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Redactioneel
Het eerste artikel, van Paul Cliteur, algemeen voorzitter van het Humanistisch Verbond,
handelt over het profiel en de toekomst van het humanistisch geestelijk werk, met name
over de relatie tussen de humanistisch geestelijk verzorger en het zendend genootschap,
het HV. Cliteur verdedigt het klassieke model van geestelijke verzorging, waarbij het HV,
als democratisch, geestelijk genootschap de identiteit van de humanistisch geestelijke
verzorging formuleert. Hij voert een pleidooi voor 'expliciet humanisme' als collectieve
identiteit en stelt dat het zinvoller is het bestaande model van geestelijke verzorging goed
te implementeren, dan een flirt aan te gaan met een niet-genootschappelijke oriëntatie
van geestelijk werk.
Harry Kunneman tracht aannemelijk te maken dat de visie van Cliteur op een aantal
belangrijke punten tekort schiet en plaatst tegenover het klassieke, collectieve model van
geestelijke verzorging een model dat hij aanduidt als "individuele begeleiding bij de
omgang met bestaansvragen", waarbij het contact tussen cliënt en begeleider niet in het
teken staat van een collectieve identiteit, maar uiteindelijk onder regie staat van de
cliënt. Kernbezwaar van Kunneman tegen het perspectief van Cliteur is dat deze de
toekomstige ontwikkeling van het humanistisch geestelijk werk tracht te binden aan één
vorm, de 'klassieke' vorm, waardoor mogelijkheden voor vernieuwing en aanpassing van
het humanistisch geestelijk werk aan de veranderende maatschappelijke en culturele
omstandigheden worden geblokkeerd.
Jan van Eupen bezocht het symposium 'Kwaliteit anders bekeken', dat 9 juni jl. werd
georganiseerd door de Universiteit voor Humanistiek, in samenwerking met het Werk-
verband Organisaties van Chronisch Zieken. Inzet van het symposium was kwaliteit van
zorg te benaderen vanuit het perspectief van kwaliteit van leven, in het bijzonder dat van
de langdurige zorggebruikers, mensen met een chronische hulpvraag.
Voorts is er een korte bijdrage van L.N. Weber naar aanleiding van het IOo-jarig bestaan
van de Weezenkas en onder andere een bespreking van de oratie van Joan Tronto.

Rob Buitenweg legt zijn functie van redactievoorzitter met ingang van september neer,
maar blijft als lid van de redactie aan PraktischeHumanistiek verbonden. Zijn taak wordt
overgenomen door prof.dr Douwe van Houten, hoogleraar sociaal beleid, planning en
organisatie, in het bijzonder op het gebied van het geestelijk werk, aan de Universiteit
voor Humanistiek. Rob Buitenweg heeft bijna vier jaar lang (hij was redactievoorzitter
vanaf het tweede nummer) vakkundig leiding gegeven aan de redactie van Praktische
Humanistiek, waarvoor de redactie hem zeer dankbaar is. Douwe van Houten willen wij
bij deze veel succes toewensen.

Namens de redactie,
Frank Brinkhuis

Mededeling
Onlangs heen u een acceptgiro voor de nieuwe jaargang ontvongen. Wijverzoeken u het abonnementsgeld
zo spoedig mogelijk over te maken.
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Levensbeschouweliike geesteliike verzorging:
een afgeschreven ideaal of een model voor de
toekomst?

Puut [/ifeur
Profdr P.B. Cliteur is algemeen voorzitter van het Humanistisch Vér-
bond Hij is bijzonder hoogleraar namens de Stichting Socrates bij de
Technische Universiteit Delft op het gebied van Wijsbegeerte, in het
bijzonder in verband met de humanistische levens- en wereldbeschou-
wing, en universitair hoofddocent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Rijksuniversiteit Leiden.
Onderstaande tekst is een bewerking van een lezing gehouden op de
conjèrentie voor humanistisch raadslieden, I2 mei jl. in Utrecht. De
conjèrentie stond in het teken van de identiteit en het profiel van het
humanistisch raadswerk.

De aanleiding als inleiding

Op 16 maart jJ. ontving ik van de hoofden van dienst het verzoek om namens het
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (HV) op deze conferentie een lezing te
houden "over het profiel van de humanistische geestelijke verzorging".1 Daarbij zou
het op prijs worden gesteld wanneer het verhaal zou kunnen leiden tot concrete
afbakening en heldere discussiepunten. Verder worden in de uitnodigingsbrief aan-
dachtspunten geformuleerd als: reïncarnatie; bidden met cliënten; de ontwikkeling
naar algemeen geestelijk werk; de bemoeienis van instellingen met de inhoud van
het werk; de afbakening naar maatschappelijk werk, psychologie, en dergelijke. In
een nadere toelichting op het verzoek van de zijde van de diensthoofden Geestelijke
Verzorging is nog eens benadrukt dat het zou gaan om enkele 'piketpaaltjes'. Daarbij
zou ook aan de orde moeten komen wat de visie van het huidige hoofdbestuur op
humanisme is.2
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Een stappenplan

Tot zover de vootgeschiedenis van hetgeen ik u wil presenteren. Iedereen die ook
maar iets weet van de problematiek die hier aan de orde wordt gesteld zal begrijpen
dat ik mij in een weinig benijdenswaardige positie bevind. Hoe kan men immers
binnen het bestek van een kleine voordracht op zoveel vragen een ook maar enigs-
zins voldragen visie presenteren? Ik word echter op de been gehouden door de
wetenschap dat mijn verhaal een basis moet zijn voor discussie en het aanroeren van
iets controversieels over dit onderwerp, ach, dat is een gemakkelijke opdracht. Is er
wel iets anders dan controverse, kan men zich afvragen? Is er ergens consensus over?
Door twee zaken zou ik mijn opdracht echter iets willen verlichten. De eerste is dat
ik niet in mijn inleiding alle onderwerpen zal behandelen die zijn opgegeven. Ik kan
in de discussie die we straks zullen voeren iets zeggen over bidden met cliënten en
re'incarnatie,3 maar ik zou mijn verhaal willen toespitsen op de vraag naar het
algemeen geestelijk werk.
Een tweede punt dat mijn taak iets verlicht is dat ik een 'stappenplan' wil volgen bij
de behandeling van mijn onderwerp. Ik zal proberen om als een moderne Descartes
te beginnen vanuit enkele weinig betwiste of, nog mooier, niet betwiste uitgangs-
punten en langzaam voortschrijden naar de controversiële vragen. Waarop ik hoop
uit te komen is een integrale visie op humanistische geestelijke verzorging.4 Dat
klinkt wat theatraal en misschien ook wat aanmatigend, want ik ben tenslotte maar
een buitenstaander, maar wat ik bedoel kan misschien iets bescheidener worden
geformuleerd met de woorden dat het gaat om een visie waarbij duidelijk wordt wat
de humanistische geestelijke verzorger met het genootschap op geestelijke grondslag
te maken heeft. Daarover mag het HV toch geacht worden een visie te kunnen
ontwikkelen.
Dat laatste lijkt mij van groot belang. Er is wel gesproken over een eilandencultuur
binnen de humanistische beweging. Ik denk dat deze zorg over verbrokkeling bin-
nen het georganiseerde humanisme terecht is. Maar men kan zich afvragen of die
eilandencultuur tot nu toe niet teveel als een bestuurlijk probleem is gekwalificeerd.
Het heeft namelijk ook een inhoudelijke kant; het heeft tevens betrekking op het
ontbreken van een zekere eenheid in onze missie die de laatste jaren minder scherp
over het voetlicht is gekomen. Wat hebben wij met elkaar? Wat heeft een genoot-
schap op geestelijke grondslag als het HV precies van doen met humanistische
geestelijke verzorging? Veel, denk ik. De lijn van dit verhaal is dat in een consistente
visie op levensbeschouwelijk gekleurde geestelijke verzorging het geestelijk genoot-
schap en de werkers in het veld een nauwe relatie met elkaar moeten hebben. Met
dat 'moeten' wordt niet een bevelsachtig 'moeten' bedoeld, maar de overtuiging
uitgesproken dat geestelijke verzorgers en genootschap elkaar nodig hebben. Ik denk
dat alleen in een wederzijdse betrokkenheid en dialoog er een consistent model van
levensbeschouwelijk gekleurde geestelijke verzorging kan worden ontwikkeld.
Natuurlijk, er zijn allerlei andere opvattingen tegenwoordig, maar die zijn minder
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consistent en uiteindelijk ook niet dienstig voor de toekomst van het humanistisch
geestelijk werk. Ook die alternatieve opvattingen zal ik bespreken.
Kort en goed: de twee kernactiviteiten van het HV, bezinning en geestelijke verzor-
ging, zouden sterk op elkaar betrokken moeten zijn. De bezinningstaak van het
levensbeschouwelijk genootschap moet scherp zijn toegesneden op de noden en
behoeften in het veld. Dat is wat ik zou willen verstaan onder een integrale visie op
de identiteit van de humanistische beweging.
Nàg een vooruitblik op wat ik hierna hoop aannemelijk te maken: het HV heeft een
belangrijke missie in het formuleren, verdiepen en verbreiden van een humanistische
identiteit die aan de humanistische geestelijke verzorging haar speciale karakter en
bestaansgrond geeft.5

En dan tenslotte nog een laatste schot voor de boeg: dit is geen herformulering van
een stoffig ideaal uit een verzuilde periode, maar het model dat uitstekend geschikt is
voor een in levensbeschouwelijk opzicht pluriforme samenleving die we nu al zijn en
in de komende jaren alleen maar nog sterker zullen worden.
En laat ik dan ook meteen maar iets zeggen over de in de uitnodigingsbrief genoem-
de ontwikkeling naar algemeen geestelijk werk. Het 'algemeenheidsmodel' of andere
opvattingen waarbij levensbeschouwelijke identiteit wordt afgeschreven zijn naar
mijn smaak sterk verouderd. Men klampt zich krampachtig vast aan opvattingen
over individualisering en postmoderne diagnoses uit de jaren zeventig en tachtig,
maar die ontwikkelingen zijn al weer geruime tijd over hun hoogtepunt heen.
Maar nu zit ik al midden in de controverse. Zover zijn we nog niet. Ik zou willen
beginnen bij punten die nauwelijks voor tegenspraak vatbaar zijn. Dat brengt mij bij
de eerste stap van mijn verhaal.

Eerste stap: er is geestelijke verzorging

Dat wil zeggen: er is een specifieke vorm van hulpverlening voor mensen die
worstelen met bestaansvragen, die wordt aangeduid als geestelijke verzorging. Het
'specifieke' wil dan zeggen dat het gaat om hulpverlening die zich onderscheidt van
hulpverlening door psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, doktoren, goede
buren, familieleden etc. Wie het eigen karakter van deze vorm van hulpverlening
niet erkent komt aan de volgende vragen eigenlijk niet eens toe.
In de meeste omschrijvingen die van geestelijke verzorging worden gegeven komt
die eigenheid ook duidelijk naar voren. In wat men de klassieke definities zou
kunnen noemen gaat het om een vorm van hulpverlening op basis van een geloofs-
overtuiging of levensovertuiging.

Tweede stap: geestelijke verzorging is geen neutrale aangelegenheid

De tweede stap is controversieel. Het geeft aan dat geestelijke verzorging meer is dan
louter technisch-instrumentele professionaliteit. Het geschiedt vanuit een bepaalde
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normatieve, levensbeschouwelijke identiteit. Rebel zegt - met Heitink: "geestelijke
verzorging vraagt invulling en inkleuring".6 Geestelijke verzorging als algemene
noemer is een leeg begrip. Zingeving 'an sich' bestaat niet. Het gaat altijd om
zingeving vanuit een bepaalde traditie, ideologie of levensovertuiging.? Het HV heeft
zich altijd bij deze visie aangesloten en dat doet ook dit hoofdbestuur.8 Geestelijke
verzorging is altijd levensbeschouwelijk gefundeerd.

Dit standpunt wordt echter op twee manieren ter discussie gesteld. Allereerst zijn er
de critici die verdedigen dat geestelijke verzorging 'algemeen' kan zijn in de zin van:
zonder normatieve of levensbeschouwelijke vooronderstellingen. De algemene gees-
telijke verzorging ziet geestelijke verzorging meer als een techniek, als een professie,
die men kan praktiseren zoals een dokter of een timmerman zijn professie beoefent.
Men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe een dergelijke benadering kan worden
beargumenteerd. Een dokter werkt volgens algemeen erkende medische inzichten.
Dat heeft verder niets te maken met zijn eigen 'geloof' of politieke voorkeur of
persoonlijke waarden en normen. Tenminste niet bij het grootste gedeelte van zijn
medische verrichtingen.
Maar bij een geestelijk werker ligt dat anders, zo moeten wij duidelijk kunnen
maken. In het gesprek neemt de geestelijk werker zijn eigen uitgangspunten als het
ware mee. Deze resoneren mee in de adviezen die hij geeft, de vragen die hij stelt. De
gemeenschappelijke geestelijke achtergrond als referentiekader verschaft ook aan de
relatie cliënt-verzorger een vertrouwelijk karakter. Men behoeft niet alles aan elkaar
'uit te leggen'.
Maar het klassieke model van geestelijke verzorging dat ik hier verdedig wordt ook
nog op een tweede manier ter discussie gesteld. Wie namelijk ontkent dat geestelijke
verzorging neutraal kan worden gegeven behoeft nog niet altijd te verdedigen dat het
een levensbeschouwelijk kader is dat het vertrekpunt vormt voor de geestelijke verzor-
ging. Men kan ook spreken van een persoonlijke overtuiging die doorklinkt in de
geestelijke verzorging of een ethische stellingname of een filosofische traditie of hoe
men dat ook wil noemen.
Als ik het goed begrijp komt dat in de buurt bij het standpunt van Harry Kunne-
man, hoogleraar praktische humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek
(UVH). Ook Kunneman verzet zich tegen neutrale geestelijke verzorging. Hij han-
teert het begrip 'normatieve professionaliteit'.9 "Geestelijke verzorging als beroep
kan niet op neutrale basis worden beoefend, maar vraagt om normatieve professio-
naliteit". Kunneman wil de dreigende professionele vervlakking van geestelijke ver-
zorging tot een 'neutrale' beroepsmatige kwaliteit tegengaan.
So far, so good. Ten aanzien van het afwijzen van de neutraliteitspretentie van het
geestelijk werk roeit hij gelijk op met de levensbeschouwelijk georiënteerde geeste-
lijke werkers. Maar er is ook een belangrijk verschil. Het woord 'levensbeschouwing'
wordt vermeden en dat is niet zonder reden. Uit een artikel in het juni-nummer van
Rekenschap 10 en verschillende oudere publicaties blijken zijn redenen hiervoor.
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Levensbeschouwing verwijst naar een collectieve identiteit en die acht hij verbonden
met een verzuilde cultuur die niet meer van deze tijd is.
Deze visie is principieel anders dan die van het klassieke model waarop de huidige
levensbeschouwelijke geestelijke verzorging is georganiseerd. De praktische conse-
quenties van het aanvaarden van die visie zouden ook nogal radicaal zijn. Immers als
er geen collectieve identiteit is op basis waarvan de geestelijk werkers hun werk
verrichten, zouden levensbeschouwelijke genootschappen niet het recht moeten
hebben als zendende instantie op te treden. Het standpunt van Kunneman komt
dan ook in feite neer op het doorsnijden van de band tussen geestelijk werkers en het
geestelijk genootschap.!!

Heel duidelijk wordt dat uitgesproken in een artikel uit 1992. Hij schrijft dat het niet
voor de hand ligt "om het humanisme in de vorm van een levensbeschouwing te
organiseren, te articuleren, te beleven en uit te dragen". En verder: "Dat dit in
Nederland de afgelopen veertig jaar toch gebeurd is, heeft alles te maken met de
specifieke historische omstandigheden waarin het HV ontstaan is, met name de door
christelijke religies en instituties gedomineerde levensbeschouwelijke verzuiling". 12

Kunneman heeft volkomen gelijk met zijn stelling dat het articuleren en uitdragen
van het humanisme tot op de dag vandaag één van de doelstellingen van het HV is
geweest. Dat is ook niet veranderd sinds de jongste statutenwijziging. In art. 3 van de
statuten wordt gesproken van het streven allen te verenigen die met de idealen van
de beginselverklaring instemmen (art. 3, lid I). En verder wordt gesproken van het
voornemen een "centrum te zijn voor verdieping, verbreiding en verdediging van de
humanistische levensovertuiging".
Het is wellicht in het zicht van een jubileum goed om uit te spreken dat dit niet
alleen in het verleden is gebeurd, maar dat dit ook in de toekomst moet gebeuren.
Het is een verantwoordelijkheid die een geestelijk genootschap nooit mag laten
verwateren.
In zijn artikel lijkt Kunneman overigens nog wel een zekere collectieve binding te
willen bepleiten. Hij heeft het over de "actieve participatie aan een reflexieve ge-
meenschap waarbinnen in normatief en existentieel opzicht daadwerkelijk iets op
het spel staat" .13 Maar er wordt mij niet duidelijk hoe die gemeenschap georgani-
seerd is, welke afspraken daar worden gemaakt over (behoud van) identiteit en
zolang daarover geen duidelijkheid bestaat zie ik niet goed hoe men kan vermijden
dat geestelijk werkers op eigen naam en titel gaan optreden. In ieder geval is
duidelijk dat de normatieve professionals niet een bepaalde groep, een instituut, een
genootschap vertegenwoordigen.
Misschien kan men de visie van Kunneman nog het beste typeren als een pleidooi
voor een niet identiteitsgebonden vorm van geestelijk verzorging.!4 Of hij daarbij
het concept levensbeschouwing als valide fundament erkent voor geestelijke verzor-
ging blijft onduidelijk, maar hoe dat ook zij, hij blijkt in ieder geval het idee dat er
een levensbeschouwelijk genootschap is dat over de identiteit van die levensbeschou-
wing beslist als een verouderd idee uit een verzuilde samenleving te verwerpen.
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De visie op onze cultuur die ten grondslag ligt aan
niet-identiteitsgebonden levensbeschouwelijke geestelijke verzorging

Het ligt voor de hand dat deze niet-identiteitsgebonden benadering van het geeste-
lijk werk steun kan vinden bij een diagnose van deze tijd die de nadruk legt op
individualisering, fragmentatie, het einde van de 'grote verhalen' en het einde van de
ideologie. Deze benadering sluit aan bij de Franse postmoderne filosofie 15 en bij
'endism' zoals in de Verenigde Staten verdedigd door Daniel Bell en Francis
Fukuyama.16
Dit is niet de plaats om uitvoerig op deze filosofische denkbeelden in te gaan. Het
moet genoeg zijn om vast te stellen dat men sceptisch staat tegenover elke vorm van
collectief gedragen waarden en normen; men ontkent eigenlijk dat mensen een
collectieve identiteit hooghouden. Alles is subjectief, vluchtig, flexibel en vrij-
blijvend. Ik krijg ongetwijfeld het verwijt dat ik mij met deze typering schuldig
maak aan simplificatie, maar voor dit moment kàn dat niet anders dus dat moet ik
maar accepteren.
Heeft men eenmaal dàt wereldbeeld aanvaard dan moet men wel tot een verwerping
van identiteitsgebonden levensbeschouwelijk geestelijk werk komen. Maar hoe over-
tuigend is die diagnose van onze tijd? En dan ben ik geneigd bij 'onze tijd' te denken
aan onze jongste tijd. Is het werkelijk wel zo dat we geen collectieve zingevingskaders
meer erkennen? Is het wel waar dat mensen geen gemeenschappelijke uitgangs-
punten meer delen? Waar is die overtuiging eigenlijk op gebaseerd?
Voor mij ligt een themanummer van het tijdschrift Spino van de Jonge Humanisten.
Het gaat over idealen. Dat lijkt mensen bezig te houden tegenwoordig. En een
'ideaal' is niet een hoogst persoonlijke expressie van ieders allerindividueelste emotie,
maar een collectief kader, iets dat men met anderen gemeen heeft. Wanneer ik naar
de hedendaagse maatschappij kijk, dan zie ik wellicht afbraak, maar ook opbouwen
hoopvolle tendensen. Ik zie verschillende identiteiten in levensbeschouwelijk op-
zicht. We leven waarschijnlijk nu in een pluriforme samenleving met - althans dat is
voor velen een ideaal - autonome mensen die welbewust voor een bepaalde levens-
beschouwing kiezen, maar dat sluit niet uit dat zij kiezen voor één van de identitei-
ten. Kort en goed: we leven niet in een land waarin zestien miljoen mensen met
zestien miljoen levensbeschouwingen rondlopen. Als dat het geval was, dan was de
wereld allang uiteen gevallen in chaos en anomie. Zo die postmoderne diagnose al
ooit overtuigend is geweest (iets dat ik ook betwijfel) dan is het zeker niet meer
valide voor de jaren negentig. Wat er ook zij van de jaren zeventig en tachtig, voor de
jaren negentig geldt dat mensen zich met elkaar verwant voelen op grond van een
bepaalde traditie, cultuur en levensbeschouwelijke gemeenschap.
Natuurlijk zal het aaneensluiten, het elkaar zoeken, het gemeenschappelijk 'ergens
voor gaan', volgens andere lijnen verlopen dan in het verleden. Ook is het mogelijk
dat mensen assertiever kiezen voor het een of voor het ander. Verder zal ook het
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aanbod aan levensbeschouwingen groter en anders zijni? (denk aan de aanwezigheid
van hindoeïsme en islam) en de levensbeschouwelijke mobiliteit worden vergroot.
Maar dat het humanisme in dat totale palet een plaats heeft lijkt mij een niet al te
wilde speculatie.
Het is misschien wel nuttig om te benadrukken dat dit niets te maken heeft met
verzuiling of ontzuiling. Heel gemakkelijk wordt altijd de stap gemaakt van ont-
zuiling naar levensbeschouwelijke fragmentatie. Maar daar ligt nog wel wat tussen.
Men kan heel goed verdedigen dat het tijdvak van denominatief gebonden sport-
verenigingen voorbij is maar onverminderd staande houden dat ten aanzien van
zingevingsvragen er verschil bestaat tussen verschillende levensbeschouwelijke rich-
tingen die elk representatief zijn voor een zekere mate van collectieve identiteit. Ik
denk ook niet dat ontzuiling elke vorm van groepsvorming op grond van collectieve
identiteit onmogelijk zal maken. Het ontwikkelen van collectieve levensbeschouwe-
lijke identiteit is van alle tijden. Laten we ermee ophouden dat toch steeds tenden-
tieus te betitelen als 'woordverkondiging' of welke andere flauwe vergelijkingen er op
dit terrein niet gemaakt worden. Collectieve identiteit heeft te maken met de aard
van de mens. De mens is, zoals Schopenhauer zei, een animal metaphysicum. De
mens stelt nu eenmaal bepaalde zinvragen, geeft daarop provisorische antwoorden,
bespreekt die met anderen en probeert tot een zekere eenheid en gemeenschapsbele-
ving met anderen te komen op basis van die vragen en antwoorden. Hoe sterk die
behoefte aan het formuleren van een collectieve identiteit en gemeenschap is blijkt
ook uit de wijze waarop in de Verenigde Staten het politiek-filosofische debat wordt
beheerst door zogenaamde 'communitarians' of 'gemeenschapsdenkers' . Het gaat om
critici van het schrale individualistische mensbeeld die opnieuw de nadruk leggen op
de noodzaak van gemeenschappelijk gedragen waarden en normen.18
Die postmoderne nadruk op verbrokkeling heeft mij dus nooit kunnen overtuigen.
Het is op z'n minst een visie die eerst eens onderbouwd zou moeten worden in plaats
van eindeloos herhaald. Recent sociologisch onderzoek laat zien dat het ook meer
om een persoonlijk beleden geloof gaat, representatief voor een oudere generatie -
tenminste van mij uit bekeken - dan dat het iets te maken heeft met sociale feiten.
Waarom zou je in 1995 ook zo'n behoefte hebben om je te verzetten tegen de
verzuilde cultuur van de jaren vijftig? Is dat niet een oninteressant achterhoedege-
vecht? De verzuilde samenleving is voorbij. Het is niet langer nodig daartegen te
blijven strijden. Maar een pluriforme samenleving bestaat en daarop kan men inzet-
ten ten aanzien van de geestelijke verzorging en de organisatie van levensbeschouwe-
lijkheid.19 Maar nu ga ik iets te snel.

