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WAAROM DIT TIJDSCHRIFT? 

 

Hoewel de Internationale Faculteit ooit 
begonnen is als een filosofische faculteit 
heeft zij zich langzaam maar zeker 
ontwikkeld tot een studie- en 
werkgemeenschap waarin gewerkt en 
gedacht wordt vanuit de curientieve gedachte. 

 

Een tijdschrift waarin we de vragen van 
“NU”  op een actuele wijze benaderd 
worden. De vragen gaan zowel over 
zingeving, maatschappelijke vraagstukken, 
transitie  en andere problemen . Vragen die 
het leven RAKEN. 

 

Het tijdschrift is NIET gebonden aan 
bepaalde groepen of groeperingen,  maar gaat 
uit van de 
ALMENSELIJKHEIDSGEDACHTE. 

Een uitgangspunt waar plaats is voor 
iedereen. Of anders gezegd: een gedachte waar 
plaats is voor iedereen en die en waar de 
menselijke maat als “maatgevend” wordt 
gezien. 

 

De inhoud van het tijdschrift – waar 
overigens een ieder die denkt een 
waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren- 
wordt gevoed vanuit het werkveld zelf, vanuit 
wetenschappelijke belangstelling en/of een 
maatschappelijk probleem dat zich aanbiedt. 

 

Voor suggesties, aanvullingen 
en ideeën staan we open. 

 

 

Geachte lezers. 

 

Bij deze alweer het januari 
nummer van 2018.  

We zijn blij dat we nog steeds een grote 
schaar lezers hebben en dat er nog regelmatig 
nieuwe belangstellenden toetreden. Het is 
waar: niet alle onderwerpen zijn voor 
iedereen even interessant en boeiend, maar 
bij een volgende uitgave kan dat zo 
veranderen.  

 

Daarom deze maal een uitnodiging aan u 
allemaal om mee te doen. 

We plaatsen een interessant artikel van de 
filosoof/ingenieur dr. Duco Schreuder.  

Het zou fijn zijn als u hierop zou willen 
reageren. Ook als u het niet eens bent met de 
inhoud van het artikel. Zo alleen kunnen we 
een dialoog met elkaar voeren. 

 

Hier volgt dan de bedoelde bijdrage. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////. 

Titel: Darwin 

Bijdrage van dr. Ir. Duco Schreuder. 

/////////////////////////////////////////////////////////. 

 

DARWIN.  

 

Het valt mij op dat er veel aandacht wordt 
besteed aan de theorieën van Darwin. Vaak 
wordt hem zelfs de evolutiegedachte 
toegedicht. Ten onrechte natuurlijk, want de 
gedachte is al veel ouder. Het hele verhaal is 
nauwelijks gefundeerd, en ik zou verwachten 
dat het, net als de phlogiston-theorie en de 
mening over het geocentrisch heelal, zou 
worden bijgezet in de historie bij de aardige, 
maar niet-relevante verhalen.  

Het gaat niet over evolutie, maar over 
opeenvolging. 

Bij evolutie gaat het om ontwikkeling, dat 
wil zeggen het oude verdwijnt. 

Bij opeenvolging kan het oude blijven 
bestaan. 



Het overleven van de best-passende vorm is 
onzin. Kijk maar om je heen. Het zou ten 
hoogste kunnen gaan om het verdwijnen van 
de slechts-passende. 

Nieuwe soorten zijn nooit gezien, wel 
nieuwe variaties, zoals bijvoorbeeld de 
vinkjes in de Galapagoseilanden. 

Waarom dan wel die aandacht? 

Het is duidelijk. In de 19de eeuw was het een 
gerede aanleiding om van het dogmatische, 
middeleeuwse Godsbeeld af te komen. 

 

Min of meer gelijktijdig kwam de uitspraak 
“God is dood” naar voren. Ten onrechte is 
die uitspraak aan Nietzsche toegeschreven. 
Nietzsche heeft iets heel anders gezegd: kijk 
maar in zijn boeken Bovendien is het onzin. 

