
* * * * * * ö * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COLOFON

'RUIMTE'

Orgaan van de Beweging RUIMTE
Verschijnt 6 maal per jaar.

April 1999
9e jaargang nr. 2

Redactie: Sietzo Dijkhuizen, Wout Huizing, Jannes Reiling,
TiÏmnerÏnan, Aly Zantvoord.
Eindredactie en vormgeving: Sip van der Werf

Henk

Beweging RUIMTE
Secretaris: Henk Slaakweg

Louis Pasteurstraat l
1561 GC KromÏnenie

tel (075) 6219190

Penningm.: Ron Maatjes
OringerbriÏík 69
7812JS Emmen

tel (0591) 619914

GironumÏner: 291 44 47 t.n.v. Beweging RUIMTE, Ermnen

Kopij voor het volgende nuínÏner, dat in juni zal verschijnen, inzenden
VOOR 15 mei aanstaande, naar het redactie-adres:

Sip van der Werf
H.R. Holststraat 36
8023 CJ Zwolle

J



,}f 2

ruimte



Inhoud van dit nummer
Il
Il

l

Orgaan- enweefseltransplantatie. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ethische en levensbeschouwelijke kanten 1l

Is orgaandonatie wel toegestaan? 19

Waarover spraken zij? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nogwatcitaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Taizé, eenplekvanontmoeting . . . . . . . . . . . . . . . 28
Leekaanhetwoord(2). ...........,,,...,, 30
Wemoetendemantra'skwijt...! . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hallojongens enmeisjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

I
l
l
l

I

l
+

í



J

Van de redactie
Sip van der Werf

Het grootste deel van dit nummer wordt gevuld door Wout
Huizing. Het thema Orgaan- en weefseldonatie wordt op
veelerlei wijze belicht. Zoals bij zoveel ethische dilernma's is er
geen eenduidig ja of nee te geven. Het eigen geweten is
uiteindelijk de doorslaggevende factor.
Het eigen geweten kan echter wel gevoed worden door gedach-
ten, meningen en standpunten van anderen, vandaar dit thema-
numrner.

Van de brochure die Wout Huizing geschreven heeft onder de
titel aln gesprek over EUTHANASIE' zijn overigens nog een
aantal exemplaren beschikbaar. Deze brochure is te bestellen
door het bedrag van f 10,-overÏnaken op ons gironummer:
291 44 47 t.n.v. Beweging RUIMTE, Em?Ïnen onder verÏnelding
van abrochure Wout'.

Tenslotte wil ik nog graag even herinneren aan de oproep in het
vorige nummer om de gedachten, vragen, bespiegelingen,
twijfels enz. die de moderne theologie (zoals bijvoorbeeld
verwoord in de boeken van den Heijer en Kuitert) bij u wakker
maakt op papier te zetten en naar het redactie-adres te sturen.
Graag voor 15 mei, maar eerder mag beslist ook.
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Ter inleiding
Wout HuizingIn de vierde eeuw na Christus leefden er in Syrië twee christen-

artsen, de broers Cosmas en Damianus. Eén van hun patiënten,een prelaat, kreeg gangreen aan zijn been en dat moest toen
worden afgezet, want anders zou hij overlijden. Cosmas en
Damianus brachten hun eerwaarde patiënt onder verdoving en
amputeerden zijn been. Vervolgens vervingen zij dat been doorhet been van een overleden neger. Toen de prelaat weer bij zijnpositieven was en het been goed bleek te functioneren, gavenzij hem de opdracht om het been na zijn opstanding op dejongste dag terug te geven aan de rechtmatig eigenaar en wel
voor het laatste Oordeel. Van heinde en verre stroomden de
patiënten toe naar deze twee christenartsen. Maar toen keerde
het tij. Er kwamen christenveÏvolgingen onder keizer Diocletia-
nus (285 - 305) en de beide broers werden vanwege hun geloof
onthoofd. In de tiende eeuw werden zijn door paus JohannesXV heilig verklaard.
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Dit verhaal heeft eeuwenlang tot de verbeelding van vele
christenen gesproken. Op heel wat schilderijen worden christe-
nen afgebeeld rondom de prelaat met een zwart en een wit
been. Deze schilderijen sierden als altaarstukken vele rooms-
katholieke en oosters-orthodoxe kerken en hebben gediend als
een inspirerend voorbeeld van christelijke naastenliefde. Op 27
september wordt in de katholieke traditie de naamdag gevierdvan de heiligen Cosmas en Damianus.
Aan te nemen is dat het verhaal van Cosmas en Damianus niet
echt is gebeurd en dat het een legende is. Echter: orgaandonatie
is in onze samenleving een medische realiteit geworden. In
1939 vond in Leiden de eerste hoornvliestransplantatie plaats.
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In 1966 de eerste niertransplantatie. In Rotterdaím werd in 1984
de eerste harttransplantatie een feit en in 1989 was er sprake
van een longtransplantatie in Utrecht.
Deze realiteit en mogelijkheden stelt ons als burgers van de
Nederlandse samenleving voor vragen. In de eerste helft van
1998 hebben daarom alle Nederlanders van 18 jaar en ouder
een brief ontvangen van het ministerie van VWS met het
verzoek de bij de brief gevoegde donor-verklaring te willen
invullen en op te sturen naar het donorregister.
Vanaf half febmari van dit jaaÏa zijn opnieuw persoonlijke
mailingen gezonden naar 1 8-jarigen. Radiospotjes en adverten-
ties in jongerenbladen vestigen de aandacht van jongeren op het
feit dat zij moeten kiezen avoor' of ategen' donorregistratie. De
leus luidt: "Beslis zelf over jezelf". De hoop is om van de ruim
180.000 achttienjarigen 40% respons te krijgen.

Wat heeft u zelf geantwoord? Het forrnulier ingevuld en u zelf
gemeld als donor? Of uw 'nee' laten klinken? Of laat u een
dergelijke beslissing over aan uw naasten?

%eeft' het nadenken over deze kwestie bij onszelf en raakt het
nadenken aan ons geloven? Krijgt dit eigenlijk binnen baptisten
gemeenten aandacht? Als er wordt gesproken over 'onder ons
levende ethische kwesties' kan iedereen een lijstje opstellen:
echtscheiding, samenwonen, homo-sexualiteit, aboÏtus,
euthanasie, maar ik heb nog nooit gehoord dat de Wet op de
Orgaan- en weefseldonatie heeft geleid tot heftige discussies.
In dit themanummer van Ruimte aandacht voor een zaak die
ons allen betreft. Daarbij zal duidelijk worden dat het gemakke-
lijker is om vragen hierover te stellen, dan antwoorden te
geven. Maar belangrijk is om voor jezelf duidelijk te krijgen
waarom je wèl of niet wilt instemmen met deze wetgeving.
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lDat niet alleen in Nederland over deze zaken wordt nagedacht,

blijkt uit een berichtje uit de krant van 5 maart j.l.:
Ottawa - Het doneren van organen voor
transplantatie in Canada ís in opspraak
gekomen. Organen worden in de praktijk
soms al verwijderd als mensen klinisch dood
zijn, maar nog ademhalen. Een geval werd
bekend waarin de betrokkene op de operatie-
tafel weer tekenen van leven begon te to-
nen.

Dat hebben artsen verklaard tegenover een
parlementaire commissie die hoorzíttingen
houdt om na te gaan hoe meer organen voor
transplantatíe beschikbaar kunnen komen.
Canadezen zijn over het algemeen niet
geneigd organen na hun dood daartoe be-
schikbaar te stellen.
De Canadese medía laten zich over het
algemeen negatief uit over orgaantransplan-
tatie, Gesproken wordt over een 'oogsten
van organen'; patiënten die hersendood zijn
verklaard worden aan beademíngs- en
hart/longapparatuur gelegd om organen
'gezond' te houden.