Derde stop: de identiteit van de humanistische geestelijke verzorging
wordt geformuleerd door een geestelijke genootschap

Laat ik eerst nog eens recapituleren. Er is geestelijke verzorging. Dat is een eigen-
geaarde activiteit. Die eigengeaardheid schuilt in het levensbeschouwelijk kader van
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waaruit de geestelijk werker zijn ambt verricht. Dat geestelijk kader is een collectieve
identiteit, niet zomaar een individuele aangelegenheid.
Maar daarmee zijn we er nog niet. De plaats van het geestelijk genootschap ont-
breekt nog. Zo zou men de vraag kunnen stellen of het nog nodig of zelfs mogelijk is
levensbeschouwelijk gekleurd geestelijk werk te binden aan een zendend genoot-
schap. Ook voor die derde stap is weer een afzonderlijke argumentatie vereist die
verder gaat dan de argumentatie voor de tweede stap. Het is immers mogelijk dat
iemand erkent dat humanistisch geestelijk werk aansluiting zoekt bij een collectieve
identiteit, namelijk die van het humanisme, maar dat men tevens ontkent dat er een
organisatie is die bevoegd en in staat is die identiteit op gezaghebbende de wijze te
formuleren. Dat is het verschil tussen humanistisch geestelijk werk onder de eind-
verantwoordelijkheid van het HV en humanistisch geestelijk werk dat aansluit bij
bijvoorbeeld de humanistische traditie. Dat laatste zou kunnen inhouden dat een
geestelijk werker zich bij zijn beroepsuitoefening niet laat leiden door een formule-
ring van humanisme, zoals te vinden in de beginselverklaring van het HV, maar
bijvoorbeeld zelf een pakket aansprekende uitgangspunten destilleert uit boeken als
The Humanist Tradition van Alan Bullock, de Grondslagen van humanisme van Van
Praag of de Geschiedenis van het humanisme onder redactie van Cliteur en Van
Dooren.
Er is niet veel fantasie voor nodig om zich voor te stellen hoe men een dergelijk
pleidooi voor geestelijke verzorging op basis van de humanistische traditie kan
voeren. Maar er is evenmin veel fantasie voor nodig om te zien dat deze benadering
uiteindelijk uitloopt op een volkomen fragmentatie van de identiteit. De 'humanis-
tische traditie' is namelijk veel te breed en veelkleurig om ook maar enig richtsnoer
te geven. Irving Babbitt en Corliss Lamont noemen zich beiden humanist, maar zij
hebben een totaal verschillende levensbeschouwing. Niet een verschil in accenten,
nee, totaal verschillend. De taak van een levensbeschouwelijk genootschap is het nu
om die variëteit te kanaliseren in een gearticuleerde, expliciete identiteit.20

Dat is echter altijd een streven geweest dat van bepaalde zijden kritiek heeft onder-
vonden. Laat ik dat illustreren met een historisch voorbeeld.

De 'ontmanteling van levensbesthouwelijke organisaties'

Rond 1973, het jaar waarin de huidige beginselverklaring van het HV werd geformu-
leerd, speelde een discussie in Rekenschap en de Humanist over de identiteit van het
humanistisch vormingswerk. In het juni-nummer van de Humanist 1972 verscheen
onder de titel 'Aspecten van vormingswerk' een artikel van Simon Radius, functiona-
ris voor vormingswerk bij het Verbond.21

Ik vermeld zo uitvoerig die data, omdat het wel ironisch is dat we nu, ruim twintig
jaar later, een discussie voeren over vergelijkbare problemen. Radius houdt daarin
een pleidooi voor een politiek getint vormingswerk dat zich niet meer zou "vast-
klampen aan de oude levensbeschouwelijke identiteit". Tot aan het congres van 1969

Praktische Humanistiek nr. 17 - september 1995, Se jaargang 11



lag het zwaartepunt van het vormingswerk op de geestelijke vorming vanuit de
humanistische levensbeschouwing gericht op niet-godsdienstigen, aldus Radius. Dat
zou echter nu veranderen. Een passage die de meeste opschudding veroorzaakte was
de volgende: "Na de emancipatie voor de niet-godsdienstigen is het uur aangebro-
ken voor emancipatie-behartiging van de mens. De ontmanteling van de levensbe-
schouwelijke organisaties is begonnen". 22

Dit kon het HV natuurlijk niet op zich laten zitten. In de Humanist van oktober
reageerde voorzitter Max Rood onder de titel 'Misverstanden rondom humanisme'
op het artikel van Radius. Zonder punt voor punt het artikel van Radius te weer-
leggen maakt hij enkele opmerkingen over het streven van het HV waarbij hij
benadrukt dat dit streven ook betekenis heeft in de ontzuilde samenleving van de
toekomst. Onkerkelijken en zeker humanisten gaat het bij het Verbond om inspira-
tie, schrijft Rood. "Hoe kunnen zij zich een mens- en wereldbeeld tekenen dat de
uitdaging van dit leven aanvaardbaar maakt, dat dit leven 'de moeite waard' (Van
Praag) maakt?"23 Dat ideaal zou ook stand houden wanneer de 'kleine strijd' (die
tegen de kerken) zou zijn gestreden. Het humanisme had immers een 'grote strijd' te
strijden tegen het nihilisme en de normloosheid. Kortom, de ontmanteling van
levensbeschouwelijke organisaties was bepaald niet begonnen en zou ook niet plaats-
vinden, aldus de toenmalige voorzitter van het HV.
Ik sta op hetzelfde standpunt en zie ook niet hoe iemand die bestuurlijke verant-
woordelijkheid draagt in de humanistische beweging op een ander standpunt kan
staan.

Laten we dit voorbeeld eens iets nader analyseren. Het is in zekere zin een riskant
voorbeeld want hier zijn mensen aanwezig die deze zaak van nabij hebben meege-
maakt en voordat je het weet raken we verzeild in de vraag wie-wat-waar precies had
gezegd of niet gezegd.24 Dat is natuurlijk niet waar het mij om gaat. Ik wil slechts
een paar saillante punten naar voren halen. Allereerst dat die kwestie van identiteit
een belangrijke rol heeft gespeeld, niet alleen nu, maar ook twintig jaar geleden.
Precies hetzelfde wat men nu hoort, namelijk dat de secularisatie en ontzuiling ook
de levensbeschouwelijke organisaties zou doen eroderen, hoorde men toen ook al.
Radius had het over 'identiteitsneurosen'. Hoe vaak hebben we dat al niet gehoord!
Het vormt kennelijk een constante in de geschiedenis van het HV en waarschijnlijk
wel van elke levensbeschouwelijke organisatie.
Als tweede is interessant dat Radius het twintig jaar geleden al had over de ontman-
teling van de levensbeschouwelijke organisaties die begonnen zou zijn, maar dat dit
proces steeds niet zijn beslag heeft gekregen, ondanks het feit dat die secularisatie en
ontzuiling toch alleen maar verder zijn voortgeschreden. Ik wil dat zo graag bena-
drukken om de pretentie te relativeren - die je zo vaak bij critici van levensbeschou-
welijke organisaties aantreft, ook binnen de humanistische beweging - als zou
levensbeschouwelijke organisatie op basis van een duidelijke levensbeschouwelijke
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identiteit ten dode opgeschreven zijn.
Als derde is deze historische discussie interessant vanwege het argument dat Radius
aanvoert tegen het accentueren van levensbeschouwelijke identiteit. Hij heeft het
over 'emancipatie'. De gedachte is kennelijk dat wanneer je zegt dat je niet meer
gebonden wilt zijn aan de identiteit van het geestelijk genootschap dit 'emancipatie'
zou betekenen. Het optreden van het geestelijk genootschap namens de leden er-
vaart men kennelijk als een vorm van paternalisme waarvan we ons zouden moeten
bevrijden.

Het verschil tussen democratische en ondemocratische genootschappen

Naar mijn idee is dit een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Wat namelijk over
het hoofd wordt gezien is dat men een cruciaal onderscheid dient te maken tussen
democratische en niet-democratische genootschappen. Het HV is een democratisch
genootschap, of, anders gezegd: het is een vereniging. Voor dat laatste is kenmerkend
dat het hoofdbestuur werkt onder de controle van een ledenvergadering die uitein-
delijk het beleid, en als een belangrijk onderdeel daarvan de identiteit, bepaalt.
Zo ligt de huidige identiteit van de vereniging besloten in een beginselverklaring.
Deze dateert van 1973 en is het resultaat van een keuze van de leden voor een
bepaalde wijze van omlijning van humanisme. Dat is geen starre of dogmatische
zaak, want zo'n beginselverklaring staat altijd open voor revisie. Ik ben daar persoon-
lijk niet zo voor geporteerd, want naar mijn idee wordt hier een aantrekkelijke
formulering van de idealen van het humanisme gegeven. Maar hoe ik daar over denk
is eigenlijk niet van belang. Het gaat erom wat de leden van het HV daarvan vinden.
Dat is het verschil tussen een beginselverklaring van een open en democratische
vereniging en de leerstellingen die via openbaring in een heilig geschrift worden
neergelegd. Wat in een democratische vereniging echter wel het geval is, is dat
daarvoor een bepaalde procedure is voorgeschreven. Het is bijvoorbeeld niet zo dat
op een raadsliedenconferentie de beginselverklaring kan worden gewijzigd. Het is
ook niet zo dat het College van Bestuur van de UVH die beginselverklaring kan
veranderen of het college van hoogleraren aldaar of de hoogleraren van de Stichting
Socrates of het hoofdbestuur van het HV. Dit is een taak die is voorbehouden aan de
leden van de vereniging en voorzover wij lid zijn van het HV kunnen wij dus allen
invloed uitoefenen op de identiteit van het georganiseerd humanisme.
Als dit paternalistisch is, wie zou die 'pater' dan kunnen zijn? En als dit 'centralis-
tisch' wordt ervaren, waar zou dat 'centrum' dan moeten liggen? Die 'patres' zijn de
leden zelf. Het centrum ligt in de vereniging zelf. Diegenen die dit model kritiseren
doen dat vaak zonder een alternatief model te presenteren volgens welke besluitvor-
ming in een collectiviteit kan plaatsvinden. Eigenlijk staat men bij de problemen die
dit met zich meebrengt ook nauwelijks stil. Men is er gewoon tegen.
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De Universiteit voor Humanistiek en het werkveld

Er zijn twee gremia waar wellicht met het bestaande model een zekere onvrede zou
kunnen bestaan: binnen de opleiding voor humanistisch geestelijk werker en bij de
geestelijk werkers zelf. Laat ik beginnen bij de Universiteit.
Een aantal relevante opmerkingen over dit punt worden gemaakt door Douwe van
Houten, voormalig rector van de UVH).25 Van Houten merkt op dat de UVH het
vanaf haar oprichting tot haar taak heeft gerekend zich te bezinnen op de vraag welk
humanisme, of beter welke humanismen voor de UVH in het bijzonder van belang
zijn.26 Een van de inspirerende kanten van het humanisme acht hij de pluriformiteit
daarvan. "Voor humanisme is het open gesprek wezenlijk en de Universiteit voor
Humanistiek moet bij uitstek een plek zijn waar dit gesprek wordt gevoerd".
Vervolgens houdt hij een pleidooi voor een 'levensecht humanisme' waarvoor ken-
merkend is dat het wat alledaagser klinkt dan het formuleren van een humanistische
levensbeschouwing. Meer dan eens wordt hij geconfronteerd met een uit het ver-
leden stammend taalgebruik waarvan de actualiteitswaarde bescheiden is en tot dat
oude taalgebruik rekent hij ook het woord 'levensbeschouwing'. 'Levensbeschou-
wing' lijkt abstraherende reflectie te veronderstellen en, zeker als ook consistentie en
samenhang als eisen worden gesteld, kan dat ertoe leiden dat het contact met de
dagelijkse leefWereld wordt doorbroken. Wat Van Houten boeit in de humanistische
traditie is dat het hierbij niet gaat om een 'systeem van leerstellige uitgangspunten'.
Ondertussen zijn er ook tekenen die erop wijzen dat het concept 'levensbeschouwe-
lijke organisatie' minder adequaat wordt in de hedendaagse cultuur en dat de
bindingskracht van politieke ideologieën aanmerkelijk is afgenomen. Hij wil het
accent leggen op humanisering van leven en niet op humanisme als levensbeschou-
wing, zoekend naar een gepast evenwicht tussen beide. Bij de huidige stand van
zaken wordt aan het leven meer gewicht toegekend dan aan de leer; het humanisme
zal zich in de praktijk moeten bewijzen, met als sleutelwoord humanisering.

Dit lijkt tot op grote hoogte op het verhaal van Kunneman. Van Houten formuleert
alleen de consequenties voor de UVH, waar Kunneman vooral de aandacht vestigt op
de relatie tussen het HV en het humanistisch geestelijk werk. Net als geldt voor de
visie van Kunneman is het een mix van aanvaardbare en interessante inzichten en het
overschrijden van een grens die een levensbeschouwelijk genootschap nooit kan
overschrijden zonder tekort te doen aan de eigen uitgangspunten.
Het valt natuurlijk toe te juichen dat de UVH zich bezint op allerlei vormen van
humanisme. Dat daarbij echter een keuze gemaakt zou moeten worden welke huma-
nismen voor de UVH in het bijzonder van belang zijn is nogal vreemd. Hier sluipt
een tendens in die een universiteit niet past. Het is echter wèl de taak van een
geestelijk genootschap om te kiezen voor een bepaalde vorm van humanisme. Het
engagement dat men van een opleidingsinstituut mag verwachten ten aanzien van
de specifieke vorm van levensbeschouwing waarvoor het genootschap gekozen heeft,
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is slechts dat men daarover voldoende neutrale en objectieve voorlichting kan geven
dat studenten zelfstandig een keuze kunnen maken of zij al dan niet het vak van
geestelijk werker willen gaan uitoefenen overeenkomstig de ideologische richting die
het genootschap als basis voor het geestelijk werk heeft.
Natuurlijk is het uitstekend dat men een open dialoog aangaat. Ook is een 'levens-
echt humanisme' prachtig. Wie zou daartegen zijn? Maar dat het concept van een
'humanistische levensbeschouwing' op de een of andere manier gedateerd zou zijn of
dient te worden gediskwalificeerd als een 'systeem van leerstellige uitgangspunten'
lijkt mij onterecht.
Natuurlijk mag men ook van het humanisme zoals ontwikkeld binnen het HV

verwachten dat het humanisering van leven hoog in het vaandel zal dragen, ook dat
men zoekt naar een gepast evenwicht tussen humanisering en reflexie op het
gedachtengoed,27 maar zowel explicitering van uitgangspunten als de vertaling daar-
van in de maatschappelijke praktijk zullen een plaats moeten hebben in het HV.
Daarbij kan natuurlijk elke docent aan de UVH zijn of haar eigen voorkeur hebben
voor een bepaalde accentuering. Die voorkeur kan ook samenhangen met de leer-
stoelomschrijving van de betreffende docent. Zo ligt het voor de hand dat Van
Houten het praktische benadrukt en Fons Elders het beschouwelijke. Maar dat is
een kwestie van werkverdeling.
Ook zal elke docent zelf kunnen kiezen welke vorm van humanisme voor hem of
voor haar het meest aantrekkelijk is. Maar de universiteit als instituut zal een
pluriformiteit aan meningen moeten hooghouden. Het ligt dus bijvoorbeeld even-
min voor de hand dat het college van bestuur van de UVH voor het humanisme van
Jaap van Praag of dat van Paul Kurtz zou kiezen. Een student zal kennis moeten
kunnen nemen van verschillende opvattingen waarbij het humanisme van het HV als
één van de opties wordt belicht.
Het frappante is dat hoewel ik bij Kunneman en Van Houten een teneur proef dat
zij pluriformiteit aan het geestelijk genootschap als ideaal aanraden, ik geneigd ben
die bal terug te spelen naar de universiteit: dáár, aan de universiteit, moeten al die
bloemen bloeien, maar het geestelijk genootschap moet een zekere eenduidigheid
nastreven op basis van de keuzes van de leden.
Een praktische consequentie daarvan is ook dat iemand die doceert aan de UVH niet
lid behoeft te zijn van het HV. Maar wanneer iemand het beleid van het HV mede wil
bepalen op een belangrijke bestuursfunctie is dat wèl vereist. Immers de leden van
het HV bepalen de identiteit van de organisatie, niet buitenstaanders.

Dat laatste brengt mij bij een tweede categorie betrokkenen: de geestelijk werkers
zelf. Tijdens de raadsliedenconferentie naar aanleiding waarvan dit artikel geschre-
ven was kwam ook het gedachtenexperiment op wat er zou moeten gebeuren met
raadslieden die zich onvoldoende of zelfs geheel niet kunnen vinden in de beginsel-
verklaring van het HV. Wat dan te doen?
Dit is een ingewikkelde kwestie waaraan vele aspecten te onderkennen zijn. Het
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vergt nadere uitwerking en overdenking, maar enkele opmerkingen zijn er toch wel
over te maken. Het probleem is bekend uit andere functies. Wat te doen met een
kamerlid die eenmaal in de kamer benoemd langzaam gaat twijfelen aan de uit-
gangspunten van zijn partij? Kan zo iemand dan op eigen titel blijven zitten of heeft
de partij het morele recht een dergelijk kamerlid te royeren? Het vigerende systeem
geeft op die laatste vraag een bevestigend antwoord. Na verloop van tijd heeft zo
iemand het veld te ruimen.

Wie bepaalt dat, kan men vragen? De partij, niet het individuele kamerlid. Wordt
van zo iemand dan niet in feite gevraagd dat hij zijn dissidente opvattingen stilhoudt
en tegen zijn eigen geweten en overtuiging zijn vak uitoefent? Dat is de zaak
omdraaien: wie een beroep als kamerlid kiest weet dat dit beroep alleen kan worden
uitgeoefend op basis van binding aan een politieke partij. Wanneer men vervreemdt
van die partij heeft men daarvan de consequenties te dragen.
Waar haalt de partij het morele recht vandaan om te beoordelen of iemand wel
liberaal, sociaal-democraat of christen-democraat is? Die partijen zijn slechts repre-
sentatief voor 3% van de kiezers. De grote politieke verhalen zijn voorbij. Zwevende
kiezers, a la carte kiezen .... En dan hebben we het verhaal van Kunneman ook
toegepast op politieke partijen.
Terug naar de lijn van het betoog.

Een pleidooi voor expliciet humanisme als identiteit

Het lijkt mij overeenkomstig het hiervoor gestelde van belang dat het Hv en het
humanistisch geestelijk werk kiezen voor expliciete levensbeschouwelijke identiteit.
Dat betekent niet dat de geestelijk werkers aan 'woordverkondiging' moeten doen of
dat zij hun uitgangspunten voortdurend duidelijk moeten maken in de gespreks-
situatie of reclame maken voor hun genootschap. Het betekent alleen dat het
geestelijk genootschap zelf scherp voor ogen staat waar het voor staat en dat ook
duidelijk weet te maken aan de geestelijk werkers en aan de samenleving. Hier ligt
een taak voor de afdeling bezinning van het Hv en voor de afdeling communicatie.
Een afdeling verenigingszaken zou de dialoog over de identiteit van de beweging in
de vereniging moeten stimuleren.
Alleen dat vormt de basis voor een consistente visie op identiteitsgebonden geeste-
lijke verzorging. Ik heb hiervoor aangegeven waarom dit model mij verkieslijk lijkt
boven concurrerende visies, zoals die van algemeen geestelijk werk of van geestelijk
werk gebaseerd op een identiteit die niet aan een geestelijk genootschap gebonden is.
Vooral dat laatste is naar mijn idee een heel schimmige constructie de in feite nog
zwakker is dan die van het algemeen geestelijk werk.

