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 Isbn 9089720016. 80 pag. € 12,50 

Dit is echt een boekje voor de praktijkmensen: in korte hoofdstukjes 

wordt helder en zakelijk de belangrijkste informatie op een rij 

gezet voor de laatste zorg in het christendom, jodendom, islam, 

hindoeïsme, boeddhisme en humanisme. Het gaat zowel over de 

belangrijkste rituelen als de opvattingen over het hiernamaals. 

Erg handig zijn de korte lijstjes van dingen die je als verzorgende 

juist wel of juist niet moet doen. Het boekje is bedoeld voor 

zorgverleners, cliënten en hun naasten, maar ook voor geestelijk 

verzorgers. Een ‘must’ dus voor wie blunders wil voorkomen in 

onze multiculturele samenleving. [CL]

> Corja Menken-Bekius, Henk van der Meulen, Reflecteren kun 

je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging. 

Kampen: Kok 2007. Isbn 9043513630. 360 pag. € 22,50.

Dit basisboek slaagt erin de (pastorale) praktijk en (praktisch-

theologische) theorie met elkaar te verbinden door een model 

aan te reiken van reflecteren op vier niveaus: van concrete 

praktijksituaties via pastorale praktijktheorie, pastoraal theologische 

theorie naar wetenschapstheoretisch paradigma. Het boek laat zien 

hoe deze verbinding is te maken in vele voorbeelden uit de praktijk 

en reflecteert daarom volgens het aangereikte model. Dat geeft 

prachtige inzichten in en kernachtige samenvattingen van actuele 

theorieën (presentie, diagnostiek, spiritualiteit, ethiek, contextualiteit 

e.d.). Een inspirerend basisboek dat elke pastor en (christelijke) 

geestelijk verzorger kan stimuleren te blíjven reflecteren op zichzelf 

én de eigen professionaliteit. [Wout Huizing]

> Anselm Grün, Gelukkig ouder worden. Z.p.: Lannoo/Ten 

Have 2008. Isbn 9059951112 191 pag. € 14,90. 

De benedictijnermonnik Grün laat in dit boek zijn licht schijnen op 

de ouderdom. Het openingscitaat van Henri Nouwen, over waarom 

de wijsheid van ouderen onmisbaar is voor jongere generaties, wekt 

de verwachting dat het gaat over een zinvolle plaats van ouderen 

in de samenleving. Maar het blijkt toch vooral een boek over de 

oudere als individu, die moet leren loslaten en zich moet verzoenen 

met eindigheid, het verleden en met zichzelf. Het geeft veel om te 

denken, maar ademt ook een intellectuele en romantische sfeer. 

Misschien vervreemdend voor wie met ouderen werkt in een 

samenleving waar sociaal isolement helaas geen uitzondering is, 

maar wel heerlijk om je aan te spiegelen. [TT]

> Martien Pijnenburg, Carlo Leget en Theo Wobbes (red.), 

Chirurg en Ethiek, Mensbeelden en dilemma’s onder het 

mes. Budel: Damon 2008. Isbn 9055738946. 112 pag. € 14,90. 

Chirurgen gelden als doeners, als praktisch ingestelde 

professionals. Tijd voor ethische bezinning lijkt dan ook niet 

aan hen besteed. Toch is chirurgie een door en door moreel 

geladen onderneming, en chirurgen beseffen dat terdege. Typisch 

voor de chirurgie is de ethische reflectie op de grenzen van de 

instrumentaliseerbaarheid en manipuleerbaarheid van het menselijk 

lichaam. De auteurs in deze bundelen laten zien dat chirurgie 

vraagt om het zorgvuldig balanceren tussen het lichaam als object 

en subject. Het boek is verschenen in de Prudentiareeks  naar 

aanleiding van de Prudentiaconferentie van 2007, waaraan Reliëf 

haar medewerking verleende. [TT]

Van Heijst over erkenning in de 

zorg.

