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deze symbolische betekenis kunnen inter-
preteren in hun verwijzing naar de beelden 
die onze cultuur rijk is, met de symboliek 
waarvan zij zwanger is. Geestelijk verzorgers 
kunnen van verpleegkundigen leren hoe 
verhalen een meer praktische vertaling ken-
nen naar het leven van alledag en hoe daar 
therapeutisch op te anticiperen.

Hoe gaat het nu verder?
We gaan nieuwe fotoprojecten organiseren, 
waarin het ver-beelden en het uit-beelden 
centraal staat, omdat mensen behoefte heb-
ben aan symbolen en die zijn meestal visu-
eel. We willen iconen creëren, beelden ge-
laden met betekenis waar mensen houvast 
aan hebben en die hun kompas zijn.

Contact: j.sitvast@ggnet.nl 

Drs. T. Nielen-Rosier is geestelijk verzorger bij Pro 
Persona in Tiel.
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Ze zijn vooral doeners en gaan dan voorbij 
aan die andere professionaliteit waar je ook 
kunt ingaan op die diepere betekenisvraag. 
Dat heb ik willen voorkomen en daarom 
zijn geestelijk verzorgers niet betrokken bij 
de fotogroepen. Misschien ook omdat de fo-
cus van fotogroepen sterk betrokken is op 
zin- en betekenisgeving in en door het dage-
lijks leven. 

Kunnen geestelijk verzorgers van jouw pro-
ject leren? En andersom?
Het gebruik van verhalen en het vertellen 
zelf is heilzaam: op die manier kan je het 
‘betekenis vinden’ koppelen aan expres-
sie en zelf-representatie in een sociale con-
text. Verhalen zijn altijd bepaald door de so-
ciale context. Deze mix is een krachtige. Ik 
denk dat de bijdrage van geestelijk verzor-
gers is dat zij de verhalen uit het dagelijks 
leven verbinden met grote verhalen uit on-
ze cultuur, de Bijbel bijvoorbeeld, en zo de 
deelnemers aan een fotogroep ook een ka-
der kunnen bieden van hoop en zich verbon-
den voelen. Veel patiënten maken foto’s die 
erg symbolisch geïnterpreteerd worden, bij-
voorbeeld van licht en donker, van een weg 
die staat voor de levensweg. Verpleegkundi-
gen kunnen leren hoe zij deze verhalen en 
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Een vorm van vriendschap
Over professionaliteit, zorgethiek en 
geestelijke verzorging

VRIENDSCHAP IS EEN niet alledaags perspectief 
op de professionaliteit van geestelijk verzorg-
ers. Mijn werk binnen de Amsterdamse GGz 

en verslavingszorg lijkt er soms op. Ik leef mee met 
mannen en vrouwen die kampen met stemmen, 
wanen of afhankelijkheid van alcohol en andere 
verdovende middelen. De locaties waar ik hen als 
geestelijk verzorger tegenkom, hebben vaak een 
draaideur. Het is een verdrietige metafoor voor het 
zorgproces: een komen en gaan van mensen die 
door hun psychiatrische problematiek en versla-
ving een leven lang zijn aangewezen op professio-
nele zorg en ondersteuning. Een voorbeeld.

Robin
Terwijl ik iemand naar buiten laat, zie ik Robin voor de 

deur staan in de winterkou. Een tijd lang heb ik hem 

gevolgd. Nadat hij zich in de Bijlmer bijna dood had 

gedronken was hij na een mislukte suïcidepoging met 

gips en al – zwaar onverschillig – binnengekomen op 

de detox-afdeling. Robin was wonder boven wonder 

in de kliniek gebleven en had toegestemd in een ver-

volgopname. Na een keurig verblijf van drie maanden 

ging hij hoopvol met ontslag.

Hij staat nu opnieuw voor de deur met een grote tas. 

Ik had hem niet terug verwacht en merk dat ik hem 

in deze conditie liever niet onder ogen kom. Maar hij 

heeft me al gezien en wenkt me. Er is geen ontsnap-

pen meer aan. Hij is door de alcohol amicaler dan ooit 

en hij legt vertrouwelijk zijn arm om mijn schouder. 