De kerken zijn anders geworden, maar voor 
de allermeeste mensen, de hele wereld over, 
bestaat God nog wel degelijk. 

 

“Geen God meer” past best goed in de 
denkwereld van de zogenaamde verlichting. 

Maar de verlichting is niet meer dan een 
kortdurende anomalie in de 
wereldgeschiedenis. Gedurende een korte 
tijd heeft het de aandacht gekregen van een 
klein deel van de bevolking in een piepklein 
deel van de wereld. 

Deze anomalie is alweer voorbij. 

Het suddert nog wat na hier en daar, maar de 
mensheid is verder dan dat. 

MENS-ZIJN blijkt heel wat meer te zijn dan 
rationeel met de dingen omgaan. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Onze tijd is een hectische tijd waarin het 
leven vaak aan ons voorbij gaat. We 
worden meer geleefd dan dat er het 
gevoel hebben ons leven in eigen hand te 
hebben. 

Dat maakt dat we de regie vaak niet meer 
in eigen hand hebben. Een burn-out ligt 
dan snel op de loer. 

Daarom een interessant artikel van drs. 
Nel Versloot: psycholoog en 
fythotherapeute met een jarenlange 
werkervaring 

 Het lijkt een methode die “uit-de-mode” 
is maar een van de meest geëigende 
vormen om tot ontspanning te komen. 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

Titel: ADEMHALING 

Auteur: drs. Nel Versloot 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

Heb je je brief al af?........Ademhaling…. 
Heb je erover nagedacht?.......Doen….. 

Ik ben blij dat ik via deze weg de 
gelegenheid krijg om iet te vertellen over 
ademhalingstherapie. 

Energie- en stofwisseling zijn de 
kenmerken van het biologische leven.  
De ademhaling is een essentieel deel van 
de stofwisseling. We mogen dan ook 
zeggen dat de adem de uitdrukking van 
het leven is. 

Wat verstaan we nu eigenlijk onder 
ademen”? Daarom eerst een paar 
begrippen. 

Onder “ADEM” verstaan we de lucht die 
iemand in- en uit ademt. Het inzuigen 
van de lucht in de longen wordt 
inademen genoemd, het uitblazen van de 
lucht uit. 

ADEMEN is het woord dat de 
betreffende activiteit aanduidt. De in- en 
uitgeademde lucht is de adem. Het hele 
proces noemen we ADEMHALING. Dat 
betekent dus dat er bij de mens ook een 
inwendige ademhaling plaatsvindt. 
Ademen is iets dat we allemaal ervaren 
als normaal. Dat is het ook als we niet: 
kortademig zijn, bronchiale 
aandoeningen hebben of angstig zijn. 



Ook examenvrees kan een reden zijn. 
Een niet goede ademhaling leidt vaak tot 
lusteloosheid, moedeloosheid, 
sprakeloos zijn en stress gevoeligheid. 
Het hyperventileren ontstaat ook bij een 
niet juiste ademhaling. 

De eerste vraag die ik stel in mijn 
praktijk als iemand bij mij komt luidt; 
’weet u hoe u ademt”? Op dat moment 
dat ik dat vraag kijken de meesten mij 
verbaasd aan. Van de meeste patiënten 
die mij consulteren hebben meer dan 
68%  een verkeerde ademtechniek. 

Om iemand te leren een gezonde 
ademhaling-buikademhaling- te laten 
verkrijgen is het nodig dat we de 
essentiële zaken betreffende de in- en 
uitademing en de functie daarvan 
begrijpen en weten om daarna 
gemotiveerd te zijn om het anders te 
gaan doen. Dat wil niet zeggen dat als 
iemand dan niet weet HIJ/ZIJ per 
definitie niet goed zou ademhalen. 

