
Jaargang 17 • nummer 1 • juli 2020
Nieuwsbrief van de Stichting Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

Lindeblad

Eind vorig jaar is het 
Lindeboom Instituut een 
open sollicitatieprocedure 
gestart met het oog op 
de benoeming van een 
nieuwe Lindeboomhoog-
leraar als opvolger van 
Theo Boer.  
Een benoemingsadvies-
commissie onder leiding 
van de Tilburgse hoogle-
raar Paul van Geest met 
vertegenwoordigers van 
het Lindeboom Instituut 
en de Theologische Uni-
versiteit Kampen heeft de 
selectie op zich genomen. 
De commissie moest tot 
haar spijt concluderen dat 
er geen kandidaat was 
die voldoende aan het 
gewenste profiel voldeed. 
Zij heeft het bestuur van 
het Lindeboom Instituut 
dan ook geadviseerd om 
op dit moment niet tot benoeming van een nieuwe hoogle-
raar over te gaan. Het bestuur heeft dit advies overgenomen 
en dit heeft ook de instemming van het College van Bestuur 
van de TU Kampen.

Alternatieve invulling leerstoel
Dit betekent niet dat we de leerstoel opgeven. We vinden het 
belangrijk om de christelijk-ethische bezinning, onderwijs/
toerusting en debatbijdragen op het gebied van medische 
ethiek voort te zetten. Dat is waar het Lindeboom Instituut 
voor is. Daarom willen we, in samenspraak met het College 
van Bestuur van de TU Kampen, de leerstoel tijdelijk op een 
andere manier invullen, in de hoop dat we binnen een paar 
jaar wel een nieuwe Lindeboomhoogleraar kunnen be-
noemen.
Het Lindeboom Instituut benoemt prof. dr. ir. Henk Jochem-
sen per 1 juli als onderzoekshoogleraar aan de TU Kampen. 
Hij was eerder directeur van het Lindeboom Instituut, hou-
der van de Lindeboomleerstoel en is inhoudelijk betrokken 
gebleven bij het instituut. Het Lindeboom Instituut en de 

Henk Jochemsen per 1 juli tijdelijk onderzoeks
hoogleraar namens Lindeboom Instituut
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TU Kampen zijn blij en dankbaar dat Henk Jochemsen met 
zijn kennis, ervaring en uitstraling deze interim-positie gaat 
bekleden. Naast het geven van onderwijs aan de TU Kampen 
zal hij bijdragen aan de christelijk-ethische bezinning op met 
name het levensbegin, om te beginnen rondom de verschij-
ning van Zorgen voor beginnend leven (zie pagina 2 in deze 
nieuwsbrief).

Mentorrol voor jongere ethici
Een andere belangrijke taak van Henk Jochemsen als onder-
zoekshoogleraar zal zijn het vervullen van een mentorrol voor 
een aantal jongere christelijke ethici (in spe). Deze jongere 
ethici, onder wie Elise van Hoek (NPV) en Arthur Alderliesten 
(Stichting Vrienden van Lelie zorggroep), zullen met hem sa-
menwerken en zich verder bekwamen in de medische ethiek. 
Op die manier wil het Lindeboom Instituut een nieuwe 
generatie toerusten voor medisch-ethische bezinning vanuit 
christelijk perspectief.

Sander Luitwieler, directeur

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen (foto: Gea Gort)



Op 6 maart 2020 hield prof. dr. Theo Boer zijn afscheids-
rede als Lindeboomhoogleraar Ethiek van de Zorg aan 
de Theologische Universiteit Kampen. De titel van de 
rede luidde: Ethische kanttekeningen bij pleidooien voor 
 “kindereuthanasie”.
In zijn rede liet Theo Boer zien dat in de discussie over 
euthanasie in Nederland kindereuthanasie nooit ver achter 
de horizon was. Het problematische van euthanasie bij kin-
deren heeft volgens Theo Boer te maken met het feit dat 
kinderen niet wilsbekwaam zijn. Wilsbekwaamheid behoort 
echter tot het fundament van de Nederlandse consensus 
over euthanasie. Theo Boer bepleitte dat we niet moeten 
tornen aan de Nederlandse consensus, namelijk “dat we 
mensen die er niet om kunnen vragen, niet dood maken”.
Na zijn afscheidsrede werd Theo Boer toegesproken door 
Roel Kuiper (rector van de Theologische Universiteit Kam-
pen) en Sander Luitwieler (directeur van het Lindeboom In-
stituut). De bijeenkomst werd afgesloten met een receptie.
De volledige tekst van de afscheidsrede kunt u vinden op 
www.lindeboominstituut.nl.  
U kunt ook de papieren versie bij ons bestellen via info@
lindeboominstituut.nl (u betaalt alleen de verzendkosten).
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Reflectie op ethische vragen over het begin van het leven 
is altijd belangrijk geweest voor het Lindeboom Instituut. 
Toch is het alweer geruime tijd terug dat er een publicatie 
verscheen die specifiek over dit thema ging. Doorgaande be-
zinning blijft echter nodig, zeker door de komst van nieuwe 
technieken zoals CRISPR-Cas, een methode waarmee het 
menselijk DNA nauwkeurig kan worden aangepast.
Op dit moment wordt door een team van onderzoekers, on-
der leiding van hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg en 
voormalig Lindeboomhoogleraar Theo Boer, gewerkt aan een 
nieuw boek over het levensbegin getiteld Zorgen voor begin-
nend leven. Het boek zal naar verwachting in september of 
oktober verschijnen. Bij de verschijning zal het Lindeboom 
Instituut in samenwerking met de NPV een boekpresentatie 
organiseren (digitaal en/of fysiek).  
Houd voor actuele informatie hierover onze website in de 
gaten (www.lindeboominstituut.nl).

