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Vive la différence?
Geestelijke verzorging in een  
multicultureel zorgstelsel

In deze wetenschappelijke bijdrage stelt Stefan Gärtner geestelijke verzorging in 

een multicultureel zorgstelsel aan de orde. Geestelijk verzorgers moeten verschil-

len niet uit de weg gaan, maar daar juist gebruik van maken bij hun werk. Door de 

eigen levensbeschouwing bewust in te zetten, kan ook de individuele geestelijke 

code van de patiënt aangescherpt worden en aan authenticiteit winnen. 

Stefan Gärtner

IN EEN ACADEMISCH ZIEKENHUIS IN DUITSLAND wil 
men de werkwijze van de Krankenhausseelsorge 
veranderen. Het gaat om de inzetbaarheid van 

de pastores. Uitgangspunt van het management 
is dat deze intercultureel en per afdeling moeten 
werken. Met andere woorden, ze zouden er voort-
aan voor iedereen zijn. Het gaat om de overgang 
van een categoriale naar een territoriale opzet. De 
islamitische collega wil niet meegaan in deze re-
organisatie. Hij wil zich nog steeds richten op de 
leden van zijn eigen genootschap die in het zie-
kenhuis een imam nodig hebben. Hij heeft daar 
ook redenen voor. Hij maakt bijvoorbeeld onder-
scheid tussen een gebed van een moslim en die 
van andere godsdiensten: gebed in de islam is een 
goddelijke verplichting die beloond wordt of bij 
verwaarlozing bestraft. Iemand die niet in de Ko-
ran gelooft, geen moslim is, zal dus nooit kunnen 
bidden bij een moslim en wellicht hem of haar 
zelfs verdriet doen met zijn gebed.

Bij een vergadering van de pastores met het ma-
nagement gaat het concreet om de vraag of bij 
zijn afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of bij 
grote haast, waar niet meer de mogelijkheid be-
staat om iemand van buiten in te roepen, een ge-
bed door een ‘ander’ niet op zijn plaats zou zijn. 
De strekking van het antwoord van deze imam 
was: beter geen gebed dan een gebed door iemand 
die niet op die manier gelooft. Het kan geen ver-
bazing wekken dat zijn vasthoudende opstelling 
tot spanningen leidde in het team. Vive la différen-
ce? Leve het verschil?

1. Levensbeschouwing in een 
multiculturele samenleving
Het lijkt me niet ondenkbaar dat een dergelijk 
conflict ook in Nederland zou kunnen voorko-
men. Zo wordt bijvoorbeeld op de websites van 
sommige ziekenhuizen het aanbod voor mos-
lims apart genoemd en dus niet als integraal on-
derdeel van de dienst geestelijke verzorging. Ui-
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verleden waren wat dit betreft immers een reeks 
conflicten, bijvoorbeeld de weigering van de Staat-
kundig Gereformeerde Partij om vrouwen toe te 
laten tot bestuursfuncties, de vraag of ziektekos-
tenverzekeringen moeten opdraaien voor de ritu-
ele besnijdenis van joodse en moslimse jongens 
of de weigering van ambtenaren om vanwege ge-
wetensbezwaren homoseksuele partners te trou-
wen. Daarnaast zijn in het collectieve bewustzijn 
van de Nederlanders de schaduwkanten van reli-
gie zeer present. Het gaat concreet om misdaden 
als de genitale verminking van Somalische meis-
jes, godsdienstig gemotiveerde aanslagen of het 
seksuele misbruik binnen katholieke onderwijs-
instellingen.

Hierdoor is de geloofwaardigheid van publieke 
uitspraken met een religieuze toonzetting serieus 
ondermijnd. Met de genoemde conflicten veran-
derde in de multiculturele samenleving het zicht 
op de godsdiensten. Vooral de confrontatie met al-
lerlei varianten van fundamentalisme roept vra-
gen op. Zou de overheid niet veel restrictiever 
moeten optreden? Levensbeschouwelijke neutra-
liteit en tolerantie lijken opeens een zwakheid te 
zijn, waar het bijvoorbeeld gaat om de mislukte 
integratie van allochtonen met een uitdrukkelijke 
godsdienstige achtergrond. Soms namelijk spoort 
deze niet met het waardepatroon van een Wester-
se samenleving.

