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VAN DE REDACTIE

De kranten staan er bol van: vrijwel dagelijks besteden radío en
televisie er aandacht aan, vele vergaderingen worden er aan ge-
wijd en bijna ïeder praat er wel eens over: het gesprek over eu-
thanasie houdt de gemoederen bezig. Bij de stroom van publica-
tíes voegen we dit themanummer van 'Ruimte' over 'euthanasie'.
Allereerst vvordt kort op een rijtje gezet welke gegevens naar
voren zijn gekomen uit het in november 1996 gepresenteerde on-
derzoeksrapport 'Euthanasie en andere medische beslíssíngen
rond het levenseinde' dat in opdracht van de minister van VWS
en van justitie de praktijk en de meldingsprocedure van medísche
beslissingen rond het levenseínde in 1995 ín kaart heeft gebracht.
Welke beslissingen zijn dan te onderscheiden en waarin verschil-
Ien deze met euthanasie? Er bestaat nog altijd verwarring over de
terminologíe.
We geven een beknopt overzicht van de huidige termínologie
binnen de medísche wereld en de juridische kaders.
Hoe over al deze zaken te denken als christen? Ook híer zijn de
meningen onderling zeer verdeekJ. Eén christelijke visie op eutha-
nasie is er niet.
We zetten een aantal argumenten op een rijtje en nodigen de lezer
uÍt een eÍgen mening te VOrmen.
Als alternatief voor euthanasie wordt er dikwijs gesproken over
'pallíatieve zorg'. Ook de uitgangspunten van deze? benaderíng
worden op een ríj gezet.
Vervolgens een indruk van het vrijwillígerswerk dat Dínie Gebel
doet: terminale zorg bij mensen thuis.
Het thema wordt afgesloten met een beknopt boekenlijstje voor
verdere zelfstudíe.

Verder ín dít nummer het beloofde stuk over 'Veranderíngen in je
geloof' naar aanleiding van de inleiding van Marinus van den
Berg, een vervolg op de door Teun van der Leer uitgelokte discus-
sie en de rubríeken van Irene de Graaff en Henk Timmerman.

WOUT HUIZ?NG
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TEN GELEIDE

Later

Later gaan we naast elkaar
wand'len op de Overtoom,
drinken zoete melk met room,
strijken door ons grijze haar.

Zíe je ons daar samen lopen?
Naast elkaar - zo diep bedaard.
Jij, een lieve, oude taart.
Ik, nog kras - dat is te hopen...

Maar al worden we ook wrakken,
al dat vreselijke snoeven
zal tenmínste niet meer hoeven.
Gaar of muf - we zijn gebakken.

En we zeggen:"Kijk, de tram",
Of: "Hoor jij die vogel zingen?"
Al die nutteloze dingen,
want het hoeft niet meer ad rem.

En het hoeft niet meer zo rap,
want we moeten nergens heen.
Och, we wonen toch alleen
in zo'n rothuis met een trap.

Ik beloof je, dat ik dan
het attent zijn aan zal leren.
En ik zal ook vaak proberen,
of je nog wel lachen kan,

lachen als een oude dame,
die haar zegje heeft gezegd,
die als ze wordt afgelegd,
zích voor niemand hoeft te schamen.
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Wel, wel, wel, zo zal dat gaan.
En we sterven, heel bedaard,
op een donderdag ín maart.
Tegelijk - daar hecht ik aan.

En als onze aardse last
met de wereld gaat vergroeien,
zal uit jou een bloempje bloeien.
Een viooltje - dat staat vast.

Simon Carmiggelt (Open deur, januari 1988)

Dromen over later. Een beeld wordt getoond van de mooie dingen
die er dan kunnen zijn: samen wandelen, genieten van de kleine
dingen die het leven aangenaam maken, alles in een rustig tempo
doen en attent voor elkaar zijn.
Carmíggelt denkt ook na over het sterven: we sterven heel be-
daard... Opvallend is wat dan volgt: "op een donderdag in maart.
Tegelijk - daar hecht ik aan.'
Zo wensen wellicht veel echtparen dat: tegelijk sterven.
Die wensdroom lijkt steeds meer werkelijkheid te kunnen worden
in onze samenleving. Mr.H.Drion (oud-hoogleraar burgerlijk recht
en oud-raadsheer in de Hoge Raad) heeft ervoor gepleit "oude
mensen de gelegenheid te geven - bij een ans - een pil te verkrij-
gen, waarmee zij op een moment dat hun zelf aangewezen voor-
komt een einde aan het leven kunnen maken, op een manier die
voor henzelf en hun omgeving aanvaardbaar is."
Drion pleit dus voor de mogelijkheid van zelfdoding,
Daarnaast kennen we in Nederland een euthanasíe-praktijk. Er is
geen pil díe je zélf inneemt, maar het verzoek wordt tot een arts
gericht om een einde aan het leven te maken. Het woord "eutha-
nasíe" betekent letterlijk "goede dood". Het is afgeleid van de
griekse woorden "eu = goed" en "thanatos = dood'.
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Euthanasie en andere medische beslissingen rond het
levenseinde

In 1991 werden cijfers bekend hoevaak in Nederland euthanasie
werd toegepast. Op grond van interviews met artsen en gegevens
van het Centraal Bureau voor Statistíek stelde een commíssíe
o.l.v. prot. Remmelínk vast dat ín 1 ,8% van alle sterfgevallen in
Nederland euthanasíe was toegepast. In totaal 2300 keer in een
jaar.
Vijf jaar later vverd opnieuw uitvoerig de praktijk onderzocht en
vastgesteld werd dat het aantal uitgevoerde verzoeken in 1995
ongeveer 3200 bedroeg, hetgeen overeenkomt met 2,4% van alle
sterfgevallen.
96% van de artsen in Nederland geeft aan dat de vraag om eu-
thanasíe of hulp bij zelfdoding in hun praktijkvoering ter sprake
komt. In 1990 bleek dat 54o/o van de artsen ooit euthanasie of
hulp bij zelfdoding hadden uitgevoerd. In 1995 bedroeg dit
percentage 53%.
In 1990 werden 25.100 verzoeken om euthanasie of hulp bij
zelfdoding 'te zíjner tijd' gedaan' en 8.900 uitdrukkelíjke verzoe-
ken 'op afzienbare termijn'. In 1995 was er sprake van 34.500
verzoeken 'te zijner tíjd' en 9.700 'op afzienbare termijn'. Dít
betekent een toename van resp. 47% en 9%. Van die 9.700 uit-
drukkelíjke verzoeken werden er dus 3200 ingewílligd. Van de
niet tot uitvoering gekomen verzoeken berustte ongeveer de helft
op een weigering van de arts. In de meeste andere gevallen over-
Ieed de patiënt voordat het tot uitvoering van het verzoek hoefde
te komen.

VOOr Wat betreft de kenmerken Van patiënten bij Wie euthanasie
is toegepast, kan gezegd worden dat de gemiddelde leeftijd lager
is ín vergelijking met alle sterfgevallen in Nederland. Van de be-
trokken gevallen vond 37% plaats vó«5r het 65e levensjaar. Kank-
er is verreweg de belangrijkste ziekte díe een rol speelde bij eu-
thanasie.
In 1 8% van de gevallen van euthanasie schatte de arts de levens-
bekorting op minder dan 24 uur en ín 7% van de gevallen op
meer dan 4 weken.
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Als redenen voor het verzoek om euthanasíe werd in 74% van de
gevallen het 'ondraaglijk en uitzichtloos lijden" genoemd, als ook
het "voorkomen van ontluístering' (56%). Pijn werd in 32% als
reden genoemd en was ín geen enkel geval de eníge reden. In
44% van de toepassingen van euthanasie werd "zinloos lijden"
als reden aangegeven. In 85% van de gevallen was het tijdsver-
loop tussen het begin van de uitvoering van euthanasie en het
overlíjden niet meer dan een uur en in 1 1 % was dat een uur tot
een dag.

Het onderzoeksrapport vermeldt dat ongeveer 1500 meldingen ( =
41 %) van euthanasie door artsen zijn gedaan. Dat betekent dat
59% van alle euthanasie-handelingen níet gemeld is, hoewel dít
wettelijk is voorgeschreven. Het meldgedrag is t.o.v. 1990 wel
verbeterd: toen werd slechts in 1 8% van de gevallen een melding
gedaan.

Eén van de conclusies is dat het aantal gevallen van euthanasie
weliswaar ís toegenomen, maar dat er geen tekenen zijn van een
Iichtvaardíger besluítvorming of een minder in acht nemen van
zorgvuldigheidseisen (zie later), doch eerder het tegendeel.
Belangríjk uitgangspunt bínnen de wet- en regelgeving is dat een
arts niet verplícht ís om in te gaan op een verzoek om euthanasie.
Een patiënt heeft geen recht op euthanasie, want 'opzettelijk
levensbeëindigend handelen op verzoek' is strafbaar volgens
artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht (kan leiden tot een
gevangenísstraf van maximaal 12 jaar).