De receptie volgt onze ontmoeting nauwlettend via 

camerabeelden. ‘Ik moet voortaan naar jou luisteren. 

Die God van jou bestaat echt! Van drie hoog was ik 

Volgens Ben de Boer zijn er in een professionele zorgrelatie tekenen van vriend-

schap te herkennen. Sterker nog: hij pleit voor vriendschap als omschrijving van het 

ambt en de professionele zorgpraktijk van geestelijk verzorgers. ‘Vriendschap als 

een ruimte waar de geestelijk verzorger vanuit zijn religieuze of levensbeschouwe-

lijke traditie wordt gebracht en hem een unieke kans biedt op zijn eigen bijdrage 

aan de wereld van de zorg’.

Ben de Boer
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ste plaats professioneel omdat ze weet hebben van 
zingeving, religie en ritueel, maar omdat zij be-
kwaam zijn in het stichten en onderhouden van 
relaties. In de aandacht die geestelijk verzorgers 
hebben voor het leven van alledag voelen mensen 
zich geborgen, durven ze zich te tonen en kunnen 
er nieuwe perspectieven ontstaan. Dit zorgethi-
sche perspectief vormt het vertrekpunt van mijn 
denken over de professionaliteit van geestelijk ver-
zorgers. Zorgethisch is daarbij ook de keuze om 
minder algemeen en meer gesitueerd over profes-
sionaliteit te spreken. In mijn geval: het werkveld 
van de GGz en verslavingszorg. In de zorgethiek is 
er aandacht voor het lokale en specifieke en res-
pect voor wat in de dagelijkse praktijk als relevant 
en waardevol wordt ervaren.4 Binnen mijn eigen 
werkpraktijk, waarin ik langdurig contact onder-
houd met mensen in kwetsbare omstandigheden, 
biedt vriendschap me een verrassend perspectief 
op professionaliteit.

Ik introduceer eerst de gedachte van professione-
le vriendschap vanuit de ‘theorie van de presen-
tie’(1). Daarna staat de vraag centraal welke gestal-
te van vriendschap samengaat met professionele 
zorg (2). Tenslotte wil ik beschrij ven wat vriend-
schap specifiek betekent voor geestelijke verzor-
ging (3) en laat ik zien dat het ambt van de gees-
telijk verzorger daarmee een nieuwe betekenis 
ontvangt (4). Aan het einde keert Robin terug.

1 Presentie: antwoord op tragiek
Op grond van langdurig kwalitatief-empirisch on-
derzoek naar het werk van pastores in oude stads-
wijken ontwikkelde Andries Baart een theorie die 
te lezen is als een forse kritiek op de moderne bu-
reaucratische gezondheidszorg waarin technisch 
en zakelijk handelen op de voorgrond treedt. In 
Een theorie van de presentie biedt hij een alternatief 
voor deze dominante professionaliteit in de vorm 
van een ‘presentiebenadering’.5 Het is een vorm 
van zorg die zich kenmerkt door het radicale be-
sluit van de zorgverlener om de leefwereld van 
de ander te delen en op een aandachtige, open en 
trouwe manier te werken aan een betekenisvolle 
relatie. Deze zorgvuldige opgebouwde betrekking 
vormt de onmisbare voorwaarde voor goede zorg.6 
De omschrijving maakt al duidelijk dat bij Baart 
niet alle institutionele hulp en dienstverlening 
zorg kan worden genoemd. Waar aandacht voor 

gesprongen en ik had bijna niets. Ongelofelijk.’ Ik weet 

niet zo goed raad met de spontane geloofsbelijdenis 

en ik zeg maar dat ik ook blij ben dat hij nog leeft. 

Het is koud en ik heb geen jas en ik beloof hem op te 

zoeken op de crisisafdeling. Dat doe ik de volgende 

dag. We praten over wat er gebeurd is. Het was een 

onhandige poging om aandacht te vragen. Om eerder 

urgentie voor een woning te bemachtigen. Hij belooft 

beterschap. We hebben het over zijn dochtertje en de 

toekomst van het recent herstelde contact. Robin is 

niet meer dronken en als ik afscheid neem, slaat hij 

me onhandig op mijn schouder om me te bedanken.

