
Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 17 | nr 75  43 

Voorbij de onteigening
 

 

In deze bijdrage geeft Willem Putman een schets van de theologie van de Ameri-

kaanse theoloog Tom Beaudoin. Elke theologie ontstaat in een historische context. 

Een waarheidsclaim is onmogelijk. Wil de theologie opnieuw toegankelijk worden, 

dan zou ze zich moeten richten op de persoonlijke ervaringen. Voor een geeste-

lijk verzorger moet het erom gaan het leven van mensen in al zijn complexiteit en 

ambiguïteit van binnen uit te verstaan.

Willem Putman

Das Literatentum aber macht die Literatur zum 
Maßstab für den Menschen, während man, davon ist 
Goethe inzwischen überzeugt, umgekehrt die Literatur 
am Menschen messen soll, denn die Wahrheit ergibt 
sich aus dem praktischen Leben, nicht aus der Litera-
tur.

Safranski, Goethe (2013), 385386

MET DE TERM ‘ONTEIGENING’ kwam ik in aan
raking tijdens de voorbereiding van de 
conferentie ‘Voorbij de onteigening’, ge

houden op 11 april 2014 in Zwolle (www.voorbij
deonteigening.nl). De term ontleenden wij aan 
het boek Witness to dispossession van de Ameri
kaanse theoloog Tom Beaudoin. Deze bijdrage is 
een persoonlijke verwerking van deze thematiek. 
Eerst ga ik in op de betekenis die hij geeft aan de 
term onteigening. Als voorbeeld van een theologi
sche benadering die door onteigening is heen ge
gaan, verwijs ik naar de visie die Christa Anbeek 
presenteert in haar inaugurale rede: Aan de heide-
nen overgeleverd. Tenslotte geef ik kort aan welke 
gevolgen dit heeft voor het handwerk van de gees
telijk verzorger.

Onteigening
In de context van religie en levensbeschouwing 
kan de term onteigening bevreemding wekken. 
Mijn eerste gedachte was: het is een juridische 
term die verwijst naar bijvoorbeeld land, dat door 
een instantie onder dwang van iemand wordt af
genomen. Wat heeft dat met theologie of levens
beschouwing te maken? Bij Beaudoin verwijst 
de term allereerst naar een proces waarin onder 
druk van culturele veranderingen de theologische 
vanzelfsprekendheden hun betekenis verliezen. 
Te lang hebben wij theologie bedreven als een ver
schijnsel dat los staat van tijd, plaats en van ons
zelf. Denken, ook theologisch en levensbeschou
welijk denken, staat niet buiten of boven de tijd. 
Elk denken is subjectief en historisch bepaald. 
Het idee van een objectieve waarheid is een illu
sie. Onteigening stelt theologische stromingen on
der kritiek die menen dat zij de universele waar
heid kunnen claimen en die zichzelf opwerpen 
als de hoeders van het enige ware christendom. 
De vooronderstellingen waarop deze theologieën 
zich baseren, worden zelfs binnen deze systemen 
niet meer ter discussie gesteld noch kritisch bere
flecteerd.
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tegratie, consistentie en permanentie, in een cul
tuur die steeds complexer en pluriformer wordt 
en waarin flexibiliteit, spirituele receptiviteit met 
het daarbij horende mild stemmende relative
ringsvermogen noodzakelijk zijn om hoe dan ook 
te kunnen (over)leven’ (335).

Een genealogische benadering
De culturele ontwikkelingen dwingen ons die 
klassieke idealen te ontmantelen. Hoewel het 
heimwee ernaar begrijpelijk is, stelt Beaudoin dat 
er geen oorspronkelijk en ongeschonden christen
dom bestaat. Het christendom zelf is, in zijn woor
den, ‘aanslibsel’. Het is gevormd en hervormd 
vanuit de permanente confrontatie met de diver
se religieuze stromingen, politieke en culturele 
systemen waarbinnen het is ontstaan en heeft ge
functioneerd. Daarom acht hij ook een ‘genealo
gische benadering’ voor de theologie essentieel. 
Genealogie staat voor het kennen van je eigen spi
rituele/religieuze geschiedenis. Want alleen zo 
kunnen wij ontdekken hoe bepaalde claims bin
nen het christendom zijn ontstaan, waarom zij 
zijn ontstaan en wat dat zegt over machtsverhou
dingen. Dat laatste element – wat zeggen theo
logische visies en zeker visies die claimen eeu
wigheidswaarde te hebben over macht – is een 
belangrijke inzet van zijn theologie. Want, zo is 
zijn op Foucault geïnspireerde overtuiging, ach
ter de aanspraken op (uiteindelijke) waarheid van 
theologen en kerkelijk gezag gaan ook machts
claims schuil (zie ook Ter Borg).