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat
de acceptatiegraad van euthanasie onder de Nederlandse bevol-
king tussen 1966 en 1970 snel is toegenomen, om daarna gelei-
delíjk nog iets verder te stijgen tot ín 1991. Sinds díe tijd is de
acceptatiegraad niet verder toegenomen en waarschijnlijk eerder
ïets afgeomen. Er líjkt zich een veranderíng in de publieke opinie
voor te doen in behoudende richting.
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Wat is euthanasie?

Voordat je een meníng kunt vormen over een onderwerp, moet je
eerst weten waar dat onderwerp over gaat en welke vragen daar-
bij aan de orde «moeten) komen. Voordat je een goed gesprek
over euthanasie kunt voeren, moet helder zijn wat onder euthana-
sie verstaan wordt. Vaak blijkt bij verschil van mening dat men
langs elkaar heen praat omdat men over verschillende dingen
spreekt. Dat kan ook gebeuren in discussies over euthanasie. De
definitie van euthanasie, gehanteerd in de Nederlandse wetge-
Ving,
luidt:
"Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door
een ander dan de betrokkene, op diens verzoek'.
Om spraakverwarríng te voorkomen is het belangríjk andere
(medische) beslíssíngen te noemen, die een bekorting van het
leven kunnen inhouden, maar die moeten worden onderscheiden
van euthanasíe.

1. Nalaten levensverlengende behandeling op verzoek
Wanneer isrnand ziek is, kan een arts nooit op eígen houtje de
beslíssing nemen om een bepaalde behandeling (operatie, onder-
zoek, pillenkuur etc.) in gang te zetten. Een arts heeft altijd de
toestemming van een patíënt nodig.
Wanneer iemand een medische behandelíng weigert of aan een
arts vraagt om te stoppen met een medische behandeling, dan
kan het gevolg van die beslissing zijn dat de patiënt eerder over-
Iijdt. Dat is soms zelfs het doel van de patiënt die dit verzoek
doet.
Te denken is bijvoorbeeld aan een situatie waarin iemand kanker
in een ver gevorderd stadium heeft. De patiënt kiest ervoor geen
behandelingen in het ziekenhuis te ondergaan, maar bereidt zich
voor op de dood.
Een andere situatie kan zijn dat iemand geen antibiotica wil slik-
ken bij een longonsteking en hoopt aan de gevolgen van de long-
onsteking te overlíjden.
Iedereen kan afzien van een medísche behandeling of een behan-
deling te stoppen. Meestal gebeurt dit omdat men angst heeft
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voor de gevolgen van die behandeling (pijn, misselijkheid, ong-
emak), geen moed meer heeft om verder te leven of niet totaal
afhankelijk van de zorg van anderen wil worden.
Maar stoppen met een behandeling of afzien van een medische
behandeling is géén euthanasie! (en wordt niet meer passieve
euthanasie genoemd)

2. Nalaten levensvedengende behandeling zonder ver-
zoek
Soms komt het voor dat een arts beslist om niet met een behan-
deling te beginnen of de behandeling te stoppen, zonder overleg
met de patíënt. Díe beslissing berust dan op de ínschatting van de
arts of verdere behandelíng nog zin heeí;t. Zo zíjn er situaties dat
de patiënt geen baat heeft bij verdere behandeling of dat zíjn
Iijden zelfs verzwaard zou worden. Een arts moet regelmatíg der-
gelijke beslissingen nemen op momenten dat een patíënt niet in
staat (nieer) is zíjn situatie te overzien. Dít geldt bijvoorbeeld voor
patiënten die door hun ziekte aan bewustzijnsverlies lijden en
voor demente ouderen.
Meestal wordt in zo'n geval met famílie of naasten overlegd. De
eindverantwoordelijkheid voor het nalaten van een levensverleng-
ende behandeling zonder uitdrukkelijk verzoek, ligt bij de behande-
lend arts.

Het nalaten van een levensverlengende behandeling zonder ver-
zoek is qéérí euthanasiel

3. Pijn- en symptoombestrijding
Goede pijn-bestrijding is dikwijs nodig bij patiënten die door hun
ziekte veel pijn lijden. De pijnbestrijding is bedoeld om het lijden
te verlichten. Het gevolg van het toedienen van pijnbestrijdings-
middelen kan soms zijn dat de stervensfase - en daarmee het
leven van de patiënt - wordt bekort. Vooral het toedienen van
morfine of morfine-achtige preparaten in oplopende hoeveelheden
kan het stervensproces versnellen. Meestal vindt een dergelijke
pijnbestrijding plaats bij (kanker)patiënten in een termínale fase.
In de praktijk blijkt vaak dat de patiënten hoogsterís een week
eerder sterven, dan wanneer zíj (;)één morfine hadden gekregen.
Doel van de pijnbestrijding is het stillen van pijn en/of be-
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nauwdheid, waarbíj niet uitgesloten is dat de patiënt sneller zal
kunnen sterven.

Over de beslissing om morfine te geven, vindt doorgaans overleg
plaats met de patiënt, zijn familie of naasten.
Het toedienen van morfine om de pijn te verlichten is dus ook
géén euthanasie!

4. Bewust levensbeëindigend handelen zonder uitdruk-
kelijk verzoek
Deze situatie doet zich hoofdzakelijk voor bij ernstig zieke en
stervende patiënten, die niet meer in staat zijn hun wil kenbaar te
maken. Zij zijn 'wilsonbekwaam". Volgens de inschattíng van de
behandelend arts heeft de patiënt níet lang meer te leven.
Omdat het lijden ondraaglijk is voor de patiënt, besluit de arts het
leven te beëindigen. Naar wettelijke voorschriften is de arts ver-
plicht om verantwoording af te leggen van zijn besluit. In de zin
van de wet ís deze handeling strafbaar en kan de arts vervolgd
worden voor moord. In deze situatie is geen sprake van een ver-
zoek van de betrokken patiënt.
Daarom is het bewust levensbeëindigend handelen zonder uit-
drukkelijk verzoek dus géén euthanasie!

5. Hulp bij zelfdoding
Hulp bij zelfdoding is het opzettelijk verlenen van hulp bij
levensbeëindigend handelen door de betrokkene op diens verzoek.
'De pil van Drion" is hier van toepassing. Een patiënt wil - om
welke reden dan ook - zijn leven beëindigen en vraagt aan een
arts om een middel waarmee hij zélf een einde aan zíjn leven kan
maken.
In de definitie van euthanasie staat Door een ander dan de betrok-
kene. Die aanduiding geeft het onderscheid aan met 'hulp bij
zelfdoding.' De betrokkene zélf neemt het middel tot zich. Zowel
bij euthanasie als hulp bij zelfdoding is levensbeëindiging het doel,
alleen in de "technische uitvoering' zit verschil. De arts verstrekt
een middel, maar dient die niet zelf toe.
Daarom ís hulp bij zelfdoding gM.n euthanasie!
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6. Euthanasie
Euthanasie is het opzettelíjk levensbeëíndigend handelen door een
ander dan de betrokkene, op diens verzoek. Het onderscheid
tussen passieve en actieve euthanasie wordt niet meer gemaakt.
Een aantal jaren geleden werd gesproken van passieve euthana-
sie, wanneer een medische handeling werd gestaakt. Wanneer
bijvoorbeeld de stekker uit het stopkontakt werd gehaald van
debeademíngsapparatuur, dan werd dit passieve euthanasíe ge-
noemd. In de wet heet dit riu het nalaten van een levensverlen-
gende behandelíng op verzoek of zondeÏ verzoek. Een dergelijk
besluit wordt tegenwoordig gezien als "normaal medisch han-
delen". De verantwoordelíjkheid voor een dergelijk besluit ligt bij
de arts. De definitie van euthanasie geeft aan dat dit altijd moet
gebeuren op verzoak van de patiënt. lemand moet dus zélf vragen
aan de arts om zijn leven te beëindigen door middel van een ta-
blet, drankje of injectie. In 90% van de gevallen worden spierver-
slappers gebruikt. Levensbeëindiging is dus het doel van de han-
deling. Vandaar dat ín de defínitíe gesproken wordt van opzettelijk
levensbeëindigend handelen. Bij pijn- en symptoombestrijding ís
het dOel Om het lijden Van de patiënt te verlichten, al kan dit bete-
kenen dat de dood sneller íntreedt.

De meldingsprocedure
De behandelend arts moet vervolgens zorgvuldig op een aantal
zaken letten, wanneer hij wil voldoen aan het verzoek van de
patiënt. Er is een wettelíjke meldingsprocedure, waarin vijftig (I)
aandachtspunten genoemd worden die door de arts moeten wor-
den beantwoom. We noemen een aantal van die zorgvuldig-
heidseisen:

1. het moet gaan om ernstig I0den, zodanig dat de patiënt dit als
ondraagl0k ervaart en er geen mogelijkheden meer zijn om het
lijden van de patiënt draaglíjker te maken.

