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.re eerlijkheid" (448). Dat zou een basis van vergelijking met 
~ twaalfde-eeuwse Hildegard von Bingen kunnen zijn. Op 15 
.ptember 1942 (blz. 544/545) schrijft zij: "En heb ik niet uren 
ehad, waarvan ik zei: dit ene uur is een heel leven geweest en 
ls ik straks zal omkomen, dan is dit ene uur het leven waard 
eweest? En ik heb dikwijls van die uren gehad. Waarom mag 
;: niet ook in de hemel leven? De hemel ls er toch, waarom 
nag men er dan ook niet in leven? Maar eigenlijk is het toch 
reel eerder zo: de hemel leeft in mij. Alles leeft in mij. Ik moet 
ienken aan een woord uit een gedicht van Rilke: Weltinnen 
.aum" (544-545). En verbonden met het schrijverschap noteert 
lij op 5 juni 1942: "Men kan eigenlijk met zo weinig woorden 
zeggen de paar grote dingen, waar het om gaat in het leven. Als 
ik ooit zal schrijven - wat eigenlijk? - dan zou ik enkele woor 
den willen penselen tegen een woordeloze achtergrond. En het 
zal moeilijker zijn die stilte en dat zwijgen af te beelden en te 
bezielen, dan de woorden te vinden. Het zal dan gaan om de 
juiste verhouding van woorden en woordeloosheid, een woor 
deloosheid, waarin meer gebeurt, dan in alle woorden, die men 
bij elkaar vinden kan'' (413). 

Spiritualiteit is het bewustzijn waarin het menselijke in 
nerlijk in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. Een spiri 
tuele levenshouding is een levenshouding die zich op het 
transcendente of immanente goddelijke concentreert. Bij Etty 
Hillesum is God zowel transcendent als immanent. De ze 
kerheid die Hillesum aan het gesprek met God ontleent, 
maakt haar weerbaar ten opzichte van de bedreigingen van 
iedere dag. Etty Hillesums ervaringen laten een zekere onaan 
gedaanheid zien. Om dit met de stoïcijnse deugden in ver 
band te brengen, zou een suggestie zijn die Hillesums leven 
niet rechtvaardigt. Het zijn Rilke en een Russisch schrijver als 
Dostojevski die haar de begrippen aanreiken om haar gevoe 
lens te ijken. Er is geen sprake van een overwinning van de 
emoties en de hartstochten. De wijsheid die Hillesum bereikt, 
is vol van emoties en daarom het tegendeel van 'apathie: 
hartstochtloosheid. Zou Hillesum consequent zijn gebleven 
en op een vergelijkbare wijze over God en mens hebben ge 
schreven, nadat ze de dieptepunten zelf moest ervaren? Wes 
terbork was daar een voorafschaduwing van. Maar de situatie 
van volledige uitzichtloosheid, waarin Rilke niet meer bestaat 
en er geen ruimte meer lijkt te zijn voor welke vorm van spi 
ritualiteit ook, die situatie heeft zij niet kunnen beschrijven. 

Op 8 oktober 1942 schreef zij: "Ik ben nu ziek. Ik kan er 
niets aan doen. Later zal ik daar alle tranen en verschrikkin 
gen gaan verzamelen. Ik doe het nu toch eigenlijk al, hier in 
bed. Misschien ben ik daarom ook zo duizelig en koortsig? Ik 
wil niet de kroniekschrijfster van gruwelen worden. Er zullen 
genoeg anderen zijn. Ook niet van sensaties. Vanmorgen zei 
ik nog tegen Jopie: en toch kom ik altijd weer op hetzelfde 
neer: het leven is mooi:' (578) 

Etty Hillesum is niet de kroniekschrijfster van de terreur 
geworden. Zij werd de advocaat van de binnenruimte van de 
mens. 

Noot 
Geciteerd wordt uit de volgende uitgave: Etty Hillesum, Het Werk, uit 
gegeven onder redactie van Klaas A. D. Smelik. Zesde en aangevulde 
druk. Amsterdam 2012: uitgeverij Balans. 

Stel dat er op een goed moment in de geneeskunde een nieuwe 
discipline zou ontstaan: laten we haar de medicologie noe 
men. De overheid en universiteiten investeren ruimhartig in 
deze nieuwe metadiscipline, omdat de gezondheidszorg wel 
toe is aan een forse kwaliteitsimpuls. Medicologie is een vak 
dat beoefend wordt door lieden die misschien in een grijs ver 
leden ooit zelf arts of specialist zijn geweest, maar het bene 
den hun stand achten om hier hun hele loopbaan aan te 
besteden. Sommigen zijn direct na de middelbare school me 
dicologie gaan studeren en hebben zelf het scalpel zelden of 
nooit gehanteerd. Ze denken liever met schone handen na 
over het werk van artsen en de gezondheid van patiënten. Ze 
opereren in een metawereld van sexy spreadsheets, power 
points en bureaucratisch overleg die toch verre te verkiezen is 
boven de echte wereld van ambachtelijk handwerk. En stel nu 
vervolgens dat zij in hun vrijgestelde positie handleidingen, 
protocollen, competentie- en beroepsprofielen enz. opstellen 
die door het management van ziekenhuizen op instignatie van 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden opgelegd aan 
alle maatschappen van specialisten. Patiënten zijn immers 
zorgconsumenten aan wie artsen vraaggearticuleerd dienen te 
leveren. Intrekken van de licentie van het ziekenhuis en/of. 
schrappen van artsen uit het BIG-register is het ultieme dreig 
middel om snel medicologische orde op geneeskundige zaken 
te stellen. Het is toch veel te riskant, ook met het oog op mo 
gelijke (letsel)schadeclaims, indien chirurgen zo maar naar 
eigen beroepsinzicht en aanbodgestuurd operaties uitvoeren 
zonder eerst de medicologie te raadplegen. Ook al is de medi 
cologie nauwelijks evidence based, vanaf nu zijn ze nolens vo 
lens gedwongen competentiegericht te opereren, zelfs als 
patiënten er nauwelijks baat bij hebben. Het rendement is 
evenwel bepalend: hoe meer medicologisch competente ver 
richtingen, hoe hoger de omzet van de maatschappen en dus 
van het ziekenhuis. Geen wonder dat steeds meer getalen 
teerde studenten de geneeskunde links laten liggen en medi 
coloog worden. Iedereen zou intussen op zijn achterste benen 
staan over deze machtsgreep van de medicologie. Maar dan 
nu mijn vraag: welke overeenkomst en welk verschil is er nu 
eigenlijk tussen HBO-docenten en de artsen uit de parabel? 
Een hint: met studenten mag kennelijk - anders dan met 
nieuwe medicijnen - zonder probleem worden geëxperimen 
teerd. Dan zijn patiënten - ondanks die medicologen - toch 
beter afl 