(Haagsche Courant, 5 maart 1999)
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Orgaan- en weefseltransplan-
tatie

Een ervaring
Enkele jaar geleden is het nu, maar ik herinner me het als de
dag van gisteren.
Daar stond ik, aan de rand van het bed op de intensive care van
een ziekenhuis. In bed lag een meisje van net 20 jaar aan de
beademingsapparatuur. Longziekte, in zeer ernstige mate.
Jarenlange strijd had ze geleverd. Al toen .ze heel jong was,
werd bekend dat ze een ziekte had waardoor ze waarschijnlijk
niet oud zou kunnen worden. Tenzij....de medische wetenschap
zich zodanig zou ontwikkelen dat een longtransplantatie
mogelijk zou worden.
Enkele jaren geleden werd bepaald dat longtransplantaties in
Nederland mogelijk waren in twee ziekerföuizen: in Nieuwe-
gein en Groningen. De strijd van het meisje tegen haar ziekte
leek omnogelijk vol te houden. Alleen aan de beademing kon
ze voortleven. Wel werd ze geplaatst bovenaan op de wacht-
lijst voor een longtransplantatie. Wachten dus op het beschik-
baar worden van een long.
Dat klirí?kt eenvoudiger dan het was. Veel was er al aan vooraf
gegaan. Een grootse inzamelingsactie was gehouden om een
dergelijke operatie mogelijk te kunnen maken.
f300.OOO,= was nodig. En het kwam er!
Een lange tijd van lijden. Strijd. Verdriet. Je voorbereiden op
het definitieve afscheid of....
Duidelijk was dat er weinig donoren waren. Maar het moment
zou kunnen aanbreken dat een long beschikbaar kwam.
Ongelooflijk die spanning voor de familie. Elk telefoontje zou
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hèt telefoontje kunnen zijn: er is een long! Een helikopter zou
naar Nieuwegein of Groningen vliegen. Zou het niet fantastisch
zijn als er zo een einde zou komen aan die vreselijke ziekte?
Leven tussen hoop en waïföoop. Eén telefoontje leek letterlijk
het verschil tussen leven en dood.
Allerlei vragen spookten door mijn hoofd: zou zij een operatie
werkelijk overleven? En wat zou de kwaliteit van dat leven
voor haar dan zijn? Hoe lang kun je eigenlijk verder leven met
een kunstlong? Een half jaar, een jaar, langer?

Het verlossende telefoontje kwaÏn niet. Besloten werd om de
beademing te stoppen. Het meisje overleed. Rondom haar
begrafenis kwamen vele emoties los en vele vragen boven.
Algemeen werd gevoeld: er móet iets gebeuren. Kunnen er niet
méér donoren gevonden worden in Nederland? Had dit nou
ècht niet anders gekund? De geneeskunst kan inÏniddels zó
veel, waarom kon zij nu niet voor het leven behouden worden?
In dezelfde tijd verklaarde de minister dat slechts op zeer
beperkte schaal longtransplantaties in Nederland uitgevoerd
kunnen worden, met narne ook vanwege de financiële aspecten.
Maar aangekondigd werd om te streven naaÏa wetgeving op het
punt van de orgaantransplantatie.

Wet op de orgaandonatie

Per 1 januari 1998 is de Wet op de OrgaanDonatie (WOD) in
werking getreden. Doel van deze wet is:

1. het bevorderen van de rechtszekerheid door duidelijke regels
over wat wel en wat niet mag op medisch-ethisch gebied.

2. Het vergroten van het aanbod van donororganen.
3. Aangezien er sprake is van schaarste is het een doel van de

l
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wet dat de verdeling van organen en weefsels zo rechtvaar-
dig mogelijk plaatsvindt.

4. Het tegengaan van commerciële handel.

De wet werd nodig geacht omdat de wachtlijsten voor donoror-
ganen groeien door een achterblijvend donoraanbod.
De wachtlijsten in Nederland zagen er per december 1998 als
volgt uit:
Nieren 1153 patiënten
Harten 28patiënten
Levers 30patiënten
Longen 54patiënten
Pancreas 8patiënten
Cornea (hoornvlies) 442 patiënten

l
I

Bijna een jaar na de invoering van deze wet, moet echter
worden vastgesteld dat het aantal donaties nauwelijks is
toegenomen.
In 1998 werden 332 nieren gedoneerd, 52 harten, 101 levers, 30
longen en 30 pancreas.

Er is gekozen voor het 'volledige beslissysteem': Niemand zal
donor zijn zonder dat hij of zij of de nabestaanden daar
uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Het voordeel
van registratie is dat in voorkomende gevallen makkelijker en
sneller bekend is of een overledene beslist had of deze orgaan-
donor wilde zijn. Iedereen van 12 jaar of ouder heeft de
mogelijkheid zijn of haar keuze over orgaan- en weefseldonatie
centraal te laten registreren. Dat gebeurt bij het landelijk
Donorregister. In principe kan iedereen donor zijn, ongeacht
leeftijd en gezondheid. Bij donatie gaat het meestal om
meerdere organen en weefsels. Wanneer door leeftijd of ziekte
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bepaalde organen niet geschikt zijn, blijven andere organen en
vooral weefsels meestal wèl bmikbaar. Bij donatie van organen
gaat het om hart, longen, lever, nieren en aMeesklier. Bij
weefsels of huid, haÏtkleppen, bloedvaten, botweefsels,
kraakbeen, pezen en hoornvliezen. De conditie van het lichaam
op het moment van overlijden bepaalt of en welke organen en
weefsels bmikbaar zijn.

Reacties op de wetgeving

Uit onderzoek kwaÏn naar voren dat 93% van de Nederlanders
positief staat tegen over orgaandonatie.
Echter: 8 miljoen Nederlanders hebben hun keus om al dan niet
donor te worden nog niet kenbaar gemaakt aan het donorregi-
ster, door het inzenden van het toegezonden forÏnulier.
Slechts 27% van de nabestaanden geeft toestemming tot donatie
en door artsen wordt slechts bij een kwart van de overledenen
toestemming gevraagd voor orgaandonatie.
Je kunt je dus afvragen of Nederlanders wel zo'n anuchter' volk
zijn. En is de informatie over deze wetgeving en de feitelijke
informatie hoe transplantatie in z'n werk gaarÏ voldoende
bekend? Is er naast informatie ook voldoende aandacht besteed
aan de emoties van nabestaanden en ziekenhuismedewerkers?
De discussie kent duidelijk twee kanten: afweer en toejuiching.
Er zijn mensen die een stukje van hun leven hebben 'teruggekre-
gen'. Denk maar eens aan een meisje dat op elke leuke foto -
vakantie, gymnastiekles, zondagsschool-kerstspel - met een lap
voor haar oog staat. Nadat er bij haar hoornvliestransplantatie
was verricht, nam haar leven een buitengewoon positieve
wending. Of denk aan de mevrouw die in 1992 haar honderdste
verjaardag vierde en met haar getransplanteerde hoornvlies de

l
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brief van de Koningin leest. Voor deze en vele andere mensen
is 100% van hun levensverwachting anders gelopen dan ze
hadden verwacht.

Maar ook afweer: moet dat nu wel zo 'geregeld' worden
allemaal? Afweer om na te denken over eigen eindigheid en
dood. Afweer om te bedenken dat na overlijden 'gesneden'
wordt in het lichaam. Afweer omdat het afscheid-nemen van
een geliefde bemoeilijkt zou kunnen worden als er organen
moeten worden getransplanteerd.

De centrale vraag in dit themanuÏÏuner van aRuimte' is: hoe
denkt u zelf over orgaandonatie? Positief of afwijzend? Wat
vindt u van de wetgeving op dit punt? Om ons denken op dit
punt te bevorderen volgen twee ethische beschouwingen. De
eerste is uitgesproken door prof. dr. J. Douma, emeritus
hoogleraar ethiek aan de Theologische Hogeschool van de
GerefoÏmeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Kampen. De tweede
beschouwing is van Dr. D. Pranger, huisarts en ethicus te
Wormer.

Ethische en levensbeschouwe-
lijke kanten

prof. dr. j Douma
Deze inleiding is te vinden in "Orgaan- en weefseldonatie, de
balans na een jaar WOD", Th. A. Boer (red.). uitgave van de
Christelijke Vereniging van Zorginstellingen, Zeist, 1999.