Een buikademhaling wordt gerealiseerd 
als we 4 tellen rustig inademen –onze 
buik “dik-maken” om ons daarna rustig 
de tijd te geven om daarna rustig uit te 
ademen. Bij de inademing kun je je 
handen op de buik leggen. Je kunt het 
welven voelen (omhoog gaan)  van de 
buik. Da wil niet zeggen dat we ook met 
de buik ademen. We ademen met het 
onderste gedeelte van de longen, dit 
zorgt ervoor dat de RUIMTE die daar niet 
aanwezig is “door golft” naar de buik. 
Hierna gunt men zich in gezonde 
situaties enige rust om tot de uitademing 
over te gaan. De uitademing duurt 8 
tellen. De tijd die voor de totale 
buikademing nodig is valt uiteen in 3 
delen: In; Inademen-rust-uitademen. 

////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////. 

In onze maatschappij zijn er problemen 
die meer input hebben dan dat we 
dikwijls denken. Dat betreft vooral ook 
de gezondheidszorg op –helaas- 
praktisch alle terreinen. Een daarvan is 
de huisartsenzorg. We hebben daar te 

maken met een aantal problemen die 
maken dat vooral in de periferie het 
lastig is om huisartsen gevestigd te 
krijgen of anders: dat het moeilijk is om 
van arts te wisselen of een andere arts in 
dezelfde plaats te krijgen. 

////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////// 

Titel: OEI: WAAR IS DE 
HUISARTS!!??...... 

Auteur: dr. Greet Snel 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ik zou graag willen dat u dit niet zou 
herkennen! Dat zou niet alleen prachtig 
zijn, maar wellicht ook uw gezondheid te 
goede komen.  

Maar helaas; maar waar. Mijn vriendin 
wilde graag een afspraak maken met haar 
EIGEN huisarts. Ze is chronisch ziek. 
Niets lijkt me dan verstandiger om je 
eigen arts te consulteren. 

De jongedame achter de afsprakenbalie 
had daar duidelijk haar eigen gedachten 
over. “Als u bij uw eigen arts een 
afspraak wil maken dan” KAN DAT 
OVER DRIE WEKEN”. Het argument dat 
ik reeds onder behandeling stond vond 
geen weerklank en dus adviseerde ze: 
“bij dokter de Bruijne kunt u volgende 
week komen, dat is dan de eerste 
mogelijkheid. Waar zij nog aan 
toevoegde: “Vanaf nu is er in deze 
praktijk geen eigen huisarts meer, maar 
wordt er huisartsenzorg verleend”. De 
afspraak met de eigen arts kwam toch 
met drie dagen!~ 

Men mag ervan uitgaan dat ook artsen 
een normaal sociaal leven mogen leiden 
en dat een huisartsenpraktijk die 
mogelijkheid biedt. Nog een voordeel is 
dat er ook regelmatig overleg wordt 
gepleegd over die patiënten die dat 
behoeven en snel die hulp krijgen die 
nodig is. 

Naast deze voordelen zijn er ook 
“nadelen” te noemen.  Bij steeds 



wisselende artsen kan de patiënt 
onrustig worden en zich niet “goed”  en 
vaak “niet begrepen” voelen. Ook het 
steeds moeten herhalen van de klacht 
maakt het niet plezieriger. Ook het 
“medisch handelen” wordt hierdoor niet 
inzichtelijker. Niet altijd wordt duidelijk 
wat de precieze oorzaak van de klacht is 
met niet te wensen gevolgen. 

Een ander probleem is: dat in de 
geëmancipeerde maatschappij er ook 
veel vrouwelijke huisartsen zijn die 
graag een parttime functie hebben. Daar 
zijn een aantal reden voor te geven: 
gezin, schoolgaande kinderen en 
activiteiten. Daarbij komt dat de man en 
vrouw vaak samen hetzelfde beroep 
uitoefenen waarbij ook gekeken wordt 
naar de regio waar men zich vestigt om 
de met name reeds genoemde redenen. 
Als dat niet zo is dan kijkt met toch ook 
vaak naar de mogelijkheden die er voor 
een van de twee ook aanwezig zijn. 

