeeld
wanneer een vrouw erg bang is of de verpleegkundigen het idee hebben dat ze tekort
schieten in hun opvang. In dat telefoontje vtaag ik onder andere wanneer en wat er
geopereerd is, de leeftijd van de vrouw, of er iets bijzonders is waarom ze mij bellen.
Ik stel mijn bezoek af op de dag van de operatie en ga aan het eind van de ochtend of
middag, dat is vaak een rustige rijd. Ik overleg met de verpleegkundigen welke dag
zij her meest geschikt vinden. Soms stap ik meteen op de fiers, als iemand graag voor
de operatie morgenochtend, nog bezoek wil. Onderweg overdenk ik de informatie
die ik heb. Naar een vrouw van zeventig luister ik anders dan naar een vrouw van
dertig en een reeds plaatsgevonden, borstsparende operarie met verder geen uir-
1..aaiingen roept bij mij andere gedachten op dan een klassieke amputatie of uit-
zaaiingen in de okselklieren. In het ziekenhuis vraag ik altijd om een ruimte waar wij
ongestoord kunnen zitten. De ervaring heeft mij geleerd dat zo'n ontmoeting ge-
makkelijker loopt zonder vijf of meer paar meeluisterende oren. In ieder geval storen
meeluisteraars mij.
Het verloop van zo'n ontmoering is altijd anders. Er zijn echter wel overeenkomsten
of vaak voorkomende verhalen. De ene vrouw wil alleen haar woede en verontwaar.
diging kwijt over de behandeling die haar ten deel is gevallen: beloftes in tijd en
aandacht die cr niet waren maar waar ze, onuitgesproken, wel op gerekend had. Een
ander vertelt haar hele levensverhaal met als climax deze borstkanker. Een volgende
is woedend dat het juist haar overkomt. Er zijn ook vrouwen die het gewoon als een
gegeven accepteren en alleen praktische informatie willen waarvan ze verwachten dat
ik die kan geven. Vrouwen die willen weten of ik het allemaal ook zo heb ervaren en
wat ik nog meer weet, van andere vrouwen die het ook hadden.
Wat ik heel concreet doe is: geconcentreerd luisteren, aankijken, oogcontact zoeken,
af en toe knikken of hummen, ten teken dat ik haar volg. Een enkele keer stel ik een
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vraag, dat doe ik niet snel, ik laat eerst haar verhaal maar komen. Meestal is dat
genoeg. De meeste vrouwen hebben genoeg aan een luisterend oor, een meelevend
iemand die het ook heeft ervaren, die laat merken dat ze begtijpt wat et met een
zucht, een woord, een beweging, gebaar, een half uitgesproken zin kan worden
bedoeld. Iemand waarbij 7.1:.kunnen huilen om het verlies van een borst of huilen
van angst, voor de bestraling of voor de chemotherapie die nog moet volgen, voor de
prognose op lange termijn, want aan de gevolgenvan borstkanker kun je dood gaan.
Ik laat door een beweging, alleen "ja", of "dat begrijp ik", metken dat ik meeleef. Ik
beaam dat het inderdaad vreselijk is: èn kanker èn een borst missen is heel erg, het is
dubbelop en ik vind gewoon dat alle aandacht, van iedereen die haar dierbaar is, nu
voor haar is. Ze mag medeleven vef'Nachten, want ze was of is heel ziek en er
gebeur(d)cn vreselijke dingen met haar lichaam. Ik zeg ook (soms zegt een vrouw
dat zelf aan het eind van haar verhaal) dat het realistisch is goede hoop te hebben
beter te worden, dat er met één borst uitstekend te leven is. Die tweede borst bepaalt
niet je identiteit of het vrouw zijn. Er kunnen nog zoveel andere zaken in het leven
zijn die aandacht verdienen. Bij een andere vrouw vertrek ik na alleen geluisterd te
hebben, dan geef ik tot slot, ongevraagd, allerlei praktische tips over gebruik van de
arm, voork6men van wondjes, oefeningen, ik vraag of ze voldoende informatie heeft:
over de nog te volgen therapieën. Ik geef geen medische informatie, ik geef erva~
ringskennis door, praktische tips, die je zelf weet of gehoord kunt hebben van
iemand die het ook heeft gehad. Soms zijn cr in een gesprek veel stiltes. Ik stel wel
eens, heel voon.ichtig, een vraag en soms nog een. En dan begint ze te vertellen. Of
niet. Ik vind dat ik niet behoedzaam genoeg kan zijn.
Weer een andere vrouw zegt alleen maar dat 7.1:.bang is, voor de bestraling of de
chemotherapie, maar ze kan dat verder niet in woorden zeggen. Ze gaat lachen of
huilen. Veel vrouwen proberen met alle macht hun tranen te bedwingen. Andere
vrouwen vluchten in clichés. Daar kan ik heel slecht mee overweg en daatmee
probeer ik dan toch wat te doen, omdat ik denk dat een cliché een vlucht is, een
verstoppen. er geen andere woorden voor hebben op dat moment. Die probeer ik
dan, voorzichtig, te horen, te vinden. Ik 7..egwel eens dat er verhalen, romans en
gedichten ûjn over kanker, die informatie geven èn verschillende manieren van
denken en omgaan met kanker aanreiken.
De manier waarop ik reageer,wat ik wel of niet zeg, hoe lang ik me stil houd, is sterk
afhankelijk van de vrouw die daar op dat moment zit, wat ze 7.egt,wat ze niet zegt,
hoe ze beweegt. gebaart, hoe ze kijkt, wel of niet zucht, kwaad of verdrietig is, wel of
niet huilt. Wat ik vooral probeer is betrokken te zijn. Ik vind dat ze recht heeft op
mijn luisterend oor en medeleven. Het is haar verhaal, haar woede, haar verdriet. Ik
zeg wel eens dat ik een andere kijk op de zaak heb, bijvoorbeeld wanneer iemand
zich naar mijn idee wel erg de pur in praat. Ik realiseerme dat ik daarmee mijn eigen
norm ten aanzien van borstkanker toepas. onder andere: hoe jonger hoe erger.
Gevraagd en ongevraagd geef ik wel eens mijn visie op borstkanker en ik vertel erbij
waarom ik het zo zie. Ik zeg dan ook dat ieder die een andere opvauing heeft kan
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rekenen op miJn aandacht en dat mijn opvatting daardoor misschien wel kan
veranderen.
Dat laar onverlet dat ik het verrrouwen in mijn eigen subjectiviteit ook, of juist dan,
aanwend en laat blijken. Soms botst mijn lotgenootrol met mijn, inmiddels toch
behoorlijk gevormde, professionele rol. In beide rollen sraat mijn betrokkenheid
voorop. In de lotgenootrol komt op de tweede plaars mijn ervaringsdeskundigheid.
In mijn professionele rol verdringen de in de opleiding aangereikte theorieën en
vaardigheden zich om de tweede plaats. Is er niet te veel voor gewaarschuwd om
toch vooral objectief en wieram te zijn en vooral nier op voorhand je eigen normen
te hanteren? Ben ik bang mijn subjectiviteit uit re spreken?
Juist in deze praktijk 'kies' ik eigenlijk alrijd voor mijn imuïtie. Ik vertrouw op mijn
subjectiviteit, volg mezelf kritisch en stel mijn zelfkritiek aan de orde in gesprek met
anderen zodat ik kan bijstellen. Taal is dan een 'gereedschap'. wals Richard Rorty
het opvat. Al doende, groeiend in een andere. nieuwe professionele rol, veranderr
ook mijn taalgebruik. Ik ben terughoudender, behoedzamer geworden en soms juist
ook weer niet beducht te formuleren wat ik er van vind. Vanaf de eerste dag dat ik
aan de UVlI studeer ben ik zeer argwanend geweesr ten aanzien van het aanwenden
van theorieën en rechnieken in de omgang met mensen. Het is verrassend en
wonderlijk hoe professionele. theoretische en technische vaardigheden toch een plek
hebben kunnen vinden in mijn intuïtieve benadering.
Tot nu we heb ik, na twee jaar in dir werk, nog geen vrolijke vrouwen meegemaakt.
Wel optimistische vrouwen, vrouwen die hun ziekte goed konden hameren en toen
even een steuntje nodig hadden van een lotgenoot. Met woede van vrouwen kan ik
beter overweg. Ik kan me goed voorstellen dat ze kwaad zijn. Verdriet en angsr zijn
voor mij heel herkenbaar; daarin kan ik een heel eind mee-beleven en -voelen.
Vanuit dat voelen en wat ik, heel lijfelijk, lichamelijk, zie gebeuren, weer ik wat ik
wel of juist niet moer zeggen, ofik wel of nier een beweging zal maken, een hand mi
drukken of een andere aanraking zal maken. Soms weet ik het niet en blijf ik stil, of
7.egdat ik het ook nier weel.
Existentiële problemen worden zelden of nooit als zodanig geformuleerd. Wel op-
merkingen, vragen over hoe het nu verder moet, angst om dood te gaan, ziek te
blijven. Twijfel over her verloop, het 'pakken' van een therapie worden meestal in
omzichtige bewoordingen, verpakt in metaforen, geuit. Daarop reageer ik met een
beweging. of mer een vraag of met vertellen hoe andere vrouwen of hoe ik her zelf
heb ervaren. Dat laatste doe ik zeer zelden. Ik ben cr heel beducht voor mijn verhaal
daar te vertellen. Ik kom, opdat zij haar verhaal kwijt kan. Soms vraagt een vrouw
expliciet naar mijn verhaal om te toetsen of het mer haar ook weer zo goed zal gaan.

TheoretiSthe verheldering

Aan de hand van brokjes theorie wil ik erachten te onderbouwen en verhelderen
waarom ik de hierboven beschreven werkwijze hanteer. De manier waarop ik werk is
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een samensmelting van wat ik intuïtief kan en doe, wat ik me in de loop van mijn
leven heb eigen gemaakt en wat ik de afgelopen vier jaar aan theoretische kennis op
de UVH heb opgedaan.
~Kern van de communicatieve individualiteit is de persoon in haar bijzonderheid",
aldus Harry Kunneman in één van zijn colleges. Dat smeedt de meest hechte relaties
en opent mensen naar elkaar toe. In zijn colleges 'Leve het individu' ontwikkelde
Harry Kunneman het beeld van een persoon in een drie lagenmodel. Een persoon,
een individu, wordt in dit model gevormd door: lichamelijkheid, relationaliteit en
taligheid. Deze lagen zijn zelf ook weer gelaagd, kunnen min of meer zelfsrandig
functioneren, maar zijn voor hun funClioneren wèl van elkaar afhankelijk.

In de hele geschiedenis van de westerse filosofie hebben filosofen getracht formule-
ringen te vinden voor 'de' waarheid. De waarheid werd metafYsisch, wetenschappe-
lijk of historisch verwoord, maar in die waarheid van de filosofen hadden vrouwen
geen plaats, of een onbeduidende, kleine plaats. Als gevolg daarvan moeten wij
vrouwen nu, na tweeduizend jaar beschaving, alsnog onze ruimte veroveren en
creëren.
Wanneer vrouwen hun onderdrukking verwerpen dan stellen zij vragen bij de srruc-
tuur van het bewustzijn die de macht steunr die het ene geslacht uitoefent over het
andere (Rosi BraidottÎ, Ber/den van dr !ugrr, '99°, p. '90). In de filosofie maken
steeds meer vrouwen hun eigen, feministische analyse. Het gaat hier om een gestu-
deerde, toch wel elitaire, kleine groep vrouwen, die in haar dagelijkse theorie en
praktijk op zekere afstand staat van de vrouwen die geen hoge(re) opleiding hebben
en dat is nog steeds het gros. Die vrouwelijke filosofen hebben ook een ander
taalspel dan de rest van de vrouwen (Braidotti's Berlden van de lrrgtr is daar een
voorbeeld van) maar ze kunnen elkaar niettemin, met enige moeite, wel begrijpen.
Braidoui spreekt over 'beelden van de leegte'. Ik vind dat wij zelf, ons die het
aangaat, kunnen ontdekken, uitmaken en vertellen wat wij belangrijk vinden. Veel
vrouwen, onder elkaar, hebben in plaats van beelden van leegte, wel degelijk een
beeld, opvatting van hoe het anders, beter kan en voeren dat onder elkaar, binnen
hun, al dan niet door mannen toegestane, ruimte ook wel uit. Ik verwijs graag naar
vrouwenverenigingen. vooral op het plaueland, naar hechte vrouwen- en zustergroe-
pen in families. naar vrouwennetwerken en naar de beschikbare informatie over
vrouwen in sommige, afgesloten samenlevingen, 7.oals bijvoorbeeld de islamitische.
Het lotgenotencontact, vrouwen met borstkanker ervaar ik als een verworvenheid en
als een te koesteren fenomeen dat vooral uitgebreid moet worden zodat meer vrou-
wen er aan kunnen deelnemen. Met 'ons die het aangaat' bedoel ik niet alleen
vrouwen. Ik bedoel cr ook mee al die mensen die 'geen stem hebben' of die niet
gehoord worden.
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Lichamelijkheid

De fenomenen kanker en (borst)ampur3rie zijn zo enorm en een amput3rÎe is zo'n
letterlijk gt'Weiddadige ingreep, dar het laten samenvloeien van rationele, feitelijke,
wetenschappelijk kennis met de gevoelens, emoties en gedachten die Cf door worden
opgeroepen misschien wel onmogelijk is. Die ervaren vecander(en)de lichamelijk.
heid, is nauwelijks te verwoorden, het is slechts re omschrijven, met gebruik van
metaforen. Wanneer ik een poging doe er woorden voor re formuleren verdwijnt
datgene wat ik wil zeggen, maar het gevoel of mijn ('moeie verdwijnt niet. De
woorden die ik zoek, oproep, schijnen te vervluchtigen of er toch niet te zijn. Wat
blijfc is een gevoel diep in m'n buik, van verlangen, (on)revrcdenheid. nieuw even-
wicht, en naarmate het langer geleden is steeds meer balans, vertrouwen en ook
tederheid.
Ik stem in met hetgeen Irigaray daarover schrijft in Ik. jij, wij. ~Vrouwen moeten,
om gezond te zijn, zelf ontdekken wat haat geslachtelijke identiteit kenmerkt"
(p. lO9). Wij moeten zelf ontdekken wat het voor ons betekent om zondet of met
één of anderhalve borst door het leven te gaan. Wij moeten zelf onrdekken wat en of
het ons waard is een mensonterende chemo- en/of bestralingtherapie en daarna een
gewelddadige hersteloperatie (dat heet eufemistisch 'borstreconstructie') te ondet~
gaan. Een borstreconstructie is een staaltje van enorm technisch kunnen en soms
ziet zo'n nieuwe botst er op het oog redelijk uit. Gevoel zit et echter niet in. De
ingebtachte siliconen prothese blijft een vreemd element; die borst zit er enkel voor
het gezicht. Het gezicht van wie? En waarom mogen anderen niet zien, weten, wat
voor vteselijks er met die vrouw is gebeurd? Welk een andere lichamelijkheid er aan
de orde is VOOtéén op de acht à tien vrouwen?
In feite weerspiegelt de prothese de 'harde' verwachting van een maakbare samen-
leving/gezondheid, een alles te vervullen wens, gedachte. De prothese komt tege-
moet aan een fundamenteel, libidinaal verankerde psychische fantasie: het hebben
van en beschikken over objecten van begeerte (Theresa Brennan), Ik denk dat
nergens dat verlangen zo sterk wordt geobjectiveerd en gerealiseerd als in een borst~
reconstructie. En dat op geen enkel ander tertein vrouwen zich zo weinig bewust
zijn van wat een masculien denkkadet en denkpatroon hen oplegt.

Relalionalileil

Het is moeilijk om een plaats voor normatieve uitgangspunten en expressieve ge-
zichtspunten te creëren; een vaste plek tussen het (medische) systeem en het alle~
daagse van mijn leefwereld is niet te vinden. Ik denk dat het een kwestie is van
proberen te verwoorden wat ik vod, proberen te zeggen wat ik, vooral nu en hietna
(nog) de moeite waard vind. Dat wat vrouwen met borstkanker ervaren en voelen,
kunnen ze met hun lichaam(staal) en hun taligheid bij elkaar brengen in hun relatie
met elkaar en met anderen. Ook na borstkanker blijf je als 'persoon' en 'individu' in
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dat veranderde lichaam gevangen. Als 'ik' cn als 'zelf' kan ik, in relaties met anderen,
in een dynamisch veld van actuele gewaarwordingen mijn specifieke mogelijkheden
realiseren en actualiseren. Dat kan de ander ook met mij doen in een wederkerige
relatie. Wat betreft het 'ik' en het 'zelf': ik kom er dichter bij en kan er beter mee
overweg wanneer ik de Boeddhistische imerpretatie hanteer. Daarin is geen plaats
voor een ik. Het ik of/en het zelf is steeds veranderend, zoekend naar verlichting, het
heeft geen vaste kern.