Weinig omstreden

Over donatie van organen bestaat er grote morele eenstemmig-
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heid wanneer we een vergelijking trekken met andere medisch-
ethische thema's, zoals aboÏtus provocatus en euthanasie. Deze
eenstemmigheid is niet bereikt na veel discussies, maar lag om
te zeggen voor het grijpen. Als het doel van orgaandonatie is
om mensen in leven te houden of hun leven draaglijker te
maken, wie zal daar dan tegen kunnen zijn? Orgaantransplan-
tatie laat zich op een heel natuurlijke wijze inpassen in de
opdracht tot genezing die de arts heeft. En als de arts daarvoor
een beroep doet op donatie van organen, moeten er sterke
argumenten zijn om deze donatie geheel af te wijzen. Wij
helpen onze medemensen op allerlei manieren. Waarom zou de
laatste dienst die wij nog aan anderen kunnen bewijzen, niet
mogen bestaan uit het schenken van organen aan hen, die er
hun leven mee redden?
Lees ik wat religieuze groeperingen over orgaandonatie
geschreven hebben, dan blijkt inderdaad de spanning die er was
en is rond andere medisch-ethische onderwerpen vrijwel geheel
te ontbreken. Vanuit de christelijke kerken is er sterk aange-
drongen op medewerking aan orgaantransplantatie.' In een
publikatie over Islam en ethiek lees ik dat orgaantransplantatie
en bloedtransfusie duidelijk in het algemeen belang van het
leven en de mens plaatsvinden en dat geen moslimgeleerde er
ooit tegen heeft geprotesteerd." Een ethische beschouwing van
joodse zijde bevat al evenÏnin principiële bezwaren tegen
orgaantransplarÏtatie. In de beschouwing die rabbijn R. Evers
daaraan wijdt, valt mij op dat zelfs het gebruik van organen van
onreine dieren zoals het varken, goedkeuring ontvangt. Nergens
verzet de joodse traditie zich, aldus Evers, tegen transplantatie
van organen uit onreine dieren om het leven van de ontvanger
te redden of te veraangenamen.3
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Conflict tussen hoofd en hart

Maar nu doet zich iets opvallends voor. Terwijl er een grote
eensteÏnmigheid lijkt te bestaan, stuuÏt toch slechts iets meer
dan een derde van de bevolking het toegezonden registratiefor-
mulier terug. Verder blijkt in de praktijk dat slechts een kwart
van de nabestaanden toestemming geeft voor orgaanuitneming
van een faÏnilielid.

Is er een verklaring te vinden voor deze toch behoorlijk nega-
tieve respons op de met grote meerderheid door de KaÏners
aanvaarde Wet op de Orgaan- en Weefseldonatie (WOD)? Ik
denk dat verschillende factoren meespelen. Een van die
factoren wil ik hier aan de orde stellen. Zij komt hierop neer,
dat we ja kunnen zeggen op een helder betoog waar geen speld
tussen te krijgen is, terwijl we temgschrikken voor de conse-
quenties zodra die onszelf of onze geliefden raken. Het is
conflict tussen hoofd en haÏt, tussen rede en emotie. Ieder juicht
de mogelijkheden toe die orgaantransplantatie biedt. Ieder heeft
respect voor allen die hun organen voor dit doel afstaan. Maar
om zelf organen af te staan en het te laten doen bij iemand van
wie we zo juist met verdriet afscheid hebben moeten nemen, is
een ander onderwerp.
Laat ik dat toelichten met een verhaal dat ik op een van mijn
lezingen over orgaandonatie te horen kreeg. Tijdens vakantie in
Canada overleed een man ten gevolge van een ongeluk. Zijn
vrouw en hij waren voorstander van orgaandonatie, en toen het
ziekenhuis verzocht om organen te mogen uitnemen, was de
vrouw daar ook onmiddellijk toe bereid. Hun nog jonge
kinderen kwamen snel over uit Nederland en stonden rond het
bed van hun overleden vader. Maar hij ademde nog, had geen
doodskleur en lag erbij zoals ze hem gekend hadden. Protest
van een van de jongens: vader is niet overleden! De aanwezige

13



(T

arts beschikte naast deskundigheid ook over wijsheid. Hij trok,
zo werd mij verteld, de stekkers er even uit om deze jongen te
helpen. De hele familie zag toen dat hun vader kunstmatig in
leven gehouden werd. Het protest verstomde en de orgaanuitne-
ming kon plaatsvinden. De vrouw en de kinderen van deze man
begrepen wat een "levend lijk" was.
Maar ook wanneer we zonder speciale apparatuur oog in oog
staan met een overleden mens, zien we in zijn lijk meer dan een
dood ding. Het is het lichaam van een mens, die daar levenloos
ligt, maar nog zo duidelijk voor onze geest staat zoals wij hem
hebben gekend en bemind. Wij hebben verdriet, en de deskun-
dige die over orgaanuitneming begint, komt op een zeer
ongelegen moment. Orgaantransplantatie is prachtig, maar niet
nu.

Ik wijs hier op de betekenis van emoties in morele zaken. Er
zijn ethische theorieën met een sterk cognitivistische inslag.
Hoe meer de emoties worden uitgeschakeld, hoe zuiverder men
het morele oordeel vindt. Maar dat is onzin, juist als we denken
aan de relaties waarin we met anderen staan. Wanneer iemand
uit onze naaste fmnilie- of vriendenkring beledigd wordt, zullen
we het gauwer voor hem opnemen dan voor iemand die ons
geheel onbekend is. Het spreekt vanzelf dat we meer van onze
eigen dan van andere kinderen houden. Men zou het vreemd
vinden wanneer wij, juist omdat het onze kinderen zijn, niet
heel intensief voor hen zorgen en allereerst voor hèn opkomen.
Iedereen op dezelfde wijze proberen te behandelen en geen
sterke persoonlijke bindingen aangaan, is een stoïcijnse levens-
houding. Een ethiek dus die voor honderd procent "objectie'f"
en "onpartijdig" meent te kunnen zijn, geeft geen beschrijving
van het echte leven, waarin emotionele bindingen juist heel
gewoon zijn. Trek dat door naar orgaandonatie en het ligt voor
de hand dat het emoties oproept wam'ieer we bij het invullen

4
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van een formulier a) aan onze eigen dood moeten denken en b)
ons realiseren dat er in ons eigen lichaam pesneden zal worden
en c) het onze geliefden zullen zijn die daarvoor straks regelin-
gen moeten treffen. Het abstracte betoog over orgaandonatie
maakt plaats voor een existentiële beslissing. Gelukkig ant-
woorden een paar miljoen mensen positief, maar het moet ons
niet verbazen dat anderen dat niet of nog niet doen. Ik besef dat
deze verklaring eenzijdig is en er meer factoren in het spel zijn
dan de spanning tussen hoofd en hart.
Maar déze factor mag stellig niet ontbreken.

Ethische en levensbeschouwelijke aspecten

Aan de hand van de vrij teleurstellende respons op de
overheids-campagne zijn een aantal ethische en levensbe-
schouwelijke opmerkingen te maken, die niet bedoeld zijn om
orgaandonatie te ontmoedigen, maar het gesprek erover in
goede banen te leiden.

Het moet donatie blijven
Allereerst lijkt het mij juist dat wij op de ingeslagen weg van
het vragen om toestemming voor orgaandonatie doorgaan.
Orgaandonatie is geen vanzelfsprekende zaak, die beter met het
in andere landen gevolgd geen-bezwaarsysteem doorgevoerd
zou kunnen worden. Het geen-bezwaarsysteem gaat uit van de
gedachte dat het volstrekt normaal moet zijn om na de dood het
eigen lichaam voor orgaantransplantatie ter beschikking te
stellen. Het veronderstelt als grondgedachte dat het lichaam van
de overledene toevalt aan de gemeenschap. Wij behoren
solidair te zijn en te beseffen dat we van elkaar zijn, tot in het
bezit van onze lichaamsorganen toe, zodra wij gestorven zijn.
Maar via dit solidariteitsdenken blijft er van het begrip orgaan-
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donatie niet veel over. Wat betekent het woord schenken nog,
als iedereen moreel of juridisch verplicht wordt om te schen-
ken? Het begrip donor wordt een tegenspraak in zichzelf.
Ik heb tegen het begrip solidariteit geen bezwaar, zeker niet
vanuit mijn christelijke achtergrond. Maar solidair-zijn betekent
nog niet dat wij alles gemeenschappelijk hebben. Er is ook een
persoonlijk bezit is waarover wij ons eigen beheer hebben en
houden, waarover wij rentmeester zijn. Daartoe reken ik ook
het menselijk lichaaÏn. Het heeft mij altijd getroffen dat
christenen uit de eerste eeuwen de verwaarloosde lijken van
arme medemensen die niet tot hun eigen christelijke gemeen-
schap behoorden, toch begroeven, om ze geen prooi te doen
worden van wilde dieren en vogels. Zij konden het, zegt een
van hun woordvoerders, niet verdragen dat de gedaante en het
beeld van God zo werd prijsgegeven. In de context van
orgaandonatie zou ik zeggen: we moeten het niet verdragen dat
het zeer persoonlijk bezit van ons lichaaÏn deel gaat uitmaken
van een gemeenschappelijke pool die door de staat of de
medische stand beheerd wordt. Wij hebben het over orgaando-
natie en dat dient zo te blijven. De huiver die velen hebben om
hun organen na hun dood ter beschikking te stellen voor
transplantatie, moeten we proberen weg te nemen, maar dan
met respect voor die huiver, omdat het niet over dode dingen,
maar over dode menselijke lichamen gaat.