2. duidelijk moet zijn dat de patiënt zélf dit verzoek doet, hetzij
mondeling, hetzij schriftelijk. Daarbij is belangrijk dat dít verzoek
weloverwogen en herhaaldelijk {duurzaaml wordt gedaan en niet
in een opwelling.
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3. de arts moet een collega-am raadplegen en deze moet even-
eens de patiënt zíen en een oordeel geven over de medische situ-
atie.

Belangrijk is ook de vraag hoe lang de behandelend arts en de
patiënt elkaar kennen. Een vertrouwensrelatie wordt van wezenlijk
belang geacht.

4. de arts moet verslag doen van het (ziekte)proces en precies
aangeven wanneer, waar, door wíe en op welke wíjze en met
welke míddelen de levensbeëínding ís toegepast. Ook moet hij
aangeven wie bij de euthanasiehandeling aanwezig waren.

Een arts moet zich volledig bewust zijn van zijn handelen en daar-
van rekenschap afleggen aan de hand van deze wettelijk vastge-
stelde zorgvuldigheidseisen. Wanneer aan deze critería voldaan
wordt, kan een arts euthanasie toepassen en zal hij in de meeste
gevallen niet door de rechter vervolgd worden.

***4k%

CHRISTELIJK GELOOF EN EUTHANASIE

Euthanasie speelt zich voornamelijk af rondom het ziekbed van
een patiënt.
Door allerlei ontdekkingen en ontwikkelíngen binnen de medische
wetenschap kunnen mensen langer in leven worden gehouden
dan vroeger. Wie vroeger een hartinfarct kreeg, overleed bijna
zeker. Ïegenwoordíg kan door tíjdig íngríjpen veel íeed voorko-
men worden. Het hart kan zelfs geopereerd worden of vervangen.
Vroeger was je dood als de ademhalíng ophield, nu word je snel
aan beademingsapparatuur geíegd. Vroeger raakte je ín coma als
je níeren níet meer goed werkten, nu women ze gespoeld (nierdia-
lyse) of vervangen. Als je vroeger te horen kreeg dat je kanker
had, wíst je zeker dat je spoedíg zou sterven. Nu zíjn er mogelíjk-
heden om nog een poos verder te leven.
Mensen leven langer dan vroeger. Het moment van sterven kan
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worden uitgesteld. De vraag doët zich voor waar de grens van dit
uitstellen is. Wordt die grens alleen bepaald door medische moge-
lijkheden? Mede door de toegenomen medische mogelijkheden is
de kans aanwezig dat het stervensproces langer duurt en ernstig
lijden met zich meebrengt. Daarom wordt ook veel aandacht ge-
schonken aan pijnbestrijding, om het lijden te verlichten.
Maar ook euthanasie is een mogelijkheid geworden. De vraag
komt op of alles wat medisch mogelijk is, moet en mag. Is het
goed wat we doen? Is euthanasie 'een goede dood"?
Is het goed om iemand jaren aan de beademingsapparatuur te
laten liggen? Moet iemand die ernstig ziek is en een longonsteking
krijgt in alle gevallen antibiotica krijgen?
Die vragen worden gesteld, wanneer het nalaten van levensver-
lengende behandelingen wordt overwogen.
Moet iemand die naar eígen zeggen ondraaglijk lijdt morfine toe-
gediend krijgen, zodat de pijn draaglijker wordt? Ook als je weet
dat de patiënt daardoor eerder zal overíijden?
Die vraag is aan de orde bij de beslissíng om de pijn te bestrijden.
Moet je iemand, die al jarenlang geen zin meer in zijn leven er-
vaart, een míddel geven, zodat hij zelf een eínde kan maken aan
zijn leven? Mag je deze hulp bij zelfdodíng geven?
Moet iemand die ondraaglijk lijdt en waar geen uitzicht meer ís op
genezing en waar pijnbestrijdingsmíddelen onvoldoende verlich-
ting kunnen geven, dóór blijven leven tot "het bittere einde"?
Alleen déze vraag gaat over euthanasíe.
Op deze vraag wordt verschillend geantwoord. Er zijn verscheide-
ne visies op euthanasie, ook binnen het christendom. We noemen
enkele visies met de daarbijbehorende argumenten die we aantref-
fen onder christenen.

1. "Euthanasie mag nooit"
De eerste ViSíe íS dat euthanasie n00it mag plaatsvinden. Kort een
paar argumenten voor dít standpunt:

A. Het leven is door God gegeven. Een mens mag niet zelf ingrij-
pen en zijn eigen tijdstip van sterven bepalen (denk aan het ge-
dicht van Carmiggelt: een donderdag in maart!). Ons leven is in
Gods handen. De mens sterft op Gods tijd.
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B. Er moet eerbied ziin voor het door God geschonken leven. Dat
leven is heilig en moet beschermd worden. Menselijk leven ver-
liest nooit de kwaliteit 'menselijk'.

C. 'Gij zult niet doden" is een gebod in de Bijbel. De bedoeling
van dit gebod is de bescherming van en het respectvol omgaan
met het menselíjk leven. Het kan nooit de intentie zijn dat de ene
mens de ander doodt.

D. De vrïiheïd en verantwoordelijkheid van mensen zijn belangrijk,
maar de keuzen van mensen kunnen nooit ingaan tegen Gods wil.
(zie A)

E. In de huidige westerse samenleving is het omgaan met aftake-
Iing, lijden en de dood voor velen moeilijk. Bedacht moet worden
dat God juíst in het líjden mensen nabíj zal zíjn en kracht zal ge-
ven. Wanneer God een plan met íeders leven heeft, zal ook dit
lijden een bedoeling hebben, ook al kunnen er vele vragen over
het "waarom' zijn.

2. "Euthanasie moet mogelijk zijn"
Een andere visie ís, dat mensen de mogelijkheid moeten hebben
om te kiezen voor euthanasie. Ook hier een paar argumenten:

A. Mensen grijpen op allerlei momenten ín hun leven ín: be-
roepskeuze, huwelijk, gezin, kiezen voor operaties etc. Waarom
zou deze vrijheid van ingrijpen moeten verdwijnen als het gaat om
euthariasie of zelfdoding?

B. "Eerbied voor het leven" moet er zijn, maar "het leven" bestaat
niet. Het gaat om leven van ménsen. De vraag of euthanasie is
geoorloofd gaat over één mens, die lijdt. Dan kun je niet in het
algemeen blijven spreken over "eerbied voor het leven'. Dan is de
vraag aan de orde wat in deze situatie menswaardig is. Soms
wordt leven zó zwaar lijden dat nog nauwelijks gesproken kan
w«»rden van rnenswaardig leven. Er zijn soms momenten dat het
leven niet meer als een 'geschenk' ervaren kan worden. Waarom
dan het lijden voortzetten en doorgaan tot het "bittere einde"?
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C. Het gebod ín de Bijbel moet vertaald worden als "gíj zult niet
doodslaan'. Dat betekent dat je geen moord mag begaan. Eutha-
nasíe is geen moord. Het gebeurt op verzoek van de betrokkene.

D. Mensen hebben een eígen keuzevrijheíd en eigen verantwoor-
delijkheid (autonomie). Ieder mens moet voor zichzelf beslissen.
Wanneer een mens voor zichzelf ervan overtuigd ís dat het leven
uitzichtloos is, moet euthanasie mogelijk zíjn.
Bovendien is de "natuurlijke' gang van zaken niet zondermeer
gelíjk te stellen aan Gods wil.

E. Zinloos lijden bestaat. God wil het lijden van mensen niet. God
wil mensen leven schenken. Als mensen na beraad, gebed en
gesprek tot de overtuiging komen dat ze niet verder willen en van
God ook niet verder hoeven, moet de toepassíng van euthanasie
mogelijk zijn.

3. Een derde weg
Een derde visie zoekt naar een benadering waarin gezocht wordt
naar de bescherming en instandhouding van het leven (zoals in
visie 1 ), maar waarbij tevens de mogelijkheid wordt open gelaten
om de dood niet nodeloos lang uit te stellen door het kunstmatig
verlengen van het stervensproces (zoals in visie 2). Alle nadruk
ligt op de lichamelijke én geestelijke begeleiding van de patiënt en
euthanasie wordt slechts als laatste inogelíjkheid gezien. Argu-
menten voor deze visie:

A. Eerbied voor het leven heeft vrijwel elk mens. leder (geestelijk
gezond) mens heeft 'van nature" de wil om te leven in zich. Dat
is niet afhankelijk van iemands geloofsovertuiging. Het christe!ijk
geloof stelt dat God mensen het leven wil schenken, maar tegelijk
gebeurt er veel dat dit door God geschonken leven kapot maakt.
Mensen doen elkaar veel aan: oorlogen, honger, martelíngen,
geweld.
Hoever moet je gaan met het uitvoeren van medische behandelin-
gen? Er zijn soms momenten dat het eindeloos doorgaan met
behandelingen het lijden verzwaart en verlengt. Is het niet hu-
maan om mensen de kans te geven te sterven? Pijnbestrijding
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blijft de eerst aangewezen weq om eerbíedig om te gaan met het
leven van de zieke mens én de patiënt te kunnen laten sterven.