Voor een multiculturele maatschappij is het plu-
ralistische model het enig bruikbare omdat an-
ders de vreedzaamheid van de samenleving in het 
geding zou komen. Men gaat met andere woor-
den uit van de principiële gelijkheid van elke le-
vensbeschouwing. De overheid mag geen oordeel 
hebben over religieuze leerstellingen en levensbe-
schouwelijke overtuigingen, mits deze zich bewe-
gen binnen de grenzen van de Grondwet. Vervol-
gens hebben alle genootschappen het recht om 
hun eigen mensen als geestelijk verzorgers in zor-
ginstellingen te zenden. De traditionele privileges 
van de christelijke kerken moesten worden uitge-
breid op alle andere levensbeschouwingen.

Wel is de vraag of het pluralistische denken op 
één punt niet ook zeer exclusivistisch is. Het sluit 
namelijk die levensbeschouwing uit ‘die juist de-
ze veronderstelling van de principiële gelijkwaar-

teraard is in Nederland de deconfessionalisering 
van de gezondheidszorg al sterker doorgezet dan 
bij de oosterburen. Hetzelfde geldt voor de maat-
schappij als geheel. Toch zijn beide landen te ka-
rakteriseren als geseculariseerde, multiculture-
le samenlevingen. Ik richt me in wat volgt op de 
Nederlandse situatie en kom daarbinnen terug op 
onze inleidende casus.

De ‘categorialen’ in de geestelijke verzorging staan  
onder druk, al treft men ook nog voorstanders 
aan van de categoriale werkwijze, vooral op het 
beleidsniveau bij sommige zendende instanties. 
Een meerderheid van geestelijk verzorgers staat 
echter gewoon klaar voor iedereen op zijn of haar 
afdeling, want in Nederland zijn de verschillen 
vervaagd die vroeger tussen de levensbeschouwe-
lijke zuilen bestonden. Religie mag in elk geval 
geen drempel zijn. Ook het eigen profiel van de 
geestelijk verzorger moet niet in de weg staan van 
goed contact met patiënten van allerlei pluimage.

Dit standpunt wordt niet alleen in de geestelijke 
verzorging ingenomen. Het is common sense in Ne-
derland wat betreft de omgang met godsdienst, 
zingeving en levensbeschouwing. Het prijskaart-
je dat aan deze houding hangt, is een zwakke 
vorm van tolerantie. Iedereen mag weliswaar in 
de privésfeer zijn of haar eigen gang gaan, maar 
er ontstaan problemen zodra iemand ook in het 
openbaar eisen stelt met beroep op zijn of haar 
religieuze overtuigingen. De islam vormt wat dit 
betreft een uitdaging voor de meerderheidsposi-
tie binnen de Nederlandse bevolking. Vooral door 
immigratie is deze godsdienst in het openbare le-
ven steeds zichtbaarder en actiever: denk bijvoor-
beeld aan de ophef over de uit huis geplaatste 
Turkse jongen die niet bij een seculier en lesbisch 
stel zou mogen opgroeien. Dat zet de traditionele 
houding van de Nederlanders tegenover religie op 
scherp. Het succes van de Partij voor de Vrijheid 
kan onder andere als een reactie gelden op deze 
uitdaging.

Maar ook los van de islam staat de publieke opi-
nie in de multiculturele samenleving afwijzend 
tegenover expressieve levensbeschouwelijke ui-
tingen in de openbaarheid. Een te grote invloed 
van de godsdiensten op de samenleving wordt af-
gekeurd. Men is uit ervaring wijs geworden. In het 
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werkwijze gepaard gaat. Andere voeren nog wel 
achterhoedegevechten. Deze zullen vermoedelijk 
niet zeer succesvol zijn, althans niet in de zorg-
sector.2 

Concluderend blijkt dat godsdienst zich in Neder-
land meer dan vroeger heeft moeten terugtrek-
ken, en teruggetrokken heeft, in de privésfeer. 
Daarmee is de vraag duidelijk nog niet beant-
woord hoe de multiculturele samenleving met 
haar openheid voor individuele levensbeschouwe-
lijke keuzes weerbaar blijft tegenover godsdien-
stig gelegitimeerde overtuigingen en praktijken 
die totalitair van aard zijn en die mensen soms 
aanzetten tot haat en geweld tegenover anderen. 
En wat betreft geestelijke verzorging rijst de vraag 
of een zwakke vorm van tolerantie voldoende 
recht doet aan de prominente rol die religie voor 
sommige patiënten speelt.

