LevensFilosofisch
Nieuws Vandaag
Auteur: Greet Snel

VERANDERENDE
INZICHTEN
Onze wereld verandert. Verandert
door het verschuiven van als
gewoon gewaande
vanzelfsprekendheden.
Een fase van paradigmawisseling,
een fase waarin nieuwe
technologieën en
machtsverhoudingen allerlei “vaste
verhoudingen” op
losse schroeven doen
staan.
Ook in filosofisch en
ethisch opzicht,
evenals op
godsdienstig en
religieus gebied.
De cultuurverschuiving van
religiositeit naar seculariteit is –met
name in Nederland- zo snel gegaan
dat alle waarden en normen van
een “christelijk-joodse” cultuur nog
amper gekend worden.
Als in de vorige eeuw – in de jaren
’70- het vraagstuk van de euthanasie
een maatschappelijk item wordt, is
men zich niet bewust dat in de jaren
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2012 het vraagstuk van de
“maakbare dood” essentieel is.

Mag ik u nog herinneren
aan het CONGRES dat
op 05 en 06 september in
KEULEN
wordt gehouden. Als u
geïnteresseerd bent, neem
dan contact met mij op.
Na de WO-II lijkt het of er weinig
verandert.
De “zuilen” van zowel kerkelijke,
politieke, maatschappelijke en
institutionele “kleuren” keren terug.
In de jaren ’60 ontstaan er
bewegingen die veranderingen
nastreven. Dit vindt plaats binnen alle
bevolkingsgroepen.
We denken daarbij bijvoorbeeld aan
“de Maagdenhuisbezetting”, actie
“tomaat”, “baas in eigen buik”, de
affaire Dennenheuvel” en vele
andere acties
Langzaam maar zeker gaan “we ons
eigen recht opeisen”, los van

bestaande structuren, die naar men
zegt “overleefd zijn”.
In dat krachtenveld ontstaan
maatschappelijke discussies over
onderwerpen als abortus en
euthanasie. Ook op velerlei andere

terreinen nemen groepen “het woord”
om tot andere inzichten te komen.
Deze behelzen vaak ook samenleving
-en infrastructurele zaken zoals
vervoer en stedenbouw.

INDIEN we zouden denken dat
euthanasie een hoedanigheid is die
door ons in het leven
“geroepen”zou zijn dan is dat niét
juist..
Al de Grieken kenden het begrip
“euthanasie”. Het betekende
zoveel als:
“een waarachtige houding op
het laatste ziekbed, waarbij men
zich niet beklaagde
over de toestand waarin men
verkeerde en geen vrees toonde

voor het naderende einde”.
In de jaren zeventig verdedigde
men de stelling dat :
“wanneer een leven niet meer
als zinvol werd beschouwd”
men het recht had tot euthanasie
over te gaan.
In medische zin zijn er
verschillende “vormen” van
euthanasie te onderscheiden:
Ten eerste: het toepassen van
pijnbestrijdende middelen, of het
nalaten van medicatie ed., dat
uiteindelijk leidt “tot een
natuurlijk sterven”. We zouden
ook kunnen spreken van een
“afsluitende medische”
behandeling. Het spreekt voor zich
dat dit proces begeleidt zal
worden- het liefst- door de
behandelende arts.
Ten tweede: een vorm die we
tegenwoordig “sedatie” noemen.
Een handeling waarbij het “lijden”
wordt “verzacht” , waarbij men in
“slaap wordt gebracht” om
daaruit “niet te ontwaken”. Een
“medische vorm”
van
hulpverlening
begeleid door de
behandelende
arts.
Ten derde: het
bewust toedienen
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van een euthaniserende medicatie
dat leidt “tot een direct sterven”.
Deze vorm zou ik willen
aangeven met de term:
euthanicide.
Zowel voor de nabestaanden, de
arts en de patiënt lijkt het me niet
verantwoord om dit niét door de
behandelende arts te laten
verrichten.
Dat heeft ook te maken met het
ethisch inzicht dat ieder mens een
eigen historiciteit heeft, of anders
gezegd: een eigen levensverhaal.
Een goede begeleiding en
aandragen van “alternatieven”
is hierbij van fundamenteel belang
en dat is alleen mogelijk als er een
langdurige relatie arts-patiënt
bestaat.
Dat is wezenlijk daar de arts die
het ziekteproces begeleidde
“weet” wanneer het verzoek tot
“euthanasie” gerechtvaardigd is.
Een goede duidelijke wetgeving is
wat dat betreft ook van belang.
Hoewel onze wetgeving niét slecht
is geeft zij geen duidelijke
omschrijving en inhoud van de
gehanteerde criteria. Wat houdt
bijvoorbeeld “ondraaglijk
lijden” in? Geldt dat niet voor een
ieder anders? Vragen als: hoe kan
men omgaan met pijn, verdriet van