Taar en tarogheid

Taal maakt het ons mogelijk 'gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinities te maken',
aldus Jürgen Habermas. Richard Rorty maakt in zijn visie op taal gebruik van de
theorieën van verschillende filosofen en komt tot een andere, heel creatieve 'voor-
spelling' van taal-mogelijkheden. Volgens Rorty zijn dichters en schrijvers, met hun
vermogen tot taal scheppen. het beste in staat met hun teksten andere mensen
gevoelig te maken voor omechtvaardigheid en wreedheid. De liberale maatschappij
is er een ~die er genoegen mee neemt om al datgene 'waar' of 'juist' of 'goed' te
noemen wat uitkomst is van een ongestoorde communicatie, elke visie die het wint
in een vrije en open ontmoeting" (Rorty 1992, p. 103). Het is tot nu toe de beste
vorm waarin de 'liberale ironiclls' de mogelijkheid heeft om wreedheid, vernedering
en lijden zichtbaar te maken, solidariteit op te wekken, te creëren. Met 'ironicus'
bedoelt Rorty de persoon die de contingemie (toevalligheid) van haar of zijn meest
centrale overtuigingen en verlangens onder ogen ziet, die niet vervvijzen naat iets
buiten hct bereik van tijd en lot. Taal is bij Rorty geen medium. Hij vat ideeën en
theorieën op als 'gereedschappen' die tijdens het gebruik ontstaan, vetanderen. een
nieuwe vorm kunnen aannemen, waarmee mensen hun hoogte- en dieptepunten in
hun leven kunnen vervvoorden. Wij hebben geen voor-talig bewustzijn waarmee de
taal dient overeen te stemmen. Onze taal, ons bewustzijn, onze gemeenschap is een
produkt van toeval en tijd, ~Er bestaat slechts een web van relaties dat steeds
opnieuw geweven moet worden, een web dat de tijd iedere dag langer maakt" (Rorty
1992, p. 75). Fundamentele inzichten kunnen in verband worden gebracht met het
vocabulaire waarin deze inzichten worden verteld als verhalen over het laatste wat
een gebruiker er van in een vocabulaire kan zeggen. Op die manier wordr het
mogelijk verschillende vocabulaires naast elkaar te zetten en deze fundamemele
verhalen in een ander vocabulaire opnieuw te beschrijven zodat er een gesprek op
gang komt. Op die manier vormt zich een 'gereedschap', een taal waarmee artsen,
hulpverleners, verrorgenden en patiënten beter met elkaar in gesprek kunnen
komen.
Het lezen van gedichten, romans en verhalen kan mensen gevoelig maken voor en
hun verbeelding stimuleren in het zichtbaar maken van lijden. Van belang is dar
mensen zich een persoonlijk, idiosyncratisch 'eindvocabulaire' kunnen eigen maken.
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De diffuusheid van de ervaring van de begeleiding

Wat ik helder wil krijgen is waar ik vastloop. Dat is heel ingewikkeld omdat dat niet
concreet gcbeurt in de comacten die ik in het ZÎekenhuis of telefonisch heb. Waar ik
me aan sroor en waaraan ik merk dat het niet goed loopt, zijn de op voorhand door
medici en verpleegkundigen voorgestelde therapieën en onderhuidse reconstructies.
De vanzelfsprekendheid en de nadruk waarmee die regelmatig worden voorgesteld is
niet in overeenstemming met de noodzaak. Wat betreft de therapieën stel ik me,
toen en nu, heel aarzelend op. De informarie ontbreekt me, er is niet aan te komen
en als ik er over kon beschikken zou ik waarschijnlijk niet weten hoe ik het moest
hanteren. Wetenschappelijk onderlOck - de uitkomsten daarvan en de te verwach~
ten resultaten - 'dwingen' mij, ons, te kiezen voor die gewelddadige rherapieën.
Toen puntje bij paaltje kwam durfde ik ook niet te weigeren. Wel heb ik, met hed
veel praten en opnieuw overleggen, een alternatieve, vriendelijker therapie kunnen
'kiezen'.
Achteraf is het gemakkelijk om te zeggen dat het een goede keus was. Je merkt dat
zodra je je als patiënt, als leek bemoeit met de therapie en je twijfel er over uit. de
behandelaars geschokt en verontrusr reageren en je nog meer overspoelen met de
voordelen en overlevingskansen van die therapie. De nadelen, de afschuwelijke bijwer-
kingen, worden niet ofluchtig vermeld als zijnde een toevallige bijkomstigheid. Ik mu
willen dar er duidelijker. eerlijker informatie werd verstrekt zodat mensen beter geïn-
formeerd. bewuster konden kiezen. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand in het
medische circuit zei dat je beter niet aan m'n afschuwelijke behandeling kunt begin-
nen, dat het de kwaliteit van je leven tot nul reduceert en dat er geen enkele garantie is
dat je het overleeft. Waarom dan toch al die ellende over je af (laren) roepen. Ik
realiseer me dat het misschien wel onmogelijk is in dezen om mensen een 'objectief'
advies te geven. Dat hoeft ook niet. Laten de medische deskundigen de informatie w
vormgeven dat de 'afnemer' een weloverwogen keus kan maken. Ik loop vasr waar
objectieve wetenschappelijke gegevens botsen op het emotionele en de kwaliteit van
leven. Hoe objectief die wetenschappelijke gegevens ook zijn, het blijven statistische
inurprernties. Hoe emotioneel, in welke lagen je het ook beleeft, in geval van kanker of
doodsangst wil iedereen {over)leven en ben je misschien wel bereid om elke behande-
ling te accepteren. De vanzelfsprekendheid en vooringenomenheid waarmee sommige
medici, verpleegkundigen en ook lotgenoten aan vrouwen een prothese voorstellen,
opdringen of aanpraten is ongehoord. Ik zie en hoor dat veel vrouwen na een borst-
amputatie veel energie steken in het camoufleren van de borst die mist. Er wordt veel
energie, rijd, geld en creativiteit geïnvesteerd in het vinden van de meest geschikte, al
d:1.Oniet onderhuidse, prothese. Een onderhuidse prothese, vergt zeker één, meestal
meer (herstclloperaties. Dat veroorzaakt pijn (lijden) en her vreet energie, die juist w
nodig is om re 'helen', te genezen. Het succes is het grootst wanneer niemand er nog
wat van kan zien, wanneer je weer een 'gewone, gezonde vrouw' bent. Wat is een
gewone, gezonde vrouw? Waarom mag je het niet zien, voor wie moer dat?
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Luec Irigaray schrijft in RenaisJPnce (1990) over 'goddelijke vrouwen'. Die teksten
kan ik als volgt interpreteren. Meer dan tweeduizend jaar hebben wij vrouwen ons
niet kunnen identificeren met een vrouwelijke god, werden wij als minderwaardige
wezens gezien die alleen reden van bestaan hadden/hebben omdat de man(nelijkc
god) niet zonder vrouwen kan, vrouwen nodig heeft om zonen, mannen, de manne-
lijke god te baren. ~Indien vrouwen een God omberen, kunnen zij niet onderling
communiceren noch elkaar aanvoelen. Het oneindige is nodig, is voor haar nodig
om een beetje (mee) te delen. Is dit er niet. dan brengt het (mee)dclen fusie-
confusie. verdeling en verscheuring in haar en tussen haar, met zich mee. Als ik me
niet verhoud tor een of andere horizon. een of ander beeld van verwerkelijking van
mijn geslacht. kan ik niet tegelijkerlijd (mee)delen en mijn worden beschermen."
Verder schrijft ze; "De vrouwelijke schoonheid zou altijd ter vetsiering ûjn ter wille
van. wellicht om de ander naar zich lOe te lokken. Zij is bijna nooit manifestatie.
verschijning, fenomeen dat het innerlijk uitdrukt - van de liefde. van het denken,
van het vlees. n
Luce Irigaray werkt in haar teksten een aantal belangrijke vragen uit. Welke mate-
riële, maar vooral welke psychische en culturele voorwaarden moeten cr bijvoorbeeld
zijn, opdat vrouwen in haar ontwikkeling niet gehinderd worden? Hoort kunst tOC
deze voorwaarden en zo ja, in welke zin? Wat blijft vrouwen over als blijkt dat het
voor haar ontwikkeling dodelijk is om zich met mannelijke idealen te identificeren?
Zolang vrouwen zich niet de vraag stellen; Waaruit besta ik? of Uit welke materie
zijn wij samengesteld? zullen zij met één borst niet weten, of onzeker zijn. hoe ze
met hun lichaam om moeten gaan. Vrouwen zullen dat samen, vrouwen-onderling.
moeten formuleren, met een doel co eeo ideaal dat met ons geslacht overeenkomt.
Ik denk dat de teksten van Irigaray een acceptabele verklaring verwoorden van mijn
onvrede en verontwaardiging over hetgeen vrouwen met borstkanker, al dan niet
bewust. wordt aangedaan en wat ze over zich7.elf afroepen. De huidige en in het
verleden heersende cultuur is bepalend voor hoe wij ons gedragen, waaraan wij ons
mensbeeld ontlenen. Reclame en modebladen lijken te zijn ontworpen om vrouwen
ongelukkig te maken: ze doen verwoede pogingen om de kijkende, leu'ode vrouwen
te laten zien dat ze de vetkeerde kleren aan het verkeerde lichaam dragen. En toch is
cr een bloeiende markt voor al die bladen.

In dit artikel heb ik geprobeerd om de praktijk van (geestelijke) begeleiding te
verhelderen met behulp van enige wetenschappelijke, emancipatie-filosofische be~
grippen. Dit blijft een moeilijke zaak. Ik hoop niettemin een bijdrage te hebben
geleverd die bruikbaar is om vanuit praktijkervaringen het humanistisch geestelijk
werk van theoretische reOeçtie te voorzien.
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Dilemma's in het vrijgevestigd
humanistisc:h geestelijk werk

Frank Brinkhuis
Dn FJ Brinkhuis is Assistent in Opleiding tUln de Universiteit voor
Humanistiek en werkzaam aan em sociaal-jifosojischonderzoek getiteld
'Humanistische voorzieningen voorbij de Grote Verhalen: Mede op ver-
zoek van de Vereniging voor Vrijgevestigd Humanistisch Geestt'lijk U7erk
heeft hij een paar jaar geleden een literatuuronderzoek verricht naar de
identiteit van het humanistisch raadswerk in vergelijking met de pastora-
le zorg en de psychotherapie. 1

In haar streven het humanistisch geestelijk werk buiten de traditionele institutio-
nele kaders een professioneel en eigen gezicht te geven lijkt de Vereniging voor
Vrijgevestigd Humanistisch Geestelijk Werk op een dood spoor terecht te zijn
gekomen. De meest in het oog springende oorzaken daarvan zijn een onheldere
relatie met het Humanistisch Verbond en het vooralsnog ontbreken van een
zelfstandige beroepsvereniging voor humanistisch geestelijk werkers. aldus de au-
teur. Daarnaast constateert hij dat enkele belangrijke consequenties van de stap
die de vereniging heeft gezet binnen de vereniging tot nu toe te weinig aandacht
hebben gekregen. Als één van de belangrijke punten wordt genoemd dat de
concentratie op het opbouwen van 'de praktijk' ten koste is gegaan van systemati.
sche aandacht voor de maatschappelijke positiebepaling.

Inleiding

In juni 1990 is op initiacief van een tiental humanistische raadslieden en studenten
van het toenmalige Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI) de Vereniging voor
Vrijgevestigd Humanistisch Geestelijk Werk (VVlIGW) opgericht. Doel van de vere-
niging is, volgens artikel 4 van de statuten: de omwikkeling en bevordering van
vrijgevestigde praktijken van humanistisch geestelijk raadslieden. Dit doel tracht
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men re bereiken door ubezinning op en versterking van het beroepsethos van de
aangesloren vrijgevestigde raadslieden; bevordering van de op vrije vestiging gerichte
opleiding en nascholing van aan HOI/UVH opgeleide humanistisch geesrelijk werkers;
het ontwikkelen van een inhoudelijk en organisawrisch beleid ten aanzien van
vrijgevestigd humanistisch geestelijk werk; het leggen en onderhouden van contac-
ten met het Humanistisch Verbond, de Universiteit voor Humanistiek en ander
relevante instellingen ... " (artikel 5 staruten VVlIGW).

Op dit moment telt deze belangenvereniging een kleine vijftig leden en aspirant-
leden. Een behoorlijk aantal van hen is daadwerkelijk bezig, zij het vaak op beperkte
schaal, in het 'open veld' vorm te geven aan humanistisch geestelijke begeleiding.
Een gunstig perspectief zo lijkt het, maar schijn bedriegr. Ko Burger, de belangrijkste
inspirator van de vrije vestiging, kwam tijdens de meest recente jaarvergadering van
de VVHGW - 29 januari jongstleden - namelijk tot de conclusie dat de vereniging in
de drienhalf jaar van haar bestaan weinig rot niets heeft bereikt. In zijn lezing 'Het
einde van het vrijgevesrigde geestelijk werk' stelde hij dat het experiment van de
VVIIGW is mislukt en het beter zou zijn de vereniging voorlopig te laren rusten:
"Voor vrije vogel(tje)s is op dit moment geen plaats op de zingevingsmarkt. We
staan te dicht bij het Verbond om onder hun macht uit te komen". Burger refereert
hiermee aan het feit dat binnen de kring van vrijgevestigden stemmen zijn opgegaan
om (vanuit een behoefte naar meer status en in het verlengde daarvan meer mate~
riële zekerheid) toenadering tor het Humanistisch Verbond (HV) te zoeken, terwijl
men cr oorspronkelijk juist naar streefde het vrij gevestigde humanistisch raadswerk
onafhankelijk van het HV en zonder ambtelijke binding een professionele identiteit
te geven. Deze interne tweespalt is alles behalve gunstig voor de verdere ontwikke-
ling van de VVHGW en het vrijgevestigd humanistisch raadswerk. Vandaar waar-
schijnlijk dat Burger de vereniging liever even in de ijskast zet, in afwachting van
betere tijden. Daarmee echter zouden de vrijgevestigden het initiatief uit handen
geven en zou ook de oprichting van een zelfstandige en overkoepelende beroepsvere-
niging voor alle humanistisch raadslieden toekomstmuziek blijven. Het is immers
vooral de VVHGW die hamert op het belang van een algemene beroepsvereniging
voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van het humanistisch geestelijk
werk. Niet alleen omdat de toekomst van het humanistisch geestelijk werk in het
algemeen hen aangaat, maar ook omdat - zoals ik verderop zal beargumenteren _
zo'n 1.elfsrandige beroepsvereniging van groot belang is voor de levenskansen van het
humanistisch raadswerk in het vrije veld.
Maar stel nu dat m'n beroepsvereniging voor alle humanistisch geestelijk werkers er
7.OU komen, dan nog zouden een aantal struikelblokken blijven bestaan die opge~
ruimd of omzeild moeten worden, wil men het vrijgevestigd humanistisch geestelijk
werk van de grond kunnen krijgen. Wat houdt bijvoorbeeld IIrijg~lI~stigdprecies in?
Betekent vrijgevestigd dat je in je eentje in je praktijk op cliënten gaat zitten
wachten, of kan het ook betekenen dat je cliënten doorverwezen krijgt door de
geïnstitutionaliseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg (de RIAGG)? En wat
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houdt het in dat je vrijgevestigd humanistisch raadsvrouw of -man bent? Betekent
het dat je weliswaar niet langer binnen het kader van je taakstelling in de instelling,
maar nog steeds vanuit de specifieke gerichtheid van de humanistische geestelijk
verwrger je cliënten benadert? Of betekent het dat het onderscheid tussen het
'primaire referentiekader' en het 'secundaire referentiekader',2 russen de humanisti-
sche levensvisie en de meer psychologisch en psychotherapeutisch gewortelde inzich-
ten die de beroepsuitoefening mede bepalen, vervaagr, kan vervagen of misschien
zelfs dient te vervagen1 Of verwijst 'humanistisch' alleen nog naar een bepaalde
persoonlijke inspirarie van waaruit de vrijgevestigd humanistisch geestelijk werker
aerief is, maar die op zich moeilijk meet als 'humanistische levensvisie' is aan te
duiden?
Vragen als deze hebben de leden van de VVHGW zichzelf en elkaar natuurlijk vaak
gesteld. Ik kan me echter niet aan de indruk onltrekken dat die vragen tot nu toe op
vrij onsystematische wijze aan de orde zijn gekomen. De VYlIGW wu in dit verband
dan ook haar uitgangspunten en vooronderstellingen nog eens goed tegen het licht
moeten houden. Ik hoop met dit artikel dat proces van 'herbezinning' een impuls te
kunnen gtoven, wnder de pretentie te hebben het hele scala aan problemen en
vraagstukken dat het vrijgevestigd humanistisch raadswerk omringt voor het voet-
licht te brengen.

De VVHGW en he. Humanistisch Verboad

De VYltGW staat op het standpunl dat het feit dat professionele humanistische
geestelijk werkers hoofdzakelijk bij Defensie, Justitie en in gewndheidszorginstelling
actief zijn, historisch gezien vair te verklaren, maar vanuit het perspectief van de aard
van het werk puut toeval is. Daarnaast, w meent zij, heeft het humanisrisch geeste-
lijk werk zich in de genoemde instellingen vooral ontwikkeld als een humanistische
variant op de confessionele geestelijke verzorging en niet wreer als een eigensoortige
activiteit. Tenslotte stelt zij dat het 'opgesloten zitten' in de verzuilde structuur de
verdere professionalisering van het werk belemmert.} De leden van de VVHGW is er
van overtuigd dat er een veel bredere basis is voor het werk van humanistisch
raadslieden en dat er ook in 'de maalSchappij' een behoefte bestaat aan (vormen van)
humanistische geestelijke begeleiding. Deze willen zij aanbieden als een vrijgnJrftig-
de, zelfstandige, professionele begeleider, met een eigen praktijk, die in direcu finan-
ciHe relatie met zijn of haar cliënten staat. Onmiddellijk kwam daarbij de vraag op:
hoe zit het dan met de inhoudelijke verantwoordelijkheid aan het IIV? De vrijgeves-
tigde wordt immers niet 'gezonden' door het HV, naar een instelling die hem of haar
betaalt. Niemand heeft deze vraag tot op heden bevredigend kunnen beantwoorden,
dar wil1.cggen bevredigend voor beide partijen. Men is het er slechts over eens dat er
op één of andere manier een relatie moet bestaan tussen het HV en de vrijgevestig-
den, in casu de VYlIGW. In 1991 was men binnen de VVHGW nog optimistisch
gestemd nadat het hoofdbestuur van het HV zich posirief had opgesteld tegenover
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het idee van de oprichting van één overkoepelende beroepsvereniging voor alle
humanistisch geestelijk werkenden en had wegezegd onderzoek naar de mogelijkhe.
den van zo'n vereniging te stimuleren. De vrijgevestigden voelde zich hicrdoor
moreel gesteund, zeker nadat was wegezegd dat de YVlIGW in een vroeg stadium in
de discussie rond de oprichting van de overkoepelende beroepsvereniging zou wor-
den betrokken. Hoe anders was de situatie een jaar later. Her jaarverslag van de
VVHGW over 1992 maakt ondermeer melding van her feit dat men zich onder druk
gezer voelt om de inhoudelijke verantwoordelijkheid van her HV te accepteren (p. 3).
De won van het hele jaarverslag is wat bitter, vooral daar waar het voorlopige
rapport over de toekomst van de humanistisch geestelijke verzorging van de zoge-
naamde 'Commissie- Ydo' aan her hoofdbestuur van het HV aan de orde komt. Dir
rapport, waarin een duidelijk professionele structuur van het humanistisch geestelijk
werk wordt neergezet en als belangrijke voorwaarde voor een gezonde toekomst de
participatie op gelijke voet van alle wedcvelden (dus ook de vrijgevestigden) wordt
aangegeven, heeft het zoals bekend niet gehaald. In het afgelopen jaar is de relatie
tussen de VVHGW en het HV nog meer onder druk komen re staan. Pogingen om
ondanks het ontbreken van een duidelijk beleid van het hoofdbestuur van het HV

ten aanzien van de humanistisch geestelijke verzorging, toch re komen tot een
produktieve relatie met het verbond, via meer plaatselijke gerichte activiteiten zoals
het begeleiden van vrijwilligersgroepen, stuinen (weer) op het probleem van de
inhoudelijke verantwoordelijkheid van het uv.
Afgaande op het Rapport To~komstHumanistisch Gum/ijk \,Vt,k (1993) van de
hoofden van dienst en directeuren van het IIV, lijkt het er zelfs op dat het HV de
VVHGW binnendoor wil passeren of in ieder geval totaal wil marginaliseren. In dir
rapport valt namelijk weliswaar enerzijds te lezen dat her in het belang is van de
humanistische beweging dat het aanbod van de geestelijke verzorging wordt ver-
breed en dat dit ondermeer dient te gebeuren door de toelating van het Studemen-
raadswerk en vrijgevestigden, en dat de UVH in dit verband voorsrellen ontwikkelt
VOOtde verbreding en differentiatie van het ambt (p. 2). Maar anderzijds wordt
gesteld: "Vrijgcvestigde raadslieden werken zonder institutioneel kader. In de toe-
komst dienen deze raadslieden inhoudelijk benoemd re worden door het HV: Zij
worden dan breed ill7,etbare HGR'S di~ takm kunnrn uitodfnrn tm behoev~van
(cursivering FB) her HV in afdelingen en gemeenschappen van HV en Humanitas en
kunnen samenwerken mer de huidige diensten HGV. Vrijgcvestigden die niet be-
noemd zijn door het HV zijn op bovengenoemde terreinen niet inzetbaar, omvangen
geen ondersreuning van het hv, kunnen geen gebruik maken van de uitzendorgani.
satie en geen lid worden van de associatie voor humanistisch werkenden" (p. 4).
Verderop valt nog te lezen dat: ~Gezien het feit dat in de gezondheids- en oudercn.
wrg het onderschcid russen intramuraal en extramuraal werken door de stclsclwijzi-
ging vervaagt, ligt een inzet voor (freelance humanistisch geestelijk raadswerk in de
lOrgseetor - FB) o.a. door de hoofden van dienst z, v en B voor de hand. Samenwer-
king met de gemeenschappen van het HV brengt een complete infrastructuur aan.
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ZVB heefc al contacten gelegd met RIAGG'Sen Thuis7J)rg" (p. 5). Over de reeds
bestaande contacten tussen de VVHGWen de Hv-gemeenschappen. cg. de RIAGG'S
wordt hier met geen woord gerept.
Het heeft er veel weg van dat hier niet alleen het begrip 'vrijgevestigde' (en de
invulling daarvan!) door het HVwordt geannexeerd, maar dat ook een deel van het
(potentiële) werkveld van de VVHGWwordt ingenomen. Iets vriendelijker geformu-
leerd: het HVzet de leden van de VVHGWonder druk om hun werk toch maar onder
de vlag van het verbond te gaan uitvoeren en de koppigen worden teruggedrongen
naar een niemandsland.