Is de geestelijk verzorger een soort van vriend 
voor Robin? Op deze vraag geef ik aan het einde 
van dit artikel een bevestigend antwoord. Daar-
mee kies ik een zorgethisch perspectief op pro-
fessionaliteit. Zorgethiek is een verzamel naam 
voor politiek-ethische denkers die gemeen heb-
ben dat ze zorg beschouwen als een fundamen-
teel ethisch concept.1 Ze vinden dat in de activi-
teit van het zorgen voor onze wereld belangrijke 
waarden aan het licht komen. Toegepast op pro-
fessionele zorg benadrukken zorg ethici dat zorg 
niet in eerste instantie technisch of economisch 
van aard is, maar een antwoord op kwetsbaar-
heid, eenzaamheid en lijden. Zorg gebeurt tussen 
mensen, in een bepaalde verbondenheid en heeft 
een moreel karakter. 

Geestelijke verzorging is een relatief jong beroep 
in de wereld van de zorg en daarom nog veel op 
zoek naar zichzelf. Veel aandacht is er voor profes-
sionalisering in de vorm van een beroeps register, 
opleiding en empirisch onderzoek naar de prak-
tijk van geestelijk verzorgers. In het werk van 
Hans Schilderman luidt de omschrijving van gees-
telijke verzorging dan ook: professioneel functi-
oneren inzake geloof en levensbeschouwing in 
het publieke domein.2 Het is de vraag of daarmee 
de kern van dit zorgberoep volledig is weerge-
geven. Een zorgethisch perspectief kan een al te 
technisch discours aanvullen en ook corrigeren. 
Een voorbeeld daarvan bood Andries Baart toen 
hij geestelijke verzorging vanuit een normatief 
gezichtspunt ‘een praktijk van relatievorming’ 
noemde.3 Geestelijk verzorgers zijn niet in de eer-
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De spirituele ervaring 
van vriendschap maakt 
ontvankelijk en open

tores zijn als een vriend, maar dat is ook juist wat 
in de gewone werkelijkheid zo pijnlijk ontbreekt 
en hartstochtelijk wordt verlangd. Het ‘goede le-
ven’ is de substantie van hun aanbod: daar zijn 
de werkers op uit. Ook al bieden ze veel materiële 
zorg en psychosociale hulp, de buurtpastores zijn 
niet zozeer bezig met het oplossen van problemen 
maar creëren door hun aanwezigheid een ope-
ning naar het geluk. Daarom vraagt Baart zich af 
of hij ze soms moet zien als ‘professionele vrien-
den’ 9

Kan vriendschap zo een model zijn voor profes-
sionele zorg? Baart beantwoordt deze vraag be-
vestigend, maar niet zonder te wijzen op de am-

bivalenties in het concept. 
Zorgverle ners kunnen bij de-
ze relationele zorg gemakke-
lijk overvraagd worden; dat 
deze vriendschap emotio-
neel lonend is, kan een val-
kuil zijn. Ook is het de vraag 

of het accent op persoon lijke verbintenissen geen 
gevaar vormt voor de rechtvaardige verdeling van 
zorg. Vragen vanuit maatschappelijk perspectief 
zijn er ook: waarom zouden hulpverleners in de 
zorg het tekort aan gemeenschapszin in een indi-
vidualiserende samenleving moeten opvangen? 
Zonder deze bedenkingen te veronachtzamen, 
denkt Baart dat de hierboven geformuleerde ri-
sico’s te ondervangen zijn met reflectieve profes-
sionaliteit en een helder zorgbeleid. Professionali-
teit op de wijze van vriendschap als een vruchtbaar 
perspectief op zorg waarin de professional het 
‘goed’ van de ander in beeld houdt.10 Professio-
nele vriendschap is een moreel antwoord op de 
tragische conditie waarin veel zorgvragers verke-
ren. Het is een ander soort professionaliteit, die 
het verschil met ‘echte’ vriendschap onderkent 
(het gaat om professionele relaties), maar ook de 
overeenkomst benoemt (in betrokkenheid en be-
schikbaarheid is de professional als een vriend). 
De zorg die naar analogie van vriendschap gestal-
te krijgt, wordt gekenmerkt door relationaliteit. 
De vriendschap die door de zorgontvangers er-
varen wordt is het resultaat van een zorgvuldige 
en consequent volgehouden presentiebenadering 
waarin het werken aan een betekenisvolle relatie 
centraal staat. Precies daarin is de vriendschap 
professioneel: de ervaren vriendschap is het resul-