digheid van alle religies niet deelt.’1 Deze blinde 
vlek van de multiculturele samenleving wordt 
zichtbaar wanneer een godsdienst zich niet houdt 
aan de heersende common sense. De imam uit on-
ze casus geeft daar een voorbeeld van: een profes-
sionele openheid voor patiënten en collega’s die 
gewoon anders geloven en bidden dan hij, lijkt 
haaks te staan op zijn visie op geestelijke verzor-
ging.

Dit Duitse voorbeeld spoort met de geschetste ver-
deling tussen meerderheids- en minderheidsposi-
tie wat betreft religie in Nederland. In een multi-
culturele samenleving zijn er goede redenen voor 
een verregaande openheid tegenover de individu-
ele levensbeschouwelijke keuzes van mensen. Bin-
nen de geestelijke verzorging valt daarom veel te 
zeggen voor een interculturele en territoriale aan-
pak. De meeste genootschappen aanvaarden de 
deconfessionalisering van dit vak, die met deze 

Gedachtenis uit “Het Groeiende Geheugen”, meer dan een stiltecentrum
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en associaties op, variërend van de geestelijke als 
kerkelijk ambtsdrager tot allerlei terminologie (...) 
waarin de term verwijst naar het domein van psy-
choloog en psychiater.’4 

Wat kunnen we dus verstaan onder ‘geestelijk’? 
Ik kies deze term omdat het geestelijke breder is 
dan bijvoorbeeld zingeving of levensbeschouwing 
maar ook dan religie, geloof of transcendentie-
besef, die sterk doen denken aan een christelijke 
achtergrond. De meeste verwantschap heeft het 
geestelijke met het begrip spiritualiteit, dat soms 
echter uitsluitend wordt verbonden met indivi-
duele spirituele praktijken. Daarom wil ik liever 
spreken over het geestelijke, al is dit begrip voor 
mij niet sacrosanct. Het gaat in elk geval om een 
omvattende term die in het ziekenhuis heel con-
creet wordt ingevuld: iemand is atheïst, katho-
liek, humanist, moslim, ietsist enzovoort. Deson-
danks lijkt het verstandig om een onderscheid te 
maken tussen het domein op zich en de desbetref-
fende invulling ervan. 

Dit onderscheid waarborgt voldoende openheid. 
Je gaat er in eerste instantie van uit dat iedereen 
wel iets heeft met het geestelijke, al lijkt dit soms 
op het eerste gezicht vaag te blijven. Het geestelij-
ke is een antropologische constante. We kunnen 
het, met andere woorden, beschouwen als iets 
dat gewoon bij iemands levensverhaal hoort.5 Als 
geestelijk verzorger benader je een patiënt anders 
wanneer je bij hem of haar een geestelijke gevoe-
ligheid veronderstelt dan wanneer je je eigen le-
vensbeschouwing als meetlat gebruikt. In het eer-
ste geval verwacht je iets gemeenschappelijks te 
hebben met de ander – in het tweede geval kan 
het feitelijke verschil tussen jou en de ander een 
hinderpaal worden bij de communicatie.

Het geestelijke als antropologische constante be-
staat niet los van andere perspectieven, waar-
binnen patiënten zichzelf en hun situatie erva-
ren. Onze realiteit bestaat met andere woorden 
in grote diversiteit. Ze is één maar manifesteert 
zich pluriform, naar mate je vanuit een andere 
invalshoek kijkt naar de werkelijkheid. Ook zich-
zelf ziet iedereen weliswaar als een eenheid, maar 
met wat afstand kunnen we verschillende aspec-
ten binnen deze eenheid onderscheiden. Het gaat 
hier om een meerdimensionaal mensbeeld. Het 

Meer dan 60% van de Nederlanders noemt zich-
zelf immers ‘religieus’ en een bijna net zo hoog 
percentage geeft aan dat men tenminste af en toe 
bidt of mediteert.3 Patiënten geloven vaak in iets 
al zijn hun opvattingen minder eenduidig, min-
der orthodox, minder christelijk, minder sociaal 
ingebed en minder vaststaand dan vroeger. Vaak 
gaat het om een vorm van eclecticisme, dit wil 
zeggen een individuele selectie uit bestaande reli-
gieuze en andere levensbeschouwelijke bronnen. 
In een crisis vallen cliënten bijvoorbeeld terug op 
het geloof van hun kindertijd maar ze combine-
ren dit met elementen uit het psychotherapeuti-
sche circuit. Een neutrale vorm van zingeving be-
staat dus niet. Mensen maken altijd gebruik van 
het repertoire dat ze in de multiculturele samen-
leving tegenkomen.