B. Het leven kan heel moeilijk en soms zelfs ondraaglijk women
voor een patiënt. Meer dan ooït komt het dan aan op onder-
steuning en bijstand. Píjnbestrijding moet de (lichamelíjke) pijn
verlíchten, maar daarnaast moeten mensen juist ín deze (termina-
le) fase gelegenheid krijgen hun gevoelens te uiten, vragen te
bespreken en zowel van naasten als van hulpverleners warmte en
aandacht ondervinden. Níet alleen medicijnen kunnen píjn verlích-
ten, ook aandacht en liefde kunnen veel betekenen en wellicht het
Iijden draaglijker maken.

C. "Gij zult niet doden' loopt in de Bijbel uit op het oog hebben
voor elkaar. Jezus legt dit gebod niet uit als een díscussie over
wel of níet doden, maar dit woord geeft inhoud aan de wíjze van
omgaan met elkaar. Moord en doodslag ís in de Bíjbel méér dan
iemand de hersens inslaan. Moord en doodslag begint waar de
ene mens de ander níet meer aankijkt als iemand die een broe-
der/zuster is. Het gaat om respect en aandacht voor een mede-
mens. Hart hebben voor elkaar en elkaar liefhebben. Zo kunnen
mensen elkaar het leven mogelijk maken in Gods naam.
Dáár gaat het om. Dat betekent dat er nooit líchtvaardíg omge-
gaan kan worden met een mensenleven. Gods "nee" tegen de
doodslag is een 'ja" tegen rnensen. Daarom zal alles ín het werk
gesteld moeten worden om in de zorg voor mensen het leven
mogelíjk en draaglíjk te laten zíjn. Maar soms kan een mensen-
leven zakken onder de grens van wat God met leven heeft be-
doeld. Op zo'n moment is euthanasíe wellícht tóch te overwegen
en toe te passen, juist vanuit het respect voor het leven en de
keuze van de patíënt.

D. De eigen verantwoordelijkheid van mensen ís niet los ver-
krijgbaar. Het verzoek van een patíënt om euthanasie, betekent
díkwijs veel voor de dírecte naasten (en hulpverleners). Verant-
woordelijkheíd betekent echter te allen tijde bereid zijn verant-
woording van de eígen keuze af te leggen. Deze beslissíng gaat
niet alléén de patiënt aan. Er moet overleg kunnen zijn of eutha-
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nasie de éníge weg is, Misschien zijn er andere mogelijkheden om
met het !ijden en sterven om te gaan. Maar wanneer de medische
mogelíjkheden uitgeput zijn, intensieve begeleiding is aangeboden
en desondanks de vraag om euthanasie blijft bestaan, dan moet
euthanasie toegepast kunnen worden. Gods wil womt gedaan,
waar mensen zo ín liefde en nabijheid met elkaar omgaan.

E. God is mensen ook in hun lijden nabij. Kracht, steun en troost
ís voor de patíënt te ervaren in de trouw en liefde van hen die
hem verzorgen tot het einde toe. Godverlatenheid wordt dikwijs
ervaren in situaties waarin men zich door anderen in de steek
gelaten wordt. Het lijden kan verlicht worden wanneer de patiënt
goede zorg wordt gegeven en met aandacht omringd wordt. Het
is dan dikwijs praktijk dat de vraag om euthanasie niet wordt
volgehouden en de toepassíng van euthanasie dus níet nodig is.

%*%**

"Vrijheid" en "gemeenschap"

Om het denken van u als lezer te prikkelen, wijzen we op twee
belangrijke waarden in leven en geloven: vrijheid en gemeen-
schap. Waarden, die dikwijs opduiken in het gesprek over de
baptisten identiteit. Dezelfde waarden kunnen aan de orde gesteld
worden bij het nadenken over euthanasie.
Redenerend vanuit de waarde "vrijheid' kan gezegd worden dat
de vraag om euthanasie een persoonlijke aangelegenheid ís. Het
enïge dat telt is de wil van de patiënt. leder mens heeft recht op
zelfbeschikking. Als deze waarde alle nadruk krijgt betekent dat
het verzoek van een patiënt om euthanasie moet worden ingewil-
lígd. Het zelfbeschikkíngsrecht is dan de hoogste waarde.
Wanneer je de waarde "gemeenschap" het zwaarst laat wegen
kun je tot de conclusie komen dat niemand zelf over het leven
mag beschikken. Leven is immers geen persoonlijk eigendom. De

q
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gemeenschap moet aangeven wat wel of niet kan. Bíj het verzoek
om euthanasie moet daarom overleg gevoerd worden en moet er
gekeken worden Wat dit beSluit VOör oe gemeenschap betekent.
Is een samenleving, waarin euthanasíe tot de mogelijkheden be-
hoort, een goede samenleving? Of komt de vraag om euthanasie
voort uit gebrek aan gemeenschap en de onmacht (onwil) het
samen uít te houden ín píjn, líjden en ontluisteríng? Als deze
waarde alle nadruk krijgt, betekent dit dat er bíj een verzoek om
euthanasie altijd overleg met betrokkenen gevoerd moet worden
en dat in ïeder geval gekeken moet worden welke mensen de
patiënt kunnen ondersteunen en zorg kunnen bieden.
Welke waarde moet de meeste nadruk krijgen in de discussie over
euthanasie....?

%**%*

PALLIATIEVE ZORG

Bij alle informatie over de juiste definitie van euthanasíe en het
medisch handelen, de Nederlandse wetgevirig en het nadenken
over een eígen vïsie op euthanasie, geven we kort de uitgangs-
punten aan van een bepaalde vorm van zorgverlening aan mensen
in een terminale fase van hun leven: palliatieve zorg.
"Pallíëren" betekent oorspronkelijk 'met de mantel bedekken, voor
iemand zorg dragen, verzachten'. Men spreekt over deze zorg
dikwijls als "warme zorg'.
Pallíatíeve zorg ís intensieve en vakbekwame multidicíplínaíre zorg
voor patiënten bij wie levensverlengende behandelingen ofweí
ondoelmatig zijn, ofwel door hen geweigerd worden. De palliatie-
ve zorg kent een aantal tutgangspunten:

1 . Aanvaarding van het feit dat iemarid stervende ís en niet meer
kan genezen. [)aarom vvordt níet gekeken naar overlevíngsduur,
maar naar de kwaliteit van leven. Behandelíngen die de pijn en
symptomen bestrijden zíjn zeer welkom.
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2. Het bieden van totale zorg. Niet alleen de somatische aspecten
van ziek zijn, maar ook psychologische, sociale en geestelijke
aspecten zijn nadrukkelijk van belang. Dit uít zich in de
multidísciplinaire aanpak van zorg.

3. De naaststaanden van de patiënt worden nauw bij de zorg
betrokken. Goede open communicatie met de patíënt, zijn naast-
staanden en de hulpverleners is van groot belang.

4. Kennis van reacties van patiënten en hun naasten voor en na
het overlijden van de patiënt vormt een belangrijk aandachtspunt.

5. Preventie neemt een belangrijke plaats in. Door patronen te
herkennen, de juiste maatregelen te nemen, behandelingen te
starten of juíst te staken, kan men voorkomen dat iemand ín een
onoplosbare crisissituatie terecht komt.

6. Juiste inschatting en ondersteuning zijn onmisbaar. Angst,
onrust en paniek bij zowel bewoner als naaststaanden kan voor-
komen worden door een goede organisatie van de zorg, duidelijke
afspraken, deskundigheid, een sfeer van vertrouwen, belangstel-
ling voor detaíls en trouw bezoek aan de patiënt.

7. De zorg is níet meer gericht op herstel en genezmg, maar op
een menswaardig einde, een goed afscheid, verbetering en verdie-
ping van een relatie, het afronden en afsluiten van het leven.

Tot de palliatieve zorg hoort net zo goed het 'zinvolle doen' als
het 'zinvolle laten'. Het 'níets doen' en alleen het 'er zijn' kan ook
een zeer waardevolle keuze zijn en actíeve betrokkenheíd beteke-
nen.