Naast al die geestelijkheid ook nog iets over geld. De categoriale geestelijke verzor-
ging wordt - net als andere instellingen, waaronder de UVH - door de overheid
bekostigd op basis van de levensbeschouwelijke identiteit van een geestelijk genoot-
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schap. Maar dan ook alleen wanneer die identiteit gebonden is aan een bepaald
zendend genootschap! Kunneman schrijft in voornoemd artikel "dat inhoudelijk
engagement en doorleefde visie op centrale levensvragen als constitutief onderdeel
van de professionele identiteit van geestelijke verzorgers niet meer langs lijnen van
georganiseerde levens beschouwelijkheid gedefinieerd kan worden, noch behoeft te
worden".28 Dat engagement en die visie kunnen bijvoorbeeld ook, zo schrijft hij,
aan een filosofisch perspectief of aan een feministische achtergrond worden ont-
leend.
Misschien is dat juist. Maar zolang dat filosofisch perspectief of die feministische
achtergrond nog geen expliciete identiteit hebben (geen beginselverklaring), geen
groep van leden hebben (geen vereniging is), nog geen grondwettelijke subsidie-
grondslag hebben (zoals het traditionele geestelijk werk die heeft in art. 6 van de
grondwet), is het nog niet erg levensvatbaar als een serieuze concurrent voor het
huidige systeem. Het artikel van Kunneman heet: 'Behoud door transformatie'.
Maar ik vrees dat zijn visie, wanneer het vigerend beleid zou worden, zou neer-
komen op 'Verlies door afschaffing'. Afschaffing van collectieve levensbeschouwelij-
ke identiteit dus en daarmee van de bekostigingsgrondslag van het geestelijk werk.
De reden daarvan heeft niet alleen te maken met een persoonlijke voorkeur, maar
met de wijze waarop ons constitutioneel bestel is ingericht. De bekostiging door de
overheid van de categoriale geestelijke verzorging heeft als basis art. 6 van de grond-
wet. Het gaat hierbij om een klassiek grondrecht op vrijheid van godsdienst en
levensovertuiging, maar dan wel om een klassiek grondrecht met sociale aspecten.
Dat wil zeggen dat de overheid om dat grondrecht te waarborgen zich niet alleen
onthoudt van overheidsoptreden, maar tevens actief optreedt om de vrijheden maat-
schappelijk te verwerkelijken. Daar hoort bij - althans dat is de conclusie die men in
Nederland en andere landen heeft getrokken - dat de overheid zorg draagt voor de
financiering van geestelijke verzorging zoals deze verzorgd wordt door kerkgenoot-
schappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag.
Het mag dus vanuit agogisch of therapeutisch perspectief misschien mogelijk zijn
geestelijk werk op een andere grondslag te verzorgen dan die van de traditionele
levensbeschouwingen29, grondwettelijk heeft het geen basis en dat is een riskante
zaak.
In plaats van een flirt met die niet-genootschappelijke oriëntatie van geestelijk werk
lijkt het mij dan ook zinvoller het bestaande model goed te implementeren, want op
dat punt is nog veel werk te doen. Dat is echter een tweezijdige aangelegenheid
waarbij zowel geestelijk werkers als geestelijk genootschap een inspanningsverbinte-
nis op zich nemen. Ik spreek nu even alleen over wat het genootschap zou moeten
doen. Essentieel is dat het geestelijk genootschap zich in de maatschappelijke discus-
sie presenteert en zich op andere wijzen in de samenleving zichtbaar maakt als
representatief voor een geestelijke stroming die in significante opzichten verschilt
van alternatieve benaderingen (dat alles onder respect voor anderen; dat spreekt voor
zich).30
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Je hoort nog wel eens dat ook een twee sporen beleid gevolgd zou kunnen worden.
Daarmee wordt dan bedoeld dat nu er nog sprake is van de identiteitsgebonden
bekostiging van geestelijk werk men daarvan gebruik moet maken, maar dat men
tevens al moet nadenken over wat er hierna zal gebeuren. Dat lijkt heel redelijk. Je
ziet vooruit en denkt na over wat komen gaat.
Ik zou het gevaarlijke van deze benadering echter met de volgende vergelijking
willen illustreren. Je bent gehuwd met de ene partner, maar je kijkt eigenlijk al een
beetje uit naar een andere. Is dat nu redelijk of niet? Ja, een beetje redelijk wanneer
het huwelijk slecht is. Maar dat is dan wel de vooronderstelling. Wat men vergeet is
dat het niet uitkijken naar een andere partner een gunstig effect heeft op dit
huwelijk. Anders gezegd: geloof in dit huwelijk is self-fulfilling. Wat men doorgaans
vergeet is dat men ook relaties kan maken, moraal kan maken, levensbeschouwing
kan maken. Het is de taak van een vereniging op levensbeschouwelijke grondslag of
van een geestelijk genootschap te articuleren wat er is, maar het ook verder te
ontwikkelen. Een levensbeschouwelijk genootschap dient niet alleen ontwikkelingen
op de markt te registreren ('laten we zien hoe de samenleving zich ontwikkelt'), maar
daarin actief in te grijpen ('laten we proberen iets in de samenleving neer te zetten').
Dit is essentieel voor het voortbestaan van een geestelijk genootschap. Identiteit is
namelijk niet iets dat je eenmaal verworven hebt en dat verder dan een rustig bezit
genoemd kan worden, maar het vergt een vorm van onderhoud, een permanente
bezinning.
Dat heeft niets te maken met 'naar binnen gericht zijn', maar met het accepteren van
de verantwoordelijkheid die men als geestelijk genootschap nu eenmaal op zich heeft
genomen en die nodig is voor het voortbestaan van een bepaalde geestelijke traditie.
Men mag het ook als volgt formuleren: een zekere mate van naar binnen gericht zijn,
van het analyseren en becommentariëren van identiteitsvragen, is een verantwoorde-
lijkheid die geen enkele levensbeschouwelijke organisatie kan ontlopen op straffe
van erosie. Dat is door de oprichters van het HV ook heel goed aangevoeld en
bevestigd in 1973 toen men naast de functie van de maatschappelijke beïnvloeding
als taak van het HV ook heeft gesproken van de noodzaak tot het "verdiepen,
verbreiden en verdedigen van de humanistische levensovertuiging". Vooral dat 'ver-
diepen' van de humanistische levensovertuiging is voor de identiteit van het huma-
nistisch geestelijk werk van grote betekenis. Op het moment dat het HV zich niet
meer zou profileren als een levensbeschouwelijke organisatie maar slechts als een
studiecentrum op maatschappelijk-cultureel terrein of een platform dat alleen een
veelheid van meningen etaleert zonder zelf voor een bepaalde identiteit te kunnen
kiezen, valt men niet meer onder de veilige paraplu van art. 6 van de grondwet en
vaart men een hoogst onzekere koers.

Er zou nog veel te zeggen zijn. Ik hoop echter dat ik met deze enkele opmerkingen
een beeld heb gegeven van de contouren van een levensvatbare visie op levens-
beschouwelijk gekleurd geestelijk werk, verricht onder verantwoordelijkheid van een
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geestelijk genootschap.
Ik ben mij ervan bewust dat ik vrijmoedig in dialoog ben getreden met anderen. Ik
heb daarbij mijn uiterste best gedaan dit op een open manier te doen, zonder
tendentieuze formuleringen en polemiek. Dat is nu niet passend. Het is van belang
dat de humanistische beweging de komende jaren een consistente visie ontwikkelt
op bevoegdheden van de verschillende organen en identiteit. Deze bijdrage dient te
worden verstaan als een uitnodiging om dat gesprek voort te zetten. Daarbij zullen
van verschillende zijden zaken moeten worden bijgesteld. Dat geldt ook voor dit
artikel.
Ik zie persoonlijk de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Er zijn problemen,
zeker. Maar de fundamenten zijn stevig en dat is een basis om op verder te werken.
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Twee modellen voor het
humanistisch geesteliik werk:
tiid om te kiezen

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

Ik ben blij dat de voorzitter van het Humanistisch Verbond (HV) zich zo duidelijk en
onomwonden heeft uitgesproken over de inhoud en de toekomst van het humanis-
tisch geestelijk werk. Die duidelijkheid is niet alleen prijzenswaardig omdat de
raadslieden nu weten waar ze aan toe zijn. Bovendien biedt het heldere betoog van
Paul Cliteur ook de mogelijkheid om de vragen waar het om gaat aan de orde te
stellen op de manier waarop dat hoort: op basis van argumenten.
Ik begin deze reactie met een kort resumé van Cliteurs voornaamste stellingen.
Vervolgens probeer ik de zwakke plekken in zijn betoog aan te wijzen, om ten slotte
af te sluiten met een globale aanduiding van een alternatief voor de integrale visie op
humanistische geestelijke verzorging die Cliteur ontwikkelt. Vooruitlopend daarop
wil ik een belangrijk punt van overeenstemming benadrukken en een misverstand
uit de wereld helpen.
Ik ben het geheel met Cliteur eens dat vanuit het HV duidelijke keuzes gemaakt
dienen te worden met betrekking tot de toekomst van het humanistisch geestelijk
werk. Met een onduidelijk, passief en/of zwalkend beleid is niemand gediend. De
vraag is slechts welke koers gevaren moet worden: terug naar de beginselverklaring
van 1973 en het ideaalbeeld van een eenduidige levensbeschouwelijke identiteit of
vooruit naar een vernieuwing van het humanistisch geestelijk werk, inclusief alle
onzekerheden die dat met zich meebrengt.
Dat brengt me bij het misverstand dat ik graag uit de wereld wil helpen. Cliteurs
tekst wekt (bedoeld of onbedoeld) de suggestie dat de pogingen die de afgelopen vijf
jaar door mij en door anderen vanuit de Universiteit voor Humanistiek (UVH)
ondernomen zijn om tot een actualisering van het humanisme en een vernieuwing
van het humanistisch geestelijk werk te komen, direct of indirect gericht zouden zijn
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op de 'ontmanteling' van het HV als levensbeschouwelijke organisatie. Dat is geluk-
kig niet waar. Het voortbestaan van het HV is niet alleen een belangrijke rand-
voorwaarde voor het voortbestaan van de UVH, maar de bloei van de humanistische
beweging in het algemeen en van het HV als boegbeeld van die beweging in het
bijzonder, gaat ook mij ter harte, voorzover namelijk in die beweging een bepaald
normatief engagement praktisch gestalte krijgt, een betrokkenheid op het vergroten
van ruimte voor mensen om aan het woord te komen over zaken waar het hen echt
om gaat en daarvoor bij anderen gehoor, betrokkenheid en waar nodig steun te
vinden. Ook hier gaat het echter om de vraag hoe een dergelijke bloei te bevorderen:
door hardnekkig vast te houden aan veroverde posities en gevestigde kaders of door
de noodzaak van vernieuwing te onderkennen en de onzekerheid en risico's daarvan
aan te durven ...

De visie van Cliteur in vijf stellingen

Met voorbijgaan aan de vele interessante uitstapjes die Cliteur onderneemt, lijkt mij
dat de kern van zijn betoog in de volgende stellingen kan worden samengevat:

a) Geestelijk werk is een vorm van hulpverlening op basis van een levensovertui-
gmg.

b) Die levensovertuiging is niet individueel maar collectief: geestelijk werk wordt
verricht vanuit en in naam van een collectieve identiteit die bepaald wordt door
een levensbeschouwelijk genootschap, in casu het HV.

c) Dit impliceert geen paternalisme of centralisme, want de identiteit van het HV

wordt democratisch vastgesteld door de leden van het verbond en valt te vinden
in de nog steeds actuele beginselverklaring van 1973.

d) Tijdsdiagnoses die in het teken staan van verdergaande secularisering en
individualisering slaan de plank mis. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan
een collectieve identiteit. Er zal dus voldoende emplooi blijven voor levens-
beschouwelijk gekleurd geestelijk werk verricht onder verantwoordelijkheid van
een geestelijk genootschap.

e) Alleen wanneer het humanistisch geestelijk werk hecht aan het HV gebonden is
en een duidelijke levensbeschouwelijke identiteit vertoont, kan de financiële
basis van het werk worden veilig gesteld via een beroep op artikel 6 van de
grondwet en de daaruit voorspruitende verplichtingen van de overheid.

Hiermee heeft Cliteur een perspectief op de toekomstige ontwikkeling van het
humanistisch geestelijk werk neergezet dat niet alleen uitmunt in eenvoud en helder-
heid, maar ook in simplisme. Cliteur gaat eenvoudigweg voorbij aan de complexiteit
van de huidige maatschappelijke en culturele situatie en aan de dilemma's die daaruit
voor het humanistisch geestelijk werk voortspruiten. Hij wekt de indruk alsof er
eigenlijk geen wolkje aan de lucht is wat het humanistisch geestelijk werk betreft.
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Dat is op zijn minst verbazingwekkend, gezien de zorgwekkende positie waarin het
humanistisch geestelijk werk op een aantal fronten verkeert.
Op de volgende drie punten schiet de visie die Cliteur ontwikkelt mijns inziens
ernstig tekort als leidraad voor de ontwikkeling van het humanistisch geestelijk werk
in de komende jaren.

A) In de eerste plaats differentieert Cliteur binnen het humanistisch geestelijk werk
onvoldoende tussen de verschillende werkvelden: de situatie bij defensie en justitie
verschilt in hoge mate van de ouderenzorg of de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz),
en dat heeft consequenties voor de invulling en positionering van het humanistisch
geestelijk werk.

B) In de tweede plaats geldt zelfs voor het humanistisch geestelijk werk in de
traditionele gedaante die volgens Cliteur maatgevend dient te zijn, dat de beginsel-
verklaring van het HV veel te algemeen is om de identiteit van het humanistisch
geestelijk werk eenduidig vast te kunnen leggen. Binnen die uitgangspunten bestaat
- gelukkig - een grote variatiemogelijkheid en het is in die variatie dat de identiteit
van het humanistisch geestelijk werk daadwerkelijk inhoud krijgt. Daarin zouden de
werkers dus ook gesteund moeten worden. Maar daarmee komen alle vragen rond
individualisering en postmoderne identiteit die Cliteur zo netjes de deur gewezen
heeft door de achterdeur weer het pand binnen en vragen om een creatief ant-
woord ...

C) Tenslotte is het perspectief dat hij schetst veel te smal. De kerntaken van het HV
zijn in mijn optiek niet bezinning en geestelijke verzorging, maar bezinning en
begeleiding. Over de toekomst van het humanistisch geestelijk werk dient met andere
woorden nagedacht te worden vanuit een integrale visie op verschillende vormen van
(professionele) begeleiding vanuit het HV waar van het humanistisch geestelijk werk
één - belangrijke, maar zeker niet maatgevende - variant belichaamt.
Ik zal eerst deze drie punten wat verder uitwerken om op basis daarvan een conclusie
over de toekomst van het humanistisch geestelijk werk ter formuleren.

ad A) Twee modellen

In discussies over het humanistisch geestelijk werk is het van groot belang duidelijk
onderscheid te maken tussen de verschillende werkvelden, iets wat ik zelf ook niet
altijd voldoende duidelijk heb gedaan. Globaal gesproken loopt er binnen het
humanistisch geestelijk werk een scheidslijn tussen aan de ene kant defensie en
justitie en aan de andere kant de zorgsector (ziekenhuizen, ouderenzorg en de GGz).
De scheidslijn waar het om gaat wordt door het betoog van Cliteur duidelijk
uitgelicht: het beeld dat hij schetst van het humanistisch geestelijk werk is tot op
zekere hoogte van toepassing op defensie en justitie, maar nauwelijks op de overige
werkvelden. Bij defensie en justitie geldt inderdaad (nog steeds, maar voor hoelang
nog?) dat "de overheid zorg draagt voor de financiering van geestelijke verzorging
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zoals deze wordt verzorgd door kerkgenootschappen en andere genootschappen op
geestelijke grondslag" zoals Cliteur schrijft. Het klassieke grondrecht op vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging dat volgens Cliteur de juridische grondslag vormt
van het humanistisch geestelijk werk wordt bij defensie en justitie inderdaad door de
overheid financieel gegarandeerd. Maar alleen daar, en er is geen enkel teken dat er
op wijst dat de overheid ook in de zorgsector de financiële verantwoordelijkheid
voor geestelijke verzorging op zich wil nemen.
Dat blijkt duidelijk uit het ontwerp van de Wet op de Geestelijke Verzorging,
waarvan Cliteur te onrechte meent dat hij krachtige steun verdient. Deze wet regelt
namelijk uitsluitend de toegankelijkheid en beschikbaarheid van geestelijke verzorging
voor alle denominaties, en laat de jinancieringdaarvan open. Dat blijkt ten overvloede
uit het Nader Rapport dat de voormalig minister van justitie uitbracht naar aanlei-
ding van het negatieve advies van de Raad van State over zijn wetsvoorstel. Volgens
het Nader Rapport is het niet zo dat cliënten door de instelling gefinancierde zorg
kunnen eisen die aansluit bij de eigen godsdienst of levensovertuiging. De verplich-
ting die de wet oplegt "is geen absolute maar relatieve: binnen de grenzen van de
redelijkheid moet de instelling er voor zorgen dat geestelijke verzorging geboden
wordt. De bestedingsvrijheid van de instellingen wordt in die zin genormeerd dat
geestelijke verzorging een wezenlijk onderdeel van de zorg zal blijven".l
Het is duidelijk dat formuleringen als 'redelijkheid' en 'wezenlijk onderdeel' zoveel
ruimte openlaten voor interpretatie, dat in feite de speelruimte van de instellingen
om geestelijke verzorging binnen hun muren naar eigen goeddunken in te vullen
bijzonder groot is. Hij moet er zijn, meer is er eigenlijk niet geregeld. Met name over
de omvang van geestelijke verzorging wordt door de wet helemaal niets vastgelegd.
Nu al wordt binnen de zorgsector op verschillende plekken geëxperimenteerd met
een model waarin de instelling slechts een geestelijk verzorger aanstelt, bij voorkeur
voor de halve werktijd, met als taak het coördineren van de geestelijke verzorging die
geleverd wordt door een bont gezelschap van geestelijk verzorgers van buiten de
instelling. Op uurbasis betaald kunnen die dan op afroep geestelijke verzorging
bieden aan cliënten van hun eigen denominatie. Daarmee voldoet de instelling aan
de wet (die overigens nog niet door de kamer is) en is tegelijkertijd sprake van
minimale aanwezigheid van geestelijke verzorging binnen de instelling in kwestie.
Daarmee kom ik bij de kern van het probleem. Wanneer geestelijke verzorging
namelijk in de lijn van Cliteur en Hirsch-Ballin als een denominatie-gebonden
activiteit wordt opgevat, is hij uiteindelijk alleen relevant voor mensen die zich aan
een denominatie gebonden achten. Alle bezwerende woorden van Cliteur ten spijt
dat mensen hoe dan ook behoefte hebben aan een collectieve identiteit, is in Neder-
land sprake van een sterke vergrijzing van het ledenbestand van de kerken en
levensbeschouwelijke organisaties. Jongeren zijn daar steeds minder te vinden, of
alleen op doorreis, als een tussenstation in hun eigen zoektocht naar een zinvolle
bestaansvisie.
In een recent onderzoek in een groot ziekenhuis in Amsterdam werd aan patiënten
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gevraagd of ze zichzelf tot een levensbeschouwelijke stroming rekenden of niet.
Tachtig procent van hen beantwoorde die vraag negatief Nu is Amsterdam een grote
stad, en ziet het er in Brabant, de Achterhoek of de Veluwezoom voorlopig nog
anders uit, maar niets wijst op een trendbreuk in de secularisering, ontkerkerklijking
en levensbeschouwelijke individualisering die de afgelopen dertig jaar in ons land op
gang zijn gekomen. Cliteur slaat simpelweg een grote slag in de lucht wanneer hij,
zonder enige nader documentatie, stelt dat verhalen over individualisering tot de
jaren 80 behoren en suggereert dat in de jaren 90 een terugkeer naar collectief
gedefinieerde identiteiten op gang aan het komen is.
Uit de literatuur terzake blijkt wel dat er bij velen een duidelijke ongerustheid bestaat
over de gevolgen van verdergaande individualisering. Bovendien blijkt dat zin-
gevingsvragen zich in een grote belangstelling mogen verheugen en is er een duide-
lijk besef gegroeid dat antwoorden op dergelijke vragen niet in isolement ontstaan
maar een specifieke culturele voedingsbodem en een geëigende sociale context verei-
sen.2 Maar dat betekent niet dat de traditionele levensbeschouwelijke genootschap-
pen daarmee opnieuw in de lift komen te zitten of dat hun zorgen voorbij zijn.
Eerder lijkt het zo te zijn dat de tradities waar zij voor staan zich weliswaar in een
hernieuwde belangstelling mogen verheugen, maar dat de vorm waarin zij die tradi-
ties vertegenwoordigen steeds minder aansluiting vindt. Een groeiend aantal indivi-
duen is op eigen houtje met levensvragen bezig, via een steeds verschuivende combi-
naties van elementen uit hun opvoeding, invloeden uit hun kennissenkring. boeken
die zij van iemand te leen krijgen, televisieprogramma's die indruk maken, een
vriendin die aan transcendente meditatie doet enzovoort. Dit betekent niet dat de
oude collectieve identiteiten nu verdwenen zijn, want dat is duidelijk niet het geval.
Maar het betekent wel dat de omgang met bestaansvragen via een collectieve
levensbeschouwelijke identiteit inmiddels slechts een van de vormen belichaamt die
vandaag de dag een rol spelen en dat zich daarnaast een veelheid aan andere, meer
geïndividualiseerde vormen van het omgaan met bestaansvragen ontwikkelt.
Het punt waar het mij alsmaar om gaat is dan dat het humanistisch geestelijk werk
naar zijn inhoudelijke mogelijkheden en kwaliteiten gezien voor al die verschillende
vormen van omgang met bestaansvragen relevant kan zijn, maar door de eigen
organisatievorm, door het model Cliteur dus, in toenemende mate met een verzuilde
vorm van omgang met bestaansvragen geïdentificeerd dreigt te gaan worden. Die
verzuilde vorm zal zich bij defensie en justitie nog wel een tijdlang kunnen hand-
haven, maar in de zorgsector (en a fortiori daarbuiten) zal hij steeds verder onder
druk komen te staan. Hier doet zich dus de noodzaak van vernieuwing voelen en
daarvoor biedt het model Cliteur geen enkel aanknopingspunt.