Waarover gaat Zorgen voor beginnend leven?
In het boek worden de meest recente medische en technische 
ontwikkelingen op het gebied van de conceptie, abortus en 
prenataal onderzoek beschreven. Naast het medisch-technische 
is er ook aandacht voor andere perspectieven. Er wordt een 
overzicht gegeven van de wet- en regelgeving over ongeboren 
leven. Daarnaast is er aandacht voor het sociale aspect van 
abortus, waarbij onder andere het maatschappelijke draagvlak 
voor de abortuswetgeving en de sociale en psychische gevol-
gen van abortus aan de orde komen. Een huisarts schrijft over 
zijn ervaringen met abortus en anticonceptie, en een gynae-
coloog en een fertiliteitsarts beschrijven de klinische gang van 

zaken rondom zwanger worden en prenataal onderzoek. 
In het boek zal ook filosofische, ethische en theologische 
bezinning een plaats krijgen. Daarbij gaat het om vragen als: 
wat maakt ongeboren leven beschermwaardig? In hoeverre 
kunnen we bij een embryo spreken van een ‘mens’ of een 
‘persoon’? Hoe hebben theologen uit de protestantse en 
rooms-katholieke traditie de waarde van het ongeboren leven 
doordacht? En hoe kunnen we als christenen in de maat-
schappij een eigen geluid laten horen en tegelijkertijd respect-
vol omgaan met verschillen?

Later: publicatie voor breed publiek
Het boek Zorgen voor beginnend leven heeft een weten-
schappelijk karakter. Later zal dit boek ook de basis vormen 
voor een toegankelijke publicatie voor een breed publiek over 
ethische vragen rondom het levensbegin. Deze publicatie zal 
naar wij hopen begin 2021 in de Lindeboomreeks verschijnen. 

Binnenkort in de Lindeboomreeks: Zorgen voor beginnend leven

Afscheid Theo Boer op 6 maart 2020



Kwetsbaarheid, solidariteit en dankbaarheid in tijden van corona

Wat geen stikstofcrisis, klimaatcrisis, of bankencrisis voor 
elkaar heeft gekregen, heeft de coronacrisis wel voor elkaar 
gekregen: verlaten straten, lege theaters en musea, gesloten 
winkels en zelfs streeploze luchten. Wat deze crisis anders 
maakt dan andere crises is dat ze ons allemaal raakt, hoe ver-
schillend ook. We werken zoveel mogelijk thuis, doen alleen 
boodschappen, beperken onze sociale contacten en houden 
afstand.

Hoewel de eerste versoepelingen inmiddels zijn ingegaan, 
leven we nog steeds met grote aanpassingen. Het is te 
merken dat mensen het moeilijk beginnen te vinden om dat 
vol te houden, zeker als je in je directe omgeving weinig van 
corona merkt. De straten worden weer drukker en mensen 
beginnen weer meer contact te zoeken. Toch horen we van 
experts en vanuit ziekenhuizen nog steeds zorgelijke berich-
ten. De ziekenhuizen zijn de laatste tijd zo zwaar belast, dat 
we een opleving van het virus echt niet kunnen gebruiken. 
We kunnen namelijk niet zomaar opeens een la met verple-
gend personeel opentrekken. Daarnaast kunnen we ons niet 
veroorloven om de reguliere zorg op een zijspoor te zet-
ten, want ook niet-urgente operaties kunnen niet eindeloos 
uitgesteld worden.