het lot van de ander en trouw ontbreken, dreigt 
zorg alleen nog maar naar zichzelf te verwijzen. 
Deze kritiek op zorg als antwoord op tevoren vast-
gestelde problemen (interventionisme) staat cen-
traal in de theorievorming die aan de presentiebe-
nadering ten grondslag ligt. 
Tegenover het maakbaarheidsdenken van de wes-
terse gezondheidszorg pleit Baart voor eer herstel 
van het tragische denken. Zijn ‘presente zorg’ is 
professioneel handelen dat niet voor het onher-
stelbare en onbeheersbare op de vlucht slaat, 
maar er aandacht voor heeft en mensen helpt om 
te leren leven in een gebroken perspectief. Henk 
Manschot waardeert om deze reden het werk van 
Baart en ziet het als een van de weinige pogingen 
die de omgang met het tra-
gische een plek geven in de 
ethiek van hulp en zorgver-
lening.7 Veel professionele 
zorg richt zich op proble-
men die om oplossingen 
vragen en bedenkt antwoor-
den in de vorm van therapie, medicatie en be-
handeling. Maar lang niet alle vragen laten zich 
oplossen en veel problemen blijven bestaan. Bete-
kent het dat deze dan ook geen enkele vorm van 
zorg behoeven? Manschot brengt naar voren dat 
Griekse tragedies dit thematiseren: ze boden geen 
oplossing voor vragen, maar lieten wel zien hoe 
mensen zich verhouden tot het leed dat hun plot-
seling overkomt. Vooral in liefde en vriendschap 
vinden mensen een antwoord op het onzeke-
re bestaan. Dat is ook precies de ontdekking van 
de presentiewerkers en hun zorg vormt volgens 
Baart dan ook een passend antwoord op de tragi-
sche dimensie van het bestaan. 

Professionele vriendschap
Baart wijst erop dat de buurtbewoners in de be-
schrijving van de pastores graag gebruik maken 
van aan de familieband ontleende metaforen: zus-
je, vriendin, moeder of broer.8 De pastor is dat al-
lemaal niet in strikte zin, maar wordt als zodanig 
ervaren. Is deze ervaren vriendschap inpasbaar in 
een professionele zorgrelatie? Een min of meer 
bevestigend antwoord geeft Baart op deze vraag in 
zijn beschrijving van de zorg van de buurtpasto-
res. Zijn belangrijkste conclusie is: op een beschei-
den en terughoudende wijze doen zij een aanbod 
dat in hoge mate samenvalt met henzelf. De pas-
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sieke idee van vriendschap bevindt ook zorg zich 
immers altijd op het snijvlak tussen openbaar en 
privaat leven.13 Zorg wordt verleend vanuit een 
professionele verantwoordelijkheid en hoort tot 
de publieke sfeer, maar raakt wel de sfeer van ie-
mands persoonlijke leven. Vosman grijpt terug op 
de klassieke definitie van Aristoteles: vriend schap 
is het goede willen voor de ander. Burgers kunnen 
dit in hun professionele rol ook: het goede dat 
ze herkennen voor zichzelf en waar ze aan hech-
ten, voor de ander in praktijk brengen. Vosman 
preciseert deze waarneming door te stellen dat 
professio nals in hun zorg op de positie van vriend 
kunnen gaan staan. Iemand blijft als verpleegkun-
dige, arts of geestelijk verzorgers volop professi-
oneel. Binnen het professionele handelen wordt 
een specifieke positie ingenomen en gehandeld 
vanuit een vriendschapsbetrekking. Vriendschap 
is daarbij een moreel perspectief: het gaat er niet 
om dat er een hartelijke en warme betrekking 
tussen zorgverlener en zorgvrager wordt ervaren, 
maar dat in het professionele handelen deze be-
trekking wordt geconstitueerd. De vriendschap in 
professionele zorg is niet cosmetisch of een com-
municatieve truc; in het kijken, luisteren en spre-
ken van de zorgverlener en het op grond daarvan 
maken van morele keuzes licht een zorgpraktijk 
op die de trekken van vriendschap heeft.