Dat kan verder verhelderd worden door ideaaltypisch twee modellen te onder-
scheiden ten aanzien van de vormgeving en organisatie van geestelijk werk. Aan de
ene pool vinden we het klassieke model zoals Cliteur zegt, gebaseerd op het uitgangs-
punt dat geestelijk verzorgers en hun cliënten tot dezelfde geestelijke stroming
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behoren, respectievelijk een gemeenschappelijke geestelijke achtergrond hebben.
Deze achtergrond "verschaft ook aan de relatie cliënt-verzorger een vertrouwelijk
karakter. Men behoeft niet alles aan elkaar 'uit te leggen'''. Men spreekt anders
gezegd dezelfde taal, men rekent zich tot hetzelfde collectief en de geestelijke verzor-
ging wordt door die gemeenschappelijkheid gedragen. In dit klassieke model spreekt
het vanzelf dat de identiteit van de geestelijk verzorger helder is afgebakend en door
het genootschap in kwestie nauwlettend wordt bewaakt. Het contact wordt immers
gedragen door de gemeenschappelijkheid, door de gedeelde identiteit. De geestelijke
verzorging bestaat erin dat de cliënt in de eigen vertrouwde levensbeschouwelijke
taal wordt bijgestaan en gesterkt.
Daartegenover vinden we een heel ander model, dat misschien aangeduid kan
worden als individuele begeleiding bij de omgang met bestaansvragen, of kortweg
individuele begeleiding. Het uitgangspunt is hier niet de beschikbaarheid maar juist
het (vooralsnog) ontbreken van een gemeenschappelijke taal waarin over bestaansvra-
gen gesproken kan worden. Een dergelijke taal moet juist in het onderlinge contact
ontwikkeld of gevonden worden, en wel zodanig dat dit zoekproces uiteindelijk
onder regie van de cliënt staat. Het uitgangspunt van het contact is het vermogen tot
geestelijke zelfZorg van de cliënt. Die wordt met andere woorden in het contact met
de begeleider niet bevestigd in of teruggeleid naar een gemeenschappelijke
levensbeschouwelijke identiteit, maar krijgt begeleiding bij het verhelderen van be-
staansknopen in termen van en in het licht van de eigen bestaansvisie of bestaans-
ethiek, los van collectieve levensbeschouwelijke handvatten als christelijk, humanis-
tisch, islamitisch of boeddhistisch. De betrokkene verhoudt zich met andere
woorden op een eigen, specifieke manier tot de tradities in kwestie en tot allerlei
andere bronnen van bestaansoriëntatie (bijvoorbeeld televisieprogramma's, een
prachtige zonsondergang of merkwaardige dromen). Zij doet dat niet in isolement,
maar in meer of minder intensief contact met significante anderen, zonder dat dit
contact in het teken staat van of uitmondt in een collectieve identiteit. Een dergelijke
individuele begeleiding kan niet op neutrale basis maar vereist een specifieke vorm
van normatieve professionaliteit: de betrokken professional dient zelf over een dui-
delijk gearticuleerde bestaansvisie of levensbeschouwelijke identiteit te beschikken
die zij in permanente kritische discussie met collega's vitaal, open en 'up to date'
houdt, bijvoorbeeld in het kader van een levensbeschouwelijk genootschap, een
behoorlijke beroepsvereniging of een andere groepering die over voldoende organisa-
torische basis beschikt om leerprocessen gestalte te kunnen geven, bijvoorbeeld via
een eigen tijdschrift, via supervisie en intervisie en via bij- en nascholing. Hier ligt
een belangrijk verschil tussen geestelijk werkers/begeleiders bij bestaansvragen ener-
zijds en andere professionele hulpverleners zoals artsen, psychologen of ortho-
pedagogen. Ook die worden in hun werk voortdurend met normatieve vragen
geconfronteerd en staan voor de noodzaak normatieve keuzes te maken die hun
technische professionaliteit te buiten gaan. Maar van hen kan en mag niet verwacht
worden dat zij inhoudelijk stelling nemen of raad geven met betrekking tot existen-
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tiële dilemma's en bestaansvragen, op basis van een existentieel doorleefde bestaans-
visie die zij op professionele basis vitaal en open houden. Precies dat mag van
geestelijk verzorgers of individuele begeleiders wel verwacht worden. In die zin is
gaat het bij alle vormen van geestelijk werk inderdaad om hulpverlening vanuit een
levensovertuiging, zoals Cliteurs eerste stelling benadrukt. Maar dat betekent geens-
zins dat die levensovertuiging collectie/behoort te zijn en al helemaal niet dat de
begeleider en diens cliënt die collectieve identiteit hoeven te delen.

ad B) De beginselverklaring als ondergrens

Goed beschouwd is zelfs binnen het klassieke model eigenlijk nauwelijks sprake van een
collectieve identiteit. Wanneer men zoals Cliteur de collectieve identiteit van humanis-
tisch geestelijk werker probeert te omschrijven aan de hand van de beginselverklaring uit
1973, stuit men al snel op het probleem dat die uitgangspunten zo algemeen zijn, dat ze
nauwelijks dienst kunnen doen als articulatie van een collectieve identiteit. Eerder gaat
het hier om een ondergrens,om een aantal uitgangspunten waaraan men hoe dan ook
zegt vast te zullen houden en waarop men dus ook altijd aangesproken kan worden.
Maar deze ondergrens laat de meeste inhoudelijke levensbeschouwelijke vragen volledig
onbeantwoord. Wat zegt de beginselverklaring van het hv over het verlies van een
geliefde, over de betekenis van doodgaan, over trouw of ontrouw in relaties, over de
omgang met dilemma's in de opvoeding van kinderen? Bar weinig. Dat is niet erg, want
dat is helemaal niet de bedoeling van een beginselverklaring. Het is voldoende wanneer
die op adequate wijze de uitgangspunten formuleert waar men in ieder geval op
aanspreekbaar is. Maar die uitgangspunten leggen daarmee natuurlijk geen levens-
beschouwelijke identiteit vast in de zin van inhoudelijke antwoorden op centrale levens-
vragen, of zelfs maar richtingwijzers voor de omgang daarmee.
In de praktijk van het humanistisch geestelijk werk vertonen dergelijke antwoorden
dan ook een grote variatie tussen de werkers onderling, of beter gezegd: de aanzetten
tot dergelijke antwoorden variëren in hoge mate. In de praktijk is het namelijk vaak
tasten naar een antwoord of kan men de poging daartoe zelfs beter achterwege laten
en is het genoeg om echt te luisteren en betrokken aanwezig te zijn (wat vaak
moeilijker is dan 'antwoorden geven').
De tegenstelling die Cliteur aanbrengt tussen een collectieve identiteit enerzijds en
een volledig geïndividualiseerde omgang met bestaansvragen anderzijds is dus zeer
kunstmatig. De collectieve identiteit waarover hij spreekt is niet meer dan een
gedeelde ondergrens van uitgangspunten waarop men in ieder geval aangesproken
kan worden. Binnen het kader van die uitgangspunten is vervolgens sprake van een
zeer grote variatie van inhoudelijke antwoorden of aanzetten daartoe en gelukkig
maar, want dat betekent dat er een goede kans bestaat dat die antwoorden verwor-
teld zijn in het eigen bestaan en de eigen reflexieve processen van de betrokkenen, in
plaats van kant en klare formules te vormen die men in een boekje na kan slaan. In
die zin lijkt mij dat juist voor humanisten kan gelden dat hun veronderstelde
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collectieve identiteit binnen bepaalde, betrekkelijk wijde grenzen een zeer grote
variëteit vertoont. Juist humanisten vormen als het goed is een multiculturele
samenleving in een notedop en kunnen daar voor uitkomen ook.
Ook al is de collectieve identiteit die Cliteur als uitgangspunt neemt altijd al
individueel verbijzonderd, desalniettemin maakt het natuurlijk verschil uit of men
als geestelijk werker of individueel begeleider namens het HV optreedt of niet. Niet
alleen omdat men daarmee op die uitgangspunten aanspreekbaar is, maar ook en
vooral omdat men daarmee volgens Cliteur (en volgens vele anderen, inclusief een
groot deel van de potentiële c1iëntèle) werkt vanuit een veronderstelde gemeenschap-
peLijke levensbeschouwelijke identiteit, waarin de cliënt bevestigd en gesteund dient
te worden. Zoals gezegd heeft dit klassieke model zeker bestaansrecht, maar kent het
minstens een grote beperking: het is onaantrekkelijk of zelfs onaanvaardbaar voor
een groeiend deel van de potentiële c1iëntèle dat niet als 'humanistisch' of 'christelijk'
of anderszins collectiviserend aangesproken wenst te worden. Ten overvloede: het
gaat hier om de vorm, niet om de inhoud, zoals treffend geïllustreerd wordt door de
ervaringen van een studente aan de UVH tijdens haar stage in een ziekenhuis in
Lelystad. Zolang zij zich als humanistisch geestelijk verzorger aan patiënten voorstel-
de, kreeg zij teleurstellend weinig contact. Toen zij overschakelde op de zin: "ik ben
hier voor de individuele begeleiding," wilden veel meer patiënten met haar in
gesprek komen en kon zij vervoLgens haar humanistische achtergrond probleemloos
in het gesprek inbrengen.
Dit is natuurlijk niet meer dan een anekdote en het is bovendien duidelijk dat er een
aantal plaatsen zijn waar de geestelijke verzorging volgens het klassieke model goed tot
zeer goed functioneert. Maar tegelijkertijd staat vast dat er nauwelijks sprake is van
uitbreiding en dat op veel plaatsen in de zorg de formatie onder druk staat. Dat is het
probleem waarvoor het klassieke model mijns inziens geen oplossing biedt, ook al dient
het krachtig verdedigd te worden op die plaatsen waar het wortel geschoten heeft.

ad C) Het klassieke model en de zorg voor kwaliteit

Mijn kernbezwaar tegen het perspectief dat Cliteur schetst luidt kortom dat hij de
toekomstige ontwikkeling van het humanistisch geestelijk werk wil binden aan één
vorm, en daarmee de mogelijkheden voor vernieuwing en aanpassing van het humanis-
tisch geestelijk werk aan veranderende omstandigheden blokkeert. Mijn punt is dus niet
dat het humanistisch geestelijk werk in zijn huidige gedaante geen bestaansrecht zou
hebben, want dat heeft het duidelijk wel. Mijn punt is wel dat het klassieke model met
name in de zorgsector vernieuwingen eerder blokkeert dan bevordert.

Dat wil ik verder verhelderen via de verhouding tussen de Wet Geestelijke Verzor-
ging en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In tegenstelling tot Paul Cliteur ben ik
helemaal niet zo blij met de Wet Geestelijke Verzorging. Het probleem daarmee is
namelijk dat deze wet het geestelijk werk helemaal vastpint op het klassieke model
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en daarmee de integratie van het geestelijk werk in het kwaliteitsbeleid van instellin-
gen vertraagt of zelfs belemmert. Het grote gevaar van de Wet Geestelijke Verzorging
is anders gezegd dat geestelijk werk door deze wet gereduceerd dreigt te worden tot
klassieke geestelijke verzorging, tot contact in het kader van een collectieve levensbe-
schouwelijke identiteit, tot een vorm van zorg voor belijdende protestanten, overtuig-
de humanisten, gelovige katholieken, islamieten en hindoes. Die hebben volgens de
Wet Geestelijke Verzorging allemaal recht op geestelijke zorg door een verte-
genwoordiger van hun eigen denominatie. Dat lijkt mooi, maar is op zijn zachtst
gezegd een mixed blessing. Niets let de instellingen namelijk om die zorg van buiten
te halen, om dominees, kapelaans, imans, pandits en humanistisch geestelijk werkers
op te laten draven wanneer patiënten expliciet om een vertegenwoordiger van hun
eigen denominatie vragen. Maar het geestelijk werk is dan wel gereduceerd tot
geestelijke verzorging en komt grotendeels los te staan van het inhoudelijke kwali-
teitsbeleid van instellingen. Hoogstens vormt de beschikbaarheid en toegankelijk-
heid van pluriforme geestelijke verzorging volgens het klassieke model een van de
kwaliteitskenmerken waarop instellingen aangesproken kunnen worden. Maar dat is
ook een gemiste kans, want daarmee wordt het bewust bezig zijn met bestaanskno-
pen en de daarmee verbonden existentiële vragen, met ethische dilemma's, met
vragen rond burn-out en emotionele vervlakking in de zorg, gebonden aan en
gereduceerd tot een beperkte vorm waarin dergelijke vragen aan de orde gesteld
kunnen worden, namelijk in termen van en tegen de achtergrond van een collectieve
identiteit. Dat is een gemiste kans, omdat daarmee de inhoudelijke expertise die in
het humanistisch geestelijk werk aanwezig is met betrekking tot dergelijke vragen
opgesloten dreigt te worden in deze beperkte vorm, terwijl tegelijkertijd filosofen,
psychologen en maatschappelijk werkers zich in toenemende mate op zingevingsvra-
gen gaan richten en professioneel aanbod op dat gebied ontwikkelen. Het is met
andere woorden een gemiste kans en een teken aan de wand dat de professionele
geestelijke verzorging in ons land tot nu toe niet de stap heeft kunnen maken naar
een meer omvattend beroepsprofiel, waarin naast individuele begeleiding ook kwali-
tatief onderzoek, werkbegeleiding, ethische en beleidsadviezen en scholingsactivitei-
ten een prominenten plaats innemen, zodat het voor alle betrokkenen vanzelfspre-
kend geweest zou zijn om in een sector waar normatieve vragen en zingevingsvragen
zo nadrukkelijk aan de orde zijn een prominente plaats toe te kennen aan professio-
nele geestelijk werkers. In plaats daarvan zwijgt de kwaliteitswet in alle talen over
geestelijk werk/geestelijke verzorging en is er kennelijk een apart wetje nodig om in
ieder geval de toegang tot zorginstellingen voor geestelijk verzorgers veilig te stellen.

Slot: Expliciet en impliciet humanisme

Wat betekent dit alles nu concreet voor de toekomst van het humanistisch geestelijk
werk? Ik wil die vraag proberen te beantwoorden via een kritiek op de smalle
taakstelling die Cliteur formuleert voor het HV. De twee kerntaken van het HV
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omschrijft hij als bezinning en geestelijke verzorging. Dat lijkt mij een veel te smalle
basis om de toekomst van het HV met enig vertrouwen tegemoet te kunnen zien.
In een artikel in Rekenschap heb ik recentelijk een lans gebroken voor de ver-
schuiving van expliciet naar impliciet humanisme die door het bureau van het
verbond geëntameerd is.3 De kern van die verschuiving is dat een eigentijds huma-
nisme niet in de eerste plaats in de vorm van collectief aangehangen uitgangspunten
uitgedragen dient te worden noch via het streven naar een helder afgebakende
collectieve identiteit vorm gegeven zou moeten worden, maar performatief waar
gemaakt moet worden, als 'humanism in use', zoals Douwe van Houten zegt. Dat
wil zeggen: niet in woorden maar in daden. in de vorm van activiteiten en inhoude-
lijk aanbod waarin de doelgroep niet als verhoopt humanist wordt aangesproken, als
potentieel lid van de eigen wij-groep, maar benaderd wordt als autonome personen
op een manier die individuele betrokkenheid oproept interesse wekt, die intrinsieke
betekenis voor haar heeft. zonder dat tegelijkertijd de boodschap meeloopt dat die
interesse en die betekenis idealiter uit dienen te monden in een lidmaatschap of een
andere, vagere vorm van wij-identiteit. Vanuit het perspectief van een impliciet
humanisme gezien is het betrekkelijk oninteressant of mensen zich humanist (laten)
noemen of niet. Het gaat om de kwaliteit van hun handelen, om de waarden die
daarin gestalte krijgen, niet om het gemeenschappelijk belijden daarvan.
Ik denk dat het tijd wordt om de verschuiving van expliciet naar impliciet humanis-
me ook gestalte te geven op het gebied van de humanistisch geïnspireerde begelei-
ding bij de omgang met bestaansvragen. Het is toch eigenlijk droevig om te zien hoe
beperkt het scala van activiteiten is waarop het HV zich in dit opzicht richt. Na het
overhaaste afstoten van de vrijwillige levensbeschouwelijke hulpverlening enkele
jaren geleden. rest naast het professionele geestelijke werk volgens het klassieke
model alleen de uirvaartbegeleiding, en die gedijt alleen in het Noorden van het land
echt goed. In het licht daarvan getuigt het toch van weinig visie en dadendrang
wanneer de voorzitter van het HV naast de bezinning alleen het klassieke humanis-
tisch geestelijk werk tot de kerntaken van het HV rekent. temeer wanneer men
bedenkt dat de aandacht voor zingevingsvragen maatschappelijk alleen maar toe-
neemt. Wanneer het HV in die situatie het klassieke humanistisch geestelijk werk
sacrosanct verklaart en tot het maatgevende model uitroept, dreigt zij niet alleen in
de zorgsector maar ook daarbuiten belangrijke uitbreidingsmogelijklleden voor
nieuwe vormen van professionele en vrijwillige begeleiding te missen.
Waarom zou het HV niet serieus gaan nadenken over een scala aan humanistisch
geïnspireerde begeleidingsvormen naast het klassieke humanistisch geestelijk werk?
Is het vanuit het perspectief van de 'grote strijd' gezien niet een duidelijk belang van
de humanistische beweging in Nederland om zoveel mogelijk mensen in aanraking
te brengen met humanistisch geïnspireerde ideeën, om zoveel mogelijk praktijken te
bevorderen waarin mensen meer op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om
kunnen gaan en elkaar meer ruimte kunnen geven om te spreken en gehoord te
worden over datgene waar het hen echt om gaat? Moeten daar dan niet nieuwe
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vormen voor ontwikkeld worden? Is het dan wel verstandig om alle gedachten en
ideeën die in die richting gaan de pas af te snijden met het argument dat daardoor
mogelijkerwijs de belangen van het bestaande humanistisch geestelijk werk geschaad
kunnen worden? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Over de kleine strijd of
over de grote strijd? En over wiens kleine strijd? Om wiens belangen gaat het
eigenlijk in dit verband? Om de materiële belangen van de betrokken professionals
of om de existentiële en spirituele belangen van degenen voor wie humanistisch
geïnspireerde vormen van begeleiding bedoeld zijn?
Tegen deze achtergrond lijkt het mij dringend noodzakelijk dat het HV keuzes gaat
maken. Ofwel een keuze voor het hoe dan ook verdedigen en versterken van het
bestaande, ofwel een keuze voor uitbreiding en vernieuwing, met respect voor maar
zonder verabsolutering van het bestaande. Die laatste keuze zou concreet ingevuld
kunnen worden door naast het humanistisch geestelijk werk minstens twee andere
vormen van humanistisch geïnspireerde begeleiding te ontwikkelen.
In de eerste plaats via de oprichting van Centra voor bestaansvragen in samenwerking
met andere humanistische organisaties, zoals Humanitas, de HSHB en de UVH.

Vanuit dergelijke centra kan een gevarieerd aanbod van professionele vormen van
dienstverlening worden ontwikkeld op het gebied van bestaansvragen in brede zin,
variërend van individuele begeleiding, groepsgesprekken en filosofische cafés tot
kwalitatief onderzoek, werkbegeleiding en organisatieadviezen. Bovendien kunnen
dergelijke centra als knooppunten voor het stimuleren, begeleiden en ondersteunen
van vrijwilligerswerk dienen.
In de tweede plaats lijkt mij dat serieus nagedacht dient te worden over de nadere
vormgeving van het tweede model voor geestelijke zorg/individuele begeleiding dat
ik hierboven in grove lijnen heb aangeduid. Het gaat hier om een vorm van begelei-
ding die niet vertrekt vanuit of betrokken is op collectieve identiteiten, maar zonder
neutraal te zijn nadrukkelijk boven- of inter-denominationeel gekleurd is. Het gaat
hier om professionals op het gebied van zingevingsvragen die zelf een duidelijke
bestaansvisie hebben zonder dat hun contacten met hun cliënten in het teken staan
van het overdragen van die bestaansvisie. De inzet van het contact is het onder-
steunen van het reflexieve vermogen van de cliënt, uitgaande van de eigenheid van
en het verschil tussen de gesprekspartners, in plaats van de gemeenschappelijkheid.
Aanzetten hiertoe zijn zoals bekend nu al te vinden in sommige ziekenhuizen, waar
de geestelijke verzorging op boven-denominationele basis georganiseerd is: patiënten
krijgen niet een pastor of een humanistisch raadsvrouw aan hun bed, maar een gees-
telijk verzorger, punt. Alleen wanneer de betrokkenen daar expliciet om vraagt of dat
voor een goede begeleiding noodzakelijk blijkt te zijn, wordt een begeleider met een
overeenkomstige geestelijke achtergrond te hulp geroepen, maar dat is zelden het
geval. De meeste patiënten zijn geïnteresseerd in een goed gesprek, in iemand die
echt naar ze luistert en in existentiële vragen zelf ergens voor staat zonder zijn eigen
standpunt op te dringen - en als aan die voorwaarde is voldaan zal het worst zijn of
de achtergrond van de betrokkene nu katholiek, protestant of humanistisch is.
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Voortbouwend op deze praktijk moet het mogelijk zijn om de aanzetten tot verbre-
ding en verdieping van het eigen beroepsprofiel die nu al binnen het humanistisch
geestelijk werk en het pastoraat te vinden zijn uit te breiden in de richting van een
profiel voor 'geestelijke zorg nieuwe stijl'. Kenmerkend daarvoor is niet alleen het
multi-denominationele karakter van de geboden zorg, maar ook een breed pakket
van taken en deskundigheden: naast individuele begeleiding en groepswerk, ook
onderzoek, werkbegeleiding, beleidsadviezen en educatieve activiteiten.
Wat let het HV om hier voorop te gaan lopen en in samenwerking met de kerken en
eventueel met andere in aanmerking komende groeperingen een nieuwe vorm van
professioneel boven-denominationeel begeleidingsaanbod op basis van een levens-
overtuiging van de grond te trekken, met name gericht op die plekken in de zorg
waar het klassieke model nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen of waar het
zodanig onder druk staat dat er binnen afzienbare tijd alleen nog maar geestelijke
verzorging op afroep beschikbaar zal zijn? Of is het HV als het er op aankomt alleen
geïnteresseerd in activiteiten die onder haar eigen naam opereren en doet 'de grote
strijd' eigenlijk niet echt ter zake?