het weten van een niet te genezen
ziekte, de angst voor de pijn, het
niet meer kunnen functioneren
zoals men dat deed, het afhankelijk
worden?
Dat zijn vragen die zowel medisch,
sociaal en ethisch gesteld dienen te
worden om tot een goede
afweging te komen van dat wat
men zal gaan doen. Niet alleen
voor de zorgvrager, maar ook
voor hen die achterblijven en het
verdriet zullen moeten verwerken.
Laten we niet vergeten dat dat wat
gebeurt ook de ander treft!
In het buitenland is het duidelijk
en klaar: euthanasie is toegestaan
bij een lichamelijk, terminale
situatie.
Het komen tot en goed gesprek is
hier van fundamenteel belang
tussen alle betrokkenen.
Het is niet voor niets dat de
voorzitter van het KNMG – de
arts Jan van de Gang- stelt dat de
arts zich dient te houden aan weten regelgeving
Na 2013
kwamen er
veelvuldig
aanvragen
binnen voor
“euthanasie”
door hen die
“gekweld”
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werden door psychiatrische
stoornissen en problemen en
dementerenden.
Ook hen die “het leven niet meer
zien zitten”, of voor wie “het
leven genoeg is” , maar ook die
“het leven als voltooid” zien.
Helaas behoren tot deze groep veel
ouderen. Een reden
temeer om eens
goed naar deze
problematiek te
zien!.
De geriatrie of
ouderengeneeskunde wordt hier
triest genoeg veelvuldig mee
geconfronteerd.
De maatschappelijke inrichting
van onze maatschappij vormt nu
heden ten dage ook een probleem.
De slogan: “een slimme meid is op
haar toekomst voorbereid” (derde
golf vrouwen-emancipatie) maakt
dat “het even letten op familie,
buren of anderen” een probleem
werd en wordt temeer daar deze
“zorgvormen” geprofessionaliseerd werden.
In de jaren ’80 als de welvaart zo
hoog opgelopen is dat de
economie “oververhit” raakt is
het vaak – na de crisis- ook
noodzakelijk om een
“bijverdienste”te verwerven.

Zo ontstaan ook de sociaaleconomische motieven. “Zorg is
duur”, heel duur”. Dat komt door
de “ouderen”. Echter uit gericht
onderzoek blijkt –dat zeker de
generatie ouderen van nu”- “zich
zelf best kunnen redden”. Verder
blijkt dat slechts en klein gedeelte
van de oudere ouderen meerdere
zorg nodig heeft, maar dat deze
groep relatief zo klein van omvang
is dat deze “zorg” slechts een
“klein deel van het zorggeld
vraagt”.
Velen voelen zich niet meer
“gewild”en vragen bij “stapelende
ouderdomsklachten – zeker
heden ten dage om euthanasie.
Ook sinds de jaren 2012 wordt er
meer gevraagd om duoeuthanasie. Als de
mantelverzorger wegvalt “wie
verzorgt mij dan”? Dat geldt
zeker als de nabestaande beslist
niet in een verpleegtehuis wil
worden opgenomen.
Ook door dementerenden en van
hen “die het gevoel hebben niet
meer mee te kunnen” worden
deze verzoeken meer en meer
ingediend.
Zou het niet tijd worden om de
vraag te stellen: “hoe komt het
dat de zorg zo duur is”.
Ligt het niet aan de structuur van
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de inrichting van “onze
zorgverlening”, de honorering,
het veelvuldig inzetten van
allerlei managementbanen
hetgeen leidt tot vele
“bestuurslagen” die het bijna
onmogelijk maken om tot
verantwoordelijkheid in de “doe
zorg” te komen. De “lijfelijke”
zorg verwordt tot protocollen en
zo verliest zij de mens uit het
oog.

gebruiken dat zij niet alleen leidt
tot het kwetsen van anderen, maar
te luisteren naar dat andere
standpunt zodat we als
volwassenen met elkaar in gesprek
–dialoog- kunnen gaan.
Dat mag best pittig en duidelijk
zijn, maar dan zo dat voor de ander
de deur geopend blijft.
Dat geldt ook voor het vraagstuk
van de euthanasie en de “maakbare
dood.

Ik ben ervan overtuigd dat veel
aanvragen voor euthanasie uit
deze groepen en dat geldt vooral
ook de psychiatrische cliënt niet
gedaan zouden worden als we
weer aandacht en compassie
zouden kunnen opbrengen en
geven aan de levensvragen- dat
wil zeggen- de historiciteit van
deze mensen..