Visie op het lichaam
Hier sluit mijn tweede opmerking bij aan: In de vragen die rond
orgaantransplantatie gesteld worden, klinkt soms kritiek door
op het fenomeen van de techniek, die het lichaam tot leveran-
cier van onderdelen gedegradeerd zou hebben, zodat de licha-
melijk-geestelijke eenheid van de mens uit het blikveld
verdwijnt. De praktijk van de orgaantransplantatie zou op
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gespannen voet staan met het verstaan van het lichaam als
"geleefd lichaam". Het lichaaÏn als "geleefd lichaam" doet ons
zeggen: ik ben mijn lichaaÏn, terwijl van het objectieve of
fysiologische lichaam geldt: ik heb mijn lichaam. Het is uit het
voorafgaande reeds duidelijk dat het lichaam van de overledene
niet geabstraheerd kan worden van de persoon zelf. Toch zeg ik
daarmee niet dat het onderscheid tussen een lichaam zijn en een
lichaam hebben onjuist is. Integendeel, op grond van de
objectiverende kennis van het lichaam (mensen hebben een
lichaam, dat object van bestudering kan worden) is orgaantrans-
plantatie pas mogelijk. Het feit van orgaantransplantatie staat in
het geheel niet op gespannen voet met het goede verstaan van
het lichaaÏn; maar het is wel een beperkt, abstraherend verstaan,
dat gemakkelijk in botsing komt met een niet-wetenschappelijk,
maar tegelijk vollediger verstaan van de overleden mens zoals
het door de nabestaanden in hun verdriet ervaren wordt. Om
zijn transplantatiewerk goed te kunnen verrichten, moet de arts
kunnen abstraheren. Maar om het contact te leggen en te
begeleiden met de nabestaanden heeft hij wijsheid nodig, zodat
hi3 laat merken dat het lichaaÏn van een overledene voor hem
meer is dan een verzarneling organen.
Daarom is niet alleen de vraag van belang of de overledene
volgens de moderne criteria ook werkelijk overleden is, maar
gaat het om een zorgvuldigheid die zich uitstrekt tot op het
moment waarop de overledene aan de familie wordt temggege-
ven, in de beste staat waarop aan het lichaarn de laatste eer kan
worden bewezen. Ik besef dat orgaantransplantatie teamwerk is
en dat niet ieder in het tearn over de vaardigheden hoeft te
beschikken voor het leggen van het eerste of het laatste contact.
Maar ik weet wel zeker dat de bereidheid om aan orgaandonatie
mee te werken zal afnemen, wanneer het medisch gebeuren van
transplantatie niet is opgenomen in een context waarin het
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lichaaÏn als drager van de menselijke waardigheid beleefd en
behandeld wordt.

Tot slot
%

Orgaandonatie is een moreel prijzenswaardige zaak, waarvoor
we iedereen mogen oproepen. Maar laten we, ook na de
tegenvallende respons is ons land, vooral blijven oproepen tot
donatie, en laten we daarom van een schenking geen verplich-
ting maken. Wie aarzelt om aan orgaandonatie mee te werken,
kan dat voor zijn of haar besef op goede gronden doen. Maar er
zijn aarzelende mensen of zelfs nee-zeggers die later van
mening veranderen en alsnog gaan meewerken. Door ervarin-
gen in eigen familie, of ook door goede voorlichting die we
moeten blijven geven. Een voorlichting die niet dwingt, maar
wel aandringt.

1 Zie D. Pranger, Kerken en orgaandonatie. Bussum: Nierstichting 1995. De
eensteÏmnigheid aan kerkelijke zijde is overigens niet geheel volledig.
vergelijk vanuit een orthodox-christelijke visie H.G. Koekkoek, Orgaando-
natie. De Bijbel en ik. Alphen a/d Rijn: Stichting Het Licht des Levens,
1998.

2 A.W. van BoÏnmel, Islam en ethiek in de gezondheidszorg. Den Haag:
Oase, 1994.
3 R. Evers, Op het leven! Medische ethiek bezien vanuit joodse optiek. Kam-
pen: Kok, 1997, p. 118. Overigens is de eensteÏmnigheid ook aan joodse
zijde niet compleet.

!
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Is orgaandonatie wel toege-
staan?

Dr. D. Pranger
Enkele fragmenten uit: Kerken en Orgaandonatie, Feiten en
meningen ter ondersteuning van de discussie binnen de kerken.
Uitgave van de Nierstichting Nederland, 1995

Lichamelijke integriteit

Zowel het christendom, het jodendom als de islam hebben veel
argumenten voor orgaandonatie. Ze hebben echter ook argu-
menten tegen orgaandonatie. Veel gelovigen komen daardoor
voor interpretatieproblemen te staan. De bezwaren hebben vaak
te maken met de lichamelijke integriteit. Bij alledrie de
godsdiensten vindt men dezelfde spanningspunten: aan de ene
kant de handhaving van de integriteit van het leven het lichaam
dat men als heilig geschenk niet mag schenden, en aan de
andere kant het belarÏg van hulp bij het zoeken van genezing.
De plicht om te zoeken naar mogelijkheden om het eigen leven
en dat van anderen te redden. Bijvoorbeeld: bij acuut levensge-
vaar wordt het afzetten van een been belangrijker gevonden dan
de gaafheid van het lichaam. Daar is geen discussie over.
Doordenkend zou dat een argument voor orgaandonatie kunnen
zijn. Maar deze twee visies moeten nog geïntegreerd worden.
De discussie bevindt zich bij het christendom, het jodendom en
de islam niet in dezelfde fase. In de christelijke kerk werd in de
jaren vijftig al veel nagedacht over orgaan-donatie. Toen ging
het echter om levende donoren zoals bij huid- en hoornvlie-
stransplantaties. Men was daar toen overwegend positief over,
maar ook toen waren er reserves vanwege de piëteit jegens het
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lichaam. In de islarnitische wereld begint de discussie net op
gang te komen. Er is nog niet zoveel literatuur over.

Het opstandingslichaam

Nu kan men zich de vraag stellen of het moreel wel toegestaan
is om organen bij een overledene te verwijderen. Hierover
lopen de meningen uiteen. In uiterst orthodox-protestantse
kringen wordt wel het standpunt gehuldigd dat het lichaam van
een overledene heel dient te blijven en niet geschonden mag
worden omdat het een Tempel van de Heilige Geest is. Het
dient in zijn geheel begraven te worden, uit eerbied voor de
Heer van de dood. Sommige mensen hebben zich afgevraagd
hoe het de donor zal vergaan na zijn opstanding op de jongste
dagen. Zal iemand die zijn ogen heeft afgestaan na zijn
opstanding de Heer wel kunnen zien? Het antwoord luidt dat de
kerk door de eeuwen heen heeft geloofd dat een mens, die
tijdens zijn leven een been verloren heeft door een amputatie,
hij de opstanding op de jongste dag met twee benen uit het graf
zal verrijzen. De kerk heeft operatieve verwijdering van zieke
delen van het lichaam niÏmner afgewezen, integendeel dat als
een zegening ervaren. Ook het onderzoek van het lichaam van
een overledene voor wetenschappelijke of gerechtelijke
doeleinden werd al algemeen aanvaard. Een andere belangrijke
stelling binnen de discussie is: het lichaam is meer dan een
verzameling van organen. Een nier en een hart bijvoorbeeld
hebben, zeker in de joods-christelijke traditie een bijzondere
betekenis. In het oude testament worden nieren een paar keer
genoemd. Bijvoorbeeld: "God proeft iemands nieren". Een
manier om te zeggen dat God onderzocht of men goed geleefd
heeft. De gedachtengang is: in belangrijke organen zit een deel
van de persoonlijkheid van de mens. Maar volgens de meeste
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christenen moet dat proeven van de nieren niet letterlijk
opgevat worden.