Ik besef dat ik met het voorafgaande minstens zoveel vragen oproep als beantwoord,
maar hopelijk is mijn inzet net zo duidelijk geworden als die van Cliteur. Het gaat
mij er niet om het bestaande humanistisch geestelijk werk in gevaar of in diskrediet
te brengen. Het gaat mij er wel om het taboe op nadenken over verandering en
vernieuwing te doorbreken dat het HV zichzelf zou opleggen wanneer het perspectief
dat Cliteur heeft uitgezet voor de komende jaren de koers van het HV met betrekking
tot geestelijke zorg zou gaan bepalen. In die zin is het inderdaad tijd om te kiezen.

Noten

I) Vgl. hiervoor de heldere analyse van deze materie door Marijke Prins in Prakti-
sche Humanistiek, nr. 14, december 1994, p. 15-23.

2) Vgl. bijvoorbeeld de discussie rond het communitarisme aan de hand van
Charles Taylors boekje De malaise van de moderniteit, Kok, Kampen, 1995.

3) Vgl. Harry Kunneman, 'Impliciet en expliciet humanisme. Notities over de
toekomst van het Humanistisch Verbond', in: Rekenschap, Jrg. 421nr. 3, juni
1995, p. n6-124- Vgl. ook de reactie van Rob Tielman in het daaropvolgende
nummer van Rekenschap: 'Iets is niet humanistisch omdat er humanistisch op
staat', september 1995, p. 198-200.
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Kwaliteit anders bekeken

Verslag van een symposium

Jan van Eupen
Een universiteit die maatschappelijke dienstverlening als haar derde
maatschappelijke taak beschouwt (naast wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek) moet natuurlijk zo nu en dan een symposium organiseren.
Op 9 juni van dit jaar organiseerde de Universiteit voor Humanistiek
(UvH), in samenwerking met het Werkverband Organisaties van Chro-
nisch Zieken (woez), een bijzonder geslaagd symposium onder de titel
'Kwaliteit anders bekeken:

Ruim 150 deelnemers werden op die vrijdagmiddag verwelkomd door prof.dr Henk
Manschot, die verduidelijkte dat de UVH en het wocz elkaar gevonden hadden in
een benadering van het gekozen onderwerp, kwaliteit van zorg en kwaliteit van
leven, vanuit hetzelfde perspectief, dat van de langdurige zorggebruikers, mensen
met een chronische hulpvraag.
Dat is een ander perspectief dan dat van de zorgaanbieders of van de zorgverzeke-
raars, zo werd deze middag opnieuw erg duidelijk, en ook anders dan dat van de
overheid, die bezig is met het formuleren van een Kwaliteitswet Zorginstellingen,
maar daarbij zover gaat in het modieuze, marktconforme denken, dat ze de zorgleve-
ranciers vooral benadert als vrije ondernemers, die je als de (terugtredende) overheid
niet teveel voor de voeten moet lopen.
Toen het symposium werd gehouden, had de Nationale Ombudsman nog niet
vastgesteld hoe nalatig en zorgeloos het terugtredende Ministerie van Volksgezond-
heid in de tachtiger jaren was omgesprongen met de risico's van aids-besmetting van
hemofiliepatiënten. Nu dat inmiddels wel bekend is, en door minister Borst ruiter-
lijk erkend is, kan het misschien de discussie over het wetsontwerp van de Kwaliteits-
wet Zorginstellingen positief beïnvloeden, zodat de overheid alsnog inziet dat ze
haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de volksgezondheid niet zomaar kan
afschuiven naar de zorgverleners of zorgfinanciers.
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Politiek is ook op dit beleidsterrein te belangrijk om alleen aan politici over te laten.
Bij de verdere gedachtenwisselingen over de kwaliteitseisen die aan de zorgverlening
gesteld dienen te worden, èn bij de feitelijke organisatie van de kwaliteitsbewaking,
zal extra aandacht besteed moeten worden aan het gebruikersperspectief, opdat
gebruikers van zorg - als 'derde' partij, naast financiers en aanbieders - eindelijk
serieus genomen zullen worden. Dat de UVH en het wocz daaraan met het organise-
ren van dit symposium een bijdrage hebben geleverd getuigt van alertheid en
maatschappelijke betrokkenheid.

Kwaliteit van leven als uitgangspunt

Het was prof.dr Douwe van Houten, die op het symposium het theoretische uit-
gangspunt formuleerde in zijn inleiding over 'Bouwstenen voor een theorie van de
zorg'. Hij constateerde dat bij het spreken over kwaliteit van de zorg het accent wel
erg sterk is komen te liggen op het zorgaanbod. Men vraagt zich af of het wel
doelmatig, doeltreffend en klantvriendelijk genoeg is, of er - ten behoeve van het
zorgmanagement - afdoende kwaliteitssystemen met bijbehorende meetinstrumen-
ten zijn ontwikkeld, zodat het 'zorgprodukt' optimaal op de 'zorgvraag' afgestemd
kan worden.
Het spreken in de marktmetafoor is in de zorgsector razendsnel gemeengoed gewor-
den. Dat het bij zorg echter vooral om processen gaat, om wederzijdse relaties tussen
mensen met een vraag om hulp en hulpverleners, wordt daarbij gemakkelijk verge-
ten. Mensen worden gereduceerd tot 'zorgconsumenten', met als inzet dat de klant
tevreden moet zijn.
Maar een theorie van de zorg, die andere aspecten van het leven uit het oog verliest,
is te smal. Ook (of juist) voor mensen met een langdurige of chronische afhankelijk-
heid van zorg is het van belang, dat de kwaliteit van leven als uitgangspunt wordt
genomen, in plaats van de kwaliteit van de georganiseerde zorg als een op zichzelf
staand fenomeen. Mensen met een langdurige zorgvraag kopen geen zorgprodukten,
zoals een reisconsument een vliegvakantie boekt. Ze zijn, onvrijwillig, aangewezen
op zorg en hulpbehoevend. Om dan van klanten te spreken is op z'n minst mis-
leidend. Het suggereert vrijheid waar sprake is van kwetsbaarheid. Ook daarom zal
zorg bezien moeten worden vanuit het perspectief van zo goed mogelijk leven, en
kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van een kwalitatief waardevol leven. Daarbij
gaat het om subjectieve ervaringen, waarbij het eigen verhaal van degene die op zorg
aangewezen is, er wezenlijk toe doet.

Leven is meer dan verzorgd worden

Van Houten bracht voor de discussie die middag - waar wegens tijdgebrek tengevol-
ge van een wat overdadig programma helaas weinig van kwam - de volgende vier
stellingen in:
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I. Naarmate de emancipatie van mensen met een langdurige hulpvraag zich verder
voortzet, zullen deze mensen met meer klem eisen dat rekening wordt gehouden
met hun eigen levensplannen en met de plaats die zorg daarbinnen inneemt.

2. Er wordt te gemakkelijk van uitgegaan dat de kwaliteit van de zorg door
degenen die langdurig aangewezen zijn op zorgvoorzieningen, als doorslag-
gevend wordt ervaren voor de kwaliteit van hun leven.

3. De referentie aan de marktmetafoor kan ertoe leiden dat relationele aspecten
van zorgverlening sterk veronachtzaamd worden. Dit is echter geen gevolg van
de opstelling van zogenaamde 'zorgconsumenten' .

4. Het verdient aanbeveling om beleidmakers en managers die betrokken zijn bij
kwaliteitsbeleid enige tijd in de rol van gebruiker stage te laten lopen in een
zorginstelling of ze anderszins zich te laten inleven in deze rol.

Bij de laatste stelling werd door iemand in de zaal een vraagteken gezet: brengt dit
geen pseudo-kennis in, die riskant kan zijn, omdat een beleidmaker die denkt dat hij
het begrijpt gevaarlijker is dan een beleidmaker die zich er van bewust is dat hij het
niet uit eigen ervaring kan weten?

De noodzaak van een zorgethiek

Aan de lezing van Van Houten was nog een interview vooraf gegaan met prof.dr
Joan Tronto, de auteur van Moral Bounderies. A Political Argument for an Ethic of
Care (New York, 1993). Het was natuurlijk aardig voor de UVH om haar in dit
gezelschap te kunnen presenteren als bijzonder hoogleraar van de UVH op het gebied
van de theorie van de zorg, maar dit onderdeel van het programma was niet echt in
het symposium geïntegreerd.
Tronto's definitie van zorg, als proces van activiteiten gericht op instandhouding,
continuering en herstel van alles wat nodig is om zo goed mogelijk te leven, werd
helaas niet in verband gebracht met de kwaliteitsdiscussie, noch met de speciale
positie van mensen met een chronische ziekte.
Tronto sprak over het onderscheid tussen caring about, taking care of, care-giving en
care-receiving, zoals ze ook in haar boek uitgebreid doet. Een inspirerende visie, die
zeker aanknopingspunten biedt voor een kwalitatieve benadering van zorg, waarin
'deugden' als attentiveness, responsibility, competence en responsiveness,meer centraal
staan. In een kort interview kan dat echter hoogstens even aangestipt worden.
Ook benadrukte Tronto de noodzaak van een zorgethiek, ter aanvulling op een
rechtenethiek. Doch de inbedding van haar denken in de Amerikaanse maatschappij
- waar een gezondheidszorgsysteem functioneert waarin alles kan als je ervoor
betaalt, en waar zelfs het recht op basiszorg gekocht kan worden (en verspeeld kan
worden door have nots!) - kan misschien in een wetenschappelijke discussie verdis-
conteerd worden, in een debat met Nederlandse praktijkmensen en patiënten blijft
het dan toch wat abstract en academisch.
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Tronto's toezegging om In een volgend boek meer aandacht te besteden aan de
relatie tussen dependency, independency en interdependenee heb ik vol verwachting
genoteerd.

Patiëntgerichtheid als kwaliteitseis

Als tweede inleider gaf dr Marijke Prins, eveneens werkzaam aan de UVH, een
kritisch commentaar op de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een helder betoog liet
zij zien dat in de toekomstige wet het woord 'patiëntgerichtheid' weliswaar genoemd
wordt als één van de kwaliteitseisen (naast efficiency en effectiviteit) waaraan de
zorgverlening moet voldoen, maar aan een belangrijk aspect van de gerichtheid op
de patiënt wordt voorbijgegaan, namelijk de erkenning van het mens-zijn van pa-
tiënten en de betekenis van de kwaliteit van zorg voor de kwaliteit van leven.
Via de Kwaliteitswet wil de overheid zorginstellingen verplichten om op systemati-
sche wijze de kwaliteit van de zorgverlening te bewaken, te beheersen en te verbete-
ren. Alle heil wordt verwacht van een kwaliteitssysteem, een geheel van procedures en
richtlijnen, ontwikkeld door het management van zorginstellingen, waardoor een
uitgekiend kwaliteitsbewakingssysteem ontstaat. Zo'n systeem zou toereikend moe-
ten zijn om aan de eisen van doelmatigheid, doeltreffendheid en patiëntgerichtheid
te voldoen.
Ongetwijfeld kan door het goed regelen van behandelingsovereenkomsten (met
recht op informatie en inzage voor cliënten), veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig-
heidsnormen, omgangsregeIs en klachtenbehandelingsprocedures veel bijgedragen
worden aan een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Maar kwalitatief mens-
waardig is nog net een extra dimensie, die niet met juridische waarborgen en
klachtenrecht te ondervangen is.
Echt patiëntgericht werken gaat over meer dan inspraak, recht op informatie en een
correcte bejegening. Hoe ervaren patiënten hun afhankelijkheid van zorgverleners,
hun overgeleverd zijn aan hoogwaardige gezondheidszorg? Hoe kunnen patiënten
communiceren met 'het systeem' over hun angsten en onzekerheden, hun pijnerva-
ringen, hun hunkering naar troost en begrip?
Wat maakt mensen eigenlijk tot een patiënt? Hun ziekte? De afstand tot de deskun-
dige? Of hebben zij als patiënt een eigen verantwoordelijkheid? En vragen zij van
daaruit - dit kan vooral bij mensen met een chronische ziekte waargenomen worden
- om erkenning dat ziek-zijn ook positief groeiproces kan betekenen? Met de
mogelijkheid om een innerlijke krachtbron aan te spreken, die positieve energie
aanboort en activeert.
Patiënten vragen niet alleen om verantwoorde zorg, maar ook om toegewijde zorg,
met gevoeligheid, met alertheid voor de immateriële, geestelijke dimensie in het
proces van ziek-zijn. Vanuit die invalshoek worden andere kwaliteitseisen gesteld,
wordt inderdaad kwaliteit anders bekeken.
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Zorgplicht geen garantie voor goed zorgbeleid

Na de pauze kwamen de ervaringsdeskundigen uit de zorgsector aan het woord: twee
'cliënt-deskundigen' en twee 'aanbod-deskundigen'.
Conny Bellemakers sprak vanuit drie rollen: die van chronisch patiënt, van cliënt-
deskundige en van onderzoeker. Zij presenteerde een schets van het leven van
mensen met mobiliteitsbeperkingen, ging in op inhoud van de Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG),die sinds I april 1994 het wettelijk kader biedt voor de door
gemeenten te treffen regelingen voor woon- en leelVoorzieningen waarop gehandi-
capten aanspraak kunnen maken. Bellemakers beschreef de verschillende rollen van
en spanningen tussen lokale bestuurders en ambtenaren enerzijds en mensen met
een handicap en hun organisaties anderzijds, bij het invulling geven aan de zorgplicht
van gemeenten op basis van deze wet.
In de praktijk blijkt dat gemeentelijke functionarissen zich vooral met budget-
beheersing bezig houden. Dat hebben zij tot primair doel verheven. Dientengevolge
zien mensen met een handicap zich geconfronteerd met voortgaande bezuinigingen
op individuele vervoersvoorzieningen, met lagere kilometerlimieten bij deelname
aan een collectief vervoerssysteem en met allerlei nieuwe - vaak forse - eigen
bijdragen (omdat de 'doelgroep' met de bejaarden werd uitgebreid, zonder dat het
budget dienovereenkomstig werd verhoogd). Gemeenten blijken voorts hun voor-
liefde voor regels en procedures ook bot te vieren op de WVGen de burgers die
daarop aangewezen zijn.
Van een inhoudelijke reflectie op gehandicaptenvraagstukken blijkt nauwelijks spra-
ke te zijn. Inhoudelijke kennis omtrent de problematiek van gehandicapten blijkt
onvoldoende aanwezig te zijn. Interacties met gehandicapten en hun organisaties
blijken veel gemeenten als problematisch te ervaren. Kortom: de invoering van de
WVGbetekende voor de meeste mensen met een handicap een verdere aantasting van
hun toch al slechte maatschappelijke positie.
Bellemakers maakte duidelijk hoe belangrijk het is, dat gemeentelijke functionaris-
sen (bestuurders, ambtenaren en GGD-indicatoren) gaan nadenken over de wijze
waarop zij hun nieuwe rol van zorgaanbieders verantwoord vorm kunnen gegeven.
En dat het cruciaal is dat ze alsnog kennis en inzicht verwerven in de omvang en de
samenstelling van de doelgroep en in de problemen waarmee deze mensen dagelijks
geconfronteerd worden. Zij dienen zich te verdiepen in de door hun cliënten ervaren
kwaliteit van het dagelijks bestaan. Dat perspectief zou het vertrek- en eindpunt van
alle beleids- en zorgactiviteiten moeten zijn.

Chronisch zieken vragen aandacht

Ingrid Baart, cliënt-deskundige van de Rijksuniversiteit Utrecht en bestuurslid van
de wocz, sprak over de herinneringen die mensen met een handicap veelal bewaren
aan confrontaties met ambtenaren en keuringsartsen. Helaas overheersen vaak de
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negatieve ervaringen. Het blijkt dat chronisch zieken bijna voortdurend in onder-
handeling moeten zijn met hun omgeving, in een poging om te communiceren over
hun behoefte en hun bereidheid om, ondanks hun handicap, te blijven deelnemen
aan de samenleving.
Ook Baart benadrukte dat het lichamelijke aspect van chronisch ziek zijn, de disease,
de kwaal of handicap in enge zin, in combinatie gezien moet worden met de illness,
de chronische ziekte en de consequenties van de ziekte voor het leven van de zieke
mens.
Omtrent beide aspecten ondervinden chronisch zieken bij bestuurders, ambtenaren
en keuringsartsen zoveel onbegrip en onvermogen, zoveel gebrek aan kennis, inzicht
en vaardigheden, dat de noodzaak van bijscholing voor deze functionarissen evident
is. Iedere bestuurder, iedere keuringsarts, iedere ambtenaar die met chronisch zieken
te maken krijgt zou op cursus moeten, om te leren zinvol te communiceren. Dat zou
wellicht kunnen leiden tot meer begrip voor de situatie van chronisch zieken.

Zorgaanbieders voelen zich belemmerd

De volgende bijdrage was van Mieneke Hardeman, directrice van 'Het Dorp' in
Arnhem. Zij reageerde vooral op het verhaal van Marijke Prins, en erkende dat in de
praktijk aandacht voor het geestelijk proces er inderdaad vaak bij inschiet. "Er is zo
weinig tijd", is vaak het excuus, en uitvoerende werkers in de gezondheidszorg
hebben vaak gekozen voor een 'doe-vak' in plaats van een 'praat-vak'. Ze zijn meer
vertrouwd met praktische handelingen dan met mentale ondersteuning. Ook wordt
in de heersende opvatting over professionalisering het element 'afstand houden' nog
steeds benadrukt. De discussie (of strijd) over de meest geëigende discipline voor
hulpverlening aan chronisch zieken is nog niet uitgewoed.
Hardeman was het volledig eens met de stelling dat kwaliteitsbeheersing geen enkele
garantie geeft voor kwaliteitsbeleving en dat een goede bejegening veel belangrijker
is dan een mooi systeem. Maar: "Liever niet nog een wet erbij. We hebben nu al een
vertaler van wetten moeten aan trekken".

'Goede kwaliteit tegen redelijke prijs'?

Or Paul van Dijk, adviserend geneeskundige bij ZAG zorgverzekeringen, zou reageren
als een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars, de financiers die in het gezond-
heidszorgcircuit een steeds belangrijker stem krijgen. Hij haastte zich om de toe-
hoorders te verzekeren dat DE verzekeraar niet bestaat.
Na zijn bijdrage gehoord te hebben ben ik geneigd te hopen dat ook DE verzeke-
ringsdeskundige niet bestaat, of in elk geval niet past in het profiel dat Van Dijk er
van te zien gaf. Uit niets bleek dat hier een medicus aan het woord was. Het ging
alsmaar over 'marktwerking', 'compromissen sluiten', 'met partijen om de tafel zit-
ten', 'kwaliteitskaders maken', 'wij zetten in op goede procedures', 'wij willen waar
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voor ons geld', 'goede kwaliteit tegen redelijke prijs', 'voordelige keus', 'de beste
koop', ete., etc. De meest kwalitatieve opmerking van zijn hele betoog was, dat "je
creatief met de regels moet omgaan".
Een teleurstellende bijdrage, waarin Van Dijk het schrikbeeld bevestigde van een
rolopvatting bij zorgverzekeraars, die menen aan hun premiebetalers (en aandeel-
houders) verplicht te zijn om ook in de zorgbranche het beste produkt voor de
laagste prijs te leveren, waarbij - ondanks enige vrijblijvende klant-is-koning-reto-
riek - de opvatting dat de dokter het beste weet wat goed voor u is, dominant
aanweZIg was.

Zorg als onderdeel van het menselijk bestaan

Het symposium werd afgesloten met een forumdiscussie, die bekwaam werd geleid
door A. van der Zeyden, de voorzitter van het wocz. De (meeste) inleiders fungeer-
den als panelleden.
Enkele nieuwe elementen, die vanuit de zaal werden ingebracht, hadden betrekking
op:

De existentiële angst van mensen in hun directe confrontatie met ziekte en
dood, en daarom gewenste aandacht voor hulp bij filosoferen als een vorm van
'leren sterven';

de spanning tussen enerzijds het recht op zelfbeschikking van patiënten en
anderzijds de behoefte aan kwaliteitsverbetering van de zorgverlening;
de discrepantie tussen de leefwereld van patiënten en het systeemdenken in de
zorgsector. Wellicht is er iets aan te doen door beter te luisteren naar de mensen
die het uitvoerende werk doen, en door gebruikers actief te betrekken bij het
nadenken over de kwaliteit van het gebodene;
de angst bij patiënten voor consequenties of sancties bij het ter sprake brengen
van kritiek op hulpverleners. Iets wat met goede afspraken maken en verwijzing
naar andere hulpverleners niet altijd te verhelpen is;
de hulp die patiënten kunnen ondervinden van het creëren van relaties waarin
mensen hun gevoelens van eigen afhankelijkheid kunnen thematiseren;
de constatering dat bejegening van patiënten niet los staat van de bejegening van
werknemers in de zorgsector. Het personeelsbeleid is daar vaak erbarmelijk met
nauwelijks mogelijkheden voor eigen initiatief, voor ontwikkeling, voor car-
rièreplanning. "De zorgwereld is een kille wereld";
het feit dat ambulante chronisch zieken soms liever spreken over hulpverlening
dan over zorg;
de voordelen van de vrijplaats voor geestelijk werkers, met name voor het
'belangeloos' luisteren naar mensen;
het feit dat rolopvattingen bij zorgaanbieders en zorgvragers belemmerend kun-
nen werken. Patiënten houden vaak ook zelf gezagsverhoudingen in stand.