Z.org rondom het levenseinde heeft dan tot doel "geëigend ster-
ven' mogelíjk te maken, zodat de stervende dít proces kan bele-
ven als het meest afgestemd op zijn persoonlijke situatie en met
realiseerbare behoeften en wensen.
In zo'n situatíe komt het aan op zorg, die met hoofd, hart en
handen gegeven wordt. Het gaat om betrokkenheid, liefdevolle
aandacht, trouw, geduld en inlevingsvermogen.

'1.
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Een indruk van deze wíjze van zorg verienen, geven we ín het
hierna volgend interview.

è«»***

VRIJWILL?GSTER IN DE TERMINALE (THUIS)ZORG

De Stíchting Terminale Thuiszorg Delft e.o. bestaat dit jaar 10
jaar en legt zích toe op het bieden van terminale zorg aan mensen
thuis. Hierbij gaat het om zorg aan patiënten in de allerlaatste
fase van hun leven. Over het algemeen gaat het om mensen díe
aan (verschillende soorten van) kanker lijden, geen behandelíngen
meer (kunnen) ondergaan in het ziekenhuis en weten dat ze bin-
nen afzienbare tijd zullen sterven. Zij hebben ervoor gekozen om
in de eigen thuissituatie te sterven. De thuiszorg ("wijkverple-
ging") en huísarts bíeden professïonele zorg. Familie en andere
direkt betrokkenen ondersteunen de patíënt, maar dikwijls blijkt
dat zwaar te zijn. Zeker als het lang duurt. De familie (partner/
kinderen) raakt soms uitgeput en vindt het moeilijk om altijd be-
schikbaar te blijven. De spankracht neemt af. In zo'n situatie kan
een beroep gedaan worden op de Stichting Terminale Thuiszorg.
Zíj "regelen" dan een vríjwíllíg<st)er, díe zowel de patíënt komt
bíjstaan als de familíe kan ontlasten van een aantal taken. Ong-
eveer 20 vrijwilligers zijn bij deze Stichting werkzaam, waaronder
Diníe Gebel (líd van de baptísten gemeente Den Haag).

Hoe ben je ertoe gekomen om dit werk te gaan doen?
Zeven jaar geleden werd ín het gemeenteblad "De Mírtepraat' een
oproep gedaan om je als vrijwílliger aan te melden voor dit werk.
Ik heb me toen gemeld, maar werd níet zondermeer als vrijwillig-
ster geaccepteerd. Er werd eerst een uítvoerig gesprek met míj
gevoerd, waarin vragen aan de orde werden gesteld als: hoe sta
je in het leven? Hoe kijk je aan tegen ziekte, lijden en de dood?
Hoe ga je om met levens- en geloofsvragen van patiënten? Dat
was best pittig, maar ook terecht..
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Wat moet je eigenliik doen?
De taak van een vrijwilligster ís om hand-en spandiensten te ver-
lenen. Het gaat niet om verplegende handelingen (daarvoor is er
een verpleegkundige uit de wijk), ook niet om huishoudelijke ta-
ken. Belangrijkste taak voor ons is om begeleiding te geven aan
zowel familie als patíënt. Een aantal dagdelen per week kunnen
we aanwezig zijn als klankbord voor eventuele familie, als ge-
sprekspartner van de patíënt of zomaar bij de ander zítten. Die
begeleiding varíëert in duur: soms zijn we maar een paar dagen bij
een patiënt, soms duurt het maanden. In dat laatste geval bouw
je een hechte band op met iemand.
Meestal is er een zogenaamde zorgmap, waarin ieder die betrok-
ken is bij de zorgverlening aantekent wat er gedaan is of waarop
gelet moet worden. Als vrijwilligster signaleren we in de richting
van de verpleegkundige en arts. Het komt aan op een goed op
elkaar afgestemde communicatie en afspraken. Als vrijwilligster
ben je alert op wat er gebeurt. Niet alleen bij de patiënt, maar ook
in de familie. Het komt nog wel eens voor dat er spanníngen zijn
in zo'n situatie. Het is dan onze opdracht om ons neutraal op te
stellen, geen partij te kiezen, maar te luisteren. Dat helpt dikwijs
al. Mensen kunnen even tegen je aanpraten. Dat geeft ontspan-
ning en ruSt.

1

J

Hoevaak word je ingeschakeld?
Soms heb je het heel druk, soms zijn er tijden dat je nauwelijks
wordt gevraagd. Dat is niet te voorspellen. Altijd is het weer
spannend om bij een nieuwe situatie betrokken te worden. Je
stapt als het ware even een andere wereld binnen en je moet
aftasten wat je in díe sítuatíe kunt doen, kunt betekenen voor
anderen. Dat moet je leren aanvoelen. De opdracht ís om aan te
sluiten bij dat wat nodig en gewenst is. Soms betekent dat vooral
aandacht geven aan de (vermoeide) familie, soms is er geen famí-
líe en houd je vooral de patiënt gezelschap. Het gaat vaak om
'simpele dingen. Maar het belangrijkste is er-zíjn voor de ander.

!1
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Heb je ook scholing gekregen, een cursus gevolgd?
Ja, bij de start zíjn een aantal dingen verteld en volg je een cursus
en verder is er een boekentafel met goede literatuur. Door te
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Iezen kun je veel leren, vvaarop je moet letten. De boeken van
Elisabeth Kübler-Ross bijvoorbeeld hebben me geholpen om
verschíllende fasen te ontdekken in het stervensproces, Mensen
zijn soms boos of depressief. Dan is het belangijk te bedenken dat
een patiënt niet boos op jou is, maar zích moet afreageren. Als je
dat begrijpt kun je anders met de situatie omgaan.Daarbij kun je
altijd je eigen verhaal terugkoppelen aan een coördinator, die met
je meedenkt en je ondersteunt. Daarnaast zijn er ook de nodige
trainingsdagen en seminars díe inspelen op ons werk.

r

l

Op welke manier speelt geloven voor jou nu een rol in dit vnjwilli-
gerswerk?
Ik doe dit werk ook omdat ik geloof. Op deze manier kun je iets
voor een ander doen, naaste van een ander zijn. Dat vind ik wel
belangrijk.ln het begín ben ík wel erg met de vraag bezíg geweest
of ik patiënten niet moest vertellen over het geloof. Je weet dat
ze dood gaan. Sommigen geloven, anderen niet. Zou ik hen niet
moeten bekeren? Vanuit de Stíchting werd aangegeven dat het
niet de bedoeling was om mijn eígen geloof aan de ander uit te
dragen. Ik moet aanwezig zijn en aansluiten bij de behoeften en
wensen van de ander. Ik heb ontdekt dat je dan snel genoeg
merkt Of het gel00f ietS VOOr die ander betekent. Het komt wel
eens voor dat ik dan uit een dagboekje iets voorlees bijvoorbeeld.
Ik tast het af, maar ben terughoudend. De kramp van het begin is
er wat dat betreft ook af. De ander ís al zo afhankelijk en kwest-
baar. Van díe situatíe moet ik geen misbruik maken. Toch voelt
het nog altijd een beetje dubbel. Ik merk dat het goed is om terug-
houdend te zijn, maar soms wil je toch wel iets zeggen... Wel heb
ik eens meegemaakt dat er een pastoor kwam voor de laatste
ziekenzafüing. Dat was mooi, apart, indrukwekkend.lk moet mijn
plaats weten. Het is niet de bedoeling dat ik op de voorgrond
treedt. Ik ondersteun en spring in waar dat nodig is.

Het themanummer van "RulMTE" gaat ovar euthanasie. Heb je
wel eens een veüoek om euthanasie meegemaakt?
Eén keer. lemand gaf aan - en de partner was het daarmee eens -
dat het leven zo genoeg was geweest en ging met de arts in
(;)esprek over euthanasie. Ik vond dat moeilijk, wist eerst niet zo
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goed hoe ik daarmee moest omgaan. Ik heb toen aangegeven in
een gesprek dat ik hoopte dat het níet nodig zou zijn.
LJiteindelijk bleek het ook niet nodig. De patiënt híeld het nog
goed vol, was ontspannen. De grens verschoof en uiteindelijk is
de patiënt 'gewoon' overleden.

Heb je nog iets wat je verder zou willen zeggen?
Ik vind dit mooi werk. Het zou mooi zijn als meer mensen hierbij
betrokken zouden zijn. De Stichting is landelijk werkzaam, dus op
vele plaatsen kunnen mensen zich opgeven om als vrijwilliger
stervende mensen nabíj te zijn. Daar moet telkens weer aandacht
op worden gevestigd. Je ontvangt er zelf veel van. Je bouwt
relaties op. Het is vaak treurig, maar daarna kun je weer blij zijn
dat je zelf leeft. Dan ben ik dankbaar. En ik merk dat ik in andere
situaties me weer sterker voel.

t

k

Kortom: praten over euthanasie en terminale zorg is soms boei-
end, maar tegelijk vrijblijvend. Je kurú dat«lwerkelijk iets doen
met dit vrijwilligemwerk waar ja zelf r0ker van wordt.