“Om een leven te leiden dat de 

moeite waard is, is meer nodig dan 

succesvolle zelfhandhaving. Het 

is ook belangrijk om er in de ogen 

van anderen toe te doen, én om zelf 

iemand te zijn die bepaalt of anderen 

ertoe doen. Mensen zijn, ook in de 

zorg, over en weer afhankelijk van 

wat ze van elkaar vinden. Het doet er 

toe of en hoe mensen tegen elkaar 

aankijken en of ze elkaar ‘zien staan’. 

‘Dit over en weer ‘in elkaars ogen 

bestaan’ is de dynamiek van erken-

ning.” Aldus luidt de kerngedachte 

van Annelies van Heijsts Iemand zien 

staan (blz. 9-10).

Van Heijst staat in de stroming van 

de zorgethiek. Deze stroming wil 

‘het “ik red mezelf wel-denken” rela-

tiveren’ (7) en de ‘individualistische 

mensvisie’ plaatsen in het perspectief 

van menselijke relaties. Die relaties 

zijn een bron van waarden, ethische 

inzichten en zingeving. Dit zorgethi-

sche denken verrijkt Van Heijst met 

het ‘erkenningsdenken’ van de Duitse 

filosoof Axel Honneth. Andersom wil 

ze de theorie van Honneth vertalen 

naar het zorgdenken. Dat doet Van 

Heijst met een helder betoog.

De inleidende hoofdstukken verken-

nen de problematiek (19-28). De 

schrijfster wekt bij de lezer de appetijt 

naar de ‘dynamiek van erkenning’, 

als een remedie voor de ‘verschra-

ling’ en het ‘zinverlies’ in de zorg. Het 

‘elkaar zien staan’ komt te kort door 

een benadrukking van het bedrijfs-

matige, de cijfers en de mondigheid 

en bovendien door de afstand tussen 

beleidsmakers en werkvloer. Meer 

‘erkenning’ zou ten goede komen aan 

tevredenheid, voldoening en kwaliteit. 

De zorg zou menswaardiger en zin-

voller worden. 

De volgende twee hoofdstukken zet-

ten de kern van de erkenningstheorie 

van Axel Honneth uiteen (29-58). 

Deze theorie laat zien hoe bepalend 

‘erkenning’ door anderen is voor de 

identiteit van een persoon. Een mens 

heeft liefde nodig om zelfvertrouwen 

te ontwikkelen, vervolgens respect 

om tot zelfrespect te komen en ten-

slotte sociale waardering om zichzelf 

te gaan waarderen. De keerzijde van 

dit alles is, dat miskenning de iden-

titeitsvorming frustreert. Van Heijst 

verdient lof voor haar inzet, om dit 

denken een breder publiek te ver-

schaffen. Als zorgethica en katholiek 

sociaal denker is zij zeer ontvankelijk 

voor de erkenningstheorie. Zij om-

helst deze echter niet kritiekloos. 

Honneth ziet voorbij aan machtsver-

schillen en gaat uit van ‘zelfredzame 

burgers’ die ‘vechten’ om erkenning. 

Van Heijst vertrekt daarentegen bij 

‘groepen mensen die zichzelf niet 

kunnen redden’ (30). Erkenning is 

dan ook een ‘geschenk’ en niet al-

leen iets wat wordt bevochten. In dat 

licht horen ook erkentelijkheid, liefde 

en zorgzaamheid meer te worden 

gewaardeerd.

Dit theoretische kader past Van Heijst 

toe op de drie groepen in de zorg: de 

zorgontvangers, de beroepsuitoefe-

naren en de familie. De zorgontvan-

ger vraagt om erkenning in zijn of 

haar hoedanigheid als zieke, lijdende 

en kwetsbare mens en in zijn of haar 

uniek-zijn. Als een zorgontvanger 

zichzelf en zijn of haar noden niet 

goed kan uiten en geen rechten kan 

claimen, betekent erkenning bijvoor-

beeld dat ‘de omgeving inspanningen 

moet leveren om iemands gedrag 

en uitingen te interpreteren’. Het 

vereist een ‘geduldige uitlegkunde’ 

(70). Beroepsuitoefenaren vragen 

ook om erkenning als vakmens en 

persoon: door de zorgontvangers, 

door collega’s van andere disciplines, 

door de leidinggevenden en door de 

samenleving. De familieleden ten-

slotte dienen ook te worden erkend 

in hun positie als afhankelijk én als 

gelijkwaardig, als mantelzorgers én 

als mensen met een eigen leven, als 

mensen die meer zijn dan ‘bezoekers’ 

of ‘handlangers’ van de zorg. Deze 

kernhoofdstukken over de grote zorg-

driehoek houden spiegels voor en 

openen ogen.