40 Praktische Humanistiek nr. 17 - september 1995, 5e jaargang



de overtuiging dat iedereen langdurig aangewezen is op zorg: afhankelijk zijn
van zorg is niet iets voor 'hullie' of 'Zullie' maar iets voor ons allemaal.

Van Houten kreeg tenslotte het laatste woord, dat hij benutte om vast te stellen dat
het symposium vooral had duidelijk gemaakt:
r) dat er in de zorgsector zorgelijke ontwikkelingen gaande zijn;
2) dat een chronisch tekort aan (zelf)kennis bij beleidmakers 'zorgen baart;
3) dat veel zorg besteed zal moeten worden aan het vermogen om je in te leven in

wat het is om ziek te zijn, om afhankelijk te zijn, om (soms langdurig of zelfs
permanent) aangewezen te zijn op zorg.

De conclusie kan zijn dat kwaliteit van zorg, maar dan wel anders bekeken, ons allen
een zorg zou moeten zijn.

Op de terugweg viel me pas de toepasselijke tekst uit het boek van Joan Tronto op,
afgedrukt op de achterkant van het symposiumprogramma: "Although care is not
the only principle for modern moral life, it is a crucial concept for an adequate
theory of how we might make human societies more moral."

De gebundelde teksten van het symposium 'Kwaliteit anders bekeken' samen met
het interview met Joan Tronto en een impressie van de forumdiscussie, zijn uitgege-
ven door de Stichting Dienstverleners Gehandicapten. De publicatie is verkrijgbaar
tegen vergoeding van verzend- en administratiekosten. Adres: Stichting Dienstverle-
ners Gehandicapten, Postbus 222, 3500 AE Utrecht. Tel. 030-2769970.
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100 iaar Weezenkas

L.N. Weber

De Vereniging Weezenkas

We bevinden ons in de jaren van de jubilea en herdenkingen: 25 jaar HIVOS,40 jaar
HSHB, 50 jaar Humanitas, 50 jaar Humanistisch Verbond, 50 jaar bevrijding en 100
jaar SDAP/pveiA.Er is nog één, voor velen helaas onbekende, honderdjarige in de
familie.
In 1995 is het 100 jaar geleden dat A.H. Gerhard de Vereniging Weezenkas oprichtte.
Gerhard behoorde tot de zogenaamde 12 apostelen van de SDAP.Hij was een rode
schoolmeester die zich volledig inzette om de levensomstandigheden van de arbei-
ders in zijn tijd te verbeteren. Zijn ideeën publiceerde hij in het blad De Dageraad.
Daarin hadden allerlei vrijdenkers de mogelijkheid om hun gedachten wereldkundig
te maken. Vrijdenkers onttrokken zich aan de dogmatiek en aan de plichten die een
kerk haar leden oplegde. Allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn mede via publikaties in
De Dageraad begonnen. Zowel socialistische als liberale stromingen en ook de eerste
vakbonden ontstonden in deze tijd.
In de tweede helft van de negentiende eeuw stapten velen bewust uit de kerk om
zich van deze druk te bevrijden. Daaraan zat voor arbeiders echter een grote
moeilijkheid. Bij ontslag, ziekte of overlijden van de kostwinner, kon het gezin in
problemen komen, want op steun van diaconie of armenzorg hoefde men niet te
rekenen als men zijn eigen weg ging.
Uit solidarireit ging men over tot het stichten van allerlei fondsen: een bijstandskas,
een ziekenkas, een weduwenkas. Zo ontstond er ook een wezenkas, bijeengebracht
met centen en stuivers. Het doel was de wezen van de leden te behoeden voor
armoede en bedelarij en tevens hun verzorging en opvoeding op zich te nemen tot
het moment dat zij zelf de kost konden verdienen. Het was geen rijkdom voor deze
kinderen maar men voorkwam situaties zoals door Andersen beschreven in Het
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meisje met de zwaveLstokken of door Heyermans in Op hoop van zegen.
Veel fondsen zijn in de loop der jaren verdwenen, maar de Weezenkas is blijven
bestaan, na samengaan met andere fondsen. Het is misschien niet verwonderlijk dat
op zeker moment de Weezenkas de enige eigenaar was van een levensverzekerings-
maatschappij met de naam Aurora. Aurora betekent dageraad!
Aurora groeide voorspoedig en werd na de tweede wereldoorlog opgenomen in
andere levensverzekeringsmaatschappijen. In Aurora gekweekt vermogen kwam vrij
voor de Vereniging Weezenkas en werd deskundig belegd. Een ander deel van het
vermogen van Aurora kwam later vrij via professor De Winter, de directeur van
Aurora. Met dat bedrag (2 miljoen!), werd in 1986 het Humanistisch Instituut voor
Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS) opgericht.

Hoewel de geschiedenis van de Weezenkas boeiend is, ga ik er hier niet verder op in.
Voor geïnteresseerden zij slechts vermeld dat men bezig is ter gelegenheid van het
wo-jarig bestaan van de Vereniging Weezenkas een jubileumboek te schrijven.

De Weezenkos in deze tijd

Gedurende de laatste jaren is er zo'n f 25.000,- per jaar uitgekeerd aan steun voor
wezen en halfWezen, want ook in deze tijd kan het overlijden van de kostwinner
(-ster) ernstige moeilijkheden opleveren voor een gezin. Was men vóór het overlijden
van de kostwinner al lid van de Vereniging Weezenkas, dan zal de vereniging
bijspringen, zodat de kinderen niets hoeven te ontberen en normaal hun gewenste
opleiding of studie kunnen voortzetten. Allerlei tegemoetkomingen zijn dan moge-
lijk. In de informatiefolder van de vereniging staan een aantal voorbeelden uit-
gewerkt.
Gezien de uitgangspunten van de Weezenkas, staat het lidmaatschap van de Weezen-
kas ook nu nog alleen open voor die meerderjarigen, die zich niet als lid van een
kerkgenootschap beschouwen. Het lidmaatschapsgeld voor de vereniging bedraagt
nog steeds f 20,- per jaar. U leest het goed: twintig gulden.

De Stichting Weezenkos

Het vermogen van de Vereniging Weezenkas wordt beheerd door de afzonderlijke
Stichting Weezenkas. Elk jaar ontvangt de vereniging uit de opbrengst datgene wat
zij nodig heeft voor haar verplichtingen, dat wil zeggen voor de kosten van de
verzorging en opvoeding van de pupillen.
De taak van de Stichting Weezenkas is het vermogen zo goed mogelijk rentegevend
te beleggen en de opbrengst te besteden op de wijze zoals aangegeven in de statuten.
Uiteraard is het daarbij de vereniging die als eerste in aanmerking komt, voor het
bedrag dat zij nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden, dus voor de
kosten van verzorging en opvoeding van de pupillen. Nadat de stichting aan deze
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plicht heeft voldaan, wordt ongeveer de helft van de meer-opbrengst jaarlijks volgens
een bepaalde sleutel uitgekeerd aan het HV, Humanitas, het Humanistisch Thuis-
front en de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Wat daarna nog overblijft
wordt jaarlijks verdeeld onder verwante instellingen, die voor een speciaal project
subsidie zoeken, waarbij de aanvragen natuurlijk moeten voldoen aan de eisen die in
de statuten van de stichting zijn geformuleerd. Op deze wijze kan veel goed werk
verricht worden.
Enkele voorbeelden: Bij de oprichting van de Universiteit voor Humanistiek kon
een voor dit instituut belangrijke bibliotheek verkregen worden, die anders uiteen
zou vallen. Zonder de Stichting Weezenkas was dit onmogelijk geweest. De Vrije
Gedachte moest verhuizen naar een ander gebouw, hetgeen veel kosten met zich
bracht voor de niet zo grote vereniging. Hier kon een lening uitkomst bieden. Een
aantal jaren bestond er bij het HV een jeugdgroep, die jaarlijks een tocht door de
Ardennen organiseerde. Om ook minder daadkrachtigen in de gelegenheid te stellen
mee te gaan, werd door de stichting een garantie verleend om dat mogelijk te
maken. Belangrijke conferenties en publikaties van Humanitas en het HV zijn moge-
lijk geworden dankzij een bijdrage van de stichting.

100 jaar werk in stilte

Reeds 100 jaar doet de Weezenkas in stilte haar werk, via de vereniging voor haar
leden en via de stichting voor humanistische - en vrijdenkersorganisaties. Alle
gelden komen voor 100 procent ten goede aan de gestelde doelen. Er zijn géén
betaalde functionarissen in dienst, er worden geen TV-spektakels georganiseerd, er
blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
Doordat er niet met poeha aan de weg getimmerd wordt, is de Weezenkas helaas
voor velen onbekend. Nieuwe leden zijn echter nog steeds welkom. Nadere inlich-
tingen, een folder en aanmeldingsformulieren kunt u verkrijgen bij het secretariaat
van de Vereniging Weezenkas, antwoordnummer 675, 2060 WLSantpoort Zuid, of
bij: L.N. Weber, Brandts Buysweg 16, 6815AZArnhem. Tel. 026-4436014.
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N~euwsbrief
Conferentie Samenwerkingsverband
Levensbeschouwing Jeugdhulpverlening

16 november a.s. organiseert het Samenwer-
kingsverband Levensbeschouwing Jeugd-
hulpverlening (SLJ) in samenwerking met
de Vereniging van Geestelijke Verzorgers
in de Jeugdzorg, een conferentie waar de
aandacht wordt gevestigd op de relatie
tussen de ontwikkeling van een kwaliteits-
beleid en structurele aandacht voor levens-
beschouwelijke- en zingevingsvragen bin-
nen de jeugdhulpverlening.
Het motto van de conferentie is Verhaal
mij wat!, tevens de titel van een praktijkboek
over geestelijke verzorging in de jeugdzorg,
gepubliceerd door geestelijk verzorgers in
de jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Het
boek geeft een rapportage van gesprekken
met jongeren en jong-volwassenen maar
roept tegelijkertijd de vraag op wat nu
precies de taak is van geestelijk verzorgers
in de jeugdhulpverlening.
De conferentie vindt plaats in de Nieuwe
Buitensociëteit, Stationsplein I, 80lI cw
Zwolle. Informatie over inschrijving voor
de conferentie en het boek Verhaal mij wat
is te verkrijgen bij het secretariaat van het
SLJ: Europalaan 456, 3536 KS Utrecht, tel.
030-2870214.

***

3-Daagse Cursus Geestelijke Verzorging
en Management

Op de donderdagen 19 oktober, 9 novem-
ber en 30 november organiseert het OAC de
cursus 'Geestelijke verzorging en manage-
ment', bedoeld voor geestelijk verzorgers
in instellingen (ziekenhuizen, bejaarden-
oorden, leger en justitie).
Geestelijk verzorgers in instellingen wor-
den steeds indringender geconfronteerd
met de eis de betekenis van de geestelijke
verzorging voor de organisatie duidelijk te
maken. Daarbij kunnen vragen rijzen als:
wat draag de geestelijke verzorging bij?,
hoe kan deze bijdrage zichtbaar worden
gemaakt? en in welke mate wil en kan men
meewerken aan het meetbaar (moeten)
maken wat men doet?
De eerste dag heeft als motto 'tweetalig'.
Welke taal spreekt het management, welke
taal hanteert de geestelijk verzorger? Hoe
kun je vanuit je positie als geestelijk ver-
zorger ertoe bijdragen dat je elkaar beter
verstaat?
De tweede dag staat in het teken van de
schriftelijke communicatie. Hoe maak je
op papier zichtbaar wat je doet, bijvoor-
beeld in een beleidsstuk of een jaarverslag?
En hoe ga je vanuit het schriftelijk materi-
aal een gesprek in?
De derde dag tenslotte gaat over de organi-
satie en mogelijke strategieën om zowel te
komen tot een goede samenwerking met
de andere belanghebbenden als tot een ste-
vige positie van de geestelijke verzorging in
de organisatie.
Werkwijze: inleidingen, oefeningen, ca-
suïstiek en huiswerkopdrachten. Er wordt
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een map met uitgebreid materiaal uitge-
reikt.
De cursus wordt begeleid door drs Rein-
hard Schulte, theoloog en supervisor en
stafmedewerker van het OAC. Medewer-
king wordt verleend door o.a. Marijke
Prins, docent organisatie en beleid in de
zorgverlening' aan de UVH.

Data: 19 oktober, 9 november en 30 no-
vember. Elke cursusdag duurt van 10.00
tot 17.00 uur. Voor aanmelding en infor-
matie (o.a. over de kosten) kunt u terecht
bij het OAC, postbus 59, 6850 ABHuissen.
Tel.: 085-259006.

***

Nieuwe doctoraalscripties Universiteit
voor Humanistiek

Marianne Banning-Mul, Het is zo onaf..;
Een kwalitatief onderzoek naar een
bereflecteerde bestaansoriëntatie in de
beroepsarbeid van supervisoren.
Marleen van Bijnen, Mens zijn in per-
spectief Ervaringen rondom perspectief
bij PTT Telecom; Een belevingsonder-
zoek naar de gevolgen van een reorgani-
satie op het leven en werken van mensen.
Helene Enthoven, Vrijwillige terminale
zorg. Ontmoeting en verrijking.
Marjolijn Gelauff, Op basis van betrok-
kenheid. Algemeen maatschappelijk werk
en ethiek van de zorg.
Marijn ten Holt, Heb je wat aan mijn
verhaal? Het dagelijks leven in brieven
van jongeren.
Tine Spikman-Smit, Een ontmoetings-
plaats voor vrouwen; Een onderzoek naar
zingeving en zorg, bij de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen over de
periode 1968-1995.
Elsbeth Valkhof, Over 'Het zelfiewilde
einde van oude mensen' van Huib Drion.

Het gouden sleuteltje tot de eeuwige
rust ... ?
Nienke Uniken Venerna, Wáar ga je met
mijn stoel naar toe? Over het gehoord
worden van bewoners in verpleeghuizen.
Anja Verheijen, Thuiskomen in een leeg
huis; Een onderzoek naar relatiescheiding.
Ingrid Versteeg, Beperkingen nader be-
keken; Onderzoek naar de gevolgen van
het opleggen van extra beperkingen aan
gedetineerden, die in voorarrest zitten
in een huis van bewaring.
Corry van de Wege, Pleidooi voor een
levensverhaaL

Deze scripties kunnen worden geleend in
de bibliotheek van de UVH.

***

Openingstijden bibliotheek Universiteit
voor Humanistiek

Met ingang van 4 september zijn de ope-
ningstijden van de bibliotheek van de UVH,

gevestigd in het gebouw aan de Van Asch
van Wijckskade 28, verruimd: maandag en
woensdag tlm vrijdag van 9.00 - 18.00 uur
en dinsdag van 9.00 tot 21.00 uur. De
avondopenstelling is een experiment en
duurt voorlopig tot 19 december 1995.
Externe gebruikers kunnen zich tegen beta-
ling inschrijven door middel van een stu-
dentenkaart, rijbewijs, paspoort of open-
baar vervoerkaart. De kosten zijn f 2,- per
te lenen boek of publikatie. Men kan ook
een abonnement voor 12 maanden nemen
àf 30,-.
De uitleentermijn is 5 weken, maar deze
termijn kan op aanvraag met 5weken wor-
den verlengd, tenzij de publikatie door een
andere gebruiker is gereserveerd.
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donderdag 19 oktober, 9 en 30 november
3-daagse Cursus Geestelijke Verzorging en
Management.

donderdag 16 november
Conferentie Samenwerkingsverband Levens-
beschouwing Jeugdhulpverlening, Zwolle.

vrijdag 8 december
Onrmoetingsdag voor de werkvelden.
Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.
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•R~censles
Zorgen voor democratie

Joan C. Tronto, Caringfor Democracy:
A Feminist Vision / Zorg voor democratie:
een feministische visie (oratie). Universi-
teit voor Humanistiek, Utrecht, 1995.
ISBN 90-73022-07-X. 44 paginàs. f 15,-.

Op 6 juni 1995 sprak Joan Tronto haar
rede uit ter gelegenheid van de aanvaar-
ding van het bijzonder hoogleraarschap
Feminisme, Humanisme en Emancipatie-
vraagstukken, aan de Universiteit voor
Humanistiek. In deze rede bracht ze naar
voren dat de politieke filosofie zich voor-
al beweegt rond twee begrippen, te weten
democratie en rechtvaardigheid.
Merkwaardigerwijs evenwel hebben poli-
tiek filosofen zich weinig bezig gehouden
met de verbindingen tussen deze twee.
Dit is misschien niet verbazingwekkend,
omdat tenslotte, aldus Tronto, democra-
tie als staatsvorm betrekking heeft op
macht, terwijl rechtvaardigheid te maken
heeft met moraliteit. Het probleem is dat
een democratie niet per definitie een
rechtvaardige samenleving oplevert, en
staten democratisch kunnen beslissen
hun buren af te slachten. Wat er nodig is,
is een conceptueel raamwerk waarin vra-
gen van macht en moraliteit, van demo-
cratie en rechtvaardigheid, gelijktijdig
kunnen worden besproken. Dat raamwerk
wordt geleverd door het zorg-vertoog,
zoals dat door feministen is ontwikkeld.
Tronto omschrijft zorgen als een soort-
activiteit die alles inhoudt wat we doen
om de wereld te onderhouden, te laten
voortgaan en te herstellen, zodat we er in

kunnen leven op zo goed mogelijke wij-
ze. Zorg, aldus Tronto, lijkt zich te bewe-
gen buiten het politieke veld: het bevindt
zich er onder of erboven.
Bij Aristoteles bevindt zorg zich onder de
politiek. Tronto laat zien dat zorg-activi-
teiten bij Aristoteles weliswaar nodig
kunnen zijn, maar ze vormen niet het
aandachtsgebied van de politiek. Dege-
nen die in de Oudheid zorg verleenden,
vrouwen en slaven, worden door Aristo-
teIes ongeschikt geacht voor politieke
activiteiten. Zorg houdt zich bezig met
de vervulling van noodzakelijke levens-
behoeften, terwijl politiek vereist dat
men daardoor niet in beslag wordt geno-
men en weldoordachte beslissingen kan
nemen.

In de Christelijke traditie wordt zorg van
de politiek buitengesloten omdat het er
boven staat. Beoefenaars van de zorg zijn
te goedaardig en te vergevingsgezind voor
de politiek.

Deze twee opvattingen van zorg, die zorg
a-politiek maken, leven voort. Zorg lijkt
aan de ene kant gekoppeld aan afhanke-
lijkheid en noodzakelijke zorg, en aan de
ander kant met de geestelijke kwaliteit
van degenen die zich aan zorg wijden.

Volgens Tronto moeten we op een andere
manier over zorg denken, zodat het een
politieke dimensie krijgt, waarin het ge-
relateerd is aan macht en aan moraliteit.
Zorg is in de politiek aan de orde als de
vraag wordt gesteld voor welke behoeften
van mensen we een gezamenlijke verant-
woordelijkheid aannemen. Verbinden we
zorg met democratie, waarin gelijkheid
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een centrale rol speelt, dan wordt het
noodzakelijk ons af te vragen welke be-
hoeften en welke niveaus van zorgverle-
ning gelijk moeten zijn. Tronto stelt dan
vast dat een democratische benadering
van zorg vereist dat mensen gelijke toe-
gang hebben tot zorgverlening en dat de
verantwoordelijkheden voor zorgverle-
ning gelijkelijk worden verdeeld. Zorg,
aldus Tronto, is uiteindelijk democra-
tisch, omdat zij zich verzet tegen de be-
handeling van sommigen als instrumen-
ten voor de behoeftebevrediging van
anderen.
Tronto heeft eerder caring omschreven als
een activiteit, maar halverwege haar ora-
tie introduceert ze zorg ook als een more-
le deugd. In dit geval aansluitend bij
Aristoteles ziet Tronto deugd als een dis-
positie die we bewust aanwenden om
gelukkig te worden en waarvan kenmer-
kend is dat het een middenweg is tussen
uitersten. Die dispositie bevat een aantal
morele elementen, te weten achtzaam-
heid (het zien van zorgbehoefte), verant-
woordelijkheid (bereidheid zorg te ver-
lenen), competentie (het feitelijk zorgver-
lenen), en ontvankelijkheid (responsief
met betrekking tot veranderingen als
gevolg van de zorg).
Zorg nu is een middenweg tussen buiten-
sporige afhankelijkheid en buitensporige
autonomie. Te veel afhankelijkheid is een
uiterste dat vermeden moet worden. Men
moet de zorg-ontvanger niet te veel als
afhankelijk zien, en het resultaat van de
zorgverlening moet niet zo zijn dat de
ontvanger te afhankelijk wordt. Maar
men moet ook vermijden aan te nemen
dat men zelf alles wel alleen kan en geen
zorg behoeft en dat anderen in staat zijn
zich zelf volledig te bedruipen.
Na de introductie van zorg als deugd,
geeft Tronto dan tenslotte aan hoe zorg
kan bemiddelen tussen democratie en