3. Vriendschap:  
een levensbeschouwelijke positie
Alle zorgverleners kunnen op deze manier in hun 
zorgrelaties als vrienden zijn. Het zou een misver-
stand zijn om deze positie exclusief te koppelen 
aan het werk van geestelijk verzorgers. Wel heeft 
hun zorg in de gestalte van ‘professionele vriend-
schap’ een eigen kleur. De vriendschap van gees-
telijk verzorgers zou ik willen interpreteren als 
religieus of levensbeschouwelijk antwoord op 
kwetsbaarheid en afhankelijkheid. In hun zorg-
relaties bevestigen geestelijk verzorgers de waar-
digheid van mensen door hen vanuit ‘een spiri-
tualiteit van de vriendschap’ waar te nemen en 
tegemoet te treden. Het is vooral theoloog en ethi-
cus Hans Reinders die in zijn Receiving the gift of 
friendship kwetsbaarheid en vriendschap met el-
kaar in verband heeft gebracht.14 In dat boek stelt 
hij zichzelf de vraag of onze morele cultuur nog 
wel in staat is om mensen met ernstige lichame-
lijke en geestelijke beperkingen een plek te geven. 

taat van de manier van werken van de professio-
nal. Hij biedt zijn zorg aan vanuit een relatie en 
zijn zorgaanbod staat niet van tevoren vast: in de 
aansluiting bij de leefwereld en in verbondenheid 
met de ander wordt duidelijk wat er nodig is.

2. Vriendschap: een morele positie
Vriendschap en professionaliteit. Dat deze twee 
woorden niet gemakkelijk met elkaar in verband 
worden gebracht heeft ook te maken met de ge-
schiedenis van het denken over vriendschap. Ter-
wijl in de klassieke cultuur en ook in de Mid-
deleeuwen vriendschap op een brede manier 
gedefinieerd werd in samenhang met politiek, 
burgerschap en religie, verwijst vanaf de Nieuwe 
Tijd vriendschap naar relaties die niets of weinig 
te maken hebben met het publieke of maatschap-
pelijke leven. De Romantiek als reactie op rationa-
liseringprocessen in de moderne cultuur vormt 
de bekroning van de ontwikkeling van vriend-
schap als privérelatie.11 Romantische denkers 
vroegen aandacht voor het unieke van mensen en 
voor vriendschap als een veilige haven binnen een 
sociaal verzakelijkte en politiek onveilige samen-
leving. Meer dan ooit werd vriendschap ook ver-
bonden met vrijheid. Vriendschap als sociale om-
gangsvorm die zich aan regels van werk, huwelijk 
en familie onttrok; een keuze voor een relatie op 
grond van eigen voorkeur, los van welke institutie 
dan ook. Juist deze moderne opvatting van vriend-
schap als een preferentiële relatie (voorkeurs-
vriendschap) die een uniek en exclusief karakter 
heeft, maakt de verbinding tussen professionali-
teit en vriend schap onlogisch.