Deze benadering kent een structureel en een in
dividueel niveau. Je kunt haar toepassen op theo
logische scholen, documenten van het leergezag 
etc., en de vraag stellen: hoe zijn zij ontstaan, wel
ke belangen staan er op het spel en wie of wat 
wordt hiermee in of uitgesloten? Zo analyseert 
hij een Amerikaans onderzoek naar de beleving 
van religiositeit onder jongeren en toont hij aan 
dat de onderzoekers hun uitgangspunt nemen 
in een specifieke opvatting over christelijke or
thodoxie die aansluit bij de overtuigingen van de 
kerkelijke autoriteiten maar die men binnen het 
onderzoek zelf niet ter discussie stelt. Het is geen 
verrassing dat de analyse van de onderzoeksresul
taten negatief oordeelt over de religiositeit onder 
jongeren. Hun religieuze zoekgedrag spoort niet 
met de geloofszekerheden die de kerk hun voor

Onteigening komt in beeld, en wordt theologisch 
verdedigbaar, wanneer wij oog krijgen voor de ‘ge
vaarlijke macht’ die ook een onderdeel is van het 
christendom en overigens van elk religieus of poli
tiek systeem. Een macht die gemakkelijk tot mis
bruik kan leiden. Niet alleen letterlijk maar ook 
figuurlijk: door mensen een rigide religieuze 
identiteit op te dringen, door een gewenste per
soonlijke (religieuze) ontwikkeling te belemme
ren, door mensen te doen zwijgen over hun twij
fels en gebrek aan instemming met de kerkelijke 
leer, door de veelheid aan religieuze overtuigin
gen te ontkennen. Wie deze confrontatie aangaat, 
ontdekt dat hij of zij zich alleen maar christen 
kan blijven noemen door die vertrouwde identi
teit beetje bij beetje en uiteindelijk helemaal uit 
handen te geven.

Beaudoin kiest hier binnen de christelijke theo
logie een eigen theologische positie. En is zich 
daarvan ook ten volle bewust. Zijn theologie ver
schilt van een theologie die het volhardend vast
houden aan zoiets als een solide en onverander
lijke kern van het geloof voor essentieel houdt. 
Hij plaatst christendom en theologie radicaal in 
de geschiedenis als door en door historische feno
menen die zich in de loop van geschiedenis en in 
confrontatie met de omringende culturen hebben 
gevormd en hervormd. Dit botst met de visie van 
degenen die eraan vasthouden dat er zoiets als or
thodoxie bestaat: een christendom dat zelf buiten 
de tijd staat en dat ongevoelig is voor de ‘corrup
tie’ door historische ontwikkelingen. Hij bekriti
seert de visie waarin men het ‘ware geloof’ pro
jecteert in het verleden dat men beschouwt als de 
tijd waarin wij het oorspronkelijke en onbedorven 
geloof nog aantreffen. In deze visie gaan theolo
gen en kerkleiders ervan uit dat geschiedenis een 
bedreiging vormt voor dit ware geloof. Geschie
denis leidt tot corruptie van het oorspronkelijke 
geloof en is daarmee ook een bedreiging voor de 
ware gelovige. Deze houding of visie levert, aldus 
Hans van den Bosch, die als docent catechetiek en 
praktische theologie verbonden was aan de Katho
lieke Theologische Universiteit te Utrecht: ‘slechts 
een “regressie” op naar tegelijk begrijpelijke en 
gevaarlijke klassieke idealen en normen van in

Christendom is aanslibsel
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in te brengen in de theologie. Want pas daardoor 
kan die theologie betekenisvol worden. Theolo
gie studeren is in de visie van Beaudoin dan ook 
niet het van buiten leren van kennisinhouden, 
het is een ‘spirituele oefening’ en ‘vrijheidsprak
tijk’ waarin het gaat om de vraag wie je bent en 
wat voor jou heilig is. Zo leer ik wat ‘mijn waar
heid’ is, leer ik deze respecteren en relativeren. 
Wie leert de eigen vragen serieus te nemen en kri
tisch te doordenken, kan het eigen ‘belang’ relati
veren en zo de vragen van anderen leren verstaan 
en respecteren.