rechtvaardigheid. Volgens haar biedt zorg
een gemeenschappelijke grond voor een
perspectief dat is gebaseerd op macht
(zoals democratie) en een perspectief dat
is gebaseerd op moraliteit (zoals recht-
vaardigheid). Rechtvaardigheid, aldus
Tronto, vereist dat we afstand nemen van
de concrete situatie en ons plaatsen op
een onpartijdig standpunt, om te vermij-
den dat we ons zelf en anderen een rad
voor de ogen draaien door ons eigenbe-
lang te verhullen in een mooi moreel
betoog. Een probleem daarbij is echter,
dat dat zogenaamde onpartijdige stand-
punt meestal het standpunt is van de
witte, mannelijke filosoof. Bij zorg als
een deugd brengen wij daarentegen ons
zelf in bij de bepaling van wat moreel
juist is. Zorg vereist daarbij ook dat we
steeds onze eigen positie inschatten als
we morele oordelen gaan maken. Zijn we
voldoende of te veel aandachtig, ontvan-
kelijk, etc.? Dit inbrengen van onze eigen
concrete positie behoeft helemaal niet te
betekenen dat we ons eigenbelang kleden
in een mantel van moraliteit. Het is juist
zo dat de eis van zorg, te weten de eis dar
wij ons zelf inbrengen en daarover na-
denken, een dergelijk zelfbedrog zal ver-
mijden. Daardoor wordt ook zichtbaar
dat macht verstrengeld is met moraliteit.
Wordt bij rechtvaardigheidsdenkers net
gedaan of van macht kan worden geab-
straheerd, bij zorg wordt macht aanvaard
als relevant voor morele vragen.
Zorg is op deze wijze ook geëigend om
als democratische burgers beslissingen te
nemen over de inrichting van de samen-
leving. Tegelijk kan zorg als morele deugd
ook voorkomen dat zorg een doel in
zichzelf wordt, en een zetel van machts-
uitoefening. Immers, zorg is contextueel,
zorg wordt altijd uitgevoerd voor een
object van zorg. Zorg geeft dan ook altijd
een grens aan, die misbruik voorkomt.
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Tronto heeft met deze oratie uitdagende
woorden gesproken, die tot nadenken
stemmen. De introductie van 'zorg' is een
waardevol geschenk aan de politieke filo-
sofie en biedt de hoeksteen voor een
theorie van de zorg.
Maar, er kunnen - en dit is onvermijde-
lijk - ook enkele kanttekeningen bij de
oratie worden geplaatst. In de eerste
plaats blijft de tekst met betrekking tot
de betekenis van het begrip zorg ondui-
delijk of wekt de indruk inconsistent te
zijn. Tronto omschrijft in het eerste deel
van haar oratie het begrip caring, terwijl
ze later spreekt over care als een deugd.
De Nederlandse versie spreekt in beide
gevallen over zorg. Het lijkt me dat caring
beter te vertalen is door zorgen. Dat is
geen muggenzifterij. Alhoewel Tronto
zelf niet duidelijk beklemtoont dat zor-
gen en zorg van elkaar moeten worden
gescheiden, lijkt het me essentieel om dit
te doen. Immers zorgen is een activiteit,
die door mensen kan worden verricht en
wordt verricht, en die niet als een moreel
richtsnoer behoeft te worden gezien. Het
gaat bij dit begrip 'slechts' om een be-
paalde praktijk, bijvoorbeeld huishoude-
lijk werk. Natuurlijk kan men een moreel
oordeel hebben over zorg-activiteit. Men
kan vinden dat zorgen tijdverspilling is,
of dat het een uitdrukking is van solida-
riteit of naastenliefde, men kan vinden
dat het een banaal iets is of hoog verhe-
ven, en men kan sommige zorg-activitei-
ten omschrijven als goede zorg en andere
als slechte zorg. Maar dat veronderstelt
het bestaan van morele regels, beginselen
of deugden (autonomie, solidariteit,
rechtvaardigheid, ete.) waaraan de op
zichzelf niet-morele zorg-activiteit wordt
gemeten. Zorg daarentegen is bij Tronto
zelf een morele deugd, met een bepaalde
door haar nader omschreven inhoud.
Deze deugd kan natuurlijk functioneren

als norm voor de zorg-activiteit, net zoals
ook rechtvaardigheid dat kan (de huis-
houdelijke zorg-activiteit kan mèt of zon-
der zorg worden verricht, of de zorg kan
rechtvaardig zijn of niet). Het probleem
nu is, dat als Tronto de Griekse en Rooms-
katholieke visie onder de loep neemt, ze
spreekt over care, terwijl ze in haar be-
toog met zorg soms een activiteit lijkt te
bedoelen (al wordt die activiteit dan op
een bepaalde manier gewaardeerd), en
soms een morele notie.
Overigens ligt in de introductie van zorg
als morele deugd en in de omschrijving
van de inhoud van die deugd de verdien-
ste van Tronto's oratie. Dit maakt het
mogelijk professionele en niet-professi-
onele zorgactiviteiten vanuit het perspec-
tief van die deugd te bekijken. Tronto
heeft in haar oratie ook aannemelijk ge-
maakt dat een dergelijk perspectief an-
ders is dan een rechtvaardigheidsper-
spectief (alhoewel dat perspectief er bij
haar wat karikaturaal vanaf komt). Kijkt
men bij de vraag of zorg rechtvaardig is,
naar de verdeling van die zorg, waarbij
een criterium van verdeling kan zijn dat
gelijke gevallen gelijk worden behandeld,
of dat wordt verdeeld naar verdienste of
behoefte? Bij de vraag of de zorg-activi-
teit voldoet aan de zorg als deugd, pro-
beert men aan te geven in hoeverre in die
zorg aandacht blijkt, in hoeverre ze ver-
antwoordelijkheid vertoont, in overeen-
stemming is met competentie, in hoever-
re mensen ontvankelijk zijn voor zorg, en
in hoeverre uitersten van afhankelijkheid
en onafhankelijkheid worden vermeden.
Zorg als deugd is zo een welkome aan-
vulling op rechtvaardigheid, en dat is de
verdienste van deze oratie.

Tronto's poging om zorg te zien als een
notie die kan bemiddelen tussen demo-
cratie en rechtvaardigheid, is mijns in-
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ziens enigszins blijven steken. Dat is niet
in de laatste plaats hietaan te danken dat
bij Tronto de begrippen democratie en
rechtvaardigheid wat vaag blijven, en
daardoor vragen oproepen. Zo kan men
zich afvragen of het juist is democratie,
in tegenstelling tot rechtvaardigheid, met
macht te associëren. Natuurlijk heeft
democratie met de uitoefening van macht
te maken, maar is het niet zo dat demo-
cratie de macht aan een norm bindt?
Houdt democratie niet in dat de macht
dient te zijn geworteld in de instemming
van de groepsgenoten? En is daarmee
democratie niet een even morele notie als
rechtvaardigheid? En kan men niet even-
goed rechtvaardigheid met macht verbin-
den? Want is het niet zo, dat bij verde-
lende rechtvaardigheid de macht van de
vrije markt aan normen wordt onderwor-
pen, waarmee rechtvaardigheid evenzeer
een machtsnotie zou zijn als democratie?
En wat de verhouding tussen democratie
en rechtvaardigheid betreft: is het de de-
mocratie of de rechtvaardigheid die eist
dat mensen gelijke toegang hebben tot
zorgvoorzieningen?
De relatie zorg, democratie en rechtvaar-
digheid verdient mijns inziens nog uit-
werking, maar dat doet niets af aan de
waarde van het begrip zorg voor de poli-
tieke filosofie. En daarvoor dank aan
Joan Tronto en aan allen die haar binnen
het uVH-circuit hebben gehaald.

Rob Buitenweg

Iemkje Israëls en Froukje Algera, Straat-
prostitutie in Groningen, Het leven gaat
door. De Regenboog/Stichting De
Gelaarsde Kat, Groningen, 1995. 68 pagi-
na's. f 10,-.

"Tegenspoed en ellende, ze leven ermee,
ze lijden eronder, ze buigen mee, maar
haken niet af, laten zich niet klein krij-
gen". Op levendige wijze worden in dit
kleine boekje de Groningse tippelaarsters
beschreven, die bij weer en wind 'de baan'
op gaan om een aantal 'flappen' te verdie-
nen. De twee schrijfsters, beiden ver-
trouwd met de verslavingszorg en voor-
heen werkzaam in het maatschappelijk
werk, zetten zich nu vrijwillig in voor de
verbetering van de leef- en werkomstan-
digheden van straatprostituées. De stich-
ting De Gelaarsde Kat is opgericht door
één van hen om de belangen van prosti-
tuées in de stad Groningen te steunen.
De tippelaarsters worden beschreven als
gewone vrouwen die, om in hun levens-
onderhoud te voorzien bij nacht en ontij
in auto's van wildvreemde mannen stap-
pen. Zij proberen, op hun manier, het
beste van hun leven te maken: ze maken
zich zorgen, voelen verdriet, lijden en
hebben plezier.
De schrijfsters bouwden intensief contact
met de prostituées op middels het huis-
kamerproject, een opvangplek op de baan
waar de prostituées tussen de 'klanten'
door even kunnen bijkomen, zich war-
men, wassen, medische verzorging krij-
gen of gewoon een kop koffie drinken en
een praatje maken. Zowel de tippelaar-
sters als de hulpverleensters zijn door dit
intensief contact geïnspireerd tot naden-
ken over hun eigen leven en dat van de
ander.
In de verhalen worden ook de hoeren-
lopers zichtbaar. De 'maandagochtend-
klanten' : keurige ambtenaren die voor en
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in kantoortijd hun behoeften komen
bevredigen. De 'omhangers' , mannen in
en om de baan. Zij oefenen - zich hier-
van nauwelijks bewust - een vorm van
sociale 'zorg' uit. Geboeid door de be-
drijvigheid houden ze in de gaten bij wie
de vrouwen instappen en hoe lang ze
wegblijven.

De geile belangstelling van de pers komt
aan de orde. Voor de tippelaarsters zijn
zij 'reclamemakers'. De media kloppen
graag de mythe van gevaar, sensatie en
seks extra op. De rol van de pooier wordt
eveneens belicht: de gewelddadige kracht-
patser die vrouwen uitbaat door ze de
baan op te sturen onder het mom van
zijn bescherming, behoort in de praktijk
veelal tot het land der fabelen. De meeste
vrouwen hebben wel een vriendje of echt-
genoot maar ze tippelen vaak zelfstandig
en om verschillende redenen: om het
huishoudgeld aan te vullen, om een ex-
traatje te verdienen of om de kick van de
spanning die dit leven met zich mee-
brengt. Een grote groep vrouwen tippelt
om geld voor dope en dope hebben ze
nodig om dit leven vol te kunnen hou-
den.

In het huiskamerproject worden de vrou-
wen aangesproken als hoer en als mens.
De behoefte om als normale vrouw ge-
zien en behandeld te worden, wordt er-
kend. Hoer zijn, betekent hier: een vak
beoefenen, dat veel nadelige kanten heeft.
Het gevaar van de klant die gewelddadig
wordt of verdwijnt zonder te betalen. De
onzekerheid om aan klanten, dus geld, te
komen. De angst om door de politie
opgepakt en vastgehouden te worden.
Daartegenover staan ook voordelen: de
vrouwen zijn hun eigen baas, bepalen
hun eigen werkwijze en verdienen meest-
al aardig.
De hulpverleensters in de huiskamer
creëren een scheiding tussen vrouwen

professie. Dat geeft ruimte, om te praten
over het bestaan.

De stichting De Gelaarsde Kat richt zich
vooral op de politiek en dringt er op aan
dat de overheid veiligheidsmaatregelen
neemt in de vorm van gedoogzones en
goede afwerkplekken.
Ik ben het met de schrijfsters eens dat
het noodzakelijk is om de bestaansonvei-
ligheid van deze vrouwen te verminde-
ren. Al eeuwenlang is er een 'markt' van
mannen die behoefte hebben aan seks en
die bereid zijn daar flink voor te betalen.
Vrouwen die op die markt inspelen en
zich aanbieden, hebben recht op de nodi-
ge veiligheidsmaatregelen en randvoor-
waarden.

Natuurlijk zijn niet alle mannen hoeren-
lopers, maar alle hoerenlopers zijn wèl
mannen. Het lijkt net alsof deze eenvou-
dige constatering niet helemaal wil door-
dringen tot de hoofden van de (manne-
lijke) beleidmakers, die de verantwoording
dragen voor de veiligheid in de samen-
leving. Nog steeds worden tippelaarsters
opgepakt, vastgehouden en gediscrimi-
neerd als ze hun beroep uitoefenen, ter-
wijl de klant of hoerenloper vrij uit gaat.
Mede dank zij de invloed van De Gelaars-
de Kat lijkt de Groningse gemeentepoli-
tiek echter te gaan beseffen dat Justitie
niet de vrouwen strafbaar moet stellen,
maar juist de klant. Zo las ik in de Volks-
krant van 17 juni jJ. dat voor het eerst in
Nederland een klant van een prostituée
door de politie was gearresteerd. Hij werd
verdacht van het uitlokken van prosti-
tutie. Een heikele aanpak. De overheid is
erg beducht om de privacy van mannen,
bijvoorbeeld tegenover hun gezin, te
schaden. Het tast het mannelijk 'imago'
aan.
Politiek gezien lijkt de bereidheid niet
groot om de belangenbehartiging van de
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straat-prostituées echt aan te pakken.
Nog steeds probeert de overheid prostitu-
tie uit te bannen door bestraffing, in
plaats dat men voor de vrouwen deze
'vrije markt' reguleert door het treffen
van veiligheidsmaatregelen. De domi-
nante zienswijze van veelal mannelijk
bestuurders verhindert een dergelijke
aanpak. Men wil mannen hun seksprivi-
leges niet ontnemen. Liever houdt men
elkaar de hand boven het hoofd en de
mythe in stand van 'slechte' vrouwen die
gevaarlijk, ziek of zielig zijn en die onder
dwang moeten afkicken en heropgevoed
moeten worden.
U kunt het boekje bestellen door f 10,-

(of meer) over te maken op giro 3761034
t.n.v. De Gelaarsde Kat te Groningen,
onder vermelding van 'Her leven gaat
door'.

Ina Brouwer

Lucas Asselbergs e.a. (red.), Je bent hier
zeker voor het eerst. Dagboekfragmenten
van eerstejaars studenten aan de Techni-
sche Universiteit Eindhoven. Studium
Generale TUE, 1994. ISBN90-386-0424-6,
200 paginàs. f 15,-.

Twee jaar geleden, in september 1993,
begonnen 16 eerstejaars studenten aan de
Technische Universiteit Eindhoven aan
een avontuur: naast hun studie hielden
zij vier maanden lang een dagboek bij.
Ofschoon zij wisten dat het 'dagboekpro-
ject' zou uitmonden in een publicatie,
beschreven zij openhartig en vrij hoe het
hen in hun eerste periode als student
verging. We lezen over de eerste indruk-
ken van de universiteit en de studie (ver-
wachtingen, teleurstellingen, verwerken
van onvoldoendes, twijfels aan eigen ca-
paciteiten, onzekerheden over studiekeu-
ze), over het al dan niet op kamers gaan

wonen en allerlei praktische beslomme-
ringen daaromheen (geld, huisregels,
irritaties), over vrijetijdsbesteding (vooral
sport, muziek en uitgaan), over vriend-
schappen, liefde en verliefdheid) ('Steun
en toeverlaat' en 'Zo warm, zo intiem'
luiden de tussenkopjes), over de grote
levensvragen (tegenstellingen tussen rijk
en arm, geloof en levensbeschouwing,
politiek, geboorte en dood) en over schrij-
ven in de trein (de trein is voor veel van
de deelnemers één van de belangrijkste
schrijfplekken).
Onder de titel Je bent hier zeker voor het
eerst, is door de commissie die het dag-
boekproject begeleidde uit de duizend
pagina's dagboektekst een selectie van
enkele honderden fragmenten, thema-
tisch geordend, gepubliceerd, aangevuld
met een korte verantwoording over het
'waarom' en het 'hoe' van dit unieke dag-
boekproject. Het is een boeiend verslag
geworden van een zinvol experiment.
Boeiend vooral vanwege de onopgesmuk-
te bonte mengeling van indrukken, ge-
dachten en gevoelens, die indruk maken
doordat ze zo levensecht zijn.
De 'dagboekcommissie' die het initiatief
nam, de opzet bedacht, de studenten
uitnodigde om eraan deel te nemen,
begeleidingsbijeenkomsten organiseerde
en eindgesprekken hield met de studen-
ten die meededen, en tenslotte de publi-
catie verzorgde bestond uit Lucas Asselbergs
van het Studium Generale, Willemien Fraa-
ije van het Humanistisch Studenten-
raadswerk, Ria Hermanussen van het
Bureau Emancipatie en Ruud Verdaas-
donk van de Stichting Interkommunika-
tie (allemaal TUE). Dit viertal noemt als
belangrijkste reden om dit dagboekpro-
ject te starten "dat het boeiend en be-
langrijk is om te weten hoe studenten de
overgang ervaren van school naar univer-
siteit. Dit is een overgang die met de
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nodige groeipijn gepaard kan gaan: de
meesten verlaten hun geboorteplaats,
zien hun schoolvrienden minder, zullen
meer op eigen houtje moeten uitzoeken.
De overgang van school naar de TUE is
een grote gebeurtenis. Dat blijkt ook al
uit de motto's die in sommige dagboeken
zijn terug te vinden, zoals bijvoorbeeld:
'Kroniek van een aangekondigd nieuw
leven'.".

Uit de gepubliceerde teksten blijkt inder-
daad dat het boeiend is om te lezen hoe
studenten de overgang naar het leven als
student hebben ervaren. En het kan be-
langrijk zijn om opnieuw aangetoond te
krijgen dat er een spanningsverhouding
bestaat tussen het aanbod van universitair
onderwijs en de behoeften van individue-
le studenten (in al hun verscheidenheid).
Boeiend en belangrijk is ook dat uit de
dagboekftagmenten regelmatig het gevoel
spreekt er alleen voor te staan. Soms wordt
dit positief gewaardeerd: "Ze moeten me
zelf achter bepaalde zaken laten komen";
soms blijkt een meer intensieve begelei-
ding en ZOtg gewaardeetd te worden.
De dagboeken laten onmiskenbaar de
functie zien van diverse studentenvoor-
zieningen (waaronder studententaads-
werk!) als mogelijkheid voor verschillen-
de vormen van sociale cohesie.

Het stimuleren tot het bijhouden van een
dagboek is ongetwijfeld een goede hand-
reiking voor jonge mensen, die door
allerlei veranderingen door elkaar ge-
schud worden, uitgedaagd worden om
eigen keuzes te maken en nieuwe oriënta-
tiepunten zoeken. Een dagboek kan een
houvast bieden, een uitlaatklep, een ge-
sprekspartner, een oefening in zelfreflec-
tie, een compensatie voor het wegvallen
van vertrouwde relaties.
Martinus Nijhoff schrijft in De pen op
papier over zijn ontmoetingen met de

Rattenvanger. Deze prijst de fluit boven
de mond. "De mond zingt slechts waar
het hart vol van is, maar iedere fluit is
een toverfluit en zingt het ledige hart van
andere mensen vol". De toverfluit van de
poëzie is het geëigende medium om ge-
voelens van anderen op te vangen en te
vertolken. Als uitingsvorm voor eigen
gevoelens en gedachten noemt de Ratten-
vanger het dagboek. Als er iets hapert in
een verhouding van liefde of vriendschap:
"Zet uw eigen stemming in het dagboek,
maar tracht de houding en het verdriet
van uw vriendin in een gedicht uit te
drukken ... ".

Aan de TUE is, voorzover mij bekend,
nog geen poëzie-project georganiseerd.
Dat men er wel een - geslaagd - dag-
boekproject heeft aangedurfd, is een feli-
citatie waard. En dat men er door de
publikatie een grotere bekendheid aan
geeft is volstrekt terecht. Leren 'zingen
waar het hart vol van is' is een zinvolle
srudentenvoorziening. Het gezang beluis-
teren is boeiend en leerzaam.
Het boekje is te bestellen bij de boekhan-
del van de TUE, tel.: 040-2479III, à f 15,-.
Informatie over het dagboekproject
wordt graag verstrekt door Lucas Assel-
bergs, pla Studium Generale TUE, tel.:
°4°-2472013 ofWillemien Fraaije, pla
Humanistisch Srudentenraadswerk TUE,

tel.: °40-2474694.

Jan van Eupen
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5~gnalementen

Tim Krabbe e.a., Een mens leeft omdat
hij geboren is. Verhalen over oorlog (Geu-
zenpocket 57). De Geus, Breda, 1995.
ISBN 90-5226-316-7. f 12,50.

Ter gelegenheid van de derde Internatio-
nale Dag voor Volken in Nood op 25 ja-
nuari 1995 heeft Artsen zonder Grenzen
het initiatief genomen om auteurs - zo-
wel professioneel als amateur - te vragen
een bijdrage te leveren aan een verhalen-
bundel met de oorlog als thema. De bun-
del bevat realistische verhalen van beken-
de schrijvers uit oorlogsgebieden als de
Kaukasus, Sri Lanka, Peru en Cambodja.
Eveneens fictieve verhalen over het thema
'als er oorlog zou zijn in Nederland'. Schrij-
vers als Stephen Sanders, Anja Meulenbelt
en Tim Krabbe, geven een persoonlijke
impressie van het dagelijks leven in een
oorlogsgebied. ~t betekent het als de
oorlogde persoonlijke beleving van jezelf en
de eigen realiteit ontwricht?
Naast beschrijvingen zijn er hier en daar
ook passages met een meer beschouwen-
de aard te vinden zoals deze van Tim
Krabbe uit het Rode Khmer-gebied: "een
algemene ervaring van de artsen hier is
dat er om de verwondingen en de dood
van anderen gegrinnikt en gelachen wordt.
Wreedheid of ongevoeligheid hoeft dat
niet te zijn, en veel van de huidige Cam-
bodjaanse volksaard is misschien terug te
voeren op de Pol Pot-tijd toen een vrouw
die in snikken uitbarstte als haar man
voor haar ogen werd doodgeslagen, straf
kreeg, en ouders en kinderen die elkaar
toevallig in de strafkampen terugvonden,
dat niet durfden te laten merken. Mis-

schien mag je ook niet verwachten dat
een samenleving zich al vijftien jaar na
dergelijke ervaringen zou hebben her-
steld". (IvZ)

Irvin D. Yalom, Nietzsches tranen, roman
van een obsessie.Balans. 1995. ISBN 90-

5018247-X. f 45,-.