Onzekerheid 
Het ingewikkelde bij het naleven van de maatregelen is 
dat de positieve gevolgen van het bestrijden van het virus 
voor het oog niet zichtbaar zijn. Hoewel die maatregelen 
op collectief niveau zonder twijfel effect hebben, zie je op 
individueel niveau geen direct effect van handenwassen, 
thuiswerken, OV vermijden en afstand houden. De nega-
tieve gevolgen zijn echter wel goed merkbaar. Het afstand 
houden is soms ongemakkelijk. We missen fysieke omgang 
met vrienden, familie en collega’s. Velen voelden of voelen 
nog steeds de pijn van de eenzaamheid in verpleeghuizen. 
Anderen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun 
bedrijf of hun baan.

De complexiteit van onze situatie wordt vergroot door de 
onzekerheid die corona omgeeft. Hoe lang zal het duren 
voordat er een veilig en betrouwbaar vaccin beschikbaar is? 
Moeten we ons voorbereiden op een opleving van het virus 
in het najaar, wanneer mensen sowieso al vatbaarder zijn 
voor virussen? Of zal het allemaal blijken mee te vallen?  
We weten het simpelweg niet. Ook experts moeten het doen 
met beperkte informatie, en verschillen bovendien van me-
ning over hoe die informatie moet worden geïnterpreteerd.

Christelijk perspectief
Wat heeft het christelijk geloof te zeggen in de omgang met 
de coronacrisis? Ik noem drie dingen.

Als eerste kan het christelijk geloof helpen om onze kwets-
baarheid onder ogen te zien. Corona maakt duidelijk dat ook 
een hoogtechnologische en goed georganiseerde samenle-
ving kwetsbaar is. Het christelijk geloof laat zien dat onze 
kwetsbaarheid fundamenteel is voor het mens-zijn in een 
gebroken wereld. Kwetsbaarheid accepteren is echter niet 

de sterkste kant van een samenleving waarin controleren en 
beheersen hoog in het vaandel staan. Die controledwang 
blijkt uit onze obsessie met cijfers: we krijgen iedere dag via 
allerlei media het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, 
bezette ic-bedden en geregistreerde coronadoden te horen. 
We krijgen namelijk graag vat op wat onze macht ontglipt. 
Door het geloof kunnen we leren om onze controledwang los 
te laten en te vertrouwen op God. 

Als tweede zou onze gemeenschappelijke kwetsbaarheid 
een gevoel van solidariteit moeten aanwakkeren. We besef-
fen nu maar al te goed hoezeer we als mensen met elkaar 
verbonden en van elkaar afhankelijk zijn. Desondanks wordt 
niet iedereen in dezelfde mate geraakt door corona. We 
zullen dus elkaar hard nodig hebben in de komende tijd. 
Christenen hebben geen patent op solidariteit, maar wel rijke 
bronnen om uit te putten. Denk bijvoorbeeld aan Galaten 2, 
waarin Paulus oproept om elkaars lasten te dragen en zo de 
wet van Christus te vervullen. Te midden van de coronacrisis 
(en de nasleep die nog komen moet) kunnen we onszelf de 
vraag stellen: waar en hoe kan ik solidair zijn met mensen die 
zwaarder dan ik door deze crisis getroffen worden? Kleine 
daden van medeleven (een boodschap doen, een telefoontje 
plegen) kunnen vertrouwen geven aan mensen die het nu 
moeilijk hebben.

In de derde plaats kan de christelijke deugd van de dank-
baarheid onze ogen openen voor wat we wel hebben: een 
regering die zijn best doet om het goede te zoeken voor de 
maatschappij, zorgmedewerkers die tot het uiterste gaan om 
anderen te helpen en gewone burgers die op allerlei manie-
ren voor elkaar klaarstaan om deze tijd goed door te komen. 
Het is hoopgevend dat de crisis ook veel goeds in mensen 
naar boven brengt. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.

Teunis Brand, communicatiemedewerker
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Contact
Het Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut 
op het gebied van ethiek van de gezondheidszorg. We onderhouden 
een leerstoel (aan de Theologische Universiteit Kampen), verrichten 
wetenschappelijk onderzoek, publiceren boeken, rapporten en bijdragen 
aan dag- en weekbladen, dragen bij aan het maatschappelijk debat en 
vertalen onze inzichten naar zorgbeleid en zorgpraktijk. Het Lindeboom 
Instituut werkt vanuit een christelijke levensbeschouwing en wordt on-
dersteund door een consortium bestaande uit de TU Kampen, Reliëf, de 
NPV, ForumC, Pro Life Zorgverzekeringen en de VBOK.