Deconversion
De term dispossession duikt bij hem ook steeds op 
samen met de term deconversion. Onteigening leidt 
tot deconversion. De term verwijst naar de com
plexe situatie van religie en spiritualiteit in de 
moderne cultuur. Deconversion beschrijft het pro
ces waarin men zich losmaakt van de traditione
le normatieve ideeën en structuren van religie en 
spiritualiteit. Theologen en kerkelijke leiders be
schrijven dit ‘loslaten’ vaak uitsluitend in nega
tieve termen, als iets dat bestreden dient te wor
den en waar niets van te leren valt. De benadering 
van Beaudoin is nu juist in dat proces op zoek te 
gaan naar wat daarin creatief is en uitdrukking 
geeft aan de persoonlijke zoektocht van mensen 
die met hun overgeërfde tradities onderhandelen 
om zo hun persoonlijke spirituele koers te bepa
len. Dit proces van deconversion dient serieus geno
men te worden en vraagt om theologische reflec
tie. Deconversion betekent niet het einde van geloof 
en theologie maar schept ruimte voor een andere 
vorm van geloven en theologiseren. Kerkverlating 
beschouwen als ongeloof, afvalligheid, desinte
resse, laat zien dat je kijkt met een specifieke bril. 
Buiten ons gezichtsveld blijft dan dat mensen ge
loofssystemen opgeven die hen niet meer passen. 
De taal die er gesproken wordt, verstaat men niet 
meer. Het is een geheimtaal die hun niets meer 
onthult over wie ze zijn, over wat voor hen heil of 
onheil is. Maar luister je voorbij hun vaak negatie
ve taal over kerk en geloof, dan hoor je de verlan
gens die achter en onder die woorden schuilgaan 
en die om hertaling vragen.

Theologische heroriëntatie
Het is van belang dat een theoloog zich realiseert 
dat hij of zij zelf deel uitmaakt van de onzekerhe

houdt. Dat zij zich niet verbonden voelen met re
ligieuze instituties waardeert men negatief. Hun 
eigen manier van omgaan met religieuze vragen 
en de andere manieren waarop zij naar gemeen
schap zoeken worden niet gezien, laat staan ge
waardeerd. Zo laat hij zien hoe theologische 
vooringenomenheid de interpretatie van het ge
vonden materiaal bij voorbaat vertekent. Een der
gelijk onderzoek onthult welke belangen er voor 
deze kerkelijke autoriteiten en theologen op het 
spel staan, maar biedt weinig inzicht in wat jon
geren zelf ervaren en beleven. Zo valt er voor de 
kerk dan ook weinig te leren over en van de ande
re wegen die zij gaan.

Ruimte voor de eigen vragen
De genealogische benadering kent ook een indivi
dueel niveau. Dat wordt ook duidelijk uit de le
zing Dispossession: Between Personal en Public Signifi-
cance?, die Beaudoin voorbereidde voor de 
conferentie ‘Voorbij de onteigening’ en die op de 
website is terug te vinden. Hij beschrijft hier hoe 
zijn theologie vorm krijgt vanuit zijn persoonlij
ke, spirituele en door de geestelijke oefeningen 
van Ignatius geïnspireerde zoektocht. Ook dit 
groeiproces is een vorm van onteigening. Onteige
ning echter is meer dan een louter ‘geestelijke oe
fening’. Het betreft, in de geest van Foucault, een 
vrijheidspraktijk zowel op persoonlijk als op 
maatschappelijk niveau. In elk contact word ik 
door de ander onteigend, en dit toelaten is een 
voorwaarde om tot wederzijds verstaan te komen.

Je kunt de theorie niet scheiden van het leven 
zelf. Wie wij zijn, waar wij vandaan komen, hoe 
wij gevormd zijn, het klinkt door in de manier 
waarop wij omgaan met theologie en levensbe
schouwing. Daarom is het belangrijk onder ogen 
te zien waar wij vandaan komen en wat er voor 
ons op het spel staat. Hoe ben ik geworden die ik 
ben? Wat is mijn waarheid? Enerzijds om zo te 
ontdekken welke belangen er voor mij op het spel 
staan. Anderzijds om te leren mijn eigen vragen 

Kerkverlating beschouwen 
als ongeloof laat zien dat je 
kijkt met een specifieke bril
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over God of het heilige is per definitie een denken 
dat zichzelf bij voortduring dient te onteigenen 
omdat het object van dit denken zich niet laat be
heersen of controleren. De durf om met lege han
den te staan is de essentie van het christendom. 
Christelijk geloof is niet zozeer een onaantastba
re verzameling orthodoxe waarheden als wel een 
dynamisch proces dat pas tastbaar wordt wanneer 
mensen het, met alle ambivalenties van dien, 
door hun handen laten gaan.