Openheid en tolerantie in de geestelijke verzor-
ging zijn daarom niet te vereenzelvigen met neu-
traliteit. Geestelijk verzorgers moeten aandacht 
schenken aan de concrete levensbeschouwingen 
van patiënten. Omgekeerd kunnen ze ook hun ei-
gen levensbeschouwelijke profiel inzetten bij het 
werk, mits ze ook in staat zijn om de zingeving 
van anderen in de multiculturele samenleving 
goed te beluisteren en daarover te communiceren.

2. Wat is geestelijk aan geestelijke 
verzorging? 
Ik wil in wat volgt een model presenteren voor 
een mogelijke manier om beide aspecten – open-
heid voor de ander en bewustzijn van het eigene 
– in de geestelijke verzorging binnen een multi-
cultureel zorgstelsel te verbinden. Ik ga uit van 
het meest voor de hand liggende: het geestelijke. 
Daar gaat het in de geestelijke verzorging immers 
om, zonder dat voor geestelijk verzorgers, cliën-
ten en medeprofessionals altijd even duidelijk is 
wat dit eigenlijk inhoudt. Dat is ook geen toeval. 
Zo wordt het begrip in verschillende contexten ge-
bruikt: geestelijke verzorging, geestelijke volksge-
zondheid, geestelijke oefeningen enzovoort. ‘De 
term geestelijk levert een brede waaier aan beelden 

Verschil is het centrale 
kenmerk van een 
multiculturele zorgsector
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beeld bezig met psychische kwesties, maar deze 
zijn natuurlijk niet te scheiden van bijvoorbeeld 
lichamelijke klachten. Ook de betekenis die reli-
gie voor individuele cliënten heeft, wordt in toe-
nemende mate meegenomen bij de behandeling.7 
Op dezelfde wijze richt een geestelijk verzorger 
zich vanuit de geestelijke dimensie op andere 
mogelijke aspecten van de ene realiteit, zoals die 
voor patiënten bestaat. Omgekeerd biedt hij of zij 
aan om een ervaring die tot nu toe door hen op 
een ander niveau werd geïnterpreteerd, ook te on-
derzoeken op haar geestelijke aspecten.

Wat is het voordeel van deze visie op het geestelij-
ke? Ze biedt mijns inziens een goede mogelijk-
heid om in de seculiere setting van het publieke 
zorgstelsel duidelijk te maken waar een geestelijk 
verzorg(st)er voor staat, zonder daarbij de taal 
van zijn of haar eigen levensbeschouwing te moe-
ten gebruiken. Deze zal in de multiculturele sa-
menleving namelijk in de meeste gevallen niet 
meer worden begrepen. Desondanks kunnen 
geestelijk verzorgers duidelijk maken wat zij wil-
len bijdragen.

Op deze basis kunnen ze ook goed samenwerken 
met de andere professionals. Want het beschreven 
meerdimensionale mensbeeld is voor hen niet on-
gebruikelijk. Het is, met andere woorden, niet ex-
clusief voor de geestelijke verzorging. Deze visie 
sluit aan bij het denken in hun disciplines. Met 
aandacht voor de vele lagen in iemands leef- en 
ervaringswereld kan een geestelijk verzorger zo-
doende zijn of haar eigen expertise profileren en 
met de andere beroepen in een zorginstelling op 
voet van gelijkheid samenwerken.

3. De eigen levensbeschouwing inzetten 
in het multiculturele zorgstelsel
Het geestelijke als een omvattende term levert zo 
een voordeel op bij de positiebepaling van geeste-
lijk verzorgers in een multicultureel zorgstelsel. 
Dit denken maakt het mogelijk om cliënten van 
uiteenlopende levensbeschouwelijke kleur met 

Nieuwsgierigheid voor 
het vreemde is een 
basisvoorwaarde

geestelijke markeert slechts één, maar wel een ge-
integreerd onderdeel van het leven. Het menselij-
ke bestaan voltrekt zich dus op verschillende ni-
veaus. Het geestelijke hoort bij de werkelijkheid 
van patiënten, al is dit soms niet op het eerste ge-
zicht te merken in het publieke zorgstelsel.