Frans Vosman heeft met het oog op de mogelijk-
heid van vriendschap binnen professionele ver-
houdingen vanuit de (zorg)ethiek vriend schap ge-
duid als een morele positie.12 Zijn door de klassieke 
filosofie geïnspireerd idee van vriendschap maakt 
de verbinding tussen vriendschap en professiona-
liteit minder problematisch. Hoe? Vosman brengt 
naar voren dat vriendschap – en hij steunt daar-
bij op het werk van de fenomeno loog Sokolows-
ki – een eigen rationaliteit kent: als vriend bezit 
je een bepaalde kennis, krijg je bepaalde inzich-
ten en wordt je blikrichting ook gestuurd. Deze 
eigen ‘intelligentie van de vriendschap’ kiest Vos-
man als uitgangspunt voor een opnieuw doorden-
ken van professioneel handelen. Net als het klas-
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leven getekend zijn, vormt vriendschap zo een 
ruimte omdat ze met alle problemen, handicaps 
en tekorten opgenomen worden in een bredere 
context. Het professionele handelen van geeste-
lijk verzorgers in de GGz en verslavingszorg is – 
volgens mij – het herkennen, bewaken en beheren 
van deze ruimte.16 In de zorg die ze bieden zien ze 
mensen niet in eerste instantie als cliënten maar 
als ‘vrienden van God’ en dit binnenperspectief 
stelt hen ook in staat om anders te kijken naar 
beperkingen, kwetsbaarheid en agressie. Vriend-
schap betekent in spirituele zin een aanvaarding 
van de ander en een zoeken naar zin en beteke-
nis van wat vreemd is en vaak ook blijft. Zo helpt 
vriend schap geestelijk verzorgers om zich te ver-
houden tot de verschillende vormen van ‘reduc-
tie’ in de moderne zorg.17 Terwijl mensen vanuit 
de terechte en noodzakelijke reducties van di-
agnoses en zorgplannen in zorginstellingen als 
mensen met een problematiek verschijnen, kun-
nen zij door geestelijk verzorgers in een ruimer 
perspectief ontvangen worden.

Reinders verwoordt deze ruimte met begrippen 
en verhalen uit de christelijke traditie, maar het 
is volgens mij ook mogelijk om de essentie van de 
spirituele ervaring van vriendschap zonder theo-
logische taal te beschrijven en zo te betrekken op 
de professionele rol van iedere geestelijk verzor-
ger. De kern van deze spiritualiteit van de vriend-
schap ligt – in seculiere taal – in de onvoorwaar-
delijke erkenning van de ander. Het is specifiek 
voor verschillende religieuze en levensbeschou-
welijke tradities dat zij het ‘gebrokene’ en vreem-
de accepteren, benoemen en niet verdringen.18 
Geestelijk verzorgers representeren deze tradities 
en belichamen daarmee ook de onvoorwaarde-
lijke aanvaarding van mensen en hun levensver-
haal. Tegelijkertijd belichamen zij vanuit deze tra-
dities een verlangen naar heelheid, betekenis en 
toekomstperspectief en kan dit in ontmoetingen 
gedeeld worden. Door hun religieuze of levensbe-
schouwelijke traditie worden geestelijk verzorgers 
binnen professionele rollen en in moderne zorg-
stellingen zo in staat gesteld om mensen los van 
hun ziekte en versla ving te zien en hen te erken-
nen in hun zoeken naar zin. Hun professionele 
zorgpraktijk, waarin de zoektocht naar het goede 
leven centraal staat, wordt steeds opnieuw gevoed 
door deze spiritualiteit van de vriendschap.

Mens-zijn wordt in de moderniteit vooral in ver-
band gebracht met autonomie, rationaliteit en 
authenticiteit. Horen kwetsbare mensen dan nog 
wel bij onze wereld? Volgens Reinders bezit met 
name de christelijke traditie waardevolle gedach-
ten om de waardigheid van kwetsbare mensen te 
denken. Vriendschap is in die traditie de manier 
waarop God bij mensen betrokken is. Reinders 
herkent in de christelijke traditie een excentri-