Persoonlijke identiteit

Welke organen mogen nu afgestaan worden? Als uitgangspunt
geldt hierbij de gedachte dat elke illusie van het voortleven van
de donor in het lichaarn van een ander vermeden dient te
worden. Daarom mogen geen organen verwijderd worden die
iets te maken hebben met onze persoonlijke identiteit.
Afgewezen wordt in het algemeen het transplanteren van
hersencellen van geaborteerde foetussen naar patiënten met de
ziekte van Parkinson. Dit is een experimentele operatie met -
tot op heden - een zeer twijfelachtig resultaat. Deze vorm van
transplantatie dient te worden afgewezen omdat het identiteits-
gevoelig weefsel betreft dat bovendien afkomstig is van een
gezonde, geaborteerde foetus.
Onpersoonlijke organen als de nieren, de lever, de afüleesklier
en de longen mogen dus getransplanteerd worden, maar geldt
dat nu ook voor het hart? In de bijbel vormt het hart namelijk
het centrum van de mens, de zetel van de ziel. Het is opmerke-
lijk dat men in de bijbelse tijden niet eens de betekenis van de
hersenen kende'. Eerst na de Middeleeuwen is de allesomvat-
tende betekenis van onze hersenen bekend geworden.
Volgens de moderne geneeskunde is het hart een onpersoonlij-
ke spierpomp die ons bloed slechts rondpompt. Het hart kan
dan ook tijdens een operatie tijdelijk worden vervangen door
een hart-longmachine. Na een harttransplantatie blijken de
patiënten met het 'ruilhart' zich vaak enige tijd te identificeren
met de donor maar dat gevoel gaat snel over. Ervaringen met
patiënten met een ruilhart hebben geleerd dat deze mensen
dezelfde persoonlijkheid houden, zij het dat hun nieuwe hart
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niet zo op emoties kan reageren als vroeger het eigen hart. Dit
komt omdat de zenuwbanen bij een transplantatie moeten
worden doorgesneden. Bij emotie zal een ruilhart dan ook niet
sneller gaan kloppen.

Schaduwzijde

De transplantatiegeneeskunde kent echter ook een schaduwzij-
de. Er kan namelijk een sooÏt gevoel ontstaan dat een mens
gerepareerd moet worden met tweedehands onderdelen waar
maar moeilijk aan te komen is. In tegenstelling tot dialysepati-
enten geldt voor patiënten die wachten op een hart, lever of
longtransplantatie dat zij ernstig ziek zijn en binnen korte tijd
zullen overlijden, tenzij er voor hen een levensreddend trans-
plantabel orgaarÏ beschikbaar komt. Tot voor kort zouden deze
patiënten en hun familie zich hebben moeten schikken in het
aanvaarden van het komende overlijden. Nu echter wordt alle
hoop gevestigd op de kleine kans dat er nog net op tijd een
orgaan beschikbaar zal komen. Zo'n patiënt overlijdt dan naar
hun beleving niet meer aan een fatale ziekte, maar aan een
tekoÏt aan organen, iets waarvoor de maatschappij dan verant-
woordelijk wordt gesteld. Het verwerken van het afscheid en
het doorÏnaken van het rouwproces wordt daardoor bemoeilijkt.

Pastorale begeleiding

De ziekenhuispastor kan een faÏnilie op haar verzoek bijstaan
tijdens deze procedure. Als pastor kan hij helpen bij het
verwerken van de emoties en het aanvaarden van het overlijden.
Als vertrouwenspersoon kan hij de familie bijstaan bij het
ordenen van hun gevoelens over de mogelijke orgaandonatie.
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Het is van groot belang dat de familie op een passende wijze
afscheid neemt van de overledene voordat de orgaanverwijde-
ring plaatsvindt. Hierbij kan gedacht worden aan het uitspreken
van een gebed, het lezen van een bijbelgedeelte of een passend
ritueel als het zegenen van de overledene.

Waarover spraken zij?
Wout Huizing

Heel wat vragen zijn te stellen, verschillende standpunten zijn
in te nemen. Om uw eigen gedachten nog iets verder aan te
scherpen een verslagje van een groepsgesprek over orgaan- en
weefseldonatie. Misschien herkent u zich in de vragen die
gesteld worden, of fronst u uw wenkbrauwen bij de standpunten
die worden ingenomen. Een aanzet(je) tot nader zelfonderzoek
dus. Dit groepsgesprek vond plaats met werkers binnen de
gezondheidszorg.

Vele wagen kwaÏnen in dit gesprek ter tafel:
+ Met welke zorgvuldigheid vindt donatie plaats? Is er respect

voor de stervende/dode?

+ Hoe leeft degene verder die organen heeít gekregen? En hoe
lang kan het leven dan verlengd worden?

+ Ik ben een uniek mens. Blijf ik dat in leven èn in sterven en
dood?

+ Is hersendood werkelijk dood?
+ Wat doen we zelf?

+ Is er verschil tussen donatie 'bij leven' of 'bij dood'? 'Bij
leven' kies je nadrukkelijk zelf, maar is dat goed gewaar-
borgd 'bij dood'?
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+ Is donatie werkelijk een vrijwillige keuze? Het formulier ter
beantwoording had iets dwingends.

+ In de brochure wordt gesproken over een 'vrijwillig offer in
volle vrijheid': kan dat? Is dit niet een enorm grijs gebied?
Er is duidelijk verschil of je bijvoorbeeld een orgaan doneeÏt
voor je kind of anoniem.

Naast de vragen werden ook stellingen en standpunten ingeno-
men.

1. Op de waag: mag alles wat kan? De maakbaarheid van het
leven lijkt steeds dichterbij te komen door toenemende
medisch-technische mogelijkheden. Maar waar liggen de
grenzen? Moeten we deze ontwikkeling wel toejuichen? Kun je
als mens dit met je verstand wel bijhouden? De mogelijkheden
zijn het denken inmiddels voomit. Alle consequenties van
(ethische) beslissingen zijn niet meer te overzien. Is het niet
veel eerder zo dat je op een gegeven moment ook de grenzen
van het mens-zijn moet aanvaarden. Lijden en dood is een deel
van het mensenbestaan. Door de vele mogelijkheden kunnen we
steeds meer kiezen, maar is dat wel terecht? Laten we stelling
nemen tegen dergelijke tendensen. Aan de andere kant blijft het
feit dat enkelen van ons nu (nog)leven dankzij de medische
mogelijkheden. Waar is het azegen', waar wordt het avloek'?

2. De grenzen aanvaarden betekent misschien ook de conse-
quentie dat je zelf zult afzien van het aam'iemen van organen.
Of gaat dat te ver? Moet je als uitgangspunt nemen dat wie
bereid is om zelf organen te doneren, dat alleen die ook organen
mag ontvangen? Het rechtvaardig-heidsprincipe zou hier
kunnen gelden: wie niet wil geven, mag ook niet ontvangen.
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3. "Voor mij is orgaandonatie een liefdesdaad. Zo kan ik
anderen in nood helpen. Ik zie dit in het verlengde van het offer
van Christus, die zijn leven gaf voor mensen."

4 Je kunt niet met het leven omgaan, alsof het een soort
multiple-choice is. Voorbeeld: een mevrouw (mim 80 jaar)
geeft aan een darrnoperatie te wensen en staat wat dat betreft op
haar rechten, maar tekent tegelijkertijd een euthanasieverklaring
voor de situatie dat ze dement zal worden. Het één moet, het
ander mag niet gebeuren. Maar is het leven zo te regisseren?
Hoever kun je gaan met het respecteren van de wensen van
mensen?