De rol van een algemene beroepsvereniging voor humanistisch raadslieden

Een beroepsvereniging behartigr de belangen van een beroep in algemene zin en van
de bij de vereniging aangesloten beroepsbeoefenaren in het bijzonder. Over het
algemeen kent een beroepsvereniging een beroepsregistratie. hanteert zij een be.-
roepscode, gedragsregels en gespecificeerde opleidingseisen. Hoewel humanistisch
geestelijk raadslieden al ruim vijfentwintig jaar professioneel actief ûjn, bestaat er
nog steeds geen algemene, overkoepelende beroepsvereniging voor alle humanistisch
geestelijk werkers. Sommige raadslieden zijn wel hinnm hun werkveld verenigd, als
geestelijk verzorgers samen met hun confessionele collega's (VGvz. VGVB),maar een
gemeenschappelijk platform waar vanaf de maatschappelijke positie en erkenning
van het humanistisch geestelijk werk bevorderd kunnen worden ontbreekt nog
steeds. Is het dan niet belangrijk dat het professionele functioneren van de humanis-
tisch raadslieden in de verschillende werkvelden op elkaar wordt afgestemd en dat
men krachten bundelt en ûch gC7.amenlijk met bepaalde inhoudelijke en meer
strategische zaken bezighoudt? Ik denk dat geen enkele humanistisch geestelijk
werker dat zal kunnen ontkennen. Hoe is dan te verklaren dat zo'n algemene
beroepsvereniging, ondanks pogingen in die richting4 er nog steeds niet is? Ik denk
dat daarvoor twee belangrijke redenen zijn aan re geven;
In de eerste plaats is er hN HV. dat weliswaar geen beroepsvereniging is, maar als
zendende instantie van alk in de insti[Ucics werkzame humanistisch geestelijk wer-
kers en werkend mer een eigen hn-oep;x;ode.de rol van een beroepsvereniging gedeel-
telijk op zich heeft genomen. De functies van het IIV strekken zich echrer alleen uit
op he[ levmsheschouwaijke vlak en niet op het vlak van de professionaliteit, zij het dat
van de kant van het lIV onmiskenbaar een neiging vair te bespeuren de levens-
beschouwelijke dimensie van het humanistisch geestelijk raadswerk hoger in te
schalen dan de professionele dimensie.
len tweede heeft het humanistisch geestelijk raadswerk te maken met een segmente-
ring van de werkvelden die onderlinge contacten, om allerlei redenen, moeilijk
maakt. Het feit dat deze indeling in sectoren vanaf hn hegin van het professionele
humanistisch geestelijk werk heeft bestaan levert nog een extra drempel op om tot
samenwerking re komen over de grenzen van het eigen werkveld heen, waarbij ook
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nog komt dat de werkvelden qua werksituatie onderling sterk verschillen.
L1atstgenoemde omstandigheden kunnen het totstandkomen van een algemene bc:-
roepsvereniging voor humanistisch geestelijk werkers hoogstens vertragen, maar uit-
eindelijk nic:t bdc:mmc:ren. Zolang men echter een humanistisch geestelijk werker in
eerste instantie als een ambtsdrager blijft zien, met een inhoudelijke verantwoorde-
lijkheid aan her zendend genootschap, het lIV, en pas in tweed~ instantie als een be-
roepsbeoefenaar (eventueel met een professionele verant\'loordelijkheid tegenover de
beroepsvereniging) opvat, blijft her humanistisch geestelijk raadswerk met handen
en voeten gebonden aan de verzuilde structuur waarbinnen de geestelijke verzorging
nu nog plaats vindt en zal het binnen zowel als buiten de instellingen beschouwd
blijven worden als een afgeleide van de confessionele geestelijke verzorging. Het
ambt humanistisch geestelijk werker en het baoep humanistisch geestelijk werker
verdragen elkaar slechts in beperkte mate. Het lijkt mij dan ook naïef om te geloven
dat in de bestaande situatie, 'U1(lSt het IIV als zendend genootschap, een beroepsvere-
niging voor alle humanistisch geestelijk werkets zou kunnen komen te staan die een
gelijke stem ten aanzien van taakopvatting en taakuitvoering zou hebben.
In het eerder genoemde &pport To~komst Humanistisch Geestelijk \.Verkworden een
aantal wegen aangeven om in deze situatie toch tot een compromis te komen. Vooral
vanuit de UVII is het idee gekomen het ambt te verbreden, maar veel meer dan een
abstract idee is dit nog niet. VOOrtSzijn er plannen om te komen tOt een associatie-
dus geen beroepsvereniging - van humanistisch werkenden, waarbij niet alleen (ge-
machtigde) humanistisch geestelijk werkers, maar ook andere dienstverleners, hulp-
verleners en begeleiders die vanuit een humanistische inspiratie of op humanistische
grondslag werkzaam zijn (al dan niet bij één van de humanistische organisaties) zich
kunnen aansluiten. Het zou wellicht goed zijn als zo een associatie er komt, maar
deze kan natuurlijk nooit de rol van een algemene beroepsvereniging voor humanis-
tisch geestelijk werkers vervullen. Alleen die laatste kan naar mijn mening een waat-
borg bieden voor de professionele kwaliteit van het humanistisch geestelijk werk.

Vrijgeve'ligd humani.li"h gee.lelijk raad.werk

Met de termen 'vrijgevestigd' en 'vrije vestiging' wordt door de VVHGW de ene keer
verwezen naar het voeren van een ulfitandigt praktijk door een humanistisch geeste-
lijk werker, tenvijl de termen de andere keer verwijzen naar cen bepaald werkgebied,
de extra-murale sector. Tegelijkertijd hebben de termen 'vrijgevestigd' en 'vrije vesti-
ging' voor de VVlIGW de sterke gevoelsmatige betekenis van 'vrij van de vazui/de
structuur van het geïnstitutionaliseerde humanistisch geestelijk werk': vrijgevestigdc
humanistische raadslieden wcrkcn gewoon 'in de ma:mchappij'.S Een duidelijke
positiebepaling van zichzelf geeft de VVHGW echter niet.
In het Jaarverslag 1990 van de VVlIGW kunnen wc lezen dat de vrije vestiging van
humanistische raadslieden moet wotden gezien als een poging om de eerstelijns
hulpverlening en de professionele gecstelijke verzorging met elkaat te verbinden
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(p. 2). Hieruit kan men de conclusie nekken dat de VVlIGW streeft naar een goed
contact met de bestaande ambulante geestelijke gezondheidszorg. We kunnen in
datzelfde jaarverslag echter ook lezen dat een vrijgevestigde praktijk voor humanis-
tisch geestelijk werk vooral een éénmans!-vtouWS bedrijf is, waarbij op eigen initia-
rief cliëmen worden gewotven, wat er toe leidt dat "sterk op de persoon van de
raadslieden en op hun plaatselijke situatie afgestemde praktijken ontstaan" (p. 6).
Deze twee zaken lijken mij moeilijk met elkaar te verenigen. Voor een goed contact
met de bestaande ambulante geestelijke gezondheidszorg is een duidelijke identiteit
van het werk een eerste vereiste. Om het ordinair te zeggen: de ambulante geestelijke
gezondheidszorg moct weten wat voor vlees men in de kuip heeft voor men bijvoor-
beeld gaat doorverwijzen. Wanneer humanistische raadslieden echrer geheel op ei-
gen initiatief een praktijk gaan opbouwen, waarbij afhankelijk van de eigen situatie
contacren worden gelegd met cliitmen en samenwerkingsverbanden worden aange-
gaan met andere hulpverleners, is de kans op een eenduidige, of in ieder geval
duidelijke identiteit van het vrijgevestigd humanistisch raadswerk gering. Men kan
zich een heel specnum voorstellen van 'typen' vrijgevestigd humanistisch raadswerk
(met aan de ene kam op levensbeschouwelijke leest geschoeide humanistische va-
rianten op het pastoraat en de pastorale zorg en aan de ander kant vormen van
humanistisch geïnspireerde omgang mer levensvragen en -problemen, die aanleunen
tegen de existentiële therapie) die zich ontwikkelen afhankelijk van de achrergron-
den van de humanisrisch raadsman of -vrouw, het 'aanbod' van cliënten en de
samenwerking met andere hulpverleners en begeleiders.
Ik denk dat het hele specnum aan mogelijkheden voor vrijgevestigd humanistisch
raadswerk verkend moet worden en ook een kans moet krijgen zich te ontwikkelen,
maar dan wel vanuit een duidelijke visie waarbij men er niet omheen kan prioriteiten
te stellen. Volgens mij ontbreekt 7.o'n visie op dit moment bij de VVIIGW en gaan Je
praktiserende leden - ondanks imervisie in de ledenvergaderingen - allemaal een
beerje hun eigen gang. Het lijkt wel alsof iedereen er zijn eigen definitie van (vrijgeves-
tigd) humanistisch geestelijk raadswerk op na houdr. Dat kan bloeidende praktijken
opleveren. maar het kan er ook toe leiden dar de nagestreefde verbinding met de am-
bulante geestelijke gezondheidzorg niet tot stand komt omdat het vrijgevesrigd
humanistisch raadswerk in het algemeen geen duidelijk eigen gezicht ontwikkelt. Dat
dit laatste een reëel gevaar is, blijkr mijns inziens uit de publikatie van de VVlIGW, Hrt
vrijgrvrstigd humanistisch gustr/ijk wrrk als casus (1993).

In Het vrijgevestigd humanistisch greste/ijk werk als cams, samengesteld door Ko
Burger en Germaine Nijsten, wordt de lezer een blik gegund in de keuken van een
aantal praktiserende leden van de VVlIGW. Reeds in het voorwoord wordt men er op
geattendeerd dat her hier gaat om de presentatie van een "heterogeen stuk praktijk",
dat een aantal van de raadslieden die een bijdrage aan het boekje hebben geleverd
zich serieus afVragen of de aanduiding humanistisch raadsman of raadsvrouw niet
beter vergeten kan worden. terwijl anderen een aantal1.eer diverse methodieken in
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hun werk hebben geïntegreerd om het humanistisch raadswerk meer body te geven.
De verbaasde lezer is men te vlug af door onomwonden roe te geven dat men niet
verwonderd op 7..a1kijken als iemand met de vraag komt of hetgeen hier wordt
gepresenteerd nog wel humanistisch raadswerk genoemd mag worden. En inder-
daad, na het lezen van de verschillende bijdragen vroeg ik me af: is dit humanistisch
raadswerk?
De eerste bijdrage. van existentieel therapeute Nettie van Rijswijk, is getiteld 'Exi-
stentiële psychotherapie en verantwoordelijkheid'. De schrijfster tracht duidelijk te
maken wat existentiële psychotherapie VOOthaar betekent. Een hele rits namen en
theorieën passeren de revue, maar nergens maakt ze duidelijk wat ze onder humanis-
tisch raadswerk verstaat, laat staan dat ze poogt een verbinding te leggen tussen
existentiële psychotherapie, als methode, en humanistisch raadswerk. Elly van
Duyn, die werkt met dromen als methode voor het humanistisch raadswerk, doet
wel ec:n poging haar methode te verbinden met het humanistisch raadswerk, maar
wat ontbreekt is een duidelijke verantwoording voor de keuze van haar methode.
Dat laatste geldt ook voor Token Bartman, die als humanistisch raadsvrouw cursus.
sen geeft rond het interpreteren van tekeningen. In het boekje zijn eveneens een
aantal korte jaarverslagen opgenomen van leden van de VVHGW die met minder
spectaculaire methoden werken en dichter bij het traditionele humanistisch geeste-
lijk raadswerk blijven.
Het kan puur door de wijze van ptesenteren komen, maar wals gezegd zat ik na het
1C'.lc:nvan Het I)rijgel)estigdhumanistisch gastelijk werk als casusmet de vraag 'is dit
humanistisch raadswerk?' Het gaat mij er absoluut niet om vraagtekens te zetten bij
de gepresenteerde methoden op zich, maat waar ik me over verbaas is het gemak
waarmee deze methoden als methoden van humanistisch raadswerk worden gepre-
senteerd. Als ik dan vervolgens lees dat sommigen de aanduiding humanistisch
raadsman of raadsvrouw eigenlijk liever niet gebruiken, vraag ik me serieus af waat
de VVlIGW zich eigenlijk mee bezig houdt.

To' slo'

Het doel van de VVHGW is het bevordeten en ontwikkelen van vrijge'-:t:stigdepraktijken
van humanistisch geestelijk raadslieden. De vraag die de VVlIGW zichzelf zou moeten
stellen is of ze op dit moment wel op de juiste koers zit om dat doel te bereiken. Men
zou veel explicieter dan nu het geval Îs moeten formuleren wat men onder humanis-
tisch raadswerk verstaat en welke van de bestaande vrijgevestigde praktijken in het licht
daarvan als vrijgevestigd humanistisch raadswerk aangemerkt kunnen worden. Nog-
maals, het gaat mij er niet om dat bepaalde praktijken gediskwalificeerd worden, maar
om de vraag of het zinvol is ze onder de vlag humanistisch raadswerk te laten varen.
Het humanistisch geestelijk raadswerk is een beroep dat ook binnen de gevestigde
werkvelden nog steeds worstelt met haar eigen (professionele) identiteit. Men mag
dus niet verwachten dat binnen een nieuw werkveld die identiteit in no time
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vormgegeven kan worden. Het vormgeven van die eigen identiteit kan echter alleen

gebeuren als men de idenriteitsvraag - wat is vrijgevestgid humanistisch geestelijk

raadswerk? - elke keer weer opnieuw explicier stelt en tracht te beantwoorden en

bereid is de vaak met veel moeite en inspanning van de grond komende praktijken

daaraan te roetsen. Als belangrijke randvoorwaarden daarvoor gelden een gezonde

relatie met het uv, waarbij het uv de inspanningen van de VVHGW niet moet

frustreren door het vrijgevcstigd hwnanistÎsch raadswerk te annexeren, alsmede de

ondersteuning door een algemene overkoepelende beroepsvereniging voor humanis-

tische raadslieden, die atle werkvelden gelijkwaardig behandelt.

Noten
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Het codicil

Proktijkfragment

Ida Dunte

Een paar uur breng ik reeds door op de kamer van meneer van Dam, die stervende
is. Regelmatig komt een verpleegkundige binnen, die meneer verzorgt. Wij komen
re spreken ovcr z.ijn kinderen, die tijdens de opname niet bij hem op bezoek rijn
geweest. Sinds de scheiding van zijn eerste vrouw heeft hij ze niet meer gerien. ~Zo
gaat dar," zegt hij laconiek.
Omdat de verpleegkundige en ik het er over eens zijn dat ic.mand niet alleen hoeft te
sterven, waken wij om beurten bij hem in plaats van zijn kinderen. Zijn kamer ligt
op het westen en het zonlicht schijnt naar binnen. Wij sluiten de gordijnen, wetende
dat hij een 'bloedhekel' heeft aan warmte. Her is merkwaardig dat de tweede vrouw
van meneer van Dam dikwijls op dezelfde afdeling heeft gelegen. Zij overleed aan
dezelfde ziekte als die waaraan haar man gaat overlijden: kanker. Ik herinner mij
haar nog goed door de volgende geschiedenis.
'Ioen mevrouw van Dam jaren geleden hier lag, deelde ze haar kamer met een vrouw
die op een gegeven moment haar arts om euthanasie verzocht, wat haar werd
toegezegd. Deze medepatiëme van mevrouw van Dam wilde de laatste nacht van
haar leven echter niet alleen op een kamertje doorbrengen, maar op de kamer bij
haar blijven. Zij stemde in met deze wens. Toen de kamergenote van mevrouw van
Dam de volgende ochtend naar het kamertje verhuisde waar euthanasie zou plaats.
vinden, nam zij zonder heftige emoties afscheid. Deze gebeurtenis maakte een diepe
indruk op mevrouw van Dam. Diezelfde dag besloot zij een euthanasieverklaring
aan te vragen, voor het geval dat zij niet meer op een voor haar waardige manier zou
kunnen sterven.
Toen meneer van Dam werd opgenomen, vertelde hij mij hoe de huisarts haar
enkele jaren geleden 'hielp', omdat zij dreigde te stikken. Hij vond dat een juiste
beslissing. Hij denkt cr zelf net zo over. Nu hij weet dat zijn einde nadert vraagt ook
hij een euthanasieverklaring aan bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige
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Euthanasie, net als zijn vrouw destijds. Na een paar dagen ontvangt hij de papieren.
Hij is er een voorstander van de zaken in eigen hand te houden. Dat heeft hij zijn
leven bng nagestreefd. In het assistentcnkamertje lees ik hem de verklaring voor die
hij dient te ondertekenen. Zelf kan hij de tekst niet lezen, omdat zijn leesbril stuk is.
Hij vindt het zonde om nog een nieuwe te bestellen VOOtde paar weken die hij nog
denkt te leven. De acceptgiro waarmee de kosten van het levenstestament betaald
moeten worden is helaas niet tussen zijn papieren te vinden. Tot mijn niet geringe
verbazing vertelt hij dat hij in zijn portefeuille nog een verklaring heeft, namelijk een
donorcodicil. Hij maakt er geen geheim van dat zijn onderdelen 'gerecycled' mogen
worden. Hij vindt dat cr nog veel uit zijn lijf te gebruiken is. Zo heeft hij een puike
lever, omdat hij nooit een druppel aleohol heeft gedronken en een maag die cr ook
mag zijn. Ofschoon hij over de zestig is, zijn z'n ogen 'pico bello' en zijn huid is zo
l.1cht als van een baby. Door na zijn dood delen van zijn eigen lichaam af te staan
kan hij nog iets voor anderen betekenen: ~1ijdens mijn leven ben ik niet altijd even
netjes geweest" zegt hij geheimzinnig lachend. Hij vindt dat hij nogal wat goed te
maken heeft. Zijn filosofie'gevenvoor leven'draagt hij uit. Zo heeft hij bijvoorbeeld
op de bumper van zijn auto een sticker bevestigd met als tekst: 'Do not take YoU!
organs to heaven. Heaven knows we need them here'.