De onderbreking van het gewone leven laat voor 
veel cliënten de relevantie van existentiële vragen 
duidelijk(er) naar voren komen. Alles wat ze in 
een zorginstelling meemaken, raakt ook de gees-
telijke dimensie van hun levensverhaal. Deze di-
mensie belicht zijnerzijds dit ene aspect van de 
omvattende werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor 
andere dimensies zoals de somatische, menta-
le, seksuele, relationele, psychische, biologische, 
ethische, emotionele, esthetische of sociale.6 De 
ervaringen van een mens worden zo geïnterpre-
teerd op verschillende niveaus, ook al is men zich 
daarvan normaal niet bewust. Dit wordt pas dui-
delijk op het moment dat het samenspel tussen 
twee of meer niveaus negatief uitpakt. Je voelt je 
bijvoorbeeld eenzaam omdat in het ziekenhuis 
niemand op bezoek komt (relationeel niveau) en 
dat versterkt je lichamelijke pijn (somatisch ni-
veau). Of je wilt graag even stoom afblazen over 
het arrogante optreden van de geestelijk verzor-
ger die daarnet langskwam (emotioneel niveau), 
maar de verpleegkundige heeft geen tijd of zin 
om naar je te luisteren (sociaal niveau).

Het geestelijke is zoals gezegd één van deze ni-
veaus. Geestelijk verzorgers in het multiculturele 
zorgstelsel gelden hier als expert. In dit domein is 
hun inbreng gevraagd. Ze richten zich op een be-
paald niveau in de leef- en ervaringswereld van de 
patiënten maar ze nemen van daaruit alle andere 
niveaus mee in hun werk. Dit kan vervolgens over 
van alles gaan, mits het ook maar over de geeste-
lijke kant daarvan gaat. Geestelijk verzorgers pra-
ten niet over de realiteit heen maar ze proberen de 
geestelijke aspecten van een levensverhaal te iden-
tificeren in concrete ervaringen van hun cliënten. 
Het geestelijke wordt zo geïntegreerd binnen de 
verschillende niveaus van iemands identiteit. Hier-
op stoelt de expertise van geestelijk verzorgers.

Op dezelfde wijze vertegenwoordigen de andere 
beroepen in het ziekenhuis een ander specialis-
me. De psycholoog in de zorginstelling is bijvoor-
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vaag en meerduidig maar toch niet simpelweg 
te verwaarlozen. De cliënten verhouden zich tot 
het levensbeschouwelijk plurale aanbod en weten 
meestal heel goed een eigen weg te vinden in de 
multireligieuze samenleving. Ook het individuele 
profiel van de geestelijk verzorger kan een interes-
sante levensbeschouwelijke variant voor hen zijn. 
Patiënten gaan er vandaag de dag gewoon van uit 
dat hun visie op het geestelijke nog maar zelden 
identiek is met die van hem of haar. Differentie 
is het normale geval. Het verschil zou echter op 
voorhand onzichtbaar blijven wanneer geestelijk 
verzorgers vermijden om ook hun invulling van 
het geestelijke kenbaar te maken. 

Ze moeten de eigen levensbeschouwing op het 
spel zetten bij het werk. Vervolgens hoort het bij 
de professionaliteit in de geestelijke verzorging 
om als het ware meertalig te zijn. De medewerkers 
proberen op basis van een betrouwbaar contact de 
verschillende manieren te ontsluiten, waarop de 
cliënten uitdrukking geven aan de geestelijke as-
pecten van hun leven. Met dit materiaal gaan gees-
telijk verzorgers aan de slag. Tegelijkertijd moeten 
ze in staat zijn om ook hun eigen manier passend 
te communiceren. Het geestelijke op zich bestaat 
immers niet, maar het is telkens een concrete wij-
ze om naar een levensverhaal en naar de situatie 
in een zorginstelling te kijken. 