5. Hoe kijken we eigenlijk tegen het lijden aan? Steeds meer
lijkt de mening van mensen: het goede ontvang ik graag, maar
de nare en slechte dingen accepteer ik niet. Daar moeten 'oplos-
singen' voor komen. Zo ontwikkelt de medische wetenschap
zich, door in te gaan op de behoeften van mensen (rondom
geboorte en sterven).

6. Een mens heeft een persoonlijke identiteit. Daarom geen
organen verwijderen die te maken hebben met onze identiteit,
zoals de hersenen. Maar weten we eigenlijk wel alles om aan te
geven wie we zijn? Word de identiteit alleen/vooral gevorÏnd
door de hersenen of ook anderszins? Is ook het irmnuunsysteem
bijvoorbeeld deel van de identiteit? Er zijn vele lagen van het
bewustzijn. Dat beseffen we nog nauwelijks.

7. "Ik geef bewust. Het is een manier om mijn dankbaarheid te
uiten voor de gezondheid die ik heb gehad. Doorgeven vind ik
zo een prima mogelijkheid!"
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8.Voor de nabestaanden moet veel aandacht zijn. Heel
belangrijk voor het rouwproces is dat mensen zo mogelijk op
een rustige een eerbiedige wijze afscheid kunnen nemen.
Belangrijk kan zijn in een periode van waken bij de stervende
om ook de 'laatste adem' mee te maken. Dan is het proces dat
je samen doormaakt 'af'. Bij orgaandonatie wordt de klinisch
dode weggebracht. Op dat moment is het besef voor de
omstanders dat hij/zij nog leeft. Maar hij/zij komt tenÏg als lijk.
Die overgang is niet mee-beleefd en kan een doorwerking
hebben binnen het rouwproces.

9. Uit de cijfers blijkt dat er met naÏne onder familieleden grote
weerstanden bestaan om toesteÏmning voor donatie te geven.
Wat betekent deze huiver?

10. "Het lijkt wel of de dood soms tot een 'spelletje' wordt
gemaakt. Het overlijden van koning Hoessein van Jordanië laat
zien dat de dood 'gepland' kan worden op een tijdstip dat het
'goed' uitkomt. Moeten we werkelijk zo met leven en dood
omgaan? Laten we vasthouden aan het besef dat niet alles in het
leven is te 'regelen'.

Nog wat citaten

"Wetgeving is noodzakelijk, maar maakt het leven niet altijd
gemakkelijker" (Dr. G. G. Persijn, directeur van de Nederland-
se Transplantatie Stichting)
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"Het is een groot goed dat een oude droom van de mensheid
werkelijkheid is geworden: dat wij organen en weefsels kunnen
transplanteren en levens kunnen redden." (Uit de verklaring van
de Nederlandse bisschoppen, maart 1995)

"Het is van groot belang dat de mogelijkheid om na onze dood
organen te doneren ook binnen de gemeente van Christus aan
de orde gesteld wordt. (Uit: Pmtorale vragen rond orgaan- en
weefseldonatie, uitgave Samenwerkingsorgaan voor het
Pastoraat van de drie Samen-Op-Wegkerken)

"Als je ervan uitgaat dat de menselijke ziel of geest blijft
bestaan, dan moet er een fase zijn waarin die ziel zich losmaakt
van het lichaam. Daar is tijd voor nodig en die tijd heet sterven.
Als tijdens die periode - die door artsen hersendood genoemd
wordt - de organen uit het lichaam worden gehaald, verstoor en
veÏtroebel je dat proces."
(Joke Vermeulen van de Stichting Bezinning Orgaandonatie)

"De angst om te sterven haal je niet weg door een orgaan te
laten transplanteren"
(Joke Vermeulen van de Stichting Bezinning Orgaandonatie)

"In een Christelijke benadering zullen we ons bewust moeten
zijn van het feit dat de God van het leven eerbied vraagt, voor
Zichzelf en voor ieder mens, omdat die geschapen is naar Zijn
beeld. Vanuit deze relatie tot God is er de oproep onze naaste
lief te hebben als onszelf. Orgaandonatie kan als een uiting
hiervan opgevat worden. Toch mag onzes inziens in de oproep
tot naastenliefde niet zonder meer een oproep tot orgaandonatie
worden gelezen. Iedereen zal in vrijwilligheid een keuze
moeten maken omtrent het afstaan van organen na overlijden.
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Daarbij is het goed ons af te vragen, of, als we zelf in de situatie
verkeren dat een transplantatie levensreddend zou kunnen zijn,
we die ingreep dan zouden willen of zelfs mogen weigeren? En
als vve in dat geval wel zouden willen ontvangen, is het dan niet
egoafstisch niet te willen afstaan? Onze keus moet een beslissing
in geloof zijn, te nemen in de weg van de bestudering van Gods
woord en van gebed. Een ieder zij in zijn eigen geweten ten
volle verzekerd. "

([?Jit: Orgaantransplantatie, een hoofdstuk in 'íChristelijke
oriëntatie in medisch ethische ondemerpen" onder redactie
van het Prof. Dr. G.A. Lindeboom InstituuQ

Taizé, een plek van ontmoe-
ting.

Jeanette Woets
Dat is de kem van mijn eÏvaringen met Taizé. Mijn man en ik
zijn er nu drie keer geweest en steeds was de ontmoeting
datgene dat voor mij weer temg keerde.
Het was voor mij steeds weer een orítmoeting met mijzelf. De
diensten drie keer op een dag gaven mij een bepaalde rust. Het
kwam niet vaak voor dat ik mezelf er toe aan moest zetten om
naar een dienst te gaan. Er was zoveel in een dienst wat mij iets
gaf, dat het er naar toe gaan elke keer weer van waarde was. De
rust in de diensten zat voor mij vooral in de stilte die er in elke
dienst was. De tijd van stil zijn duurde ongeveer tien minuten.
Mijn eerste gevoel daarbij was "wat lang". Je zit in de kerk op
de grond en dan is tien minuten stilte de ideale gelegeÏföeid om
het ongemakkelijke zitten extra te voelen. Wie kent dat nog,
drie keer op een dag tien minuten stilte...
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Toch vulde de stilte zich. Voor mij was het niet een invulling
van een lang gebed van aanbidding en wagen. Het was meer
een stil staan en kijken wat er in mij omhoog kwam. Niet in de
zin van wat ik straks na de dienst zou gaan doen, maar wat er in
mij zat. Waarom ben ik in Taizé, waarom leef ik zoals ik leef,
wat doet de stilte met mij, wat is de plek van God in mijn leven.
En dan ging dat niet altijd op een rationaliserende manier van
"dat diepen we even uit", maar het was meer wat van binnen uit
in mij opwelde. Er welden dingen in mij op waarin ik in het
dagelijkse leven niet de tijd voor had om over na te denken. Dat
tezamen met de mst was ontmoeting met mijzelf. Ontmoeting
wat ook ont-moeten was, niet meer moeten en daardoor tot
jezelf komen. Taizé, een rijke ervaring van ontmoeting met
anderen, met als hoogtepunt het saÏnen zingen in de kerk. leder
vanuit zijn/haar eigen (soms totaal verschillende) leefwereld,
ieder vanuit zijn/haar eigen geloofsbeleving. Om dan samen te
zingen en iets samen te beleven dat vond ik bijzonder. Zijn we
niet vaak op zoek naar de verschillen in ons geloof, want als de
ander dat ene niet gelooft dan heeft hij/zij niet het ware geloof...
En dat binnen ons eigen nederlandse cultuur. Op Taizé zongen
we en beleefden we de dienst met meer dan dertig nationalitei-
ten (o.a. Siberië, Litouwen, ïerland en Japan). Er was respect
voor elkaars tradities en het ging daar om wat ons saÏnen bond.
Naast de diensten kwaÏn de ontmoeting met anderen voor mij
tot uitdmkking in het discussie/ praatgroepje. Met deze groep
van ongeveer zeven mensen had je een week lang bijeenkom-
sten. Hier wisselden we geloofs- en levens-ervaringen uit. We
gingen in op het thema "wat is liefde", waarbij onder andere
medeleven en solidariteit aan de orde kwamen. Wat wil pasen
zeggen over liefde, geeft liefde leven....
Bij het uitwisselen van levenservaringen kwam onder andere
aan de orde hoe een aantal Ieren hun onrust in hun land
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beleefden.