Het zou fijn zijn reacties op dit
artikel te ontvangen zodat we met
elkaar in dialoog kunnen treden
over deze diep menselijke
onderwerpen.
Greet Snel

Onze wereld is in voortdurende
verandering. Op allerlei gebied.
Het lijkt soms of we de regie
beginnen te verliezen. Maar is
het juist nú ook niet de tijd om
dit proces te keren? Om de
menselijkheid die teniet dreigt te
gaan opnieuw te vinden en te
herstellen. Gaat het niet om het
humanitair, prudentief met
elkaar omgaan, elkaar te
respecteren en onze vrijheid zo te
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Levenslot
Wat brengt mijn leven? Wat
kan ik het beste doen?
Veel mensen voelen zich
over dit soort vragen
onzeker.
Zij proberen om die reden
greep te krijgen op de grillen
van het lot.
Ze offeren aan de goden om
ze gunstig te zinnen.
Ze bidden bij een oorlog om
de overwinning te halen.
Echter, het lot gaat zijn eigen
gang. Daarvoor is het
natuurlijk ook juist het lot.
Prof van Essen heeft het
hierbij ook over de
lotservaring.
Een lotservaring is een
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levensbeslissende wending.
Deze wending kan positief
of negatief zijn.
Levenswendingen zijn, zoals
we curientief zeggen, van
overkomende aard.
De mens kan hier met
lotsvertrouwen op reageren,
maar evengoed met
lotsgelatenheid.
In bijna iedere levensomstandigheid is er de
noodzaak ook een
levenskeuze te maken. Kan
de mens hierbij nog kiezen
voor een bepaald
levensdoel? Met zo'n keuze
geeft men richting. Een zin
en richting die hij of zij aan
zijn eigen leven geeft.
Zonder levensdoel verdwijnt
wellicht het levensanimo, als
zin in het leven. In zo’n
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situatie niets doen is
verstikkend.

voorspellingen te doen.
Logisch eigenlijk.

De mens wil de regisseur
van zijn eigen leven zijn.
Echter, dat is niet mogelijk.
Dat kan leiden tot een vorm
van bestaansonzekerheid.
Het doet de mensen
waarzeggers en dergelijke
consulteren. Ook deze weten
uiteraard uiteindelijk niet
wat het leven voor een mens
in petto heeft.

Laten we een voor de hand
liggend voorbeeld nemen.
Iemand waar van u weet dat
hij elke dag een fles alcohol

Voorspellingen
De mens probeert soms dus
greep op het leven te krijgen
en laat zich de toekomst
voorspellen. De toekomst
voorspellen; kan zoiets
eigenlijk?
Maar die toekomst blijft
uiteindelijk een raadsel.
Echter, soms valt wel
terdege te zien waar een
bepaalde vorm van leven toe
kan leiden.
Uit het gedrag van mensen,
uit hun kleding, uit hun
manier van bewegen zijn
soms frappante

drinkt. Daarover zou je
natuurlijk best, met grote
waarschijnlijkheid, iets
kunnen voorspellen.
Hoe beter je waarneming
van een mens is, des te beter
je voorspellingen kunnen
zijn.
Je hoeft dus alleen maar heel
goed op te letten. Sommige
mensen doen dat van nature
en kunnen dit zelfs ten gelde
maken.
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Spanningen, problemen, een
blik, ze zijn voor een goed
waarnemer van het gezicht
"te lezen". In dit verband is
het interessant ook nog op
het verschijnsel pre
consciëntie te wijzen. Dit is
voorbewustheid, het door de
situatie ingegeven aanvoelen
wat er komen gaat.
In ons gesprek komt wellicht
de vraag ter sprake: waar
ben je bang voor en
waarom?

Waarom probeert iemand
greep te krijgen op zijn
levensavontuur?
Is er een voorbestemming?
Hele groepen mensen leven
in ieder geval vanuit deze
vooronderstelling. Ze menen
dat er een voorbeschikking
is.

Het spreekwoord in het
Westen luidt niet voor niets:
De mens wikt, God beschikt.
Tegenwoordig is de
godsdienst minder
dominant aanwezig.
Daarnaast zijn er
tegenwoordig grote groepen
mensen die andere
overtuigingen aanhangen.
Echter, ook daar zien we
vaak een vorm van
lotsbestemming terug.
Ook Christenen
interpreteren deze
voorstemming verschillend.
Er zijn ook groepen
Christenen die wijzen op de
eigen verantwoordelijkheid
van de mens.
Curientief gaat het vooral
om het vraagstuk: wat weten
wij eigenlijk zeker?
Ik denk dat het angstig
begint te worden als de
mens zijn levensanimo
verliest op grond van zijn
ideeën hierover. Ik denk dat
je er genuanceerde vragen
over mag stellen.
Zitten we er werkelijk aan
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vast? Is dat waar je het over
hebt werkelijk
onvermijdelijk? Of is er
desondanks nog een vrijheid
tot keuze?
Als er werkelijk geen
mogelijkheid tot kiezen lijkt,
kan het curientief bevrijdend
zijn de mensen uit te
nodigen te doen alsof er een
keuze is.
Arnold Spijker
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Geachte lezers.
De zomer is weer begonnen.
Vele activiteiten zijn weer
georganiseerd. Terwijl ik bezig
ben met dit artikel wordt het
steeds meer bewolkt en begint
het langzaam aan te regenen,
jammer voor al die vrijwilligers
die met name de “Samenloop
voor Hoop” begeleiden.
Vier en twintig uur in een
vorm van estafette deze loop
doen. Fantastisch.
COMENIUS
Enige tijd geleden was ik in
Naarden. Bij de Grote Kerk van
Naarden staat een fraai
standbeeld: het beeld van
Comenius, een belangrijke
onderwijsvernieuwer uit de 17e
eeuw. Hij leefde in een tijd
waarin ook in ons land en
“werelddeel” er gruwelijke
godsdienst twisten heersten.
Ook hij leefde in een
overgangstijd waarin vele