Zo is het!

Ter afsluiting twee gedachten/gedichten:

Als ik doodga
hoop ik dat je ertíj bent
dat ik je aankijk
en dat ik je hand nog voelen kan. l

Dan zal ík rustíg doodgaan
dan hoeft niemand verdrietig te zijn
dan ben ík gelukkig.

Remco Campert
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Mijn vader
had een lang uur zitten zwíjgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ík, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch níet,
je moet het maar eens proberen.

Judith Herzberg

*****

VOOR WIE VERDER WIL IEZEN
We besluiten met het geven van een beknopt boekenlijstje:

Th.A. Boer:
Zelf beschikken, wensen van patiënten: mogelijkheden
grenzen, Kok-Kampen 1995.

Piet Brongers:
Euthanasíe, in de seríe Inzicht, Wolters-Noordhoff bv, Groning-
en 1987

H.Drion: Het zelfgewílde einde van oude rnensen A'dam 1992
Generale Synode der Ned.Herv.Kerk:

Euthanasie en pastoraat,Boekencentrum BV, 's-Gravenhage
1988

Dr.J.Hoek:
Leven en dood in Hoger hand, De Groot-Goudriaan, Kampen
1988

W.Huizing:
Als een bewoner om euthanasíe vraagt. Handleiding voorge-
bruik in verzorgingshuizen, Kok-Kampen 1996

H.Jochemsen:
Zorg voor wilsonbekwame patiënten, Amsterdam 1994

en
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Elisabeth Kübler-Ross:

Lessen voor levenden, gesprekken met stervenden, Baarn
1969

Elisabeth Kübler-Ross:
Wat kunnen wij nog doen? vragen en antwoorden bíj lessen
voor levenden,Baarn 1974

H.M.Kuitert:
Een gewenste dood, euthanasie en zelfbeschikking als moreel
en godsdienstig probleem , Baarn 1981

Ned.Ver.Vrijw. Euthanasie:
Een milde dood, praktische handleidíng bij vrijwillige euthana-
sie en weigeren van levensverlengende behandeling, Amster-
dam, 1992

@

*****

*** ***%** ***%***** %********** (I* %**%* **%% ** + #

m DIT OOK NOG EVEN..... 'ë
í

Bij dit nummer Van RUIMTE Víndt U een IOS blad met de enquete-
vragen, zoals dat ook is uitgereikt op de ontmoetingsdag in Zwol-
Ie. Wilt u dit nOg eens lezen en de antwoorden even opSturen.
Het is wel van belang voor de redactie II
Bedankt voor de moeite !

*** 4»*** %%%%*%* **%** *+********* %** %%****%** **
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VERANDERINGEN IN JË GELOOF

NOG

Je was er
voordat ík je kende
Je raakte
mijn ziel
Je ontstak
't líefdesvuur

Je zult er
nu altijd zijn
Ook nu ik
je niet meer kan
aanraken

Je bent
niet voorbij
ook al word je
soms

doodgezwegen

Je bent gebleven
in mijn ínnerlijke
gesprek
Ik praat nog met je
Overleg
zie je nog
vaag en duidelijk
Ik krijg antwoord

Het liefdesvuur gloeit
nOg fö mij

Marinus van den Berg 16.11 .'96
(gedicht onderweg naar de ontmoetingsdag)
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Het zeker weten voorbij
Je weet nog
precies
of niet meer zo precies
Dat moment,
die dag
waarop de twijfel
je huis binnenkwam
Je kon de vragen
niet meer
buiten hOuden
Je schrok erv.an
en hield je stil
Je weet 't nog
hoe 't anders werd
hoe je anders ging horen
hoe 't vanzelfsprekende
'n vraag werd.
Wat altíjd zo was geweest
Wat altijd zo leek te biíjven
'n veilig huis
'n vaste koers
'n zekere oriëntatie
werd anders
sindsdien werd 't nooit meer
zoals 't was
Je leeft nu
in 't zeker weten
voorbíj

1. Inleiding
Aan Uittocht (exodus) dacht ík:
Je zoekt naar ruimte.
Erkenning van posities,
van werkelijkheden.
Je beschouwt ze als God-welgezínd
elke mens geroepen tot vrede en gerechtigheid
ongeacht geslacht of geaardheid

26



?(

Je brengt je geloof ter sprake
aarzelend- als Mozes
je durft haast níet
je wordt verteerd door een vuur
de vonk slaat over

Je vindt bondgenoten
Je voelt je soms ook eenzaam

Je twijfelt
Je stuit op onbegrip
Ioopt op muren
Je wordt bestookt
met woorden uit de Schrift
uit de Traditie
a!sof die jou niet dierbaar zijn
Je wordt beschuldigd
Je wordt gekwetst

Dan vind je ruimte
erkenning bíj bondgenoten
je komt bij elkaar op verhaal
samen voel je je steviger

Ïhuis in de eigen familie
bij vrienden
bíj gemeenteleden
voorgangers
is er soms weer díe kou
díe achterdocht
dat niet begrepen worden

Sommigen breken, kappen
laten zich niet meer zien
dat breken is niet eenvoudig
de wortels zijn díep
de banden zijn stevig

2'7



de tíjd gaat verder
't verzet wordt minder

groeit ruimte in de gemeente
of is 't gelatenheid?

inmiddels is er heel wat gebeurd
hoe ga je er mee om
voor jézelf
hoe ben/word je (weer) 'n geheeld mens?

Il. Kijkend vanuit het oogpunt van groei
Als je kíjkt naar wat er in je geloof veranderd ís vergeleken met
vroeqer kun je, in negatieve zin, stilstaan bij wat je kwijt geraakt
bent. Maar, het is ook mogelijk om er tegen aan te kijken als een
groeiproces, dat paraílel loopt met en beïnvloed vvordt door ont-
wikkelingen en groei in je persoonlijk leven. Dus als iets heel
normaals.

De godsdienstpsycholoog Fowler onderscheidt verschillende sta-
dia in het veranderingsproces van geloven, als ontwikke-
lingsstadia in de levensloop.

1. De fase van de zuigfles:
. inademen, opnemen, in harmonische sfeer
. onvoorwaardelijk in afhankelijkheid

: de fase van het leren

2. De fase van het bevragen: ís het wel waar?
. kritisch worden en onderzoeken

. gestimuleerd door wat je overkomt

. zoeken naar wat voor jou waardevol is ... of niet

. bíj je eigen taal komen

. het eigen verhaal dat ín confrontatie komt met de leer

. individualisering van het geloof (HET geloof wordt tot mijn gelo
ven}

. het gaat om het eigen ge-weten
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3. De fase van de eigen geloofsstijl
, authenticiteit
. integratíe in de levensstijl
. los van de dominanten, die je leven willen bepale. niet de leer

helpt je verder maar de verhalen
. je eigen ervaringen doen mee
. je hebt ruimte voor verscheidenheíd

: de fase van de volwassenheid

4. De fase van de mystiek
je wordt je bewust van een spanningsveld tussen:

de Eeuwige ------ de Kerkígemeente) en je eägen geloof

Conclusie:
veranderïnqsprocessen m.b.t. het geloof zijn op te vatten als
(noodzakelijke) fasen ín de groei van het geloof van zciigfles- tot
volwassen-geloof en de blijvende zoektocht naar het meer: be-
wustwording van de mystíeke dimensie.

Ill. Kijkend vanuíí 't oogpunt van rouw
Je kunt het veranderínqsproces van het geloof ook bezien vanuít
het oogpunt van ervaringen van verlies, en wel van verlïes van
het (oude) vertrouwde. Dat brengt een proces van rouwen met
zich mee.

1. Wannear rouwen we?
' Bíj 't verlies van díerbare, betekenísvolle mensen, idealen, ver-
banden (geborgenheden), dingen endromen. Bv. scheidíng, homo-
zijn, enz.
' Bij sítuaties waarin vaste zekerheden losgelaten moeten worden
en je ín een veranderingsproces terecht komt.
' Opmerking: scheiden, vaak gezien als ontrouw aan de ander,
kan ook door jezelf ervaren worden als trouw aan jezelf of aan
God Die je naam kent.

2. Wat is rouwen?
Het is een werkvvoord: een arbeid met vier taken:
a. Realiseren (toelaten aan je zelf) wat er anders is geworden.
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b. Doorleven van (moeilijke) gevoelens. Allerlei emoties komen
los, bijv. heimwee, "kon ik maar 'ja en amen' zingen", jaloersheid
('kon ík ook maar zo gemakkelijk..."), boosheid, eenzaamheid.
Een proces, dat uit kan lopen op het stiller worden in jezelf,
zoeken/vinden van plekken waar je kunt/mag zijn: er zijn er
meer...

c. Hervinden van jezelf, in een vernieuwd zelfvertrouwen.Je niet
meer steeds gaan verdedigen (ín de wisselwerking tussen 'in vuur
en vlam' en het 'je-zelf terugtrekken'». De ontdekking, dat het in
de eeríste plaats gaat om de acceptmie van jezelf: jouw weg mag
er zijn. Je bent gelijkwaardig met ieder ander.
d. Integreren/herstellen, waarbij pglarispli6 vaak een noodzakelijk
stadíum is in het groeíproces. Daarna de dialoog (op basis van
gelijkwaardígheid) en het compromis.

