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Van de redactie
Graag wil ik mij voorstellen. Sjaak Körver. Vanaf 1 september ben ik hoofdredacteur van dit tijdschrift. 
Na mijn studie praktische theologie heb ik achttien jaar als geestelijk verzorger gewerkt: ziekenhuis, 
geriatrie, psychiatrie. Sinds 1990 ben ik supervisor en vanaf 1994 ook trainer KPV. Vanaf 2000 werk ik 
aan de Tilburg School of Catholic Theology, eerst als coördinator postacademisch onderwijs, momen-
teel als stagecoördinator, supervisor en onderzoeker. In 2013 ben ik gepromoveerd op een onderzoek 
naar de spirituele copingstrategieën van longkankerpatiënten. Ik ben lid van de Commissie Wetenschap 
van de VGVZ.

In mijn loopbaan heb ik altijd gestreefd naar een verbinding tussen praktijk en theorie. Het beeld van 
de theoloog als grensganger en van de grens als werkplaats van de theologie (Van Knippenberg) heeft 
mij altijd aangesproken. Evenals het model van de geestelijk verzorger als excentrische gesprekspart-
ner (Corveleyn). Als wetenschapper en als geestelijk verzorger moet je in het hart van je organisatie 
staan en tegelijk de andere kant van de grens verkennen en bewust de rand opzoeken. In beide beroe-
pen moet je steeds een binnen- en een buitenperspectief kunnen innemen.

Als hoofdredacteur wil ik eenzelfde positie innemen. Een geestelijk verzorger kan niet zonder we-
tenschappelijke reflectie. Een wetenschapper kan niet zonder vragen en verhalen uit de praktijk. Die 
kritische en spannende verbinding is noodzakelijk. ‘Niets is zo praktisch als een goede theorie’, zei de 
psycholoog Lewin ruim 75 jaar geleden. Dat geldt ook voor geestelijk verzorgers. De laatste jaren wordt 
(inter)nationaal een pleidooi gehouden voor meer onderzoek naar geestelijke verzorging, waarbij er 
aandacht is voor de resultaten van de interventies door geestelijk verzorgers. Er wordt veel onderzoek 
gedaan naar de rol van levensbeschouwing en spiritualiteit in relatie tot gezondheid en ziekte. Vaak 
blijken er slechts zwakke verbanden te zijn tussen deze variabelen. Veel onderzoek wordt verricht door 
artsen, psychologen en verpleegwetenschappers. Er is weinig onderzoek naar wat geestelijk verzorgers 
werkelijk doen en wat de effecten zijn. Het grote verschil met het onderzoek naar het verband tussen 
spiritualiteit en gezondheid is misschien dat in het onderzoek naar geestelijke verzorging levensbe-
schouwing en spiritualiteit ingebed zijn in een begeleidingsrelatie en in een traditie. De Amerikaanse 
geestelijk verzorger en onderzoeker George Fitchett was in maart van dit jaar in Nederland en hield 
toen een overtuigend pleidooi voor onderzoek naar geestelijke verzorging met behulp van case studies. 
Hier ligt de mogelijkheid voor iedere geestelijke verzorger om participant te worden in het onderzoek 
naar en de onderbouwing van het eigen vak – als excentrisch gesprekspartner.

Rest mij de aangename taak om een bijzonder woord van dank uit te spreken voor de creativiteit, zorg-
vuldigheid en energie die Rianne Veenstra twee jaar lang als hoofd- en eindredacteur heeft ingezet 
voor het tijdschrift. Je kunt alleen maar staan als je staat op de schouders van je voorgangers. Redactie 
en redactieraad wensen haar veel succes in haar eerstelijnswerk in de gemeente. Haar vraag ‘Op welke 
vraag is geestelijke verzorging een antwoord?’ moet de redactie zich ter harte blijven nemen.
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