veranderingen plaatsvonden in
onze wereld en maatschappij.
Sterke veranderingen die ook
in onze tegenwoordige tijd
plaatsvinden.
ONZE TIJDSPANNE
In onze tijdsspanne leven we
ook in een overgangsfase
waarin “doorgeschoten”
technologie en digitalisatie vele
als vanzelfsprekende
verworvenheden op losse
schroeven heeft doen staan.
Maar ook secularisering heeft
ertoe geleid dat geen algemeen
geldig en geaccepteerd
waardesysteem meer voor
handen is met alle
consequenties van dien.
Nu is dan ook de tijd
aangebroken om op zoek te
gaan naar een diepere en meer
positieve invulling van het
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begrip secularisatie.
VERBINDING
In een maatschappij waarin de
gemeenschappelijke kaders
wegvallen en “ingeruild”
worden voor “vrijheid” en
individualiteit zien we dat
onze maatschappij is
geworden tot een “kale
vlakte” waar deze kaders niet
meer functioneren, waar de
“leegheid” en de existentiële
eenzaamheid pijnlijk zichtbaar
worden.
Het is waar: het proces van de
“ontzuiling” gaf ook het
“gevoel van vrijheid”, maar:
een vrijheid dat nog niet
gebouwd was op een stevig
fundament. Een fundament dat
vorm gekregen had in
vernieuwde, meer
“volwassen-vormen” van met
elkaar verbonden zijn.
EXISTENTIËLE
EENZAAMHEID
Existentiële eenzaamheid
ontstaat ook vaak bij het
“verloren-gaan-vanbindingen”. Dit “verloren”
gaan geeft ook een ander beeld
over de euthanasievraag van
die ouderen –maar ook van
“jongeren”- als zij “aangeven-

dat-zij-het-leven-als-voltooid
zien”. Bij doorvragen horen we
veelal heel andere argumenten
als bijvoorbeeld: eenzaamheid,
“er niet meer bijhoren”, een
belasting zijn voor anderen,
afhankelijkheid. Zij ervaren
hun plaats in de maatschappij
en in de samenleving als van
“onnut”, marginaliteit, “te
duur”!.
Aandacht en erkenning kan
niet alleen door zorg- en
mantelzorg verleend worden!
Ook de mondige burger dient
deze problematiek te
onderkennen. Het gaat
uiteindelijk ook haar zelf aan!.
Even een kopje thee of koffie
drinken, iemand die dat
moeilijk zelf kan even buiten
heerlijk in het tuintje zetten
(komen wellicht mensen
genoeg langs om even “dag” te
zeggen), een krantje brengen.
Het zijn van die kleine,
ogenschijnlijk kleine dingen
die het leven zowel van u als
die ander kunnen verrijken en
veraangenamen.
Nu de zomer weer echt
aangebroken is geldt voor veel
mensen weer het “gevoel” van
“alleen” zijn.
Het present zijn, kan ertoe
leiden dat ook zij de zomer wat
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meer als zomer ervaren.
Ik wens u allen een prettige
vakantie toe. Geniet dus wat
mij betreft daarvan met volle
teugen.
Mag ik u nog herinneren aan
het CONGRES dat op 05 en
06 september in KEULEN
wordt gehouden. Als u
geïnteresseerd bent, neem dan
contact met mij op.
Met hartelijke groet Greet Snel
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Cursus FILOSOFIE
Na Spinoza beginnen we nu met
Jean-Paul Satre
Nieuwe deelnemers van harte
welkom.
-----------------------Nadere INFO:
Greet Snel: greetsnel@gmail.com

GESPREKSGROEPEN
De eerste weken hebben over de
dialoog binnen "het helpende gesprek".

Soms krijg je artikelen om te lezen.
Daarna gaan we met de vragen in
gesprek.
Meedoen? Of nadere inlichtingen
nodig?
Contact:

Greet Snel: greetsnel@gmail.com
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