Voor mij was Taizé ook orítmoetiríg met God. Bewust noem ik
dat nu pas omdat het voor mij samenhangt met het voorafgaan-
de. Door de stilte die er was in mijzelf, door de ontmoeting met
anderen was er ontmoeting met God. Ontmoeting met God is
voor mij geen dagelijkse ervaring, het is steeds weer een
zoeken. En in Taizé lichtte er weer wat op van God. Juist door
die stilte, door het samen zingen, door de woorden die gezon-
gen werden, door elkaar op zaterdagavond het licht door te
geven toen iedereen een kaarsje in de hand had, door... Er is
nog meer te benoemen en er is een deel onbenoembaar. Het was
voor mij een rijke ervaring.

Leek aan het woord (2)
Pieter Jan Kali

Sporen met God

Zoeken met een groot woordenloos verlangen naar God. Dit
waren de laatste woorden van mijn vorige bijdrage. Hierop
kwam ik uit na de vraag: ,,Geloof ik wel goed'?" De onderlig-
gende vraag de ik stelde was: ,,Wat is van God en wat van de
mensen?" Laat theologen die vraag maar vanuit hun weten-
schapsbeoefening beantwoorden maar ik zal toch zelf die vraag
moeten doorléven. Met de invloed van tijd waarin ik leef stort
het geloofsgebouw in omdat telkens weer zich de vraag op
dringt: ,,Wat is van God en wat van de mensen?" Zijn de oude
zekerheden over Jezus en de bijbel werkelijk verbonden met
mijn eeuwig leven? Wat over blijft is een groot woordenloos
verlangen naar God.
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Natuurlijk blijft er een spoor van diepgewortelde angst. Riskeer
ik nu, door zo te denken mijn eigen verlossing en zaligheid? Ik
moet dan denken aan die katholieke moeders van heel vroeger
die geloofden dat de ziel van hun kind zou veranderen in een
vuurvliegje als het stierf voordat de doop bediend kon worden.
Hoe absurd schijnt het me dan toe dat God mij zou afwijzen als
ik, midden in mijn zoeken met een groot woordenloos verlan-
gen naar God, zou sterven.

Zoeken dus, blijven zoeken. Maar leidt dat ook tot vinden? En
zo ja, tot het vinden van wat? Tot weten, geloven, voelen of
ervaren? Of misschien een bewijs van zijn tegenwoordigheid?
Hoe dan ook, het vinden van iets dat leidt tot een nieuw
opgetrokken geloofsgebouw lijkt mij zinloos. Nieuwe stmctuur
is nieuwe beperking van God. God aan alle kanten afgesneden,
afgekapt en bijgeschaafd zodat hij past in mijn eigen wereld en
bevattingsvermogen. Nee, dan liever blijven zoeken met een
groot woordenloos verlangen. Woordenloos omdat ik Hem niet
wilt beperken in mijn eigen bouwwerk en verlangen omdat het
van begrijpen dus toch nooit komt.

Als God dan zo onbevattelijk is, kan mijn zoektocht dan ooit
leiden tot vinden? Ik hoop het wel. Niet tot zekerheid of begrip
maar tot ervaring. Een godservaring. De ervaring van het deel
uitmaken van Gods groot universeel plan. Het sporen met dat
plan en het kracht putten uit die ervaring. Een zeer, zeer
individuele ervaring op het snijvlak van God die onbevattelijk
is en mijzelf als mens die uniek is. De ervaring moet dan ook
wel uniek zijn en niet overdraagbaar naar andere mensen.

Als geloof dan zo individueel is en God nooit te vangen in
woorden of zelfs maar gedachten, is dan elke vorrn van theolo-
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gie zinloos? Zijn boeken, preken en zelfs de bijbel dan slechts
afbeeldingen van godservaringen die slechts voor een persoon,
narnelijk de schrijver, zinvol zijn? Volgens mij ligt het er maar
net aan hoe je er mee om gaat. Het is goed als geschriften,
preken, gesprekken en bijbelboeken als doel hebben je te
vormen, zodanig dat je op weg geholpen wordt op je eigen
zoektocht naar God. Als er echter wordt gesteld ,,dit is God en
zo moet je geloven" , dan haak ik af.

Het sporen met Gods plan en het kracht putten uit die ervaring.
Daar gaat het dus om. Maar hoe kom ik zo ver. Door het aan
God te vragen? Nu kom ik (weer) op gevoelig terrein. Luistert
God naar mij? Hoort hij mijn smeekbeden? Hoort hij de
gebeden van mensen die echt in nood zijn? Op een schip dat
vergaat? In een concentratiekamp? In een vluchtelingenkamp?
In die kerk in Rwanda toen de moordenaars binnen kwamen?
Het blijkt dus dat God zich niet werkelijk bemoeit met de
levens van individuele mensen hier op aarde. God heeft de
schepping eigen dynaÏniek en keuzevrijheid gegeven. Volgens
mij heeft daarom het bidden om concrete genezing, uitweg of
redding geen zin. Wij moeten leven met het eigen goede en
kwaad van deze wereld.

Maar wat heeft het dan voor zin om (te proberen) te sporen met
Gods universeel plan als hij zich toch niet met ons bemoeit? Ik
hoop dat het de kracht is die we uit de eeÏföeid met Gods plan
putten. Dit is kracht om te genieten, om te leven, om te dragen,
om te vechten en om lief te hebben. Ook de kracht van een
leven lang voortschrijdend inzicht. En wie weet, door dit alles
misschien zelfs de kracht om de dood te overleven. Dus zeg ik
tegen mezelf: Ballast overboord en leeg jezelf van vvoorden en
geloofsgebouwen. Stel je open met een groot woordenloos
verlangen naar God. Doe het zelf. Er is niemand die het voor je
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doet!

Er is niemand die het voor je doet? Is er niemarid die het je
voor doet? Onbedoeld worden mijn gedachten getrokken naar
een mens. Hij had lief, hij leefde, hij vocht, hij genoot en hij
droeg. Hij voelde zich één met Gods plan. Men zegt zelfs van
hem dat hij de dood overwon. Een voorbeeld van iemand die
het heeft voorgeleefd? Kan deze mens mij inspireren om te
sporen met Gods plan in mijn groot woordenloos verlangen
naar God? Om te sporen met God?

Maar betekent dat dan dat ik gezien het voorgaande, alle door
mensen bedachte en overgeleverde wijsheid overboord gooi?
Dat ik van niemand meer iets aanneem en op een eenzaÏne plek
in het bos stil wacht op een godservaring? Dat ik al mijn
gedachten uitschakel en in trance probeer het juiste spoor,
namelijk die van God, te vinden? Nee, zo kan het niet zijn.
Daarmee zou ik mezelf afsluiten van de wereld en de gemeen-
schap met andere mensen. Bovendien, ook in het Onze Vader
komen zowel Koninkrijk van God als Dagelijks Brood voor.

Sporen met God moet kennelijk het menselijke en goddelijke,
het "aardse" en "hemelse" met elkaar verenigen. Het Onze
Vader is eigenlijk wel een mooi gebed. Gegeven door Jezus van
Nazareth, een mens die spoorde met God. Een gebed zonder
dogma's en leerstellingen. En vooral zonder voor-onderstellin-
gen over God en over zichzelf.
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Als je elke zin in jezelf laat terugvloeien ontstaat er een nieuw
gebed. Als een echo komen er woorden temg. Sporen met God.
Een godservaring! !

onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel
alzo ook op aarde
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkÏijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
amen

onze god, die in alles is
laten wij u herkennen, erkennerx
zodat wij thuis zijn, met u
en uw spoor ons leidt
bij alles dat ons te boven gaat
maar ook in gevvone dingen
zoals het brood dat wij eten
en de zwakheid die wij tonen
maak ons verdraagzaam
en als wij wijken van uw spoor
breng ons veilig terug
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rïaar huis, waar u bent
waar wg kracht ontlenen
aan uw onuitputtelijke bron
die altijd bij ons is
amen

We moeten de mantra's
kwijt...!