Gedurende de rest van de opname rept meneer van Dam om onbekende redenen
niet over een verzoek tot euthanasie. Als zijn toestand plotseling verslechtert, krijgt
hij een hoge dosis morfine tegen de pijn. Langzaam glijdt hij uit onze wereld weg.
Wij verliezen het contact met hem en kunnen niet meer vragen naar zijn wensen. Na
een diepe zucht is zijn leven voorbij. Als ik zijn papieren wil opbergen valt de niet
betaalde acceptgirokaart van zijn euthanasieverklaring eruit. Even bekruipt me het
gevoel dat er misschien een magisch verband bestaat tussen her niet betalen voor de
verklaring en het niet gebruik maken ervan.
Als ik bij de overledene terug kom. zijn het infuus en de zuurstofslang verwijderd.
Hij ligt er 'netjes' bij. Als zijn stiefzoon inmiddels in het ziekenhuis is aangekomen,
condoleert de ans hem met het verlies van zijn stiefvader en vraagt of er obductie
mag plaatsvinden. De zoon kem dit begrip niet en ook niet de betekenis van het
woord 'sectie'.
Er dreigt enige verwarring, maar als hij hoon dat het 'in het belang van de weten-
schap' is. stemt hij grif toe. Intussen dwaalt mijn blik door de sterfkamer. Op de
plastic zakken met zijn overgebleveneigendommen ligt een opengeslagen portefeuil-
le met net zichtbaar voor mij het rode donorcodicil. Gelukkig, denk ik, dat meneer
van Dam geen gebruik hoefde te maken van zijn euthanasieverklaring. Jammer, dat
zijn donorcodicil 'geven voor leven' niet geëffectueerd kon worden. De puike lever.
de pico bello ogen en het zachte babyhuidje gaan ongewild met hem het graf in.
Niet in het belang van de wetenschap, maar wel in her belang van anderen was de
vervulling van zijn wens geweest. 'Take your organs ra heaven. Heaven knows wc
don't nced thcm here', parafraseer ik zijn autosticker.
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N~euwsbrief
25 jaar Humanistische Geestelijke Verzorging
in Gezondheids. en Ouderenzorg: Symposium
'geestenjke verzorging: noodzaak of luxe?'

In 1969 werd door het Hoofdbestuur van
het Humanistisch Verbond (HV) de eerste
humanistisch geestelijk raadsman, CH.
Schonk. als landelijk functionaris aange-
steld. Inmiddels is er 25 jaar venneken en
heeft de humanistische geestelijke verror-
ging in de gerondhcids- en ouderenzorg
een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De
diensten Z, V en B vinden dat dit heuglij-
ke feit niet ongemerkt voorbij kan gaan.
Daarom wordt op 10 juni 1994cen sympo-
sium en een feest georganiseerd voor die-
genen die zich beHokken voelen bij de
humanistische geestelijke verzorging in de
gczoodhcids- en ouderenzorg.

De aanloop
Naar aanleiding van een conferentie over
ziekenhuiswerk, gehouden in 1951,werd
op 26 mei 1952 in Utrecht een Landelijke
Commissie Practisch Humanisme opge-
richt onder voorzitterschap van dhr. H.
Lips. In 1958werd de lIaam van de boven-
staande commissie veranderd in Centrale
Commissie Geestelijke Verzotging. Door
verschillende vrijwilligers werden zieken
bezocht in ziekenhuizen, sanalOria en be-
jaardenhuizen in een groot deel van het
land. Begin jaren zestig waren in 35 ge-
meenschappen van het HV 65 bezoekers en
bezoehters actief. De begroting bedroeg
f 500,-. Bekende namen uit die tijd zijn
o.a. dhr. Cohen, mevr. van Straten, dhr.
Treurniet en dhr. Muller. Deze laatste gaf
de eerste aanzet tot professionalisering van
een aanbod van humanistische geestelijke
verzorging in onder meer de ziekenhuizen.
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Het begin
Gezien de snelle ontwikkelingen in zieken-,
verpleeg- en bejaardenhuizen werd in 1969
C.H. Schonk door het hoofdbestuur van
het uv aangesteld als eerste betaalde lande-
lijk functionaris. Zijn opdracht was het be-
vorderen van de integratie van de humanis-
tische geestelijke verzorging in zieken- en
verpleeghuizen. Ook is van de hand van C.
Schonk in maart 1980 een nota verschenen
met de titel Idmtiuit m noodzaak van gUJ-
ubjkr t/(rzQTgingin zirkm- (IJ brjaarrUnhui-
Uil, uitgegeven door het HV. De inhoud
van deze nota is nog steeds actueel.
In aptil 1975 werd het eerste hoofd van
dienst ZVBaangesteld. In 1980wetd er na3.'it
het hoofd van dienst een functionaris aan-
gesteld ten behoeve van de bejaardenhuizen
en in 1981een derde functionaris voor de
1.ieken-en verpleeghuizen. Gezien de groei
van het humanistisch geesrelijk raadswerk
in de verschillende instellingen bestaat ZVB
nu uit 3 diensthoofden, re weten Z voor de
ziekenhuizen, V voor de verpleeghuizen,
psychiatrische ziekenhuizen en instellingen
voor verstandelijk gehandicapten en B voor
de ouderenzorg.

Vanaf het begin was et een toenemende be-
hoefte aan vorming en scholing. In 1954or-
ganiseerde J. van Praag, de oprichter van het
HV, al cursussenVootvrijwilligersdie op huis-
bezoek gingen. bter werden dit collegcsvoor
studenten in opleiding voor humanistisch
gecstelijk verzorger. Deze omwikkeling ging
door totdat in 1962 het Humanistisch Op-
leidingsInstiruut (HOI) werd opgericht. Van
een 2-jarigeopleiding groeide dit instiruut uit
tot een volwaardige 4-jarige HBo-opleiding.
Inmiddels heeft het 1101 plaatsgemaakt voor
de Universiteit voor Humanistiek.
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De huidige situatie
Op dit momem werken er 97 raadslieden
in instellingen. Uitgesplitst naar werkveld
zijn 36 raadslieden in ziekenhuizen. 35 in
verpleeghuizcn, psychiatrisçhe ziekenhui-
zen en instellingen voor verstandelijk ge-
handicapten en 39 in verzorgingshuizen
w~rkzaam. De professionaliteit is enorm
toegenomen en het aantal arbeidsplaatsen
is sterk uitgebreid. Dit is echter nog geen
aanleiding om te denken dat de positie van
de humanistische verzotging is veilig ge-
steld. De druk van de nieuwe wetgeving
voor de financiering van de gezondheids-
zorg is groot. Daardoor wordt de geeste-
lijke verzotging genoodzaakt zich nog dui-
delijket re profileren, o.a. met betrekking
tot het aantonl"11van de bijdrage aan de
zorg voor patiëmen/bewoners, het beleid
van de organisatie, ethische dilemma's etc.

Niet alleen de financiële beperkingen, maar
ook de veranderende visie op gezondheids-
ZOtg dwingt geestelijke vetwrgers er toe
opnieuw stil te staan bij hun positie en de
betekenis van her werk. Het streven is er op
gericht mensen zo kort mogelijk in her zie-
kenhuis te houden en ouderen zo lang mo-
gelijk thuis te laren wonen. DL"Zeontwikke-
ling kan voor de toekomst betekenen dat er
niet alleen binnen instellingen. maat ook
daarbuiten, een werkterrein ligt. Daar waar
het jaren geleden begonnen is! Alle reden
dus om bij het 25-jarig bestaan en bij de
huidige simatie en de toekomst van de
geestelijke vetwrging en het humanistisch
geestelijk taadswerk stil te staan. Daanoe
wotdt op IQ juni 1994 een middagsympo-
sium georganiseetd met de titel 'Geestelijke
verzorging, noodzaakofluxe?' Doel van dit
symposium is het leveren van een inhoude-
lijke bijdrage aan de discussie in het kader
van de komende veranderingen in de strue-
lUur van de gezondheids- en ouderenzorg.
Daarbij richten wij ons op de bezuinigin-
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gen en op het behouden van aandacht voor
immateriële uken, waaronder in concrew
de (humanistische) geestelijke verzorging.
Verschillende sprekers zullen een bijdrage
leveren. Zo ui de algemene inleiding wor-
den verzorgd door Paul Clireur, voorzitter
van het Hven tevens bekend op het terrein
van de gezondheids- en ouderenzorg.
Uitnodigingen voor het symposium zullen
met name worden verzonden aan externe
instanties. zoals directies van zorginstellin-
gen, koepelorganisaties gezondheids- en
ouderenzorg, verzekeraars, patiëntenvere-
nigingen, ouderenbonden. geestelijke ver-
zorgers uit andere richtiogen, landelijk en
provinciaal werkzame ambtenaren, poli-
tieke partijen en organisaties als de Nl"Jer-
Iandse Vereniging voor Vrijwillige Eutha-
nasie. maar ook naar interne organisaties
en persooen. 7,oals humanistische geeste-
lijk verzorgers, humanisrische organisaties
en kaderleden van het HV.

Na het symposium en de receptie is er een
feest met een koud/warm buffet voor de
(oud-)raadslieden, panoers en genodigden.
Een folder met opgaveformulier kan wor-
den aangevraagd bij het Humanistisch
Verbond, Secretariaat ziv. Postbus 114,
3500 AC Utrecht. Tel. 030-318145

Houdt vrijdag 10 juni 1994vast vrij!

Mdriàtr Graafinam.
Mi(kr/ wt-st(rmann

Oprichting van een multiconfessionele
vereniging van geestelijk werkers

De komende weken en maanden zal aan
het hele veld van professionele geestelijk
werkers een brief gestuurd worden om te
peilen of er animo is voor het opzetten van
een beroepsvereniging van geeS[elijk wer-
kers van alle mogelijke denominaties. Als
voorlopige herkenbare naam is gekozen
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voor Vereniging van Geestelijk Werkers
'Alben Camus'. De brief wordt g'ericht
aan allen die als geestelijk verzorger, pasto-
raal werker, als theologisch of humanis-
tisch counseler. onderzoeker of docent, of
als vormingswerker ofleraarllerares levens-
beschouwing professioneel aan zingeving
werken. De inhoud van de brief is als
volgt:

Mevrouw, mijnheer.

Een aantal mensen die beroepshalve be-
trokken lijn bij verschillende vormen
van geestelijk werk of werkzaamheden
waarin zingeving een belangrijke rol
speelr, onderzoeken de mogelijkheid en
wenselijkheid van een beroepsvereni~
ging van mensen die professioneel met
zingevingsvragen en -inhouden wer-
ken.
De vereniging wil de belangen van gees-
telijk werkers behanigen door het ont-
wikkelen van praktîjk-theoriei.'n en een
beroepscode voor geestelijk werkers en
door studiedagen, op specialisering ge-
richte nascholing en cerrificering te be~
vorderen.
Een belangrijk doel van de vereniging is
ook het vormgeven aan de maatschap-
pelijke status van het beroep van geeste-
lijk werker door publiciteit en voorlich-
ting, speciaal gericbt op overheden en
die instellingen en organisaties waar-
binnen de leden werkz.aam zijn.

• Het bijzondere van de beoogde vere-
niging is het multiculturele, open ka-
rakter, waardoor professionals van
verschillende achtergrond lid kunnen
worden.
De vereniging onderkent het belang
van aandacht voor zingeving op tal
van levens- en maatschappelijke ter-
reinen, ook van en voor mensen die
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geen binding hebben aan een levens-
beschouwelijk genootschap.
De vereniging ziet een ambtelijke
zending vanuit een levensbeschouwe.
lijk instituut niet als voorwaarde voor
of als een noodzakelijk deel van de
professie, zonder overigens de zin van
ambtelijk optreden in een aamal si-
tuaties te ontkennen.
De nieuwe beroepsvereniging maakt
geen onderscheid tussen werkers met
een HBO en een universitaire oplei-
ding. Beide categoriei.'n geestelijk
werkers hebben immers een hoger
onderwijs opleiding, beide met sterke
en zwakke kanten en afgestudeerden
van beide opleidingen behoeven na-
scholing en specialisering.

Door middel van deze brief richten wij
ons tot II om u uit te nodigen te reage-
ren op dit initiatief en u aan te melden
als potentieel lid. Op bijgaande vragen-
lijst vragen wij u ook om II (voorlopig)
aan te melden voor de eerste studiedag,
ter gelegenheid van de officiële oprich-
ting van de beroepsvereniging voor
gccsrelijk werkers.

Mn vrimdrlijkr grOft,

K Bordrm, A1!lSt".dtl1!l
N Burg", Ennrlo

Bij de brief is een vragenlijst gevoegd om
zich aan te melden als lid, en waarin men
kan aangeven of men belangstelling heeft
voor een studiedag van de nieuwe vereni-
ging van geestelijk werkers, die gepland is
voor dit najaar. Voor informatie kunt u
zich richten tot K. Bordens, Herengracht
241, 1016 BH Amsterdam, [el. 020-
6238773,of tot N. Burger, Tuinfluitersuaar
91, 3853wo Ermelo,tel. 03417-61440.
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AtuntUer uw colkga'1op tU nüuwe vermi-
ging. Air voorlopigeherkmban naam is ge-
kozm voorAlbert Camus, tU frame tUnka
dü zich intemiif met tU mmsaijke zinge-
ving hufi bezig gehoudm als solid4ir mms.
Zijn pmonage van de 'gaukkige Sysiphus:
die door de gotUngedwongm wud un stun
ulkms wur de bergop te 1Olkn, is symbool
voor de modune mem. Camus stond opm
voor (Ik gaoof m elk memtfijk ideaal.
Wát de contributie bnnfi wordtgttlacht aan
un inkommsajhanktfijke contributie l.'an
f 7,- tot f 12,-per maand. Wie ruds lid is
van un wkak of caugoriak beroepsvereni-
ging bela,lit slechts een basiscontributie van
bijvoorbufd f 5,- per maa/ld.