 

Een andere en ernstiger reden is de druk 
die opgelegd wordt vooral ook door de 
verzekeraars. Om dat te “ontwijken” 
gaan steeds meer artsen als z.z.p.er 
werken, geen mogelijke en onmogelijke 
voorgeschreven regels, maar ook geen 
zorgen over huisvesting en dergelijke. 
Het is met name de doorgeslagen 
regelzucht van de verzekeraars die al vele 
artsen hebben doen besluiten het “vak” 
te verlaten en niet meer in een eigen 
praktijk te hebben. Jammer! 

De huisartsen gingen en gaan van 
bepaalde “kernwaarden” uit. Waarden 
die uitgaan van de “holistische mens 
“Waarden als: continuïteit,  persoonlijke 
begeleiding en “integrale zorg”. De 
kwetsbare zieke    moet vertrouwen 
hebben in hen die zorg bieden. Het geeft 
ze geen “goed gevoel” en maakt ze 
onrustig als dit niet zo is. 

Nog een probleem is dat “het weet 
hebben van de klachten” van de 
patiënten dreigen “verloren” te gaan en 
daardoor de ervaring van het 

huisartsenberoep. Want niet iedereen 
met hetzelfde klachtenpatroon heeft 
dezelfde kwaal en dient op 
gelijkwaardige basis behandeld te 
worden. Kennen zij nog de gezinnen en 
de achtergronden en het verloop van 
chronisch zieken?  

Huisarts-zijn  is geen baan, maar een vak! 
Een beroep WAAR EN DE HUISARTS 
EN PATIENT BAAT BIJ HEEFT ALS 
WEER DE VERHOUDING TOT 
MENSELIJKE PROPORTIES WORDT 
TERUGGEBRACHT. 

De groepspraktijk kan daarbij een goede 
mogelijkheid zijn, mits de kernwaarden 
in het oog worden gehouden.                            

////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////. 

Graag zie ik een reactie van u tegemoet 
op het bovenstaande maar ook dit artikel.  

Een goed gesprek noodt tot luisteren. In 
een gesprek gaat het om tot een 
ontmoeting te komen en zeker als het 
zaken van gezondheid betreft. Belangrijk 
en dat geldt zeker in de verhouding arts-
patiënt  is dat er geluisterd wordt. Het 
luisteren naar een gesprek dat gehouden 
wordt in de spreekkamer is van 
fundamenteel belang om tot een 
vertrouwde relatie te komen. Het 
“uitspreken” in een dergelijke situatie is 
het gevoelsmatig uitspreken van dat dat 
pijn doet en verdrietig maakt. Maar ook 
het vreugdevolle mag uitgesproken 
worden. 

Dat geldt zeker in en artsenpraktijk waar 
de basiszorg wordt verleend. Luisteren 
naar “de zorg” die een patiënt uitspreekt 
maakt dat er een gevoel van “serieus-
nemen” wordt ervaren. 

Het is dit “present-zijn” dat maakt dat 
een stuk onrust kan worden 
weggenomen. Een wederzijds gesprek 
tussen hoorder en spreker helpt het 
probleem te begrijpen en door 
levensverandering er iets aan te doen en 



zo samen tot goede afspraken te komen 
die de gezondheid ten goede komt. 

////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////// 

In onze maatschappij die gekenmerkt 
wordt door marktdenken, concurrentie 
ligt het gevaar op de loer dat aan zaken 
als sociale binding en dergelijke niet 
meer zoveel aandacht wordt gegeven.  
Ook zijn er bepaalde zaken die niet meer 
zo relevant worden ervaren. Een daarvan 
is “de religie”.  Toch heeft zij wereldwijd 
wel degelijk haar waarde. Daarom dit 
artikel. 

////////////////////////////////////////////////////////////////
Titel: De functie van de religie in onze 
huidige maatschappij. 