De hierop volgende twee hoofdstuk-

ken zijn enigszins gekunsteld ge-

plaatst in het geheel. Dat geldt zeker 

voor het hoofdstuk over ’uniekheid’, 

dat zich jammer genoeg ontpopt als 

een onnodig theoretisch wetenschap-

pelijk onderonsje. Met de wat zwakke 

onderbouwing dat ook ‘zaken’ om er-

kenning vragen (11), wijdt de schrijf-

ster ook een hoofdstuk aan de ‘gren-

zen van het dokteren’. Vanuit haar 

‘geduldige uitlegkunde’ wil zij meer 

betekenis hechten aan ‘weerspannige 

uitingen’ van patiënten, die genoeg 

hebben van lange ingrijpende behan-

delingen. Het hachelijke pleidooi om 

mensen van hun dure ziekenhuisbed 

te lichten omdat het geld beter be-

steed is aan de care, verdient een 

meer genuanceerde onderbouwing. 

Het suggereert een vals dilemma.  

De manier van schrijven van Van 

Heijst is aangenaam, toegankelijk 

maar zonder goedkoop taalgebruik. 

Van Heijst werkt met praktijkvoorbeel-

den, casussen en literaire fragmen-

ten. Dat is een bewuste wetenschap-

pelijke keuze en het maakt bovendien 

de lezing aantrekkelijk. De stijl van 

Van Heijst is ook pamfletachtig. Het 

boek is geschreven vanuit passie, be-

trokkenheid en verontwaardiging over 

misstanden. Daarbij laat Van Heijst 

zich jammer genoeg ook verleiden tot 

een verongelijkte toon, die groepen 

in de zorg en de samenleving tegen 

elkaar uitspeelt en valse tegenstel-

lingen schept. Waarom wel aandacht 

voor politiemensen die slachtoffer 

zijn van geweld en niet voor zorg-

verleners? – roept ze. Waarom wel 

een Partij voor de Dieren en niet een 

partij voor de kwetsbaren? Waarom 

wel aandacht in de media voor afval-

lige moslims en niet voor misstanden 

in de zorg? Waarom wel veel prestige 

en geld naar de cure en niet naar de 

care? Deze onnodige en verbitterde 

vergelijkingen bevestigen het voor-

oordeel dat er in de zorgsector vooral 

wordt geklaagd. Solidariserend wer-

ken deze tegenstellingen zeker niet…

Iemand zien staan is bedoeld voor 

‘allen die zich druk maken over 

de kwaliteit van de zorg’, zegt de 

flaptekst. Het boek is echter geen 

publieksvriendelijke ‘vertaling’ of ‘ver-

eenvoudiging’ van wetenschappelijke 

inzichten. Van Heijst heeft een echt 

wetenschappelijk boek geschreven. 

Ze brengt haar eigen theorieën en die 

van anderen met elkaar in verband 

en zo verrijken en bevruchten ze 

elkaar. Door deze opzet is Iemand 

zien staan niet zo makkelijk. Onder 

goede begeleiding is het boek echter 

een aanrader voor scholing, beraad 

en bezinning. Vereist is wel een ‘ge-

duldige uitlegkunde’.

N.a.v. Annelies van Heijst,

Iemand zien staan. 

Zorgethiek over erkenning.

Kampen: Uitgeverij Klement 2008. 

Isbn 9086870141. 192 pag. € 19,95.

Eric Corsius is theoloog 

en werkzaam als beleids -

medewerker voor de Redemptoristen. 

Hij is ‘familie’ van een 

‘zorgontvanger’, vroeger ook wel 

zieke of patiënt genoemd.

Moei l i j k  m aar  de  m oe i te  w aard .
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