***
Humanistisch Studentenraadswerk
Amsterdam

René Goudsblom smurde de redactie een
jaarverslag toe van zijn activiteiten als sm-
dentenraadsman. Hij is aangesloten bij de
Stichting Humanistisch Studentenraads-
werk (SHR), die het studentenraadswerk
landelijk ondersteunt. In het verslag wordt
het werkterrein van de studentenraadsman
zo omschreven: "Existentiële vragen ofbe-
Staansvragen worden steeds minder gefor-
muleerd in termen van een duidelijk om-
schreven levensbeschouwing. Steeds meer
worden daarentegen vragen gesrdd over
het 'omgaan met situaties', waarmee grof-
weg de processen worden benoemd waarin
mensen zich bevinden op lOek naar een
houding, waarmee men in gegeven of ge-
kozen omstandigheden uit de voeten kan.
Deze processen zijn altijd en overal gaan-
de, spelen min of meer bewust, maar zijn
vooral actief in een periode van verande-
ring of na ingrijpende gebeurtenissen. Zo-
wel psychologische als culturele en levens-
beschouwelijke factoren spelen bij her
'omgaan met een siruatie' een rol. In onze
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pluriforme samenleving vertoont deze
omgang inmiddels een grote verscheiden-
heid aan scenario's.
Srudenten verkeren in een levensfase,
waarin zij nogal wat veranderingen moe-
ten doormaken. EerS[(~jaarsgaan op zich.
zelf wonen, weg van huis en van hun ver-
trouwde omgeving. Ze moeren voor
zichzelf gaan zorgen, nieuwe vrienden ma.
ken, affiniteit tot hun studie ontwikkelen
en zelfstandig gaan sruderen. Daarnaast is
de srudierijd voor de meeste srudemen de
periode bij uitstek, waarin wordt geëxperi-
menteerd met de verdere invulling van
hun leven. Met relaties bijvoorbeeld, maar
ook mer politiek-maarschappelijke stel-
lingname. Srudenten, die in hun afstu-
deerfase zitten zullen vanuit het studen-
tenbestaan hun plek moeten zoeken op de
arbeidsmarkt en in het leven dat daarbij
hoort. Ook hier is d<lnweer sprake van een
overgangsfase. In de literatuur worden
deze jaren vaak de 'formatieve jaren' ge-
noemd. 1ïjdens deze 'form,uieve jaren' of.
wel de 'formatieve periode' sraan jongeren
in de regel meer open voor invloeden op
hun waardenoriëntatie dan in de periode
da<lrvoor of daarna. Waardenoriëntaties
krijgen gedurende de formatieve periode
een inhoud, die tot ver in de levensloop
kan doorwerken.
Vragen over het 'omgaan met situaties' en
over 'eigentijdse dilemma's' kennen in onze
samenleving een toenemende actualiteit,
zonder dat deze meteen herleid dienen te
worden tot een specinek psychisch, soma-
tisch of sociaalprobleem. Sommigen vinden
Sleun in een expliciet geformuleerde levens-
beschouwing, anderen vinden die in eigen
kring. Weer anderen omwikkelen heel gelei-
delijk hun eigen antwoorden en oplossin-
gen. Voor de 'maakbaarheidsgedachre', die
bij velen aan her moderne bestaan ten
grondslag ligt, moel vaak een niet geringe
prijs worden betaald, ook in emotionele zin!
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Zo blijkt bijvoorbeeld de suggestie, die
uitgaat van het beleid Hog~rolld~rwijJvoor
vrun nogal eens in contrast te staan met de
harde realiteir. Teleurstelling en desoriën-
tatie, vooral tijdens het eerste studiejaar,
zijn niet zelden het gevolg. Ook op andere
levensterreinen, zoals op het gebied van
relaties en de arbeid, leidt de maakbaar-
heidsgedachre nogal eens tot teleurstellin-
gen en breuken. Dit vraag om bezinning
en heroriëntatie, waarbij een groOt betoep
wordt gedaan op het eigen 'vermogen tot
synthese', immers waar oude vertrouwde
verbanden en tradities zijn weggevallen,
moet het bestaan eigenhandig worden
vorm gegeven. lijdens die zoektocht om
het eigen bestaan weer op orde re brengen
of vorm re geven, kunnen humanistische
raadslieden ondersceuning bieden. De hu-
manistische inspiratie van waaruit het
werk gebeurt, fungeert hierbij niet als een
vaststaand antwoord op bestaansvragen en
daarmee als bron voor een 'antwoord-
receptuur' , maar als een achtergrond, van
waaruit mensen gestimuleerd worden om
7.dfhun antwoorden re zoeken."
Verder wordt gesteld dat humanistische
smdentenraadslieden studenten kunnen
helpen om opmerkzaam te worden voor
hun eigen waarden. "Veruouwdheid met
existentiële vragen en een gevoeligheid
voor de (impliciete) opvattingen die wor-
den gehanteerd, dragen bij aan het explici-
teren daarvan."
In 1993 heefr Goudsblom cursussen en le-
zingen georganiseerd en heeft hij een
spreekuur gehouden voor individuele be-
geleiding van studenten. Een droomcursus
l-liedoor Anneke van Zutphen werd gege-
ven had als doel om de deelnemers te leren
hun droomwereld re verklaren en om in-
formarÎe uit de droomwereld bewuster te
hanteren. Een andere groep studenten
kwam een aantal keer bij elkaar onder zijn
leiding en sprak over het thema: 'Geluk en
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levensvaardigheid'. Alben Nieuwland leid-
de een gespreksgroep rond het thema
'Humanisme als manier van leven'. Verder
was Goudsblom medeorganisaror van een
themadag 'Ontmoeting met andere culru-
ren'. Deze dag had als doel de deelnemers
bewust te maken van welke (sub)culmren
zij zelf deel uit maken, hoe zij daarmee
overweg kunnen en hoe die verschillende
kringen elkaar wederzijds inspireren.
Twee lezingen werden gegeven. Chenjjerai
Hove, een Zimbabwaanse schrijver, sprak
over het schrijverschap, Zimbabwe en de
inhoud van zijn boeken. Mevrouw G. By~
tel, beroepsreizigster, sprak over de cen-
traal Aziatische republieken (o.a. Oez-
bekistan en Tadzjikistan).
De financiering van het werk is matig. Van
de Universiteit van Amsrerdam wetd
f 3500,- ontvangen.

***
Prijs van de Stichting
Mr. A.E. Ribhius.Peletierfonds

Dit jaar stelt het Pdetierfonds weer een prijs
beschikbaar voor een persoon die zich in de
praktijk onderscheidt. De stichting stelt ûch
ten doel: het bevorderen van humanisme en
vrouwenemancipatie in theorie en prakrijk
en tracht dat te bereiken door eens in de twee
jaar een prijs uit te reiken. De prijs bedraagt
f 5000,- en ga.1tnaar de vrouw of man die
zich heeft onderscheiden door haar of zijn
bijdrage aan humanisme en vrouwenemanci-
patie.
De prijsuitreiking van dit jaar vindt plaats op
4 november '')94 in Utrecht. Gemotiveerde
voordrachten kunnen rot en mer 3t mei 1994
worden gesruurd naar de Srichting mr. A.E.
Ribbius Peletierfonds, Universiteit voor Hu-
manistiek, Postbus 797, 3500AT Utrecht.
De criteria die gelden voor de toekenning
van de prijs houden in dat deze een belo-
ning kan zijn voor de bijwndere inzet van
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de betrokkene, hetzij als vrijwilliger, hetzij
als professioneel werker. In het laatste ge-
val dient de inzet het dagelijks werk te
overstijgen. De prijs dielH bovendien een
s£Ïmulans te zijn voor de omgeving en het
werk. dat enige continuïteit in zich hoort
te hebben. De aandadu gaat daarbij in
eerste instantie uit naar iemand die afkom-
stig is uit, of affiniteit heeft mer de huma-
nistische beweging.
De jury die de voordrachten beoordeelt,
bestaar uir: mevrouw M. Vos-Van Gortcl
(lid van de Raad van Stare en voorzitter
van de jury), mevrouw L. Blomrock (ere-
voorziner van het Humanistisch Verbond
België), en mevrouw M. van Genabeek
(staffunctionaris van Humanitas).

Mevrouw mr. A.E. Ribbius-Peletier (1981-
1989)heeft haar leven lang geijverd voor de
emancipatie van de vrouw. Jarenlang was
zij voorzitter van de vrouwenbond van de
SD"'I', later pvd",. 7..ewas de eerste vrouwe-
lijke gedepmeerde van Noord-Holland en
de oprichtster van het vrouwenvormings-
centrum De Bom. In 1958 werd zij als
eersre vrouw benoemd tor lid van de Raad
van State. Bij haar overlijden in 1989 lega-
reerde mevrouw Peletier een deel van haar
vermogen aan het Humanistische Oplei-
dingsinstituut/Universireit voor Huma-
nistiek. In de geest van haar leven is her
legaar bestemd om humanisme en vrou-
wenemancipatie in theorie en praktijk re
steunen. Voor dit doel heen de Universi.
teir voor Humanistiek in 1990 de Stichting
mr. A.E. Ribbius-Pdetierfonds opgericht.

***
Jaarvergadering van de VVHGW

De Vereniging voor Vrijgevestigd Huma-
nisrisdl Geestelijk Werk heeft op 29 janua-
ri haar jaarvergadering gehouden. R.1ads-
vrouw }aqueline Ypema was uitgenodigd
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om een inleiding te houden over relatievie-
ringen door humanstische raadslieden.
maar zij was helaas wegens ziekte verhin-
derd. Daardoor werd alle tijd besteed aan
de toekomst van 'de vrije vestiging'. Ko
Burger hield een inleiding onder de titel
'Het einde van het vrijgevestigclehumanis-
tisch geestelijk werk'. Hij trachue realis-
tisch op te sommen wat in de afgelopen
jaren bereikt was op her terrein van de vrije
vestiging. Dat leverde geen al te grote
oogst op. Een klein aamal mensen heeft in
de afgelopen jaren ongeveer 200 m.::ns.::n
als cliënt over de vlo.::rg.::had.
0.:: langz.1amaanoude twist ov.::rde zeggen-
schap van her Humanistisch Verbond he.::ft
de ontwikkelingen gedeelrdijk in d.::weg
gestaan. Daarnaast lijkt d.:: maatschappij
nog niet rijp te zijn voor h.::tbieden van .::.::n
plaats aan vrijgevesrigde ge'::Slelijkwerk.::rs
uit de traditionele geestelijke richtingen.
Op de vergad.::ringis besloten dar, ondanks
d.:: tamelijk gering.:: resultaten, de v.::r.::ni-
ging zal Voortbestaan. 0.:: voornaamste ac-
tivir.::itzal in de komende tijd bestaan uit
het ondersteunen van de oprichting van de
algemene vereniging van geestelijk w.::rkers
'Alben Camus', omdat lIl.::nv.::rwacht dar
Je ontwikkeling van een professionele in-
frastucruur, .::enbero.::pscodevoor geestelijk
w.::rken gczam.::nlijkecommunicarie over
het beroep, een st.::un in Je rug van vrijge-
vestigde taadsli.::d.::nzal zijn.

De inleiding van Ko Burger en .::enkort
verslag van de dag wordt door de vereni-
ging uirgeg.::v.::nin het bo.::kje Hn druu
van hn vrijg~v~Jtigd~humallistisch~g((jf~_
lijk w(rk in de serie Aktuele T.::ksten van
InterÎor (AT nummer 6).
U kunt dit boekje (z8 pag.) bestellen door
f ~.-plus f 1,90 verzendkost.::n (dus
f 6,90) over r.:: mak.::n op gironumm.::r
278238van d.::VYHGW, Ermelo (AIl.::.::nvan
giro naar giro storten).
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De humanistenbijbel van koningen,
profeten, priesters, kroniekschrijvers
en andere wijzen

Paul eliteur en Douwe van Houten
(red.), J/umanjsm~, rheor" en praktijk.
De lijdstroom, Utrecht. ISBN 9°-352.-
1486-2.. 512.pag. f 99,00.

Ter inuiding
Onlangs zei een gevangene verontwaar-
digd tegen mij: "De bijbel is helemaal
geen christelijk boek. Zoveel wreedheid,
goddelijke wraak, vernietigingsdrang en
bedreigingen, dat is toch helemaal niet
christelijk". Deze gevangene had een rijd-
je in de isolatiecel gezeten en daar is -
nog altijd! - de bijbel de enige toegestane
lectuur. Een soortgelijke ervaring deed ik
op hij het lezen van Humallisme. Ik las
mveel verschillende en onderling tegen-
strijdige artikelen, dat de vraag r«s: wat
bedoelt men momenteel precies met
'humanisme'? Hierover doordenkend
herinnerde ik mij, dat elke grote geeste-
lijke beweging verschillende geestelijke
suomingen in zich verenigt: en binnen
elke geesrelijke beweging kun je konink.
lijk, priesterlijk en profetisch denkende
personen onderscheiden. En die liggen
regelmatig met elkaar overhoop. En dat
zijn niet altijd zulke grore jongens als het
klinkt. De bijbelse koningen bijvoorbeeld
waren doorgaans koning over een gebied
niet groter dan de provincie Brabam, de
belangrijkste profeet was getroost toen hij
hoorde dar er nog 7.000 volgelingen wa-
ren en op een cruciaal momem beston-
den de priesrers uit een oude vader met
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twee conupte ronen. Maar toch leverden
zij samen een eeuwen trotsetende geeste-
lijke beweging op, lets dergelijks herken
ik in deze nieuwe bijbel, dit handboek
van het humanisme. AIs gids en steun bij
het lezen - en ik hoop dat velen het le-
7.en, in het gezin, op vakantie, op school
of met een studiegroep - deel ik hierbij
de artikelen in, ieder naar hun soort. Zo
kom ik tot her volgende indeling:

Een IUln/al koninklijk~ stukken
Koningen wijzen onder het uiten van lof
en vreugde ieder zijn plaats en herkomst
in hun rijk,en zij vertrouwen op de toe-
komst. Als opvallend koninklijke stukken
noem ik:
Derkx 'Wat is humanisme? Hoofdlijnen
in de Europese humanistische tradirie en
hun actuele betekenis', Het is misschien
versrandig om met dit artikel te beginnen
omdat dit de meeste houvast biedt bij de
lezing en plaatsing van diverse andere
artikelen. Derkx geeft - veelal via citaten
- de volgende loftuitingen op het huma-
nisme: humanisme staat voor typisch
menselijk, gevormd, beschaafd, mild,
vergevingsgezind, onbaatzuchtig, hoffe-
lijk, lieftallig, fijnzinnig, levenskunst, een
poging iets moois en iets leuks van ons
leven te maken, enz. enz. AIs koninklijk
perspectief voor het humanisme stelr hij
dat het principieel mondiale - en dat is
veelmeer dan Nederlandse of Europese-
pretenties h«ft, Tenslotte meent hij dat
'het humanisme' vier humanismen om.
vat: vormingshumanisme, moreel-poli.
tiek humanisme, het humanisme als Ie.
venskunst en het humanisme als
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universeel menselijke levensbeschouwing.
Kwant geeft de toon voor een aamal dis-
cussies rond chri>tendom en humanisme
aan met zijn artikel over 'Het Renaissan-
cistische humanisme'. Hij geen mee-
slt:pende citaten en inhouden van dit
humanisme, zodat heimwee naar de oude
tijden de lezer overvalt. Wat te denken
van dit citaat: "Zij (de denkers van de
Renaissance - GP) weigerden als inquisi-
tie te fungeren. Zij vielen niet bij en vie-
len niet af. Zij bewonderden de teksten
en lieten de waarheidsvraag in het mid-
den ( ). En juist daarom waren zij gevaar-
lijke mensen" (p. 34). Overigens, dit boek
is werkelijk t:en gouden doos van citaten.
Alleen al daarom is het boeiende lektuur.
Fresco vindt dat het humanisme de ty-
pisch westerse erfenis is van Jeruzalem,
Athene en Rome (po 43). De verschillen-
de stromingen, de verhouding met ver-
schillende vormt:n van godsgeloof duidt
hij prachtig aan en zegt in zijn samenvat-
ting: "De meeste waarden hebben huma-
nisten mer de christenen gemeen, maat
7.Îj hebben geen verankering ervan in
Gods gebod. ( ) Dit probleem heeft lange
tijd niet geklemd. ( ) De traditie van
openheid en dialoog, van de mogelijk-
heid dat anderen een beter inzicht kun-
nen hebben behoort ook tot de traditie,
waarop moderne humanisten kunnen
voortbouwen" (p. 51-)2). Verderop in dit
bock zullen met name de proferische
schrijvers dankbaar van deze traditie ge-
bruik maken.
Thoenes noemt als bijzondere kenmerken
van humanisten onder andere: vertrouwen
in menselijke waardigheid. zelfVertrouwen,
tolerantie en eigenzinnigheid (p. 65). Het
nieuwe denken in de vorige eeuw wordt
een instrument tegen volksmisleiding en
voor de bevrijding uit kerkelijke voogdij.
Hij citeert Allard Pierson: "Leven op aarde
heet dus bij ons leven voor de verbetering
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van de aarde" (p. 60). Aan het eind van
zijn overzicht over de geschiedenis van het
humanisme in Nederland komt hij uiter-
aard bij Van Praag terecht en besluir met
de geruststellende opmerking: "In grote
lijnen is het humanisme nog binnen het
kader gebleven dat Van Praag er destijds
voor ontworpen heeft, een kader dat ruim
genoeg lijkt om de 20C eeuw nog te kun-
nen uitdienen" (p. 64). Maar - misschien
een koninklijke verspreking - die eeuw
duurt nog maar 6 jaar!
Het artikel van Kunneman zou ik willen
typeren als een artikel van een koning in
onrust. Enerzijds is hij overtuigd van de
superioriteit van het humanisme boven
het postmodernisme: "... duidelijk (zal)
worden hoezeer ook het postmoderne
denken zelf verworteld is in het humanis-
me, dat zij kritiseert" (po 76). Anderzijds
meent hij dat de kern van het postmo-
derne denken is "dat de westerse cultuur
zelf in hoge mate nihilistisch is, dar haar
moraliteit strijd en geweld toedekt, dat
haar nominale betrokkenheid op autono-
mie en individualiteit steeds weer ge-
paard blijkt te gaan met uitsluitende,
gewelddadige Vertogen en praktijken,
ook en juist wanneer die zich als huma-
nistisch afficheren en hogere menselijk-
heid in het vaandel dragen" (po 76). Hij
stelt aan het slot van zijn bijdrage dat
"het er alle schijn van (heen), dat on-
danks de voortschrijdende ontkerke-
lijking, niet zozeer humanÎstische rede-
lijkheid en zedelijkheid de boventoon
voeren, alswel darwinistische marktprin-
cipes en pavloviaanse aanpassing aan con-
sumentisme en carriérisme" (po 76).

Profttisch~artik~kn
Profeten wijzen, met veroordeling van
bestaande gewoonten en praktijken op
nieuwe wegen en perspectieven. Ik noem
uit dit boek:
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De proferie van de rerugkeer naar het
heidens humanisme: Het anikel van El.
ders maakt aan vele illusies een einde. Ah
een oud-testamentische profeet veegt hij
de vloer aan met het moderne humanis-
me. Hij zet Van Praag neer als "Hol-
lands-burgerlijk consensus humanisme"
(p. 83), meent "Het humanisme is de
nieuwe wijn in oude christelijke zakken"
(p. 89), besçhrijft de vrijheid van de hu-
manistische esthetiek als "de vrijheid van
de gevangeniscel met regelmatige, vaste
bezoektijden" (p. 96) en stelt in zijn sa-
menvatting dat het moderne humanisme
zijn oude traditionele bronnen heeft ver.
geten en genegeerd en innerlijke samen-
hang mist (p. 97). De toekomst van het
humanisme ligt in de terugkeer naar "het
heidense humanisme in zijn profane en
spirituele traditie, het boeddhisme en
aanverwante niet-westerse levensbschou-
wingen" (p. 97), w luidt zijn conclusie.
De profetie van het religieus humanisme:
Van Steenbergen worsrelr met zijn Ont-
dekking dat in her zelfbeeld van de mees-
re humanisten bovenaan staat: "Een
humanisr is ongodsdienstig" (p. 171).
Feitelijk voert hij een pleidooi voor reli-
gieus humanisme, waarbij hij religieus
omschrijft als 'uanspersoonlijke ûnge-
ving' (po 175). In zijn pleidooi gaar hij
lOver dat hij stelt: "Door religie als een
gepasseerd station te zien sluit men zich
niet alleen af voor omwikkelingen op het
gebied van de spiritualiteit zelf, maar
verliest men ook voeling mer wat er in de
wereld van het feminisme, de milieube-
weging, de psychologie, de management-
kunde en de natuurkunde aan nieuwe
ontwikkelingen gaande is..." (p. 181).
De profetie van het ethos van de gastvrij-
heid: Duyndam stelr in zijn anikel over
humanisrisch ethos: "humanisme doet
zich in de geschiedenis vooral voor in
culrurele overgangsperiodes, waar die
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overgang er een is van minder naar meer
vrijheid" (p. 187).Terloops deelt hij -
zonder bronvermelding - mee dat de
denkbeelden van het Humanistisch Ver-
hond door 40 tot 50% van de Neder-
landse bevolking worden gedeeld (p. 187)
en besluit zijn artikel mer de conclusie
dar het humanisme voor een heroriënta-
tie staat: "Wat wij nodig hebben is een
humanistisch ethos van de gastvrijheid"
(p. 196). Dit slot zweelt als een mooie
balon boven zijn artikel. Ik ben be-
nieuwd wat hij concreer bedoelt. Moet
elke humanist gastvrijheid uitoefenen?
Als de helft van de Nederlandse huishou-
dens (die 50%) een vluchteling in huis
1.oU nemen zou er pla:us zijn voor een
kleine 3 miljoen vluchtelingen in ons
land. Is dat zijn bedoeling? Zo niet-
bijvoorbeeld wegens de beperkingen van
de moderne huisvesting - wat is dan de
bedoeling van dit ethos?
De profetie van de planetaire visie: Brob-
bel vertelt de geschiedenis van levens-
beschouwelijk vormingswerk. Van profes-
sioneel vormingswerk lIaar vormingswerk
in 'de exi5tentiële leegte'(p. 300). Hij srelt
dat her werk nict meer plaatsvindt op
basÎs van levensbeschouwing maar "op
basis van geprofessionaliseerde, markt-
gerichte deskundigheid ... " (p. 302). Op
basis van het feit dat onze samenleving
steeds meer multicultureel wordt, pleit
Brobbel voor een planetaire visie. "(Dan)
is het ( ) beter om van humaniserend
vormingswerk re spreken dan van huma-
nistisch vormingswerk" (po 305).
De profetie van het humanisme van het
laten: Joma schrijft over 'professionaliteit
spiritueel gedacht' en voert een pleidooi
voor 'het laten'. Op pagina 309 Stelt hij:
"Ook professionals die werken met men-
sen zijn veelal meer gericht op bet doen
dan op het laten, zelfs zodanig dat hun
handelingen weinig rot geen of averechrs
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effect kunnen hebben". Het humanisme
heeft eemactivistisch mensbeeld (p. 315)
en dat is een basisfout. Hij citeert A.
Roselaar: "Wat moeten we dan doen?
Daar ût nu juist het knelpunt. Er is heel
weinig meer te dom, maar wel heel veel
te latOI" (p. 3(2). Nog een kernûn uit dit
artikel: "Er is geen einde. er is geen be-
gin, het enige zijnde is wisseling" (p. 317).
Ik vraag mij af, als wij werkelijk alle acti-
visme en dogmatisme zouden laten va-
ren, wie rou dan nog een boek als dit
schrijven? En waar rou de wisseling dan
vandaan komen?
De proferie van het reçht van de vrouw
als de ander: Vanaf de eerste zin van haar
bijdrage: "Dar wat me het hele leven als
de grootste smaad voorkwam - om als
een vrouw geboren re zijn ..." (p. 418),
een citaat van Hannah Arendt, - tot de
laatste zinnen: "Vrouwen zouden niet op
grond van het gelijkheidsbeginsel moeten
wonlen gedwongen zich te asiÎmiurm