sche antropologie: de essentie van mens-zijn ligt 
niet binnen onze mogelijkheden als mens (ver-
stand, wil, kunnen handelen) maar buiten onszelf 
in de vriendschap die God biedt. Voor Reinders is 
dit van belang omdat het op deze manier moge-
lijk is om het leven van mensen met een verstan-
delijke beperking in alle opzichten een menswaar-
dig leven te noemen: met alle handicaps delen ze 
in de liefde van God en is het ook mogelijk om 
als mens met die ‘ogen van God’ te kijken en hun 
waardigheid te bevestigen. Het gaat hierbij dus 
om theologie én ethiek: de vriendschap van God 
doet mensen zichzelf op een nieuwe manier ver-
staan. Mens-zijn is iets wat je door iemand anders 
wordt toegekend en dat niet op een vermogen 
in jezelf berust.15 Deze ervaring van vriendschap 
met God vormt ook bron en voorwaarde voor on-
verwachte betrekkingen tussen mensen die nogal 
van elkaar verschillen. De spirituele ervaring van 
vriendschap maakt ontvankelijk en open. Mensen 
komen in beeld die net als jij op vriendschap – op 
God, op anderen – zijn aangewezen voor een ge-
lukkig bestaan.

4. Een ‘sophisticated’ ambtsbegrip
Dat in spirituele zin vriendschap er niet op grond 
van eigen voordeel of plezier is maar als gave, 
maakt het mogelijk om met de vriend schap die 
Reinders beschrijft de zorgpraktijk van geestelijk 
verzorgers te verhelderen. De ‘rationa liteit’ van 
hun vriendschap ligt in dat religieuze perspectief. 
Voorbij aan agressie, cynisme en manipulatief ge-
drag zien ze mensen in het licht van hun vriend-
schap met God en kunnen zij ze ook onvoorwaar-
delijk tegemoet treden. Voor mensen die door het 

Vriendschap is een moderne 
interpretatie van het ambt
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Vriendschap als omschrijving van het ambt, en 
dus van de professionele zorgpraktijk van gees-
telijk verzorgers, zou zo’n moderne interpreta-
tie van het ambt kunnen zijn. Waar mensen veel 
kwijt zijn en weinig vertrouwen in het bestaan 
hebben, omvat goede zorg ook hulp die het moge-
lijk maakt om te ervaren dat leven niet samenvalt 
met gemis en mislukking. 

Ten slotte
Vriendschap als moderne interpretatie van het 
ambt van de geestelijk verzorger biedt de moge-
lijkheid om deze zorg een plek te geven in moder-
ne zorginstellingen als de GGz en verslavingszorg. 
Ten minste als deze vriendschap niet romantisch 
wordt verstaan, maar als moreel perspectief op 
professionaliteit en spiritueel ‘gegeven’. Vriend-
schap als een ruimte waar de geestelijk verzor-
ger vanuit zijn religieuze of levensbeschouwelijke 
traditie wordt gebracht en hem een unieke kans 
biedt op zijn eigen bijdrage aan de wereld van de 
zorg. Daarom tot slot terug naar Robin:

• De ontmoeting met Robin is een goed voor-
beeld van geestelijke verzorging als een prak-
tijk van relatievorming (Andries Baart). Ro-
bin had de geestelijk verzorger nooit half 
dronken kunnen aanspreken als ze elkaar 
niet hadden gekend en als er tussen hen 
geen relatie was gegroeid. Het verhaal laat 
zien dat deze relatie niet zomaar tot stand 
was gekomen. Het was begonnen met desin-
teresse en onverschilligheid. Door de trouw 
in het contact was de relatie bestand tegen 
de tand des tijds. De geestelijk verzorger is 
voor Robin iemand met een bekend gezicht, 
‘als een vriend’ – ook al is hij dronken en 
even de naam van de geestelijk verzorger he-
lemaal kwijt.

• Vriendschap binnen professionele verhou-
dingen is door Frans Vosman beschreven als 
een morele positie en niet als een gevoel of 
stemming. De geestelijk verzorger plaatst 
zich op de positie van de vriendschap door 
het gesprek aan te gaan, de belofte te doen 
om terug te keren. Misschien op een voor 
hem onhandige tijd en plek, maar hij doet 
dat toch. Waarom? Omdat hij Robin met de 
ogen van een vriend probeert te zien en zijn 
eigen agenda laat doorkruisen. Deze vriend-