Auteurs: Helene de Vries: 
godsdienstsocioloog  

Greet Snel: socioloog en theoloog 

////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////
.Religie is in onze maatschappij een 
begrip dat langzaam maar zeker meer 
betekenis krijgt. Het is niet alleen de 
vraag naar de zingeving maar ook het 
durven vragen naar de problemen die 
zich voordoen op mondiaal en 
geografisch niveau. Tientallen jaren 
geleden was het name de “kerk” die het 
“aandurfde de heelheid der schepping” 
als kernpunt naar voren te brengen als 
ook een taak en verantwoordelijkheid 
van haar “staan in de wereld”. Helaas 
zette zich dat niet door . Wel ontstonden 
er allerlei leerhuizen en gespreksgroepen 
waar deskundigen uitgenodigd werden 
over maatschappelijke problemen het 
licht te laten zien. 

Er zijn vele wegen geweest om de 
betekenis van “geloof” en “kerk” te 
nivelleren. Dat is niet iets van deze tijd. 
Het humanisme wordt hierbij vaak 
genoemd als trendsetter. Toch zijn ook 
hier vele vormen te noemen. Dat geldt 
voor het socialisme – we denken daarbij 

aan de Woodbrookers-het religieus 
socialisme  en het religieus humanisme. 

De kerngedachte is hierbij: - dat je jezelf 
aantreft in deze wereld, maar niet weet 
hoe dit gekomen is”-. Daarom is het 
belangrijk om het gesprek aan te gaan 
over: -wat betekent mens te zijn in deze 
wereld”. Het is jammer; het humanisme 
verloor haar religieuze dimensie en 
verloor daarmee haar eigen 
levensbeschouwelijke basis. 

Helaas worden te vaak religiositeit en 
kerkelijkheid op een hoop gegooid en 
meent men op grond hiervan “religie” 
hierdoor helder in het beeld te hebben. 
We kijken met een “onkerkelijke blik” 
naar onze samenleving in termen van 
afbrokkelende religieuze instituties. 
Maar niets is minder waar. 

Want religie is ook verantwoordelijkheid 
dragen voor het ecologisch leven in al 
haar vormen –dat wil zeggen 
duurzaamheid!-:  hoort ook daarbij. Te 
weinig wordt dit in verband gebracht 
met het religisch denken. De kerk –als 
religische gemeenschap- zou zich ook de 
vragen moeten durven stellen over deze 
wereld problematiek. 

We mogen ons afvragen hoe het komt dat 
ondanks alle inspanningen de 
problemen niet verminderen. Is het 
wellicht zo dat we alles door onze West-
Europese geseculariseerde bril bekijken 
maar daarbij uit het oog verliezen dat 
“het geloven” de zingeving nog een 
fundamentele rol speelt bij ongelofelijk 
veel mensen!. Is het niet zo dat de “kerk” 
niet alleen het evangelie bracht maar ook 
onderwijs, gezondheidszorg, 
infrastructuur en verbeterde huisvesting?  

Juist daar waar het “zelfwordingsproces” 
nog in volle gang is en wij onze inzichten 
laten gelden die niet zonder meer door 
de bevolking gezien en geaccepteerd 
worden- door concurrentie en dergelijke 
-daar zal oplossing van problemen bijna 
niet gelukken dar zij niet als “zingevend 
gevoel”  ervaren wordt 



Het sociale verband verbindt 
gemeenschappen en maakt vernieuwing 
mogelijk. Voor velen geldt dat als een 
religieusgevoel. Een gevoel om voor 
elkaar te zorgen en het is deze gulden 
regel die de basis vormt voor ieder 
duurzame ontwikkeling. 

////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////
. 

Voor deze maand Zijn dit de artikelen 
die we u aanbieden. 

We hopen een reactie van u te mogen 
ontvangen. Ook op- en aanmerkingen 
positief of anders zijn belangrijk om 
steeds verder dit blad te ontwikkelen. 

Mocht u zelf een idee hebben of denken 
een nuttige bijdrage te kunnen leveren: 
we houden ons aan bevolen. 

 

Tot het maart nummer. 

Groetend Greet Snel, decaan 
Internationale Faculteit.	  
	  