aan de nog steeds door mannen gedomi-
neetde cultuur. ( ) Vrouwen kunnen be.
ter onder ogen ûen dat zij buitengesloten
wotden. ( ) Humanisering van (de in-
houd van - GP) het recht is noodzakelijk
om het recht van de vrouw als de ander
en in rdatie tOt de ander eindelijk te er-
kennen" (p. 431), vertelt Gunning dat
bijna 50% van de mensen in ons land
binnen niet-humaan recht en in een niet-
humane praktijk moet leven.
De profetie van het ecocenuisch huma-
nisme: Achterberg stelt in 'Milieucrisis en
humanisme' de industriele samenleving
en de namur op onze planeet ter discus-
sie en op het spel. Hij kiest voor een eea.
cemrisch humanisme en meent dat in het
licht van de milieucrisis onder andere de
uitgangspunten van de humanistische
levensovertuiging opnieuw moeten wor-
den doordacht.
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Priesterlijke artikelen
Hiermee bedoel ik de artikelen, die zich
bezig houden met de opleiding tot en de
uiwefening van de priestets van het
humanisme in diverse professionele prak-
tijken. Een aantal artikelen zijn onderge-
bracht in het hoofdstuk Praktische hu-
manistiek, maar ook de artikelen over
humanisme en publieke omroep, huma-
nisme en nederlandse ontwikkelings-
samenwerking, een humanistische visie
op onderwijs en PFJ-recht kunnen hier-
toe worden gerekend.

Kroniekschrijvers en andrre wijzen
In het boek zijn een aantal voortreffelijke
kronieken opgenomen, onder andere eell
artikel over het Humanistische Verbond
zelf, een zeer wijs artikel van Laeyen-
decker over het Humanistisch Verbond
en andere levensbeschouwelijke organisa-
ties (dit artikel werkt bij mij als een over-
vloedige regenbui op de uitgedroogde en
stoffige diskussies tussen de levensbe-
schouwingen in Nederland) en artikelen
over humanisme en mensenrechten, ver-
zorgingsstaat en kwaliteit van leven. Nu
ja, teveel om elk artikel recht te doen.

Tenslotte: kritiek en lof
Kritiek: Ik mis de woede in dir boek. Het
uiten van woede is - of was - geen bon
ton in kringen van het Humanistisch
Verbond. Toch mis ik de woede over cn
de plaatsbepaling ten aanzien van mens-
onterende toestanden.lk noem er drie:
overbevolking, etnische zuivering en mis-
standcn in gevangenissen en tehuizen.
De wereldbevolking is op weg naar 10

miljard mensen. Dat aa.mal schept voor
mij het beeld van een sprinkhanenplaag
die deze planeer dreigt te vernietigen.
Wie kan 10 miljard exemplaren respectc-
ren als mensen? Pauselijke encyclieken en
andere instellingen die deze plaag mede
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veroorzaken behoren door humanisten te
worden bestreden.
Voor de politiek van etnische zuivering
geldt herzelfde. Politieke plaatsbepaling
door het humanisme is daarom belang-
rijk, omdat het humanisme onder andere
is voortgekomen uit elite - en etnisch
zuivere - kringen.
De gevangenissen in Nederland worden
uitgebreid tot fabrieken van misdaad en
straf. In de politiek wil men criminaliteit
en recidivisme bestrijden. maar vraagt
zich geen moment af welke verwoestende
gevolgen gevangenisstraf op gevangenen
(criminelen. maar ook geestelijk zieken,
al te naieven en onschuldigen) heeft. Ik
mis het oog voor en de woede tegen in-
humane praktijken in tehui7..enen inrich-
tingen in dit boek.
Lof: Na de 2e wereldoorlog stonden de
humanisten voor de vraag of zij een eigen
zuil wuden oprichten of niet. Velen wa-
ren en zijn daar tegen. Het humanisme is
te open. ondagmatisch en vrij om een
harde zuil te worden. Maar nu alle zuilen
onderhevig zijn aan een zwaar erosiepro-
ces, de communistische ideologie is om-
vergeworpen, de socialistische ideologie
zwaar wordt bekririseerd. de christelijke
ideologie onderhevig is aan een verdam-
pingsproccs, de kapitalistische ideologie
als gevaarlijk wordt herkend ...• nu rijst
als een phoenix uit de as van de bestaan-
de zuilen het humanisme op. Dat is het
beeld dat dit boek kan oproepen.
Een jarenlang vooraanstaand communiste
drukte het onlangs op de ';V 7.0 uit: "En
toch heb ik altijd van mensen gehou-
den. ~ Mensenliefde blijft over als ideolo-
gieën verdwijnen. De lezer die de reeks
humanistische organisaties overziet die in
dit boek worden genoemd, komt onder
de indruk van de macht van de aantallen
en getallen van het humanisme. De vraag
komt op: waarom is er eigenlijk geen
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humanistische politieke panij ontstaan?
Het antwoord luidt: alle politieke par-
tijen in ons land zijn al. op enkel klein-
tjes na, humaniS[ische partijen geworden.
Kortom, het humanisme in Nederland is
geen zuil maar een monument. Dit boek
getuigt daarvan.

Gusraaj Pmst, glvangmÎJp,.,.dikant

Humanistische theologie in de boeken
van de Edmund Husserl-Stichting

Als 'een nieuwe reeks publikatics ovet spi-
ritualiteit, cultuur en zingeving', zo wor-
den de boeken van de in 1993opgerichte
stichting Edmund Husserl gepresenteerd.
De wijsgerig-fenomenologische benadering
van Husserl vormt de inspiratie voor deze
nieuwe reeks. "Zijn benadering impliceert
onder meer dat onze menselijke kennis
geldigheid bezit, wanneer zij gebaseerd is
op waarnemingen via de eigen zinruigen
en 1.0 voortkomt uit de directe ervaring
van de mens. Zijn streven naar een ditecte
communicuieve benadering van mensen,
bepaalt de toonzetting van de reeks~, aldus
de stichting. De reeks krijgt het motto
'Van beneden naar boven' mee. Hieronder
zal ik de eeme drie boeken bespreken. Ik
geloof dat we kunnen zeggen dat nU,'tdeze
publikaries een nieuwe rheologie geboren
is, die ik 'humanistische theologie' zou
willen noemen. Wanneer geloof verbreed
wordl tot 'spiritualireit. cultuur en zin-
geving', wil het nog weleens gebeuren dar
spiritualiteit, cultuur en zingeving Ilt'r-

Ima/d worden tot geloof. Dat is bij deze
reeks niet het geval. Vanuit een eerlijke
betrokkenheid bij de gelovigen worden
studies verricht naar het levensbeschouwe-
lijke wel en wee van echte mensen. De
boeken verschijnen bij uitgeverij Gianot-
ten in Tilburg.
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Gérard p.P. van lïllo, G,uier tekelll /Ia"
maclJr elI sclJijn. Hd religieuze (st'11lioti-
stlJe bijdrage aall de godsdiemtsociolo-
gie), Tilburg, 1993. ISBN 90-6663-023-X,
32 pag., f 17,50.

Deze rede bij de aanvaarding van een
hoogleraarschap in de godsdienstsociolo-
gie aan de Faculteit der Godgeleerdheid
van de Universireit van Amsterdam gaat
uit van het gegeven dat er een intrinsieke
relatie is tussen religie en macht. Toege-
spitst op de chriuelijke kerken, stelt van
"Iïllo dat die zich niet zouden moeten
manifesteren als machtsinstitllren, maar
als toevluchtsoorden voor de slachtoffers
van macht. Hij pleit ervoor dar de kerken
zich meer open stellen voor oecumene en
dialoog mer de nier-chrisrelijke godsdien-
sten. De kerken zouden niet meer, wals
vroeger, zoals zo vaak, "iets van boven af
moeren opleggen, maar moeten bijdragen
tot cen mentaliteitsvcrandering van on-
der af, van bencdcn naar bovcn" (p. 26).
"Op deze wijl_e7.Oudende christelijke
kerken een brug kunnen slaan tIlssen de
verschillende omwikkelingen op reli-
gieus, levensbeschouwelijk en spiritueel
gebied en zo een eigentijds draagvlak
kunnen vormen voor de evangelische
waarden waar zij als christelijke kerken
voor willen staan", aldus van lillo (p. 26).

Frits Beden. De vergdm gelovige. De
tragiek vall "et pil$toraat, lilburg, 1993.
ISBN 9°-663-022-1. 164 pagina's, f 42,-.

Deze dissertatie van de in Tilburg gepro-
moveerde Frits Beelen neemt een casus
van kerkopbouw in een katholieke paro-
chie als onderzoeksveld naar de geloofs-
ervaringen en -behoeften van gewone
gelovigen, alsmede de morivering van de
pastores voor hun pastorale aanbod aan
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de gelovigen. Het pastoraar wordt geljen
als verbonden met de mens in wording,
volgens de vier omwikkelingsfasen van
Erik~on en dit soort pastoraat wordt be-
noemd als dienstverlening (diaconie).
Her bock lijkr zich zo te ontvouwen als
een lweeluik mel enerzijds de bewoners
van een nieuwbouYoWijkergens in mid-
den-Brabant. anderzijds de pastores die
deze mensen een aanbod doen dat tot
doel heeft een geloofsgemeenschap op tc
houwen. Doordat de opbouw van meet
af aan 'van onderop' wordt aangepakt,
omstaat ecn zeer boeiend beeld van het
katholieke geloofsleven en het moderne
pastoraat.
Er is echter nog een derde luik aan hel
werk, namelijk de gang van her onder-
wek zelf. De auteur gaat moeilijke vraag-
stukken aangaande geloof nier uir de
weg. Zo gaal hij uilgebreid in op de ver-
houding tussen religieuze ervaring en de
gcloofwaardigheidssrructuur van de gods-
diensT. De ambivalemies die bij gelovigen
leven ten aanzien van godsdiensrige
groepsvorming worden erkend. Beelen
ontwikkelt een nieuw, op communicatie
en ondersteuning van de eigen identiteit
van de gelovige gericht pastoraat. De
groepsvorming fungeert daarin als me-
dium voor zingeving (p. 71). Dit nieuwe
pastoraat is crhter grotendeels ook een
construcrie van Beelen zelf als onderzoe-
ker.
De werkelijkheid van de katholieke kerk
begin jaren tachtig lijkl te stroken met de
idealen van communicatie en opbouw
van onderop die Beelen ons schetsT. Het
boeiende van deze dissertatie is nu, dat
hij gaandeweg de eigen idealen, het eigen
optimisme over de mogelijkheid van ver-
anderingen in de katholieke kerk, als
onhaalbaar onderuit haalt. De opbouw
van de kerk als 'volk van God' is welis-
waar de nieuwe lheologie van die tijd,
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maar deze theologie wordt niet met de
gelovigen zelf 'geëxploreerd'. Hel doet er
eigenlijk niel lOe, lOch, wat het volk er
van denkt. Ze blijven insuument van
kerkelijke suuctuur en institulionele
machr en de uagiek van het pastoraat is,
dat het daar nolens volens aan mee doet:
de gelovige wordt als uitgangspunt van
het pastoraat genomen, maar zijn leef-
wereld wordt uiteindelijk toch over het
hoofd gezien (p. 97). De oorzaak hiervan
is, volgens Beelen: "In deze structuur van
handelen is cr geen systematische plaats
voor de gelovigen als subject, als iemand
die vanuir eigen ervaringen betekenis
toekenL Er is slechlS ruimte voor partici-
patie aan de doelstellingen van de pastor.
Hel mankeert in deze aanpak aan analyse
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van de feitelijke godsdienstige werkelijk-
heid, wals deze ûeh in de naar geloof
wekende mens manifesteert~ (p. 97). Zo
komt dus van het hele idee van de onder-
zoeker over communicatie en geloofs-
ervaringen als bouwstenen voor kerkelijk
opbouwwerk niets terecht. Dit leven een
fijnzinnige schelS van een andere casus
op, namelijk die van de pastor-in-oplei-
ding en wat daar mis kan gaan, maar dit
leidt niet tot de toch min of meer voor
de hand liggende conclusie, dat je kenne-
lijk niet in de kerk moet zijn om mensen
in hun godsdiensüge zoektocht naar een
zinvol leven te voorzien van een dienst-
bare existentiële begeleiding. Het staal de
aUleur IC prijzen dat hij de kont niet te-
gen de kerkelijke krib gooit, maar daar-
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door gaat zijn zeer interessante boek ei-
genlijk als een nachtkaars uit.
Beelen web zijn heil bij Habermas die
het handelen wil ontdoen van machtsuit~
oefening. Hij blijft staan voor het gegeven
dat de kerkelijke werkelijkheid kennelijk
berust op een zienswij1.edie zich niet of in
ieder geval te weinig stoort aan het gods-
dienstig bewustzijn van de gelovigen:
"Gelovig handelen wordt beschouwd van-
uit een hoogte: van boven naar beneden
kijkend" (p. 138).De visie van Kunneman
op Habermas volgend, stelt Beelen ten
slotte dat de leefwereld van de gelovigen
als persoon gekenmerkr wordt door een
aangetasle vrijheid. De kerk is niet iden-
tiek aan de levenswereld van de gelovige,
maar de gelovige is ook niet een volledig
vrije persoon, omdat zijn leefwereld niet
onafhankelijk van overgeleverde kerkelijke
structuren functioneert (p. 144). En w
eindigt dit leer boeiende boek met een
onopgeloste anri-these tussen de struc-
ruurlijke kerkelijke macht en de kwelsbare
7.Ocktochtin het geloof, met vallen en
opstaan, van de gewone man. De enige
(vergeten) gelovige die ten slotte echt aan
het woord komt is de onderzoeker zelf.
VOOtgeestelijk verzorgers is dir boek zeer
de moeite waard. AI lost het de tragische
paradoxale positie van de pasror niet op,
als steun voor de gelovige en voor de
ketkelijke structuur tegelijk, de betrok~
ken analyse van Beelen werpt er een be~
langrijk licht op dat de pastorale praktijk
niet onheroerd wu moeten laten.

\Viel Claessens e.a., Echo's uit un andu
rL,l Landschap en taal i" wording, 111-
burg, 1993, ISBN 90-6663-025-6, 183
pag., f 42,-.

De lezer die graag proeven wil zien van
wat ik humanistische theologie noem,
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moet dit boek lezen. De artikelen ademen
dezelfde geest als het tijdschrift Sprling,
een tijdschrift voor (katholieke) bezinning
dat ook door Gianouen uitgegeven wordt,
evenals de boeken van 'beneden naar bo-
ven' van de Edmund Husserl Stichting.
Het boek bevat een aamal artikelen, ge-
dichten, korte meditaties, die allemaal een
poëtische uitdrukkingen van het gevoel
van de zoekende gelovige mens zijn, of die
daar over gaan. Men vindt er bevrijdings-
theologie, narratieve theologie en narratie-
ve ethiek, levenswijsheid naast enkele arti-
kelen over pasroraat. In het verhalende
beroog van Tjeu Knippenberg en Wiel
Clae$Senskomt dezelfde scheidslijn voor
waarlangs Beelen in zijn dissertatie heel
lang h~ft staan te mijmeren, die tussen
het behoud (van de kerkstructuur) en de
voortgang (van de gelovige en de solidari-
serende wetenschappelijk onderzoeker).
De bijdragen in dit boek "lijnallemaal zeer
boeiend en lezenswaardig, voor wie zich
bewust met zingevingsvraagstukken bezig~
houdt. Het boek ziet er ook heel mooi
uit, net als de andere uitgaven van deze
serie 'van beneden naar boven'. De kunst-
werken van Ton Frenken op het omslag
en russen de artikelen in maken het boek
tot een gei"nspitccrden kunstzinnig pro-
dukt. Het maakt w'n perfecte en mooie
indruk dat de lezer onmiddellijk met enig
medelijden aan de samenstellers moet
denken, telkens als zij een gebrek in de
spelling of het zetsel van de tekst regen-
komen. Er staan nogal wat drukfouten in.
Niet dat ik dal erg vind. helemaal niet,
maar je aandacht wordt als het ware naar
die drukfouten getrokken als je zo'n mooi
boek in handen hebt. Perfectionisme is
een gevaarlijk iets.
De opbouw van het boek is zo ingericht
dat her laatste artikel, van de hand van
Harry Kunneman, een tamelijk zwaar
accent krijgt. Het wordt opgediend als
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een glanzende vrucht op een even glan-
zende schaal. zclfs met een korte inleiding
van Gérard van Tillo en voorafgegaan
door een getekend wit in zwart vierkant
van Frenken. Her artikel van Kunneman
is een pleidooi voor levensbeschouwelijke
beweeglijkheid die overeenstemt mer het
beweeglijke post-moderne bestaan van
naar inspirerende ontmoetingen ui[2iende
individuen. Het artikel is getiteld: 'De na-
tijd en het humanisme'. De vragen: TIjd
waarna? of Wat na die tijd? en Hoezo
humanisme? worden door de rekst van
Kunneman nier bean[Woord. Her bekende
verhaal van het einde van de Grote Ver-
halen en de ingewikkelde en overleefde
kerkelijke en genootschappelijke levens-
beschouwelijke structuren worden hier snel
onder deze pakkende titel gepresenteerd.
Het funderingsdenken van de kerken leidt
tot regenstellingen en deklassering van de
persoonlijke zingeving van individuen. De
postmoderne wending wordt geïntrodu-
ceerd en hopla! In het bestek van dertien
pagina's wordt dan ook nog eeo vernieuw-
de geestelijke verzorging en ern nieuw
humanisrisch raadswerk geïntroduceerd.
Dat is een beetje tever!. De aporheose van
dit boek is hierdoor een verbrokkeld en
weinig helder sluitstuk geworden. Waar-
om wudcn de redacteuren van dit boek
bij de rweede druk her slotanikeI niet
vervangen door een vethandeling over
JmmaniJtiJc1Je r1Jeowgir? Hun inspirerende
zingevingsarbeid heeft er recht op. Ze zijn
er immers zclf de uitvinders van?