De professionele vriendschap van geestelijk ver-
zorgers zou ik in verband willen brengen met hun 
ambt. De VGVZ houdt in de beroepsstandaard vast 
aan een bipolaire identiteit: de geestelijk verzor-
ger is binnen een zorgorganisatie professional en 
ambtsdrager tegelijk. Het is opvallend dat in het 
gesprek hierover ambt en professionaliteit vaak 
tegenover elkaar geplaatst worden, maar niet op 
elkaar betrokken. Er is zowel een smalle opvat-
ting van professionaliteit: deskundigheid op het 
terrein van zingeving, religie en rituelen, als een 
beperkte blik op het ambt als institutioneel-juri-
dische categorie (formele zending vanuit een le-
vensbeschouwelijke genootschap) of liturgisch-
sacramenteel begrip (het gelegitimeerd mogen 
uitvoeren van religieuze rituelen).19 In beide ge-
vallen ontbreekt het besef dat ambt in een bre-
der cultureel kader van betekenis kan zijn voor 
moderne zorginstellingen. Ambt is meer dan 
een juridische en liturgische categorie, het is een 
wijsgerig en theologisch begrip dat ook in een 
posttraditionele cultuur nog een functie kan ver-
vullen. Hoewel veel mensen de religieuze bete-
kenis van het ambt niet doorgronden en ook de 
kerkelijke of levensbeschouwelijke legitimatie 
minder van belang zullen achten, blijft ervaar-
baar dat geestelijk verzorgers iets belichamen dat 
van een andere orde is dan het gewone leven.20 
In hun ambt verwijzen geestelijk verzorgers naar 
dro men over mens en wereld en maken te mid-
den van crises ruimte voor het verwoorden en de-
len van dit verlangen naar het goede leven. Het 
belang van het ambt van de geestelijk verzorger 
is daarmee in de moderne cultuur eerder symbo-
lisch. In hun ambt verbinden geestelijk verzorgers 
het alledaagse leven en de werkelijkheid van zin, 
hoop en toekomst.21 

Dit symbolische ambtsconcept biedt geestelijk 
verzorgers een eigen plek te midden van ande-
re zorgverleners. Hans Schilderman wijst er te-
recht op dat een binnenkerkelijk ambtsbegrip 
niet dekkend op buitenkerkelijke werkverban-
den toegepast kan worden. Het woord ‘ambt’, 
dat een sterk religieuze lading heeft, krijgt niet 
zomaar betekenis in moderne zorginstellingen. 
Schilderman pleit daarom voor een meer sophis-
ticated ambtsbegrip waarin de professionele bete-
kenis van religieus kapitaal voor de waarden en 
normen in de zorg meer toetsbaar vervat ligt.22 
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schap wordt niet door de geestelijk verzor-
ger benoemd maar achteraf vastgesteld. Al-
leen in de ongemakkelijke schouderklop is er 
een verwijzing te lezen naar de bele ving van 
dit contact. De geestelijk verzorger en Robin 
gaan allebei weer hun eigen weg en zien el-
kaar misschien nooit meer terug.

• Ook voor Robin bekleedt de geestelijk ver-
zorger een ambt – ook al kent hij dat woord 
niet eens en zal hij het ook nooit gebrui-
ken. De geestelijk verzorger is de man die 
altijd over God spreekt en die hem op het 
idee brengt dat hij op een wonderlijke wij-
ze gered is van de dood en blijkbaar nog iets 
te doen heeft op aarde. Daaruit bestaat een 
belangrijk deel van de vriendschap van de 
geestelijk verzorger: hij representeert een 
werkelijkheid die van een andere orde is.  
Alleen al door voorbij te zien aan bier en pro-
vocerend gedrag. In die toekomst is Robin tot 
zijn verbazing ook gaan geloven. Dat alles 
geholpen door de alcohol. Zeker. Maar niet-
temin is ook de volgende dag opnieuw dat 
gesprek over die toekomst mogelijk en de 
geestelijk verzorger neemt de vrijheid om dat 
te doen. Hij toont zijn vriendschap in de wij-
ze waarop hij met Robin praat over het leven 
dat nog zoveel te bieden heeft en dat op hem 
wacht.

B. de Boer MA is geestelijk verzorger bij Arkin, GGz 
Amsterdam
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