
Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 15 | nr 68  23 

De verslavingskliniek in onze hoofdstad. Dagopening zoals gewoonlijk. Stroef. Het is veel te vroeg 
voor diepe gesprekken en omhaal van woorden. Er is slecht geslapen en het brood was oud. Op 
donderdag brengt de geestelijk verzorger de gespreksgroep over zingeving aan de man. Een 
hoogblonde mevrouw met leggings en tijgerprint reageert geschokt: ‘Dus u bent dominee? u ziet 
er anders uit als een gewone, gezonde man’. 

Op feestjes is dit altijd een goede grap en krijgen mensen al snel een beeld van de wereld waarin 
ik werk als geestelijk verzorger. Waarom vertel ik het zo graag? Het is immers een zeer dubieus 
compliment. Alle vooroordelen over kerk, clerus en religie komen erin samen. Een zielige club met 
ongezonde mensen die weinig plezier hebben in het leven. Blijkbaar vind ik het stiekem fijn dat 
mensen mij niet als vanzelf daartoe rekenen. 

Maar ik schaam me er ook voor. Die flauwe grap op dat feestje. De protestantse traditie – waar ik 
toevallig mijn wortels heb – is me wat waard. Een gemeenschap van mensen die oude wijsheid 
koestert. Bijvoorbeeld het idee dat we als mensen kwetsbaar zijn en er zoveel stuk kan gaan, niet 
in de laatste plaats door eigen toedoen. Of dankbaarheid, ook zoiets moois: dat niet alles vanzelf 
spreekt, maar dat de gezelligheid van woensdagavond op de hardloopclub, de dahlia’s bij de 
marktkraam en de herfstlucht boven de grachten van Amsterdam een geschenk vormen. Voor jou. 
Dat heb ik ooit ergens in de gereformeerde kerk van dat Friese dorp meegekregen en ligt op de 
bodem van de ziel en is in meerdere opzichten dagelijks brood.

Als geestelijk verzorgers hebben we volgens onze VGVZ-beroepsstandaard een bipolaire iden-
titeit. Ambt en professionaliteit huizen in ons. Dat leidde tot ingewikkelde discussies binnen de 
beroepsvereniging maar over één ding waren we het meestal wel eens. We kunnen die grote 
woorden over hoop, liefde, verzoening – en noem maar op – verbinden met de wereld van een 
donderdagmorgen in een verslavingskliniek. Oud brood, slechte nachtrust en tijgerprint vormen 
daarbij geen beletsel. Iets waar we trots op mogen zijn. Zeker. Maar na acht jaargangen TGV 
vermeerderen zich de vragen. Kan ik dat wel altijd en overal? Helpt mijn eigen religieuze bagage 
daarbij en zit er genoeg rek in? Fietsend door Amsterdam, zwervend langs talloze zorglocaties 
en huisdeuren bekruipen me wel eens twijfels. Geestelijke verzorging. Is het eigenlijk niet heel 
pretentieus?

Ik weet het antwoord niet op deze vraag. Wat ik wel weet? Dat ik er uit zie als een gewone, 
gezonde man. Gelukkig maar. De ernstige vragen over zin, richting en toekomst van ons vak heb-
ben blijkbaar nog geen effect op mijn dagelijkse werkvreugde. Dat komt ook door de woorden die 
judith Herzberg me voorhoudt: ‘troost voor daklozen/komt nooit in de vorm van huizen/maar uit 
de mond van zwervers’. Het is geen toekomstscenario, wel een dierbaar credo.
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