Daarbij kunnen geestelijk verzorgers ook hun ei-
gen levensbeschouwing als materiaal inzetten. Ze 
kunnen bijvoorbeeld een verhaal uit de eigen tra-
ditie voorstellen dat de patiënten wellicht helpt 
om uitdrukking te geven aan iets waar zij op dat 
moment nog geen woorden voor hebben. Het per-
sonage van dit verhaal biedt hun dan concrete 
identificatiemogelijkheden. Dat neemt niet weg 
dat ze daarbij soms een ander zingevingskader 
dan dat van de geestelijk verzorger hanteren en 
ook blijven hanteren. Iedereen kijkt immers an-
ders naar het verhaal. Dat blijkt in een multicul-
turele samenleving normaliter het geval te zijn 
en dat geldt vaak ook wanneer geestelijk verzor-
gers een patiënt met dezelfde levensbeschouwing 
voor zich (menen te) hebben. Maar zelfs katholiek 
is natuurlijk niet meer gelijk aan katholiek, hu-
manist niet gelijk aan humanist, gereformeerd 
aan gereformeerd enzovoort. Verschil is het cen-
trale kenmerk van een multiculturele zorgsector  

de nodige openheid te bejegenen. Aan de andere 
kant personifiëren geestelijk verzorgers ook zelf 
een levensbeschouwing. Deze moet individueel 
gekleurd zijn om authentiek en geloofwaardig te 
kunnen werken. Elke individuele levensbeschou-
wing is een eigentijdse interpretatie van collec-
tieve herinneringen, praktijken, overtuigingen, 
symbolen, teksten en tradities. Bovendien verte-
genwoordigen de meeste geestelijk verzorgers een 
genootschap, al willen sommigen liever afstand 
creëren tegenover de zendende instantie of kun-
nen ze bepaalde leerstellingen niet rijmen met 
hun persoonlijke spiritualiteit. Maar ook daarmee 
geven ze telkens een concrete invulling aan het 
geestelijke.

Naast het meegaan in de visie van een ander kun-
nen geestelijk verzorgers ook hun eigen levensbe-
schouwing inzetten bij hun werk. Dat hoeft niet 
in tegenspraak te zijn met wat we tot nu toe heb-
ben gezegd over het geestelijke als een antropolo-
gische constante en over de openheid en gevoelig-
heid voor het verschil dat in een multicultureel 
zorgstelsel nodig is. We kunnen elke particuliere 
levensbeschouwing zien als één van de vele mo-
gelijkheden hoe iemand hier vorm geeft aan een 
bepaalde dimensie van zijn of haar levensverhaal, 
namelijk aan de geestelijke dimensie. Dat geldt 
voor geestelijk verzorgers en voor patiënten.

De geestelijke aspecten staan niet altijd op voor-
hand op de officiële agenda van een seculiere zor-
ginstelling. En voor sommige cliënten geldt dat 
hun ‘geestelijke bagage wat licht is geworden, of 
ligt in een grote hoop door elkaar.’8 Vele geeste-
lijk verzorgers stellen zich daarom terughoudend 
op bij het uitdragen van hun levensbeschouwing. 
Ze willen niet iets invullen waar patiënten geen 
woorden (meer) voor schijnen te hebben, om hen 
niet te overtroeven. De meesten verwoorden de ei-
gen levensbeschouwing pas op het moment dat 
ze daar door een cliënt(e) direct op worden aan-
gesproken. Deze houding past perfect bij de tijds-
geest in de multiculturele samenleving waar we 
in het begin over spraken. Ook hierin zien we 
maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland 
binnen de geestelijke verzorging terug.

Patiënten zijn wel bezig met het geestelijke. Hun 
concrete repertoire hiervoor is weliswaar soms 
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in een zorginstelling als breukmoment in hun le-
ven ervaren, wat soms ook noopt tot een bijstel-
ling van de eigen geestelijke kaders. In dit proces 
kan de geestelijke verzorging naast neutralizing 
(het gebruik van een algemene spirituele taal) en 
code-switching (het meegaan in de levensbeschou-
wing van de cliënt) op een passend moment ook 
een tegenover bieden.9 Niet alleen de ervaring van 
overeenstemming werkt bevestigend. Geestelijk 
verzorgers kunnen op een creatieve wijze ook het 
verschil productief maken ten gunste van de pa-
tiënten.