3. Wm biínvloedt rouw?
Factoren die invloed hebben op de diepte/scherpte van de rouw
zijn:
. ik-beeld: hoe staat het met het (zelffüertrouwen
. familie/positie: hoe staat het met de geborgenheid/ondersteu-
ning
. omgaan met emoties: hoe heb je leren omgaan met emoties:
ontkennen/onderdrukken/onder ogen komen
. cumulatie van verlíes (inslíkhuishouding/opkroppen)
. het effect van vorige verlieservaringen

IV. Conclusie
Het veranderingsproces van het geloof heeft twee aspecten, die
beide een rol spelen, zowel met positieve als negatieve effecten:
het element van groei en dat van verlieservaring.
Het veranderíngsproces in het geloof hoeft beslist niet een passie-
ve zaak te zijn van 'het overkomt me'. Het is belangrijk vast te
stellen, dat je daar zelf een heel actieve rol in kunt hebben. Daar-
bij gaat het zowel om het belang van het gevoelsleven (letten op
de signalen, ruimte voor het naar boven laten komen, enz,) alswel
om het belang van het 'bevragen' van jezelf en anderen.Doel van
dit alles ís bewustwording, 'samenvallen met jezelf', goed leren
omgaan met je eigen leven (vol met gedachten en gevoelens) en
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het leren verwerken van 'dat wat je overkomt'.Jij bent jij, en
niemand arwJers kan in jouw schoenen staan. Niemand anders ook
kan de verantwoordelijkheíd voor jouw leven en jouw geloof dra-
gen.Dat is niet gemakkelijk maar wel de moeite waard:een weg
naar ruimte voor jezelf, als geheeld mens, met alles wat te bieden
hebt aan jezelf en aan anderen.

Opmerking: Dit verslag is gemaakt aan de hand van aantekening-
en van Marinus van de Berg, met eígen ínterpretaties van Piet
Brongers.

*4b4»**

24 mei: Studiedag met Marinus van den Berg

Veranderingen in je geloof. Hoe moet je daarmee omgaan?
Soms voel je iets van persoonlijke groeí, ondanks reacties uít je
omgeving, of van de gemeente. Soms voel je je ook alleen met
allerlei vragen.
Soms ervaar je iets van bevestiging en groei, soms ook bekruipt
je het gevoel van heimwee. Vaak voel je, dat er nog ergens boos-
heid zít of een stuk verdriet. Geregeld betrap je je op een stuk af-
standelijkheid, zelfs onverschilligheíd.
Veranderingen in je geloof: groei of verlies?
Veranderingen in je geloof: overkomt het je of speel je een actieve
rol?
Op de ontmoetíngsdag zijn de vragen aangeraakt en daarmee ook
een aantal ervaringen uit het verleden van veel mensen.
Veel deelnemers wilden er wel meer mee bezig, in actieve zin.
Voor eigen bewustwording, maar ook om er in hun eigen leven
meer mee te kunnen doen.
Mísschien ook wel om weer wat meer te kunnen voelen of om
gereedschap aangereikt te krijgen voor ínzicht in eigen leven met
een positief effect op hun eigen proces.
Daarom een studiedag voor allen díe zichzelf daarin serieus wíllen
nemen. Datum: 24 mei a,s. De plaats is nog niet bekend (vermoe-
delijk wordt het Utrecht).
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Wel hebben we ons de hele dag verzekerd van Marinus v.d. Berg.
Met praten en doen zullen we het thema verder verkennen met
eeri zo groot mogelijke betrokkenheíd van de deelnemers.
Reserveer en noteer de datum alvast. Meer informatie in de vol-
gende RUlMTEbrief.

Piet Bronger6

****%

Een briefwisseling
over 'geloosleven'

Met ingang van dit nummer start een door iedere lezer van RUIM-
TE te vo!gen briefwisseling tussen Bert Erík ten Cate en Arjan
Noordhoek.

sert Erik iS vierdejaars student aan de Opleiding Tolk-Vertaler in
Maastricht. Hij is 24 jaar en studeerde eerst twee jaar aan de
opleiding voor Journalistiek. Op zijn zeventiende werd hij ge-
doopt. Hij is lid van de Baptisten Gemeente Apeldoorn, maar is
daar door zijn studie niet elke week. Hij woonde bijvoorbeeld een
half jaar in Londen ín verband met een stage. Daar ging hij gere-
geld naar Bloomsbury Baptist Church. In Maastricht is weliswaar
een Baptisten Gemeente (zij het een vrije) maar hij voelt zich ín
Maastricht beter thuis bij de Samen Op Weg-Kerk. Verder komt
hij vaak over de vloer bíj het oecumenische studentenpastoraat ín
Maastricht.

Zijn gedachtenwisseling met Arjan zal vooral gaan over 'Baptist-z-
ijn', 'de kerk', 'de gelovige student' etc.
Hierna de eerste brieven van beide 'correspondenten'
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Maastricht, november 1996

Beste Arjan,

De laatste RUIMTE-bijeenkomst vond ik erg ontroerend en inspi-
rerend. Wanneer ik de verschillende programma-onderdelen voor
mezelf evalueer, kom ik tot de conclusíe dat er tijdens die dag
veel achterom gekeken is. Een aantal aanwezigen verwoordde een
gevoel van verlies en vervreemding. Zij voelen zich niet meer
thuis in hun gemeente en verkeren in een geestelijk isolement.
's Middags ging de spreker, Maririus van de Berg, hier op in. Hij
vergeleek het proces dat Ruímteleden doorgemaakt hebben met
rouwverwerking. "Je bent iets kwijt dat je dierbaar was. Het
wordt nooit meer zoals het was".
Hoewel ik me een voorstelling kan maken bij de verhaien die ver-
teld zijn, heb ik niet het idee dat ze ook maar voor een deel voor
mij opgaan. Het enige dat ik herken is de onvrede over dingen die
in de lokale gemeente plaats vinden en over de gang van zaken
binnen Baptist Nederland. Ik weet namelijk niet hoe het vroeger
was.

Ik heb me zeven jaar geleden niet laten dopen omdat ik het Bap-
tisme zo geweldig vond. Integendeel, was dat het motief ge-
weest, dan was ik nooit gedoopt en als ik nu voor de keuze
stond, zou ík het waarschijnlíjk niet meer doen. Ik heb er geen
spijt van, maar ik zie de situatie in Baptist Nederland nu scherper
dan toen.
Mijn ouders hebben me verteld wat het Baptisme vroeger bete-
kende. Als ik dat voor mijzelf kort samenvat, kom ik tot het vol-
gende: iedereen gelooft op zijn eigen wijze en iedereen draagt zelf
verantwoordelijkheíd voor de dingen die híj/zij doet. Het spreekt
mij heel erg aan dat je dingen voor jezelf mag afwegen en beslis-
sen en dat je op je eigen manier kan geloven. De ene dag is dat
geloof sterker dan de ander en de ene keuze is ook beter dan de
andere, maar het is wel van jou en niet opgelegd. Deze vorm van
Baptísme heb ík nooit meegemaakt. Wat ik zie is het volgende:
Een voor het grootste deel rechtse kerk, met híer en daar een
paar progressíeve eilandjes. De meerderheid tracht de minderheid
te overstemmen en te verketteren. Zij die tot de minderheid beho-
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ren, komen vervolgens bijelkaar om Ruimte te hebben, hun hart te
luchten en vrïj te kunnen ademen, Ik erken dat RUIMTE in een
behoefte voorziet, maar wat ik me afvraag is of RUIMTE een
oplossing biedt voor de lange termíjn.

Met vriendelijke groet,
Bert Erik

**44k*

í

Utrecht, januari 1997

Beste E3ert Erik, l

Bedankt voor je brief. Je hebt volgens mij feilloos door wat op de
laatste RUIMTE-dag de meeste aandacht kreeg: verdriet om een
verloren gegane band, een geloof dat nooít meer hetzelfde wordt,
omdat je, om welke reden dan ook, anders bent gaan geloven,
voelen en denken. Een veilig schip waar je bij hoorde, maar dat
toch lek bleek te zijn, of misschien werd je wel overboord gezet...
Je schrijft dat je dat verlies als zodanig niet herkent, maar wel de
onvrede over de gang van zaken nu, omdat je, gewoon door je
Ieeftijd, niet weet hoe het vroeger was.