In deze roman wordt een verbinding
gelegd tussen fictie en non-fictie. Het
verhaal speelt zich af in Wenen rond
1882. De psychoanalyse staat op het punt
om door te breken. Yalom (psychiater!
schrijver) lanceert een realistisch verhaal
over een fictieve ontmoeting tussen de
filosoof Friedrich Nietzsche en de fYsio-
loog en psychotherapeut ]oseph Breuer.
Breuer lijdt aan een obsessie waar hij zich
moeilijk van los kan maken. Zijn gespreks-
therapie met een patiënte die lijdt aan
hysterie, maakt bij hem complexe gevoe-
lens los. Friedrich Nietzsche wordt door
Breuer behandeld om hem te bevrijden
van zijn wanhoop. Deze wanhoop is het
gevolg van de afwijzing door Lou Salome,
schrijfster en psychoanalytica, van Nietz-
sches' huwelijksaanzoek. Breuer en Nietz-
sche ontwikkelen een vriendschap en
besluiten via een psychologische benade-
ring (gesprekssessies) inzicht te krijgen in
hun gevoelens en bijbehorende associa-
ties. Het resultaat van deze onderneming
is een boeiende (existentiële) analyse van
beide personen waarbij zij niet ontkomen
aan een indringende confrontatie met
zichzelf. Nietzsche aan Breuer over zijn
tranen: "vreemd, maar op hetzelfde mo-
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ment dat ik voor het eerst in mijn leven
mijn eenzaamheid in zijn volle omvang
onthul, in al zijn wanhoop - op datzelfde
moment verdwijnt de eenzaamheid! Het
moment waarop ik je vertelde dat ik nog
nooit door iemand was aangeraakt, was
het moment waarop ik me voor het eerst
liet aantaken. Een bijzonder moment,
alsof een gigantisch, innerlijk ijsveld plot-
seling barstte en in stukken viel". (IvZ)

M. Sukenik, 'Humanism in the Talmud',
in: Humanistic judaism, vol. XXIII,
Spring 1995/nr. 2, blz. 29-31.

De schriftgeleerde Sukenik besteedt in
dit artikel aandacht aan humanistische
aforismen en thema's (o.a.: sociale verant-
woordelijkheid, vrede tussen volken,
rechtvaardigheid) in de joodse Talmudi-
sche wet, de halakha. Alhoewel hij op-
merkt dat de Talmud niet als een huma-
nistisch werk kan worden opgevat, bevat
hij verscheidene passages die een huma-
nistische visie uitdrukken. Onder de term
humanisme schaart Sukenik zaken als de
betrokkenheid bij aardse aangelegen-
heden en menselijk welzijn boven een
bovennatuurlijke gerichtheid; een ethische
verplichting tot het welzijn en welbevin-
den van alle mensen; en een rationele
benadering van het streven naar waarheid.
De Talmud wordt door Sukenik gewaar-
deerd vanwege deze zijdelingse humanis-
tische inspiratie (humaniteit). Een aforis-
me uit de Talmud: "Who is wise? One
who learns from every person. Who is
mighty? One who subdues his passion.
Who is rich? One who is satisfied with
his lot. Who is honored? One who
honors others." (Pirke Avot 4:1). (IvZ)

B. Siertsema, 'Het mensbeeld in Neder-
landse kampdagboeken' , in: In de marge
(periodiek van het bezinningscentrum
over levensbeschouwing en wetenschap),
jrg. 4/nr. 3 1995, blz. 22-28.

Het Bezinningscentrum heeft onlangs
een onderzoek gedaan naar het mens-
beeld in Nederlandse dagboeken uit Duit-
se concentratie-, doorgangs- en strafkam-
pen. Geselecteerd zijn de dagboeken van
Abel Herzberg (Tweesrromenland, Ber-
gen-Belsen, aug. 1944), David Koker
(Dagboek geschreven in Vught, 1943-
1944), Renata Laqueur (Dagboek uit Ber-
gen-Belsen, 1944-1945), Philip Mecha-
nicus (In depot. Dagboek uit Westerbork,
1943-1944), Nico Rost (Goethe in Dachau.
Literatuur en werkelijkheid, 1944-1945),
Loden Vogel (Dagboek uit een kamp.
Bergen-Belsen. 1944-1945) en Etty Hil-
lesum (Brieven uit Westerbork, 1942-
1943; Het denkende hart van de barak;
nagelaten geschriften).
Een dagboek staat vanwege het biografi-
sche gehalte altijd garant voor een mens-
beeld. Maar het gaat in dit onderzoek
vooral om de vraag, of (en zo ja welke)
expliciete uitspraken in de dagboeken
kunnen worden gevonden waaruit een
mensbeeld valt af te leiden. Onderscheid
is gemaakt in dagboekuitspraken over
daders, (mede- )slachtoffers, omstanders
en de zgn. 'grijze laag' (= dader en slacht-
offer tegelijk). Uit het gedrag van deze
categorieën wordt een constructie afge-
leid van 'de' mens. Voor die constructie is
van belang wat er gezegd wordt in de
dagboeken en hoe dit wordt gewaardeerd.
Siertsema besteed ook aandacht aan de
motieven van mensen om een dagboek
bij te houden. Zij wijst onder meer op
het motief het bestrijden van 'verglazing',
hetgeen zij omschrijft als 'de onbewust-
heid waarmee de werkelijkheid meer on-

56 Praktische Humanistiek nr. 17 - september 1995, 5e jaargang



dergaan dan ervaren wordt'. Een ander
motief is - niet verrassend - het trachten
jezelf staande te houden. Dat wil zeggen
het eigen mens-zijn staande houden, de
eigen identiteit en levenswil.
Sommige dagboeken hebben een sterke
levensbeschouwelijke component. Hierbij
geven de auteurs van de dagboeken altijd
een waardering van menselijk handelen.
Zo waardeert Herzberg daden van men-
sen positief; Hillesum beoordeelt mensen
voornamelijk op hun zijnswijze (innerlij-
ke leefwereld). (IvZ)

Jonas, nr. 2I/juni 1995

In dit nummer van Jonas onder andere
een artikel van T. van Baarda, over 'Crisis
in de hulpverlening (oorlogsgebieden)'
(p. 8-u), waarin de auteur betoogt dat de
humanitaire hulpverlening in oorlogs-
gebieden in een crisis is geraakt. De crisis
vloeit ten eerste voort uit een gebrek aan
(her-)bezinning op de geestelijk-morele
basis van humanitaire hulp, met name de
zwakke ontwikkeling van begrippen als
humaniteit en universaliteit. Deze be-
grippen moeten (weer) onderdeel worden
van besluitvorming over hulpverlening in
oorlogsgebieden. Ten tweede wijst hij op
de devaluatie van de hulpverlening door-
dat slechts een zijde van de medaille wordt
bekeken: de pijn van de slachtoffers wordt
weliswaar verlicht maar aan het onrecht
van de daders wordt voorbijgelopen. De
morele crisis van de hulpverlening wordt
dus geweten aan het niet hand in hand
gaan van oplossingen die zowel de ge-
rechtigheid (naar daders) als de barmhar-
tigheid (naar slachtoffers) dienen. Een
fundamentele herbezinning op humani-
taire hulpverlening is nodig. Niet alleen
omdat de wijze van oorlogvoering is ver-
anderd waardoor meer burgers worden

gedood. Ook de militarisering en de poli-
tisering van de hulp maken herbezinning
noodzakelijk. De boodschap van dit arti-
kel is dat de crisis in de hulpverlening
kan worden overwonnen door deze gees-
telijk-morele beginselen (humaniteit en
universaliteit) als inspiratiebron voor het
eigen handelen te (her-)nemen.
Voorts is in dit nummer: 'Wat de antro-
posofie van het humanisme kan leren (en
omgekeerd)' van Harrie Salman (p. 24-
26). Salman signaleert de behoefte in de
samenleving aan een geseculariseerde
maar toch spirituele wereldbeschouwing.
Dit vormt volgens hem de grootste uit-
daging voor het hedendaagse humanisme
(maar ook voor de antroposofie). Spiri-
tuele ervaringen van mensen kunnen een
belangrijke functie hebben voor de per-
soonlijke zingeving aan (eigen en ander-
mans) lijden, pijn en problemen. Een
zuiver rationalistisch humanisme schiet
tekort voor de benadering van de spiri-
tuele aspecten van zingeving. Het moder-
ne humanisme zou volgens Salman een
mensbeeld kunnen ontwikkelen dat een
plaats geeft aan de spirituele krachten die
mensen in hun ontwikkeling ervaren. Dit
humanisme kan dan van de antroposofie
leren om uit andere - meer op intuïtie
gebaseerde - kennisbronnen te putten
dan louter uit die van de menselijke rede.
De antroposofie leert van het humanisme
een gerichtheid op de dagelijkse existen-
tie: spiritualiteit zit niet in abstracte idee-
ën maar in eigentijdse waarnemingen en
ervaringen. Volgens Salman is er vraag
naar en ruimte voor een spiritueel huma-
nisme in wetenschap en raadswerk. (IvZ)
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0.]. van Houten & M.C.]. Prins, 'Kwali-
teit en zorg. Over zorg- Taylorisme en
kwaliteit van het leven, in: Sociale Inter-
vmtie, nr. 2, 1995. Blz. 47-55.

Aanleiding voor het artikel vormt het
Wetsvoorstel Kwaliteitswet Zorginstellin-
gen, dat in maart 1994 is ingediend bij de
Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is pri-
mair een raamwet waarin zorginstellingen
als zieken- en verpleeghuizen zelf verant-
woordelijkheid dragen voor een kwali-
teitsbeleid. Daarbij gaat het op instel-
lingsniveau met name om het ontwikkelen
van een kwaliteitssysteem waarmee kan
worden getoetst of de verleende diensten
- het zorgprodukt - worden geleverd
binnen vooraf gestelde randvoorwaarden
c.q. eisen van doeltreffendheid, doel-
matigheid en patiëntgerichtheid. In het
denken over kwaliteit van zorg overheerst
bij betrokken partijen als zorgmanagers
en verzekeraars volgens de auteurs een
zorg- Taylorisme. Taylor is de uitvinder
geweest van het scientific management.
Het Taylorisme vat de organisatie van het
zorgaanbod (of welk produkt dan ook)
op als een efficiency-vraagstuk. Het achter-
liggende model gaat uit van de machine-
metafoor: als bekend is welke parameters
gestuurd en beheerst kunnen worden,
ontstaat er op basis van deze kennis een
zeker eindresultaat. Het zorg- Taylorisme
schiet tekort als het gaat om kwaliteits-
beleid (kwaliteit van zorg in instellingen).
Het behandelt mensen als zorgobject
waarbij hun kwaliteit van leven en de
daarbinnen ervaren zorg uitsluitend wordt
benaderd vanuit de efficiency vereisten
van het zorg-aanbiedende systeem (= in-
stelling). De optimale organisatie van het
zorgaanbod verdringt de noties van kwa-
liteit die uitgaan van de zorgvragenden.
De auteurs pleiren voor een alternatieve,
mensgerichte benadering om de kwaliteit

van zorg op waarde te kunnen schatten.
Uitgangspunt is de gebruiker van zorg en
de morele betekenis van zorg binnen de
eigen leefwereld. Maatgevend voor de
kwaliteit van zorg is dan de vraag, of de
geboden zorg bijdraagt aan de kwaliteit
van leven. (IvZ)

C. van Camp en & A. Kerkstra, 'Over de
bijdrage van somatische verpleeghuis-
zorg aan de kwaliteit van leven', in:
Kwaliteit & Zorg (wetenschappelijk tijd-
schrift voor kwaliteit in de zorg), jrg. 3/
nr. 2, juni 1995, blz. 53-63.

Van Campen & Kerkstra geven in dit
artikel de resultaten van een literatuur-
onderzoek weer naar de definitie en
meetbaarheid van de begrippen 'kwaliteit
van zorg' en 'kwaliteit van leven', de rela-
tie tussen kwaliteit van verpleeghuiszorg
en kwaliteit van leven van verpleeghuis-
patiënten en de effecten (inclusief meet-
baarheid) van de zorgkwaliteit op de kwali-
teit van leven van verpleeghuispatiënten.
Uitgangspunt is de vraag: Kan kwaliteit
van leven dienen als (uitkomst)maat of
effectmaat voor kwaliteit van zorg?
Er is in Nederland nog maar weinig on-
derzoek verricht naar genoemde begrip-
pen. Aangezien in de overheidsprogram-
mering van verpleeghuisonderzoek een
belangrijke prioriteit wordt toegekend
aan onderzoek naar de kwaliteit van
verpleeghuiszorg en de effecten van zorg,
is het van belang om de meetbaarheid
van dergelijke begrippen te onderzoeken.
De auteurs onderscheiden de kwaliteit
van somatische verpleeghuiszorg in drie
componenten: voorwaardenscheppend,
instrumenteel en psycho-sociaal. De kwa-
liteit van zorg kan vanuit managers-, hulp-
verleners- en patiëntperspectief worden
beoordeeld. De effecten van die zorg op
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de kwaliteit van leven kan uitsluitend
door de patiënt worden beoordeeld. De
term 'kwaliteit van leven' bevat aspecten
als ervaren autonomie, veiligheid, psy-
chisch en sociaal functioneren. Uit het
literatuuronderzoek blijkt dat de meting
van kwaliteit van leven meestal gerela-
teerd is aan gezondheidsproblemen. Deze
operationalisering van kwaliteit van leven
als gezondheidstoestand is volgens de
auteurs te beperkt. Meetinstrumenten
gericht op verzorging en verblijf zijn no-
dig ter aanvulling op ziekte-gerichte meet-
instrumenten. Het gaat in de verpleeghuis-
zorg immers meer om care dan om cure.
(IvZ)

R. Nauta, 'Het kairologisch misverstand
- Pastoraat in een individualistische
cultuur', in: Praktische Theologie, nr. 2,

1995, blz. 6-19.

In dit themanummer van Praktische Theo-
logie staat de toekomst van het pastorale
beroep centraal. Alle bijdragen concen-
treren zich op de vraag, hoe als geestelijk
verzorger (pastor) overeind te blijven.
Volgens Nauta heeft deze vraag een moti-
vationeel en contextueel aspect. Qua ar-
beidsmotivatie heeft een geestelijk verzor-
ger te maken met onzekerheid over het
effect van zijn dienstverlening; contex-
tueel gezien moet men functioneren in
een individualistische en prestatiegerichte
maatschappij waarin traditioneel religieus
besef in toenemende mate is uitgehold.
De positie van pastor is dus niet meer op

voorhand duidelijk en gelegitimeerd. De
rol van de pastor wordt gekenmerkt door
het kairologisch misverstand, dat wil zeg-
gen een misverstaan van de tekenen van
de (post-)moderne tijd. In plaats van
schuld (overtreding, boete) staat kwets-
baarheid thans centraal in de belevings-
wereld van mensen. Kwetsbaarheid door-
dat de eigenwaarde van mensen afhangt
van hun prestaties en bewezen autono-
mie. Andere vragen worden gesteld. Vra-
gen van erkenning en bevestiging ('wie
ben ik?'). Antwoorden vereisen een nieu-
we moraal, die uitgaat van identiteit en
zelfbevestiging in plaats van regels voor
het juiste handelen. Het ontstaan van
therapeutische geestelijke verzorging is de
reactie geweest op het kairologisch mis-
verstand. De aanpassing aan de moderne
tijd bestaat uit professionalisering van de
zielzorg. De cliënt wordt gereduceerd tot
symptoom; de levensbeschouwing een
instrument ten behoeve van geestelijk
welzijn. Als voorbeeld wordt de professio-
nalisering van geestelijke zorg in zieken-
huizen, krijgsmacht en gevangenis aange-
haald. De geestelijk verzorger valt hier
volgens Nauta ten prooi aan de eigen
behoefte aan zelfbevestiging en waarde-
ring. Dergelijke aanpassingen van geeste-
lijke zorg aan de prestatiemaatschappij
leiden zijns inziens tot een traumatisering
van de vraag naar zin. Meer heil verwacht
hij dan ook van een geestelijk verzorger
(pastor) die naast de mensen staat, met
hen optrekt als vriend vanuit een gelijk-
waardige positie. (IvZ)
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(ingezonden mededeling)

Geestelijke verzorging:
noodzaak of luxe?

van het

n de drie lezingen, alsmede

anistiek en de Diensten humanis-
ouderenzorg

Een gezamenlijke uitgave van Prak,
tisch geestelijke verzorging in de gezo

Naar aanleiding t 25-jarig jubi van de dienste organiseerde het
Humanistisch Verb juni jl. een symposium: C e verzorging, nood-
zaak of luxe? Met dit s po~ium is g~îWächtde a e vestigen op het belang
van geestelijke verzorging, itir!2entijd d~~"hetdeb e zorgsector wordt beheersd
door bez . medische techn ieën. Op het

rstel g erzorging, dat

Geestelijke .
verslagen

Geestelijke verzorging: noodzaak of luxe? is te bestellen door overmaking van
f 15,- op giro 624°747, t.n.v. Praktische Humanistiek, Kaatsheuvel, onder vermel-
ding van "CV symposium uitgave".
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(ingezonden mededeling)

PRAKTISCHE
HUMANISTIEK

tijdschrift voor geestelijk werk
Redactieadres: Postbus 470, 35°0 ALUtrecht. Telefoon (030) 390100

Als U zich nu op

Praktische Humanistiek

abonneert, ontvangt u

dit dubbelnummer gratis

bij uw eerste

jaarabonnement!

PraktischeHumanistiekmaakt werk van geestelijkeverzorging,is de
leus waaronder dit tijdschrift in 1991 van start ging.

Voor elke professional die zich met geestelijke verzorging bezig houdt is
PraktischeHumanistiekeen onmisbare informatiebron met artikelen,

netwerknieuws, boekbesprekingen en belangrijke adressen en data.
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Richtliinen
voor auteurs
Tijdschrift Praktische Humanistiek

J. Artikelen of andere bijdragen die voor Woordenlijsr Nederlandse Taal' (her
publikarie worden aangeboden dienen te 'Groene boekje').
worden gezonden naar het redactiesecre-
tariaat: Postbus 470, 3500 ALUtrecht. 8. Vermijd afkortingen. Namen van instel-

lingen, organisaties etc. worden de eerste
2. De redactie gaat ervan uit dat de bijdrage keer voluit geschreven, gevolg door de af-

en de essentie van de inhoud niet reeds korting tussen haakjes. Daarna kan met
elders is gepubliceerd of ter publikatie is de afkorting worden volstaan.
aangeboden. Tevens gaat de redactie er-
van uit dat mede- auteurs akkoord gaan 9. Typ of print het manuscript op A4 for-
met eventuele publikatie. maat, met links een ruime marge. Regel-

afstand I Y,.
3. Na ontvangst van de bijdrage stuurt het

redactiesecretariaat een bericht naar het 10. Het manuscript (inclusief eventuele no-
co rresponden tieadres. ten, literatuurverwijzingen en literatuur-

lijst) heeft een lengte van maximaal 5000

4. Bijdragen worden in beginsel door de woorden, tenzij door de redactie nadruk-
kernredactie en in tweede instantie door kelijk anders wordt overeengekomen met
de complete redactie beoordeeld. Vervol- de auteur(s).
gens verneemt de auteur of en op welke
termijn de bijdrage (eventueel na kleine IJ. De bijdrage dient te zijn voorzien van een
aanpassingen) kan worden geplaatst, dan titelpagina waarop wordt vermeld:
wel bijstelling en/of herziening behoeft - de titel van her artikel (kernachtig);
en zo ja op welke punten. - eventueel een ondertitel (maximaal 60

lettertekens);
5. Bij plaatsing dient de (aangepaste) bijdra- - voornaam en/of voorletter(s) plus ach-

ge op floppy/schijf (in WP of ASCII) te ternaam van de auteur(s);
worden aangeleverd, vergezeld van een - functie, naam van de instelling waar de
identieke uitdraai op papier. Alleen in- auteur(s) werkzaam is/zijn;
dien de auteur niet beschikt over een PC/ - eventueel een korte vermelding van de
tekstverwerker wordt hierop een uitzon- huidige activiteiten.
dering gemaakt.

12. Voeg na de titelpagina een pagina in met
6. Bijdragen dienen gericht te zijn tot een een korte samenvatting van het artikel

goed geschoold lezerspubliek van vakge- (max. 100 woorden).
noten en niet- vakgenoten. Jargon dient
derhalve vermeden te worden. 13. Verdeel de tekst van het artikel in para-

grafen. Voorzie elke paragraaf van een
7. De tekst dient te zijn geschreven in de duidelijk kopje en elke eventuele sub-

voorkeurspelling, volgens de 'Herziene paragraaf van een tussenkopje. Dit bevor-
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dert de leesbaarheid van de bijdrage.
Alleen witregels gebruiken indien werke-
lijk een afscheiding tussen twee tekstge-
deelten moet worden gemaakt.

14. Literatuurverwijzingen in de tekst: haakje
openen, auteursnaam zonder voorletter
(bij meerdere auteurs van een titel alleen
de eerste vermelden, gevolgd door e.a.),
komma, jaar van publikatie, haakje slui-
ten. Voorbeeld: (Wittgenstein, 1888). Bij
citaten dient ook de pagina vermeld te
worden. Voorbeeld: (Yalom, 1975:35z).

15. Wees zuinig met noten. Indien een noot
noodzakelijk is, plaats de noot aan het
einde van het artikel met in de tekst een
cijferverwijzing.

16. Literatuur waarnaar in het artikel wordt
verwezen, dient aan het einde van het
artikel, na de noten in een aparte lijst in
alfabetische volgorde te worden opgeno-
men. De lijst mag uit maximaal 15 titels
bestaan. De titels dienen als in volgende
voorbeelden te worden weergegeven:

Tijdschriften artikelen:
Groot, K.v. de, 'Het beroepsperspectief
van humanistisch geestelijk werkers in de
ambulante sector', in: Maandblad voor
Geestelijke Volksgezondheid, 1986, nt.Z, p.
66- 81.
Artikelen in bundels:
Cart, Arthur C. & Barrett, Benjamin T.,
'Freuds Interpretation of Dreams Revisi-
ted', in: Sullivan, Tim (Ed.), Psychothera-
py in the next Century, Hogarth Press,
New York, 1990, p. 135- 83.
Monografieën:
Hoekstra, P.J.M., Middeleeuws humanis-
me in de Lage Landen, Kok, Kampen,
1975.

17. Het auteursrecht van de bijdrage berust
bij de auteur(s). Na publikatie ontvangt
de auteur drie gratis exemplaren van het
nummer waarin zijn/haar artikel is opge-
nomen.
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