Sietzo Dijkhuizen
'Stijl tiranniseert intellect'

Het is goed om ook de blik mimte te geven. Verder te kijken
dus dan de eigen omgeving. Dat blijkt steeds weer. Een kijkje
over de grenzen bijvoorbeeld kan leren dat het elders al niet
anders is dan in eigen land,stad of gemeente.
Zo las ik een interessant aÏtikel in 'Baptist Times', het Engelse
weekblad dat een oud-redacteur van aDe Christen' en oud-
eindredacteur van RUIMTE wel eens jaloers kan maken. Dat is
vakwerk wat ze aan 'de overkant' maken...
Maar goed, dat aÏtikel had als kop 'Time to get rid of our
"mantras" en als onderkop 'We are ruled by the tyranny of style
over intellect.'

De auteur, Ds. Mike Smith, voorganger van de Colcar Baptist
Church in Huddersfield, signaleert dat in alle kerkelijke kringen
de macht der gewoonte heerst. Bekende foÏmuleringen stellen
ons op ons gemak, we luisteren er naar als naar geliefde
vrienden en we voelen ons een beetje bedrogen als ze er niet
zijn. Kortom: ze worden tot 'mantra'.
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(Tussen haakjes: een 'mantra' is een eindeloos herhaald woord
waarvan de spreker denkt dat het een mythische, betoverende
kracht kan krij gen)
De 'mantra's, zegt Mike Smith, variëren naar gelang de groep
waartoe we behoren. Voor evangelischen is het Johannes 3:16,
voor de charismatische groeperingen gevuld met de Geest, voor
de vrijzinnigen evangelie voor de randgroepen. Maar het gaat
om de vorm van de woorden, niet om de irföoud.
De vorrn van de woorden kan wel zijn betekenis hebben
verloren maar niet voor de 'insiders'. Hoeveel buitenstaanders
zouden direct begrijpen wat zo'n zin betekent als gewassen in
het bloed van het Lam? En zou Doop met de Heilige Geest iets
betekenen voor de buiteínkerkelijke?
Het verschrikkelijke is, zegt Smith, dat voor de insiders dit niet
van belang is. Zolang de gesproken woorden maar overeenko-
men met de mantra, zolang is alles goed. De vorÏn is overheer-
send belangrijk. Een nieuwe versie of een nieuw verhaal zal het
beslist niet doen. Let maar eens op hoe vandaag de dag naar
onze Heer wordt verwezen: eerder als Jezus dan als Christus.
Zeg Verlosser en de gemeente knikt welwillend. Maar noem
Hem bevrijder en de gezichten blijven zeer neutraal omdat het
bekende woord niet wordt gebmikt.
Volgens Mike Smith is er meer aan de hand dan alleen maar
hang naar traditie. Want, zo zegt hij, als de heilige mantra
ontbreekt, geloven de mensen dat het evangelie niet op de juiste
manier wordt verkondigd. Erger nog, de prediker, is niet adege-
lijk' (oude mantra) of niet 'in de Geest' (nieuwe mantra). Smith
signaleert dat dit niet alleen betrekking heeft op woorden en
uitdrukkigen maar ook op handelingen. 'In sommige charisma-
tische kringen ben je, als de charismatische leider in gebed de
handen op je hoofd legt en je niet niet onmiddellijk achterover
op de vloer valt, 'niet geestelijk'. Geheven handen tijdens een
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lied zijn een aanwijzing voor spiritualiteit.'
Mantra's, zo vervolgt Smith, zijn net als toptien-lijsten onder-
hevig aan verandering. En de 'fijne spreker' is hij die weet wat
"in" is en daarvan handig gebruik maakt. En dan geeft het niet
of de irföoud slap is en alledaags. Als de woorden die "in" zijn
maar gebruikt worden. Dan is ook de kans groot dat de spreker
nog eens wordt uitgenodigd.
In zo'n gekke wereld is er dan ook een "onvergeeflijke zonde":
de mantra ter discussie te stellen. Waag de opmerking dat
Openbaringen 3:20 eerder is gerelateerd aan temggevallen
christenen dan aan een evangelische tekst en je bent al je
krediet kwijt. En als je zou durven beweren dat "woorden van
wijsheid" en "woorden van kemiis" gebaseerd zijn op maar één
tekst bij Paulus dan kun je het wel goed vergeten dat je ooit nog
eens een een uitnodiging krijgt voor een spreekbeuÏt op een
charismatische conferentie. En als je zou durven opmerken dat
de woorden 'Zo veroordeel ik ook U niet' een stukje uit de
evangeliën is dat niet strikt gesproken 'de Schrift' is... ?
Smith wijst er op, dat 'mantra-preken' niet nieuw is. In het
Oude Testament kennen we de 'valse profeten' en in het
Nieuwe Testament waren de Farizeeën de klassieke mantra-
predikers. En er zijn evengoed ook politieke mantra's.
Mantra-preken, aldus Smith, heeft een nieuw leven gekregen in
onze post-moderne tijd, omdat mensen zich meer bezig houden
met vormen dan met iÏföoud. Het snel-flitsende is de 'mantra'
van vandaag. En het is vaak een rookgordijn om het gebrek aan
duidelijke inhoud te verbergen.
Iemand hoeft maar te zeggen: "Ik belijd Jezus Christus als mijn
Heer en Heiland" of "Ik ben gevuld met de Heilige Geest" en de
goegemeente zal alles slikken wat de spreker verder wil
verkopen.
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Maar: Wie maken de "mantra's "? Het antwoord vindt Smith in
zijn constatering: Om het even welke in-groep een bepaalde
gemeente overheerst. En die mensen zorgen nu en dan voor
veranderingen, zodat ze snerende opmerkingen kunnen maken
naar degenen die nog de 'ouderwetse' woorden gebmiken.
Want 'mantra's' hebben alles te maken met exclusiviteit en
macht.

We leven, zo besluit Smith zijn artikel, in een tijd die gere-
geerd wordt door de tirannie van stijl over intellect. Als je maar
design-jeans hebt met een modieus T-shirt, of een Italiaans
knap-gesneden costuum, dan tel je mee. Het zijn maar kleine
muizen zoals ik die protesteren. Maar wie gaat deze kat de bel
aanbinden ?

Die laatste woorden mogen ook lezers van RUIMTE aanspre-
ken. En dat aanbinden van die bel kan beginnen met een reactie
op het verhaal van deze Engelse predikant. Vindt zijn hartekreet
weerklank in onze kring? De brievenbus van eindredacteur Sip
van der Werf is groot...

Hallo jongens en meisjes.
Henk Timmerman

Het gaat deze keer in het blad over orgaandonatie, dit is een niet
zo'n heel makkelijk onderwerp. Wat wil dit eigenlijk zeggen,
orgaandonatie is het afstaan van dingen uit je lichaarn wanneer
je overleden bent, die misschien het leven van een ander
kunnen redden.

Nu blijken er nogal wat mensen die er problemen mee hebben
om na hun sterven, iets uit hun lichaam af te staan, omdat hun
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lichaam dan niet meer geheel compleet zou zijn. Maar in
Mattheüs 6:25 staat: Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd voor
uw leven, wat u eten of wat u drinken zult, ook niet voor uw
?, waarmee u zich zult kleden. Is het leven niet meer dan
het voedsel en het lichaam dan de kleding?
Waar maken we ons dan eigenlijk nog dmk over, want in 2
Korintiërs 5 :l7 staat zelfs: Daarom, als iemand in Christus is, is
hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is
alles nieuw geworden.
Vooral orgaandonatie van jeugdige personen is heel belangrijk
daarmee kunnen zeer velen geholpen worden, denk er maar
eens goed over na en praat er maar eens over met je ouders.

De puzzels:
De 4 zinnen waarin een groente verborgen zat.
Karel gaat graag oP REIs, maar ik blijf liever thuis. (Prei)
Heb je die prachtige weSP IN AZIE gevonden ? (Spinazie)
Hij heeft zijn taS LAaten staan. (Sla)
In dat flatgebouw vind je zeVEN KELders. (Venkel)

In een heel oud boek, wat nog van mijn oma geweest is, dus het
moet wel heel erg oud boek zijn, kwam ik de volgende twee
raadsels tegen.
1" Raadsel: Een meisje zegt: "Ik ben jarig en over drie jaar ben
ik 3 X zo oud als 3 jaar geleden. Hoe oud ben ik nu ?"
2" Raadsel: Vraag iemand vier vijven bij elkaar op te tellen,
maar zo dat de uitkomst 6'/S is.
Veel succes met het oplossen en tot de volgende keer.
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