Als deze bijvoorbeeld de opvattingen van de gees-
telijk verzorger van de hand wijzen of door diens 
vreemde blik op hun levensverhaal opeens de ei-
gen blinde vlekken leren kennen, kunnen ze daar-
door hun individuele geestelijke profiel scherpen. 
Omgekeerd krijgen ook de geestelijk verzorgers 
hun verhalen die door de perceptie van cliënten 
heen zijn gegaan, anders terug. Ook zij kunnen 
vervolgens hun individuele levensbeschouwing 
anders gaan invullen. Het uitdragen van het ver-
schil kan zo de prikkel zijn om tot nieuwe inzich-
ten over het eigene te komen.

Het lijkt er echter op dat geestelijk verzorgers een 
verschil van mening soms liever vermijden omdat 
ze nogal bang zijn voor het conflict.10 Sommigen 
streven bij hun werk een zwakke vorm van tole-
rantie na, waarin de bestaande differenties onder 
de mom van een goed gesprek worden toegedekt. 
In een multiculturele samenleving is het verschil 
echter het normale geval. Tolerantie betekent dat 
je juist de differenties met en voor de ander ken-
baar maakt, mits dit natuurlijk functioneel is 
voor het welzijn van patiënten. 

Voorwaarde hiervoor is dat geestelijk verzorgers 
bereid zijn om ook hun levensbeschouwing en 
uiteindelijk zichzelf in te zetten in een zorginstel-
ling. Ze maken de eigen geestelijke code vloeibaar 
opdat patiënten vanuit zeer uiteenlopende levens-
beschouwingen, achtergronden, communicatie-
gewoontes, sociale posities, tradities enzovoort 
daarbij kunnen aanhaken. Als er goed contact is, 
maken deze zich de code van de geestelijk verzor-
ger individueel eigen, en dat wil in de meeste ge-
vallen zeggen: gedeeltelijk. Dat kan cliënten hel-
pen bij het verwerken van hun actuele situatie.

– kennelijk zelfs binnen een en hetzelfde genoot-
schap. Zo zijn er bijvoorbeeld ook andere visies 
op het islamitische gebed dan uit onze Duitse ca-
sus blijkt.

Er is in een multiculturele samenleving perma-
nent sprake van een proces van toe-eigening van 
iets vreemds. Een cliënt met een andere levensbe-
schouwing dan de geestelijk verzorger neemt 
diens visie op het geestelijke niet simpelweg over. 
Hij of zij maakt bij de toe-eigening juist eigen keu-
zes. Als beiden vanuit hun individuele raamwerk 
naar bijvoorbeeld een spiritueel verhaal kijken, 
ontstaat tussen hen en deze tekst bij wijze van 
spreken een open ruimte. Deze wordt ingevuld 
door beide partijen, anders is er geen sprake van 
enig begrip. In dit proces worden hun visies op 
het geestelijke niet identiek, al kan er wel overlap 
zijn tussen patiënt en geestelijk verzorger. Ze kij-
ken immers samen naar een en hetzelfde verhaal. 
Maar het verschil in hun perceptie zal in de mees-
te gevallen groter zijn, en blijven, dan de overlap-
pingen. Het wederzijdse verstaan betekent daar-
om niet meer automatisch een versmelting van 
elkaars horizonten, zoals de moderne hermeneu-
tiek beweerde. 

In een multiculturele samenleving blijft men wat 
betreft zingeving veelal uiteenlopende vertrek-
punten hanteren. Maar van daaruit blijkt het juist 
heel vruchtbaar en spannend om naar andermans 
levensbeschouwelijk raamwerk te kijken. Door je-
zelf aan de ander te spiegelen leer je pas wie je 
zelf bent en wat je op levensbeschouwelijk vlak 
belangrijk vindt. De nieuwsgierigheid naar het 
vreemde is een basisvoorwaarde van het bestaan 
in een multiculturele maatschappij, zeker wat be-
treft de omgang met religie.