Laat me je íets over mijzelf vertellen. Ik ben zelf de eerste van een
baptisten-generatie die ervoor koos om theologie te gaan studeren
zonder direct een baptisten-kansel als einddoel. "Voor eigen reke-
ning en risico' heette dat in díe zeventiger jaren. Ik doorbrak
daarmee het bestaande idee, dat theologie en seminarium alleen
voor de eigen gemeente vruchtbaar moesten zijn. Dat heeft me
veel kritische vragen opgeleverd, maar ik heb me er nooit minder
'baptist' om gevoeld.

Ook toen ik werd geconfronteerd met een echtscheiding en de
ontdekking Ïian mijn eígen homosexualiteit, hebben baptisten mij
er nooit van kunnen overtuigen dat ik een minder soort baptist
was of was geworden, ondanks de vele bijbelteksten die me om
de oren vlogen. Er gebeurde wat ik had gehoopt: theologie en

34



c

eigen bíjbelkennis hielpen me om een eigen geloof te ontwikkelen,
bestand tegen fundamentalistische chantage, helpend om uit te
groeien tot wie je bent en mag zíjn. Maar ook met een draag-
kracht in geloof en getuigen om achttíen jaar in het gevange-
níspastoraat dagelijks met wanhopige mensen om te gaan.

Is dat niet wat jij noemt: geloven op je eigen wijze en ver-
antwoordelijk zijn voor de dingen die je doet? Je begrijpt vast
wel, dat zo'n ontwikkeling niet zonder slag of stoot verloopt: juist
degenen van wie je begríp of bevestiging verwachtte, laten het
soms afweten. Ik heb daarvan geleerd, dat we ook níet te veel
van de (moeder)kerk moeten verwachten. Ook zij heeft haar eigen
draagkracht en soms zijn we wat te zwaar om (nog) gedragen te
worden. Dat is ook verlies: merken dat je soms alleen verder
moet, op zoek naar nieuwe grazige weíden, anders dan die van je
eigen jeugd of thuisgemeente. Maar het is noodzakelijk verlies,
nodíg om uit te groeien en zèlf draagkracht te ontwikkelen.

Ik hoop op dat je op de genoemde RUlMTEdag daarvan ook iets
hebt beleefd. Blijf niet staren bij wat vroeger was, zegt Huub
Oosterhuis. Bij de slotviering gaven we elkaar een blanke steen,
bedoeld om ons eigen steentje te leggen ii"i de rivier die leven
heet. Dat víndt ik heel erg baptístísch, maar ook heel dicht bij wat
ik heb verstaan van Jezus, die de rivier van de geschiedenís dui-
delíjk heeft veranderd door Zijn ene steentje. Jouw vraag of Ruim-
te voor lange termijn een oplossing biedt, dat weet ik nog níet:
misschien iets voor een volgende brief? Maar dat afgelopen keer
ons hart gelucht werd en we vrij konden ademen... dat weet ik
zekerl

Met vriendelijke broeder-groet,

Arjan Noordhoek
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NEEM EN EET...

In de afgelopen periode heeft míjn dochter zo haar eigen betrek-
kingen met de Gemeente gekregen. Niet langer aan de hand van
ons. Niet langer het verlengstuk van ons. Ze gaat haar eigen weg
op het gebied van Geloof en het gestalte geven hieraan. Het is
haar keus of ze zondags wel of niet naar de kerk gaat en zo lang-
zamerhand leer ik dit ook los te laten.

Zo gebeurde het dat wij laatst op een Avondmaalszondag naast
elkaar zaten en ze mij op een gegeven moment toefluísterde: 'Ik
zit te bedenken of ik mee zal doen of níet' (ze is niet gedoopt). Ik
voelde de neiging in mij opkomen te betuttelen en haar te vertel-
len dat er 'regels' zijn in de Gemeente. Het is ook moeilíjk te be-
denken, dat er in eigen Gemeente voorwaarden worden gesteld,
terwij ze in een andere kerk onbevangen deel kan nemen aan het
H.Avondmaal. Gelukkig kwamen er andere gedachten in mij op
die te kennen gaven dat dít niet mijn verantwoording was en
regels van secundair belang waren. Bovendien wil ik niet degene
zijn, díe zegt, waar het 'neem en eet' klinkt: 'Jij mag niet'. Ik heb
altijd al moeite gehad met de voorwaarden die volgen op 'de
uitnodiging'.

De psychologíe van het Avondmaal beschouwend denk ik dat er
iets helemaal níet klopt.
In veel kerken wordt iedereen uítgenodigd deel te nemen aan het
Avondmaal. Je moet dan wel KOMEN. Er zit een heel duidelijk
keuzemoment in, waarna er een actieve handeling plaats vindt, of
niet. Ik denk dat dit eigenlíjk heel essentieel is; juíst omdat er zo'n
bewust keuzemoment in zit. Ik weet níet precies op welke gron-
den men in onze Gemeenten voor een andere vorm heeft geko-
zen, namenlijk het laten 'rondgaan van brood en beker'. Maar dan
nog, ook bij het laten rondgaan is er plaats voor die eígen keuze
en verantwoordelijkheid: nemen of voorbij laten gaan. Vroe;)er
was dit wel duidelijk ín onze Gemeenten. Het Heílig Avondmaal
werd meestal apart van de diensten gevierd. Niet-Ieden kwamen
er niet

I
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Nu het H. Avondmaal meer en meer in de gewone diensten is
geaíntegreerd, vindt er mijns inziens een soort scheefgroei plaats.
Het Avondmaal wordt 'bedíend' door de dienstdoende ouderlíng-
en. De keuze is verschoven van mensen die in de kerk zitten naar
de ouderling. Die beslist in wezen aan wie ze wel of niet brood en
beker aanbieden. Enerzijds is dit wel een erg zware verantwoorde-
lijkheid die je mensen oplegt. Anderzíjds gebeurt er iets dat haaks
staat op het Gemeente van Jezus Christus zijn. Er worden men-
sen OVERGESLAGEN. Of je nu een kind van de Gemeente bent of
een toevallige vriend die langs komt. Niets is zo erg als overgesla-
gen te worden. Benadrukt te zien: JU HOORT ER NIET BU!

Ik denk dat het tijd wordt, zolang we voor een 'besloten' Heilig
Avondmaal kiezen, opnieuw stil te staan bíj de vorm die we hier-
aan geven.

irene de graaff

*%*%%J» ****%* ***** *%**%* %**lk***%%*** ******** %%*%**

*" HEEFÏ U EROM GEDACHÏ?..... m

Bij dit nummer van RUIMTE víndt U een los blad met de enquete-
vragen, zoals dat ook is uitgereikt op de ontmoetingsdag in Zwol-
le. Wílt u dit nog eens lezen en de antwoorden even opsturen.
Het is wel van belang voor de redactie I!
Bedankt voor de moeite !

**%**%****%*%** *# #*** **%*%%***% **%** **** *% +4»4 ****
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HALLO JONGENS EN MEISJES

Het onderwerp van dit blad RUIMTE is deze keer euthanasie. Dat
is een moeilijk woord. In een woordenboek wordt dit woord ver-
klaard met: 'Bevordering van een pijnloze dood,' lemand is heel
ernstig zíek en er is totaal geen hoop meer dat hij beter wordt,
medicijnen helpen níet meer en hij ligt met heel veel pijn op het
moment te wachten dat hij uit zijn lijden verlost wordt. Wanneer
men hem nu iets geeft vvaardoor hij eerder overlijdt en hem daard-
oor veel lijden en pijn bespaart noemt men dat euthanasie.

Maar mag dat ? Over de vraag of je iemand mag helpen te ster-
ven, ís al heel veel gezegd en geschreven Sommigen zeggen: het
mag niet. Anderen menen dat je wel iemand uit zijn lijden mag
helpen. Praat maareens over dit onderwerp op school of thuis en
je zult merken dat er heel veel verschillende meningen bestaan.

í'í
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Zoals elke keer ook een stukje ontspanning, ik hoop dat velen van
jullie de Kerstkaart van vorige keer gemaakt hebben. Deze keer
een rekenpuzzel, teken een vierkant met 9 vakjes zoals het voor-
beeld, Dit vierkant heeft 3 horizontale (Van linkS naar reChtS), 3
vertícale (van boven naar beneden) en 2 diagonale rijen (van Iinks-
boven naar rechtsonder en van rechtsboven naar linksonder) van
3 vakjes, nu moeten jullie de cijfers 1 t/m 9 zo in de vakjes zetten
dat wanneer je een horizontale of verticale of diagonale rij optelt
het resultaat altijd 1 5 is. Je mag elk cíjfer maar éénmaal gebrui-
ken. Er zijn meerdere oplossingen.Veel succes.

Henk Timmerman
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