Adres   Bergstraat 33 | 3811 NG Amersfoort
T  033 - 43 28 288
E  info@lindeboominstituut.nl
W  www.lindeboominstituut.nl

Facebook  lindeboominstituut
Twitter  @LindeboomInst

Giften zijn welkom op NL47 INGB 0003 8057 45  
t.n.v. Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut in Amersfoort.
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Het is niet de eerste keer, en hoogstwaarschijnlijk ook niet de 
laatste keer, dat de hulpverlening van Siriz ter discussie staat. 
Zowel seculiere groeperingen als christelijke betrokkenen stel-
len vragen over de hulp die Siriz verleent aan vrouwen die te 
maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap.

Barmhartige professionals
Tien jaar geleden richtte de VBOK de stichting Siriz op. De 
hulpverleningstak die de VBOK in het begin van de jaren ‘70 
had opgericht, werd ondergebracht in een nieuwe stichting. 
De werkzaamheden bleven gelijk, de missie en visie op het 
ongeboren leven ongewijzigd en de passie om onbedoeld 
zwangere vrouwen te helpen bleef groeien.
Maar hoe combineer je christelijke waarden met objectieve 
hulpverlening? En welke plaats krijgt de keuzevrijheid van de 
vrouw in het maken van een keuze tussen het uitdragen van 
een zwangerschap of de keuze voor een abortus provocatus?
Voorop staat dat Stichting Siriz werkt met professionele maat-
schappelijk werkers. Barmhartige professionals, die allen oog 
hebben voor de soms schijnbaar uitzichtloze situatie van hulp-
behoevende vrouwen, die inzetten op de innerlijke kracht van 
de hulpbehoevende vrouw. Maatschappelijk werkers die ervan 
overtuigd zijn dat het ongeboren menselijk leven waardevol is.

Zoeken naar alternatieven voor abortus
In de Wet afbreking zwangerschap worden eisen gesteld met 
betrekking tot hulpverlening en besluitvorming. Die zijn erop 
gericht te verzekeren dat iedere beslissing tot het afbreken 
van een zwangerschap met zorgvuldigheid wordt genomen 
en alleen dan uitgevoerd, indien de noodsituatie van de 
vrouw deze onontkoombaar maakt. 
Siriz wil en kan niet anders dan werken volgens de wet. Dit 
betekent dat in de keuzehulpgesprekken met een onbedoeld 
zwangere vrouw en haar eventuele partner vooral gezocht 
wordt naar perspectief. In het bijzonder door het verstrekken 
van verantwoorde voorlichting over andere oplossingen van 
haar noodsituatie dan het afbreken van de zwangerschap. De 

Objectiviteit, keuzevrijheid en de beschermwaardigheid van het ongeboren leven

maatschappelijk werkers brengen alternatieven en belemme-
ringen nauwkeurig in kaart, samen met de onbedoeld zwan-
gere vrouw. Hierbij kan het gaan om relationele, financiële, 
huisvestelijke en andere aspecten.
Waar Siriz als organisatie in uitblinkt, is het zoeken naar 
oplossingen voor belemmeringen. En als dat gewenst en 
van toepassing is, staat de maatschappelijk werker de onbe-
doeld zwangere vrouw bij, van het prille begin tot het eerste 
levensjaar van het kind.

Verantwoordelijkheid
Als de vrouw van oordeel is dat de noodsituatie een af-
breking van de zwangerschap onontkoombaar maakt, dan 
vergewissen onze maatschappelijk werkers zich ervan dat 
de vrouw haar keuze maakt in vrijwilligheid, na zorgvuldige 
overweging en in het besef van haar verantwoordelijkheid 
voor ongeboren leven en van de gevolgen voor haarzelf en 
haar sociale netwerk. Dan wijzen onze maatschappelijke wer-
kers niet met een beschuldigende vinger naar de vrouw. Dan 
aanvaarden we dat de verantwoordelijkheid voor deze keuze 
niet aan ons is, maar aan de vrouw zelf.
Terug naar Theo Boer. Op het terrein van de status van het 
ongeboren leven is inderdaad 
strikt genomen geen objectiviteit 
mogelijk. Onze maatschap-
pelijk werkers kunnen echter 
wél bijdragen aan de bescher-
ming van het ongeboren leven. 
Namelijk door professioneel te 
werk te gaan, bij te dragen aan 
een zorgvuldige besluitvorming 
en waar nodig praktische hulp te 
bieden waardoor de keuzevrij-
heid wordt vergroot.

Ronald Zoutendijk
Directeur VBOK

Het ongeboren leven beschermen met overheidsgeld, dat kan niet objectief zijn. Of in elk geval moeten wij onszelf de vraag 
stellen of de objectiviteit die gevraagd wordt door de overheid wel wenselijk is, stelt Theo Boer in Lindeblad van mei 2019. 
Hij betoogt dat op het terrein van de status van het ongeboren leven strikt genomen geen objectiviteit mogelijk is: of je pleit 
voor de bescherming van het ongeboren leven, of je doet het niet.