Ko Burger
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EA.M. Konmann. H.J.G. Kempen en
H. Procee, WhUrJe nonnen in de geute-
lijkt' gnomJ/'ûdszorg. Ambo. Baarn,
1993. 80 pag. ISBN 9°-263-1279-2. Prijs
f 21.50.

Deze bescheiden bundel van drir voor-
drachten, gehouden op een bijeenkomsr
van het katholiek Studiecentrum voor
Geestelijke Volksgezondheid (KSGV),
voorzien van een Ten Geleide en een Te-
rugblik stelt een ingrijpende maar brood-
nodige vraag aan hulpvrrleners in de
geestelijke gewndheidswrg, die meer en
meer cliënten ontmoeten uit een andere
culmrele traditie dan die van de hulpver-
lener: In hoeverre spelen in w'n hulpver-
leningsproces westerse normen hen par-
ten? Natuurlijk treed je de cliënt uit een
andere cultuur onbevangen en met een
open belangstelling voor diens belevings-
wereld, inclusief de culturele bepaaldheid
ervan, tegemoet. Je hebt onge[Wijfeid ook
een "vethoogd besef van je eigen, al even
cultuurbepaalde. professionele kennis en
kunde~ (p. 7). Dat klinkt mooi en lijkt
gemakkelijker dan het is. De psyçhiater
Kortmann bespreekt enkele ervaringen
die hij opdeed in Ethiopië. Hij moest
vaststellen dat zijn normen voor geeste-
lijke gezondheid en her bevorderen ervan
nogal eens aanzienlijk verschilden van die
van Ethiopiërs, ook van de studemen
psychiauie die hij daar moest opleiden.
Zijns inziens zal het de hulpverlener
nooit lukken zijn cultuurbeoorddende
reflex volledig te onderdrukken (p. 9). De
rerm 'reflex' lijkt me hier zeer op zijn
plaats. War de hulpverlener door studie
en sçholing met zijn verstand welliçht zal
hebben leren inzien en tot op zekere
hoogte zal hebben gemind, gaar welliçht
toch niet w diep dat het de onder- en
onbewuste sfeer van reflexen en vanzelf-
sprekend geworden auromarismen raakt.
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De vraag van dit boekje raakt nu juist aan
'automatismen', vooronderstellingen die
hij ons m algemeen cultureel geaccep-
teerd zijn dat ze vanzelfsprekend en daar-
mee 'universeel' lijken re zijn,
De cultuurpsycholoog Kempen helicht
het beeld van het autonome, zichzelf
verwerkelijkende individu, Kenners van
ernopsychiarrie en transculturele hulpver-
lening zijn zich intussen goed van de
beperkingen van dat mensbeeld bewusL
Kempen bespreekt de scherpe zelf/niet-
zelf grens, die kenmerkend is voor de
westerse zelfopvatting en die, in contact
met niet-westerse zelfopvartingen waar-
voor een diffuse zelf/niet-zelf grens ka-
rakrerisriek is, niet anders dan problemen
kan opleveren, zodanig dar de cultuurge-
bonden opvattingen wellicht zelfs onver-
taalbaar zijn (p. 33). Dar betekent dat
"veel van wat ten onzent doorgaat voor
wetenschappelijke verantwoorde ideeën
over het zelf... in feite niet meer dan een
projecrie van historisch specifieke, plaat-
selijke, in casu Noordatlantische praktij-
ken~ is (p. 36). Het belang van dit besef
is dat hulpverleners kunnen leren inzien
dar een 'plaatselijke' psychologie niet
alleen het begrip tussen culturen belem-
mert, maar ook her begrip tussen allerlei
groepen binnen de eigen samenleving
kan blokkeren. Zijn er dan in het gehed
geen universalia 'across time and cultu-
res'? Kempen geeft nier gemakkelijk op.
Ondanks zijn instemming met het onder
sociologen breed geaccepteerde idee van
de 'Social consnuction of reality' (Berger/
Luckmann 1966) wekt hij naar een "in-
hOllllclijke redelijkheid van her lichaam",
niet in de zin van een naïef realisme,
maar een ndri~feen gehoortelijk, een
voorcultureel en universeel realisme.
Kempen zoekt achrer de vele cultuurhis-
torisch bepaalde en beperkte zelfopvattin-
gen een aantal universele zelfvariabelen,
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taken, klussen, waaraan geen mens voor-
bij kan.
In de laarsre bijdrage schetst de filosoof
Procee uitgangspunten in het debat van
universalisten en relativisten. De vruch-
ten die m'n debar volgens hem kunnen
opleveren voor de geestelijke gezond-
heidszorg. Universalisme en puur relati-
visme zijn volgens Procee beiden funda-
mentalistisch. Ofwel de waarden van het
universele, ofwel die van de afzonderlijke
culturen apart worden als het ware heilig
verklaard. Hij pleir voor een derde weg,
het pluralisme. "Het neemt zowel de
culturele heterogeniuit serieus, als de
eigen culturele grondloosheid. Het is
strikt antifundamentalistisch. Het kijkt
lIlet vreemde ogen naar andere culturen,
maar tevens naar de eigen. Tegelijk be*
helst het een elan: dat mensen proberen
elkaar aan de haren uit het moeras te
trekken" (p. 63). Procee trekt aan het
einde de lijn door naar de geesrelijke
gezondheidszorg. waar het allemaal om
gaat. Deze zorg is gericht op 'het goede
leven'. In navolging van Gilligan pleit hij
voor een psychologie en ethiek waarin
betrokkenheid en auronomie worden
geïmegreerd. Het bevorderen van 'hel
goede leven' betekent dan het bevorderen
van hel Vetmogen tot heterogene interac-
ties. Toegepast op de psychotherapie be-
tekent dat vervolgens dat niet alleen vrij.
wel uitsluitend aandacht wordt besteed
aan her verhogen van de weerbaarheid
van de hulpvrager maar ook aan het ver-
anderen van her leefmilieu en de cultuur
die 'het goede leven' in de weg staan. Dar
vond ook Trimbos in 1980 reeds. Hulp-
verleners staan hier vaak betrekkelijk
machteloos. Maar in her kader van de
multiculturele, pluralistische samenleving
komt dit thema in een nieuw lidI! te
staan. Procee sluit af mer enkele conclu-
sies. waaronder:

P,ahsche Humanistiek nr. 11 maall1994



Denk minder in vastigheden en meer
Hl termen van Jllterac[]es en processen.
Wees vourzkhdg met het begrip iden-
titeit; veelal is de functie ervan zichzelf
en anderen in een afgesloten hok te
plaatsen, waar ze niet uit mogen ko-
men.
Houd er rekening mee dat hetzelfde
kan gelden voor de eigen professione-
le identiteit. Ik voeg er aan toe: voor
de gehele eigen identiteit, het inter-
pretatieve 7.e1fconcept.

Alphons van Dijk

Anthony Giddens. Modmlity aud Self
idelltÎty. &/f ""d soci~tyill th~ lat~mo-
dern aK~.Cambridge, Polity Press, 1991.
256 pag. ISBN 0-7456.0889.2. Prijs plm.
f 74,-.

Het hier besproken boek krijgt in het
huidige onderwijs voor humanistici nogal
wat aandacht. Vandaar deze keer een
recensie van een engelsralig boek.
De Engelse socioloog Anthony Giddens
onderzoekt in ModerTIiry {md SelfirU1Itity
Je relatie tussen individuen en de moder-
ne maatschappij. Deze laatste is erg dy-
namisch, laat weinig ruimte voor tradi-
(ionele gewoonten en gebruiken en heeft
een mondiaal karakter. Het dagelijks
leven van de mens in dC7-claat-moderne
tijd, wals Giddens dat noemt, speelt zich
niet meer alleen op het lokale vlak af:
door de hoogontwikkelde communicatie-
middelen komen de wereldproblemen en
de hele wereldgeschiedenis onze huis-
kamer binnen. We begeven ons hierdoor
vrij door de tijd en de ruimte. Dit heeft
ons traditionele zekerheden ontnomen.
In plaats daarvan doen wij het met de
betrouwbaarheid van (toersbare) weten-
schappelijke kennis en is twijfel een alge-
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meen exiscentieel aspect van ons bestaan
geworden. 'Expert-sysrems' ondersteunen
ons bij het vormen en veiligstellen van
onze identiteit.
Giddens hanteert vertrouwm als sociolo-
gisch basisbegrip; vertrouwen, dat we het
alledaagse leven aankunnen als individu,
temidden van allerlei abstracte admini-
stratieve en regulerende systemen die ons
persoonlijk bestaan dreigen te behecrsen
en uit te hollen. Een ander basisbegrip is
gevaar of risico. Onze cultuur is een risi-
co-cultuur. De maatschappelijke institu-
ties moeten in samenspraak met de bur-
gers de risico'sw klein mogelijk zien te
houden, maar deze onderncming is van
wvcel moeilijk beheersbare invloeden
afhankelijk, dat gevaren nooit geheel
buitengesloten kunnen worden.
Het bijwndere van Giddens' analyse is
dat hij niet over 'post-modern' maar over
'late-modern' spreekt: ons leven wordt op
allerlei manieren bepaald door wat in de
sociologie onder 'modernc üjd' vcrstaan
wordt. Dit is een cultureel levcn waarin
de invloed van [[aditie sterk is afgeno-
men en waarin het dagelijks leven van
mensen bestaat uit het beoordelen van
hun nabije en hun zeer verre omgeving,
verleden en toekomst, en uit het maken
van persoonlijke keuzes uit een grote
diversiteit van mogelijkheden, [erwijl er
rcgelijkertijd zeer srerke beperkingen zijn
voor die persoonlijke keuzes door de wer-
keloosheid, overwerktheid, de hoge prij-
7.cnen andere maatschappelijke institu-
ties. Dit maakt dat voor elk individu het
leven in feite bestaat uit een avontuur, de
uitdaging om bet eigen leven gestalte [e
geven, te midden van de vele mogelijk-
heden en beperkingen.
Het belang van het bock is vooral gelegen
in de manier waarop de schrijver her do-
mein van hct persoonlijke cn morele levcn
als hc( ware een sterkere en eigen plaats
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wil geven in de laat-moderne cultuur.
Gewoonlijk wordt de moderne tijd verwe-
ten dat die een instrumentele relatie mee-
brengt mei de natuur, en dat een weten-
schappelijke kijk ethi.~cheen morele
kwesties buiten sluit. Giddens neemt een
'rransformation of imimacy' waar. Hij
betoogt dat de moderne lijd er toe neigt
om het dagelijks leven te isoleren van zijn
oorspronkelijke aard en van een groot
aamalverschillende ervaringen op het
gebied van existemiële vragen en dilem-
ma's. Over relaties 7.cgthij bijvoorbeeld,
dar de relaties die iemand privé heeft,
worden tot 'zuivere' relaties, 'pure rela-
lionships'. Dat zijn persoonlijke relaties
zonder maatschappelijke implicaties, be-
langen of achlergronden. Deze situatie
leidt ertoe dat in de moderne tijd gevoe-
lens van persoonlijke zinloosheid een fun-
damenteel geestelijk probleem geworden
zijn. ~We should understand this pheno-
menon in terms of repression of moral
<juestiollSwhich day-to-day life poses, but
which arc denied answers~ (p. 9). DC10C
'existential isolation' is niet zozeer een
letterlijke isolatie, maar duidt op het feit
dat mensen door de moderne lijd en haar
instituties afgesneden zijn van hun morele
hronnen die nodig zijn voor een zinvol en
bevredigcnd bestaan. Giddens pleit daar-
om voor 'remoralising society' en voor
nieuwc aandacht voor zingevingsprojecten
en existentiële onderwerpen op wat hij
noemt 'Ihe life-political agenda'.
De basis van een nieuwe zingeving en
existentiële verdieping is wat Giddens het
'ref1exive projeCl of Ihe sclf noemt, laat
ik maar zeggen: hel planmalig nadenken
over en werken aan de eigen idcntileir
van het individu. Een zeer belangrijke
waarde daarvan is authellliciteit, echtheid
en eigenheid die tot ontwikkeling moet
komen in het proces van existentiële 7_df-
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verwerkelijking. Het spreekl vanzelf dat
we deze persoonlijke authenticiteit niet
door de gebruikelijke rationaliserings- en
comrole-instrumenten van de modeme
lijd moeten laten sturen of beheersen.
Giddens meent dal de onderdrukking en
isolering van existemiële en morele kwes-
ties nog lang niet zo ver gevorderd is dat
wc door de moderne tijd tot een zinloos
bestaan gedwongen zouden worden. Hij
sluit aan bij Roszak en stelt dat we juist
in dele tijd meer dan ooil de mogelijk-
heid hebben tot het ontdekken en om-
wikkelen van een persoonlijke zingeving
en hij wijst op de grore belangstelling
voor belangrijke levensgebeurtenissen, de
ethische aspecten van geboorte en dood,
lichamelijkheid, ziekte etc., de grore mo-
rele aandacht voor zwakken in de samen-
leving, de morele aspeclen van sexualiteit
en in hel algemeen de toenemende be-
langstelling voor religie en zingeving.
Vervolgens stell hij dat de oude 'emanci-
patory polities', de ematlcipalie-ideologie,
zijn vervolg zal vinden in 'life-polities', in
levens-ideologie, die de onderdrukte le-
vensbeschouwelijke kwesties weer boven
aan de agenda zal plaatsen.
Jk ben geen socioloog en kan niet beoor-
delen of de sociologische analyse en argu-
mentatie van Giddens hel optimisme
ovet het nieuwe belang van zingeving
ook rechtvaardigen. Het zou ook een te
lang betoog vergen om de wetenschappe-
lijke 'hardheid' van zijn conclusies na te
gaan, als ik er al loe in Slaat zou zijn.
Men kan zich evenwel arvragen waarom
Giddens niet meer aandacht besteedt aan
zaken die juist aan het sturende vermo-
gen van moderne deskundigheidssysre-
men ontsnappen, 7.oalsracisme, werk-
loosheid, schoolverzuim, de bureaucratie
etc. en die de morele zingeving bedrei-
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gen. Interessant zou ook de vraag zijn of
er geen deskundigheidssystemen te noe-
men (of zijn of te bedenken) die juist de
persoonlijke authentieke zingeving on-
dersteunen, zoals Iiteraruur, kunst en
geestelijke verwrging.
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Zeker is. dat Giddens een inspirerend
boek geschreven heeft dat een zinvol toe-
komstperspectief schetst voor de moder-
ne tijd, waarvan het de gevaren voor
menselijke relaties en de individuele
zingeving scherp en helder analyseert.

£aura Pokûrman
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Boeken
& tijdschriften
Begrip, tijdschrift ter bevordering van
begrip tussen moslims en christenen.
Cura Migratorum, Luybemtraat 17, S21l
HR '5 Hertogenbosch. Jaargang 19

(1993), nummer n6. 33 pagina's, f 25,-
voor vijf nummers.

Dit nummer is bijzonder interessant voor
geestelijk verwrgers die regelmatig met
moslims te maken hebben. Het eerste
artikel, het 'islamitisch-christelijk leer-
huis', van de hand van Karel Steenbrink
brengt uitgebreid gedocumenteerd het
voor moslims belangrijke theologische
begrip Gods troon in beeld.
De twee volgende artikelen zijn zeer in-
formatief over de rol van geestelijke ver-
zorging in de moslim-wereld. Dominee
Jan Slomp vertelt over zijn jarenlange
ervaring als zendeling in Pakistan en als
geestelijk verzorger in Nederlandse ge-
vangenissen. Het arrikel van Slomp be*
staat uit drie delen. Een verslag van zijn
ervaringen in de moslimstaat Pakisran,
een beschouwing over wat geestelijk ver-
wrgers wel en niet voor moslimgevange-
nen kunnen doen en tenslolte een verge-
lijkende beschouwing over het begrip
'vergeving' in de koran en de bijbel.
Schuld, vergelding en vergeving is ook
het onderwerp van het gesprek dat Ger*
ard Loman en Marie-José Janssen hadden
met de Unechtse imam Hamzah Zeid
Kailani, die zich heeft ingezct voor het
moslim-pasroraat aan allochrone gevan-
genen. Daarin komt onder andere zijn
mening lIaar voren dar in het westen
vaak te snel en niet goed vergeven wordt.
Hij meent dat vergeving gebaseerd moet
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zijn op berouw. "Wanneer een mens op-
recht berouw heeft, dan is hij vergeving
waard. Dan ben je ook verplicht om hem
te vetgeven. Mohammed zegt dat een
fout maken een deel is van de weg naat
edelheid. Maar in het westen is vergeving
vaak een kwestie van handel. Als ik dit
voor jou doe, doe jij dat voor mij _ ik
doe iets om het weer goed te maken. Dat
zegt niets over het berouw dat iemand al
dan niet heeft." Een kennismaking met
moslim-denken in de praktijk.