In de huidige samenleving heb je bij wijze van 
spreken niet meer een vaststaande levensbeschou-
wing, maar deze ontstaat, en wel telkens opnieuw, 
door het contact en de confrontatie met ande-
ren. Dat geldt zeker voor mensen die de opname 

Er bestaat geen neutraal 
vertrekpunt voor geestelijke 
verzorging
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Hij of zij geeft als het ware een eigen standpunt 
al bij voorbaat op. Maar een algemene vorm van 
geestelijke verzorging blijkt niet te bestaan. Tot 
wie richt zich bijvoorbeeld een ‘neutraal gebed’? 
Het geestelijke krijgt op de werkvloer altijd een 
concrete invulling en daar kan een geestelijk ver-
zorger mee aan de slag. Hierdoor zal ten slotte 
ook zijn eigen levensbeschouwelijke profiel (moe-
ten) veranderen. Maar juist zo bouwen we kenne-
lijk in een multiculturele samenleving aan onze 
identiteit. 

4. Besluit
Wat volgt uit deze overwegingen voor de vraag 
naar de geestelijke verzorging in een multicultu-

Geestelijk verzorgers zouden daarom hun levens-
beschouwing niet onder stoelen en banken moe-
ten steken. Er blijkt geen neutraal vertrekpunt te 
bestaan voor geestelijke verzorging. Dat zou ook 
geen recht doen aan cliënten, die juist een profes-
sioneel tegenover zich nodig hebben om erachter 
te komen wat de geestelijke dimensie van hun le-
vensverhaal tijdens de opname in een zorginstel-
ling allemaal behelst. Zonder het inzetten van 
zijn of haar levensbeschouwelijke profiel blijft de 
geestelijk verzorger hun iets schuldig. Hij of zij 
neemt de ander niet echt serieus in het genoemde 
hermeneutische naderings- en onderhandelings-
proces dat kenmerkend is voor het wederzijdse 
verstaan in een multiculturele zorgsetting.

Détail inspiratieboom uit “Het Groeiende Geheugen”, meer dan een stiltecentrum
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reel zorgstelsel? In onze casus uit Duitsland nam 
de collega met zijn vasthouden aan de categoria-
le werkwijze een aparte positie in. Aan de ande-
re kant heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat 
openheid tegenover andermans levensbeschou-
wing geen neutraliteit en indifferentie betekent. 
Vive la différence meent geen onverschilligheid. Dat 
geldt zowel voor de samenleving als geheel als 
voor het werken in een zorginstelling. Een zwak-
ke vorm van tolerantie doet geen recht aan feno-
menen als godsdienst, zingeving, geloof, spiritu-
aliteit of levensbeschouwing en evenmin aan de 
waarde die vele patiënten hechten aan de geeste-
lijke dimensie van hun levensverhaal.

Door de uitersten op te zoeken komt in de gees-
telijke verzorging iets op gespannen voet te staan 
wat helemaal niet in tegenspraak met elkaar 
hoeft te zijn. Openheid voor de ander gaat niet 
ten koste van (zelf-)bewustzijn voor de eigen le-
vensbeschouwing en andersom – al lijkt dit in het 
geval van een conflict zoals in onze Duitse voor-
beeld soms wel zo te zijn. Maar de brede basis 
voor alle varianten van geestelijke verzorging (en 
trouwens ook voor de Krankenhausseelsorge) in een 
multicultureel zorgstelsel en tevens hun gemeen-
schappelijke noemer is het geestelijke zelf. Nomen 
est omen.

In een multiculturele samenleving wordt deze 
dimensie van het bestaan door cliënten en gees-
telijk verzorgers zeer uiteenlopend en individu-
eel ingevuld. Je kunt de visie van een ander niet 
onderwerpen aan je eigen visie bij het wederzijd-
se verstaan. Maar je mag ook het verschil en wat 
dit oproept niet uit de weg gaan. Differentie is er 
immers overal en altijd. Pas door de confrontatie 
van uiteenlopende zienswijzen, waar dit nodig en 
vruchtbaar blijkt voor patiënten, wordt recht ge-
daan aan hun individuele levensbeschouwing. Zij 
hebben in een multicultureel zorgstelsel behoefte 
aan een sterke vorm van tolerantie met een gees-
telijk verzorger als praatpaal, als moedereend, 
als reisgenote of als herder11 – maar bij wijze van 
spreken ook als agent-provocateur. Door een te-
genover te zijn en door handen en voeten te geven 
aan de eigen levensbeschouwing kunnen geeste-
lijk verzorgers patiënten helpen om hun individu-
ele geestelijke code authentiek uit te drukken.