COllttUtblnd voor "et justitie pastoraat,
jaargang 44, nummer 3, september 1993.
Postbus 20301, 2500 EH, Den Haag. 66
pagina's, gratis.

Het septembernummer heeft twee the-
ma's. Het eerste thema is 'drugs en ge*
loof'. Kees Waayman opent met een visie
vanuit de psalmen op een uirweg uit de
verslaving. Diny Booyink vertelt hoe zij
omgaat met drugsverslaafden. Vanuit de
afkickcemra zelf komt de laatste tijd de
vraag aan bod welke rol religie speelt in
het leven van de verslaafden. Ter illustra-
tie is een anikel opgenomen van B. ten
Hag. In afkickcentra met een christelijk
uitgangspunt speelt het geloof vanzelf-
sprekend een rol. Hittjo Hummelen
heeft Frans Koopmans gc'interviewd over
de funerie van het geloof in de Stichting
Hoop in Dordrecht.
Daarna komen twee (ex-)gedetineerden
aan het wootd. Richard Jaekson vertelt
hoe her geloof hem helpt van de drugs af
te blijven en een nieuw leven op te bou*
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wen. Gedetineerde M.S. heeft zo zijn
eigen visie vanuit her geloof op drugs.
Oud-HoofdaalmoClenier de Wit geeft
zijn visie en zijn kritiek op de maatschap-
pelijke reacrie op het verschijnsel drugs.
Hebben we er goed aan gedaan drugs te
bestrijden door middel van straffen? En
hebben de snaffen in de vorm waarin ze
nu ten uitvoer worden gelegd, zin?
Het tweede thema betreft het verande-
rende klimaat in de inrichtingen van
justitie. het aantal psychische stoornissen
neemt roe, zo beweert E. Bulten, psycho-
loog uit Vught, in een scriptie. In enkele
lezingen voor de R.k. pastores is op deze
stelling gereageerd. Het referaat van psy-
chiater L de Groot geeft een maarschap-
pelijke verklaring. Prof. Beyaert geeft
suggesties hoe geestelijk verzorgers kun-
nen reageren op de veranderingen. Or
Derks vraagr zich af of er inderdaad meer
psychisch gestoorden zijn in de inrichtin-
gen of dat wij meer mensen het eriket
'psychisch gestoord' hebben gegeven.
Vervolgens betoogt hij dat het heilloos is
een grens te nekken russen psychothera-
pie en pastoraat wnder een van beiden te
kort te doen. Het verschil zit hem in de
taal! (uit het voorwoord).

Kernvraag over Belangenbehartiging.
Uitgave van de protestantse en Rooms-
katholieke geestelijke verzorging bij de
krijgsmacht. Ds. E. Baljet. hoofdvloot-
predikant, postbus 2.0702., 2.500 ES Den
Haag. 86 pagina's. Gratis.

De vam.dfsprekendheid waarmee bepaal-
de belangen in en bij de krijgsmacht
konden worden behartigd, komt onder
spanning te staan. Naast de traditionele
belangenbehartiging, die veelal de ken-
merken heeft van touwtrekken om meer
of minder van hetl.elfde, dienen zich - in
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toenemende mate - ook stemmen aan,
die meer aandacht vragen voor andere
belangen, zoals behoud van werkgelegen-
heid, zorg voor het milieu, aandacht voor
welzijn en geluk, een en ander desnoods
ten koste van loon, besef van meer plich.
ten dan rechten, van meer gerechtigheid
dan recht. Vragen rondom dit spannings-
veld hebben de werkgroep 'Kernvraag'
ertoe gebracht hieraan een nummer van
dit [Îjdschtift te wijden. In het bijzonder
vragen ak 'welk belang dient belangen-
behartiging (bij de krijgsmachr) te die-
nen?' en 'welke verschijningsvorm past
daar nu en in de toekomst bij?'. (Uit het
Ten geleide).

LVM"W Nieuws 93/4. Officieel periodiek
van de Landelijke Vereniging van Maat-
schappelijk Werkers (LVMW). Postbus
2.734, }500 GS Utrecht. f 35,- per jaar.
Gratis voor leden.

Op het door de lVMW gehouden congres
'De lerende professie' onderstreepte Paul
Schnabel her economische nut van de
'ongespecificeerde aandacht' die beroeps~
beoefenaars zoals maatschappelijk wer-
kers bieden. Als wlke dingen van maat-
schappelijk werkers gezegd worden,
kunnen geestelijk werkers ook wel even
hun oren spitsen. Zij zijn immers ook
leverancier van het artikel 'ondersteunen~
de aandacht'?
In het winternummer van 1993van LVMW

Nieuws vindt u een opmerkelijk artikel
van Geert van der Laan, dat zich ener-
"lijds in de institutionalisering van het
maatschappelijk werk verdiept, maar zich
ook afvraagt hoc de kwaliteit van het
werk het beste gegarandeerd kan worden.
Hij schrijft: "Sinds het midden van de
jaren tachtig hebben maatschappelijk
werkers in Nederland een nieuwe impuls
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gegeven aan de eigen institutionalisering.
De Code is vernieuwd; er is een Beroeps-
profiel MW opgesteld; de beroepsorgani-
satie heen ûch verzelfstandigd rot de
LYMW; cr is een beroepsregister opge-
bouwd; het gebruik van mchuecht en
klachtrecht wordr gestimuleerd; er wor-
den verbeterde informatie modellen inge-
voerd in de verschillende secroren van
het maatschappelijk werk; er is sprake
van verSÇhuivende waardensystemen in
de richting van een meer zakelijke bena-
dering; cr zijn veranderingen doorge-
voerd in het onderwijs in de richting van
de smdierichring MWO en ( ) de Marie
Kamphuis Stichting is opgericht, ter be-
vordering van wetenschappelijk onder-
wek op het terrein van het maatschappe-
lijk werk."
De vraag is nu hoe de professionaliteit
het heste bewaakt kan worden. Men lijkt
weinig vertrouwen te hebben in het pro-
fe&~ioneleberaad als forum voor de kwa-
liteitsbewaking. Managers in het maat-
schappelijk werk neigen er roe om van
'beheersen' en 'aansmren' te spreken, ter-
men uit het vocabulaire van de maak-
baarheidsideologie. In navolging van or-
ganisatieadviseur Zuiderhour pleit van
der Llan echrer voor vertrouwen in het
fenomeen 'zelfordening'. Veranderings-

proce~en zijn 'boven de streep' beheers-
baar, maar een groor deel van de proces-
sen gebeurt 'onder de streep'. Daar kan
men slechts vertrouwen op het vermogen
van de professionals om creatief, op eigen
kracht en in onderling overleg risico's het
hoofd te bieden en rot onderlinge rege-
lingen te komen.

Het Tijdschrift voor d,; SOCUtIeUCfor,
Postbus 6}07, 2001 HH Haarlem, heefe
nummer 93/11 (november) speciaal ge-
wijd aan het maatschappelijk werk, naar
aanleiding van het congres van de LYMW.
Hierin komt Marie Kamphuis, de moe-
der van alle maatschappelijk werkers,
uitgebreid aan het woord, onder andere
in een gesprek met lscha Meijer over de
tijd waarin her maatschappelijk werk
voor ûjn professionele etkenning begon
te knokken. Allemaal erg leerzaam voor
geestelijk werkers die zich in de institu-
tionalisering en professionalisering van
hun beroep verdiepen. In het TIjdschrift
voor dt sodak sutor ook een tweegesprek
tussen Lies Schilder, maatschappelijk
werkster en Marjolijn Gelauff, maat-
schappelijk werksrer/humanistisch raads-
vrouw over 'Communicatie in maar-
schappelijk werk'.

(ingezQ1uun mtdtdtling)
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Heeft u het al gelezen?
Ida Bunte, Op eigen kracht
Humanistische handreiking bij ziekte en herstel
ISBN 90-74322-02-6, 96 pag.

Nikzou wiJlen dat er meer humanistisch georienteerde boeken
waren. De bundel is bemoedigend en stemt tot nadenken. "
(Anneke Duyndam)

Bestellen: in Belgie Blr. 390 overmaken op Gemeentekred,et van België
rek. nr. 063184964180 t.n.v. Interior, Ermelo. Voor Nederland: f 19.50 op
giro 3493438 van Interior. Postbus 367. 3850 AJ Ermelo.
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Berichten
& adressen
Filosofie
De Vereniging voor Wijsbegeerte tc Den
Haag organiseerde in het winterseizoen zes
lezingen over filosofisçhe onderwerpen. De
laatsre twee kunnen we hier nog vermelden:
2.:l maart: Or D. Hoekzema, 'Enkele gedach-
ten over een tijdusymmetrische causaliteit'.
19 april: Mw dr M. Meijer, 'Ethiek en
cultuur in na-oorlogs Nederland.
De bijeenkomsten worden gehouden in
het Parkhotcl, Molenstraat 53, Den Haag.
Aanvang: 20.00 uur. Inlichtingen bij me-
vrouw M. Zuidgeest, secretaresse van de
vereniging, Spreeuwenlaan 10, 2566 ZN

Den Haag. Tel. 070-}651913.

De Bilthovense kring voor wijsncgecnc en
psychologie organiseerde een soortgelijke cy-
clus. Daarvan kunnen we nog vermelden: 14
maart: Prof. U. Libreçht, die spreekt over 'De
spanningsverhouding russen westerse weten-
schap en oosterse wijsheid'. Deze lezing kunt
u om 20.00 uur bijwonen in gebouw 'De
Magneet', Julianalaan 44 in Bilthoven.

School voor Gestolt en Psychosynthese
De School voor Gestah en Psychosymhese
maakt sinds december 199}, samen met
Arbeid en Persoonlijkheid, onderdeel uit
van de overkoepelende organisatie Mul,;-
di-mms, Hertstraat 50, B-9000 Gent. Tele-
foon-adres voor Nederland voor inlichtin-
gen: 040-550450. De opleidingsprogram-
ma's van de School voor Gestalr en
Psychosynrhese en Arbeid en Persoonlijk-
heid zijn vernieuwd. Brochures kunnen
telefonisch worden aangevraagd.
In her voorjaar van 1994 wotden onder an-
dere de volgende voorlichtingsavonden, de-
monstraties en workshops georganiseerd:
Donderdag 17, 24 en }I maan (10.00 rol
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17.00 uur): workshop 'Het wilsproces, keu-
u:s maken en in verbinding blijven', door
Anne Mos, f 536,-. Plaats: Engels Congres-
centrum, Stationsplein 4j. Rotterdam.
Zaterdag 9 en rondag 10 april (10.00 tot
t7.00 uur): workshop 'Lichaam en ruim-
te', door Carola de Vries Robles, f 445,-.
Plaats: de Spreeuwcl, Spreeuwelsdijk 9,
Westelbcers,
Dinsdag} mei (20.00 tot 22.00 uur): in-
formatieavond over opleiding Gesta1t en
Psychosynthese en 'persoonsgerichte bege-
leiding in arbeiclscontext' (gralis), door
Anne Mos. Plaats: Glorieuxlaan 1, Vught.
Tevens door Ernst Knijff, Hotel Bergère.
Stationsstraat 40, Maastricht.
Donderdag 19 mei (20.00 tot 22.}0 uur):
demonstratie 'Schaduwen relatie'. door
Annet Lampe. Plaats: Beker & Wetselaer,
Grote Markt 45-49, Breda.
Donderdag 2} juni (20.00 rot 22.}0 uur)
informatieavond over opleiding Gcstalt en
Psychosysnrhcse en 'persoonsgerichte be-
geleiding in arbcidscontext' (gratis), door
Annel lampc. Plaats: Hotel Krasnapolsky,
Dam 9, Amsterdam.
Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni (15.00 tol
21.00 uur) introductieweekend Gestalt en
Psychosymhese. door Annet Lampe,
f 338,-. Plaats: Volksabdij. Olv ter Dui-
nenlaan 199, Ossendrecht.

Rood voor Klinische Pastorale Vorming
in Nederland
Van 7 tot ti november [994 vindt in Psychia-
trisch Centrum Zon en Schild weer een In-
troductieweek 'Geestelijke Verwrging en
Organisatie' plaats van de raad voor KrY. U
kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
Margreel Allema, Utrechtseweg 266. 3818
EW Amef5foorr. Telefoon 033-60964t.
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Humanistisch Verbond Belgie
Sinds oktober 1993 biedt het Humanis-
tisch Verbond in België op BRT-teleteksr
levensbeschouwelijke informatie aan die
uitgaat van het vtijzinnig humanisme. Op
pagina 899 kan men zowel nieuws, met
informatie van vrijzinnig levensbeschou-
welijke of ethische aard, als een agenda
vinden. In een eerste fase wordt deze blad-
zijde wekelijks, op vrijdag, vernieuwd. La-
ter wordt er naar gesueefd om de kalender
dagelijks bij te werken.
Dit initiatief onderneemt het uv in het
kader van het beleid van de BRTN om me-
dedelingen van levensbeschouwelijke aard
op te nemen op teletekst in een passend
evenwicht van alle 'erkende suekkingen'
(gezindten).
De pagina met humanistische levens-
beschouwelijke mededelingen is het pto-
Jukt van ee::nsamenwetking tusse::n het

Redificalie

In het vorige nummetontle::enden we een
bespreking van het blad Spr/ing (199312)
aan het Kontaktblad van de Fede::ratie::
van vereniginge::n van pastoraal werken-
den. We:: citee::rden nie::t volledig. Wc
schreven; "Deze afleve::ringvan Spr/ing is
voor geestelijk vetwtge::rs een boeie::nd
nummer, dat kan helpen e::ige::nervaring
te::herkenne::n, verwoord te::zien en te::
plaatsen. Het meest ve::rnie::uwendelicht
schijnt in de bijdrage van Marika Me::ije::r.
Zij zie::tdememete::nde::bejaarden nie::tals
mensen die in afbraak verkeren, maat als
mensen die doorgroeie::n naat diepe::ren
meer authentiek mens-zijn."
Marika Meijer wee::sons erop dat we een
zin die::daar op volgde weggelaten had-
de::n:"Zij (nI. de::mensen me::te::endemen-
tiesyndroom) roepen de moed en het ge-
lovig vcnrouwe::n wakker, d6ór he::t
duister van de nacht heen te groe::iennaar
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Studie- en documentatiecentrum e::nde
Vormings- en Animatiedienst van het !IV.

Seksespecifieke hulpverlening
De stichting Ondersteuning Mannenwerk
(SO!I.tAN) organiseert in samenwerking me::tde
LeetgangenVtouwenhulpverlening een drie-
tal lezingen onde::rde titel: 'Seksespecifieke
hulpverlening: hulpverle::ningvan de toe-
komst?
Op t7 maart gaat he::tover 'Sehespe::cifieke::
hulpve::rle::ningaan mannelijke::diënte::n'; 2t
april over 'Systeembehandeling van vrouw-
man rdatie::s vanuit sekse-spe::cifiekoog-
pUnt'; 19mei over 'Bele::idsmatige::en stra~
tegische implicaties van se::kse-spe::cifieke
hulpverlening hinnen de instelling'.
De le::zingenworden gehoude::nin Utrecht.
De kosten zijn f. 3°,- pe::rle::zing.Informa-
tie over plaats e::ntijd: tel<:foon030~340933.

zichzelf en naar God. En dat komt op
hetzelfde neer."
Marika Mijer schreef ons; 'Dit venrou-
wen in God, ook en juist in de uagie::ken
duisternis van ee::nonstuitbaar voort-
schrijdend geheugenverlies, is zo we::un-
lijk in het artikel, dat ik uw berichtgeving
hiermee graag aanvul. Z6nder die notie
wordt de::voorafgaande::zin «Zij ziet de-
mentetende:: bejaarden niet als mensen
die in afbraak verketen, maar als mensen
die doorgroeien naar dieper en meer au-
thentie::kmens-zijn" een bewering die::ik
niet graag voor mijn rekening neem:
Bij dezc is dit dus aangc:vuld. De redac~
teur die heI beriche schreef zag voor de-
menterende bejaarden zonder hc{ ge-
noemde venrouwe::n in God eve::nwelook
mogelijkheden om door te groeien. In
eerdc:re nummers van Prtlktisch~ HU1ntl-
niJlÎrk zijn daar wel voorbeelden van ge-
gcven in de::tekseen van Son;a 't Hart.
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(ingezonden mededeling)

AKTUELE TEKSTEN

AT is een losse teksten setie van interne publicaties. Deze teksten zijn niet bij
de boekhandel vetkrijgbaar.

De nieuwe uitgave die Interior uitbrengt voor de Vereniging voor Vrijgevestigd
Humanistisch Geestelijk Werk is:

AT 6 - Het einde van het vrijgevestigde humanisrische gemelijk werk.

Deze aflevering van AT bevat de g~IÎj~arili:~èi~lei~jng:~:ie ~~u~g::hielJ()p
de hatste jaarvergadering van de:,~(;!i'-'ec:' ':k,6f~:rËJ-slä~'y;;i"d~igk<iêrjng
en een bericht over de nieuwe ~~~er~~fÇp'" '''''f', Jiclij~"w:erkfrS:ä\lb~rt
Cam us' . ....y~ •.....,.,.,',',',',',',.""',',' , """":';''".',.,....•.••',.w,,'>:,'~..:««.':..'v

28 pagina's. f

Alk

su/ijk werk? Een plei~
s van de professionele

u beschavingen. Lezing
• in Gent. 16 pag. f 6.10;

.e. Van een raadsvrouw die
geconfronteerd wordt. 4

AT 5 Ko Burger en Germaine Nijsten, Profiel 2; Het vrijgn;(Stigde humanistische
raadswerk als casus. Praktijkverslagen en inleidingen van studiedagen voor vrijge~
vestigde raadslieden uit t992. 24 pag. f 7,80; Bfr. 150,-.

Bestellen door het bedrag over te maken. met vermelding van de titel. naar
Interior. Ermelo. Van giro naar gironummer 3493438; van banknummer naar
banknummer 941091945.
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PRAKTISCHE
HUMANISTIEK

tijdschrift voor gustelijk werk

Driemaandelijks tijdschrift voor geestelijk werk

Rcdacticadrcs; I'mrbu< 470. HOC>ALUtrechr,

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de achtergronden en
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geestelijke verzorging, levens be-
smouwelijke counseling en vorming?

ABONNEER U DAN OP PRAKTISCHE HUMANISTIEK

Diswssies over knelpunten in professionaliteit en levensbeschouwing
vanuit humanistiek perspectief
Een nieuwsbrief over belangrijke studiebijeenkomsten en beroepsverenigin-

g'"
Verkenning van relevante literatuur
Artikelen over praktijk, methodiek, grondslagen en de maatschappelijke
(markt-) positie van professionele levensbeschouwelijke arbeid

Gewoon abonnement f 55.-; Studenten f 40,-; Instellingen f 79,50
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