Onteigening is dus allerminst een negatief ver
schijnsel. Het is in de kern een noodzakelijke dy
namiek, noodzakelijk voor tradities, ook religi
euze en spirituele, die ‘levend’ willen blijven. 
Tradities kunnen alleen overleven wanneer zij 
onteigening toelaten. Beaudoins manier van theo
logiseren veronderstelt een radicale hermeneu
tiek die wij ook terugvinden bij Hans van den 
Bosch. Hij spreekt over de filosofie die het theo
logisch denken kan stimuleren en kan ontledigen 
(een ander woord voor onteigenen). Doel daarvan 
is ‘helder maken dat religieus geloof een vorm 

den die eigen zijn aan het complexe en gefrag
menteerde menselijk bestaan. Theologie en gelo
ven zijn hoogstens pogingen tot theologiseren en 
pogingen tot geloven. Waarheid is niet beschik
baar maar moet altijd en telkens weer gezocht en 
gevonden worden in de eigen historische context. 
Je gaat je realiseren dat er geen enkel systeem is 
dat finaal recht kan doen aan de complexiteit van 
ons bestaan.

Maar als wij het ware christendom niet langer 
als een container kunnen zien, waarin leergezag 
en theologen het geloof onbezoedeld bewaren 
en doorgeven, leidt dat niet tot een theologie die 
met lege handen staat? Ja, zegt Beaudoin, dat is 
zo, maar juist dit vermogen om met lege handen 
te staan vormt de kern van een christelijke theo
logie. In zijn denken komt de onteigening niet 
alleen van buiten (culturele veranderingen). Zij 
wordt in de theologie zelf meegegeven. Denken 

Theologie met lege handen
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Onteigening gaat niet alleen over verlies, maar 
met name over de ruimte waarbinnen een ont
moeting kan plaatsvinden. Een ‘lege ruimte’ is no
dig om een dialoog te kunnen aangaan. Want een 
werkelijke dialoog veronderstelt van en voor bei
de gesprekspartners de ruimte om in en door de 
ontmoeting te veranderen. De lege ruimte heeft 
allereerst als doel de ander in diens anders zijn te 
kunnen ontmoeten. Het is ook de ruimte waarin 
de ander mij als theoloog, pastor, geestelijk ver
zorger mag tegenkomen. In die ontmoeting neem 
ik mijn persoonlijke, gelovige, spirituele, theolo
gische bagage mee – maar heb ik er weet van dat 
het mijn bagage is. Vanuit die bagage kan ik delen 
met de ander, maar hoef ik de ander niet ‘mijn 
waarheid’ op te dringen. Iedere ware ontmoeting 
is een dialogische confrontatie die theoloog, pas
tor, geestelijk verzorger en cliënt niet onaange
daan laat. Beide vaardigheden: het onbevangen 
luisteren en het vrijuit spreken, veronderstellen 
elkaar. De uitdaging is dan: hoe zo te luisteren/
spreken dat ik daarbij recht doe aan de ander en 
recht doe aan mijzelf. Doel van geestelijke verzor
ging is bij Beaudoin dan ook niet de ander tot het 
geloof te bekeren of de kerk binnen te halen. Doel 
van geestelijke verzorging is: mensen tot leven 
brengen, wonden helen, herstellen van leven en 
gezondheid en de kracht die in mensen zelf aan
wezig is mobiliseren.

Spreken uit ervaren kwetsbaarheid
In haar inaugurele rede Aan de heidenen overgele-
verd schetst Christa Anbeek een manier van theo
logiseren die door de onteigening heen is gegaan. 
Niet alleen een onteigening afgedwongen door de 
structurele veranderingen in de cultuur. Ik zie in 
haar benadering ook de persoonlijke ‘genealogie’ 
terug waarover Beaudoin schrijft en waarbij zij 
die ervaringen, waardoor geloof en theologie op 
het spel gezet worden, niet buiten de theologie 
houdt maar juist als uitgangspunt neemt van 
haar theologisch denken. Zij plaatst haar eigen er
varingen met kwetsbaarheid en eindigheid en de 
vragen die deze oproepen (wie troost mij wanneer 
ik ontroostbaar ben) in het centrum van de theo
logische aandacht. Vervolgens onderzoekt zij hoe 
ervaringen van anderen en uit andere religieuze 
en spirituele tradities haar en anderen verder 
kunnen helpen. Haar theologische weg is een plei
dooi om de menselijke ervaring voorop te stellen 

van hermeneutiek is, een manier om sporen in 
het zand van menselijke existentie te lezen. Ge
loof is geen geprivilegieerd weten over of recht
streekse toegang tot The Secret, waarover de rest 
van de mensheid, de ongelovigen, de andersge
lovigen niet kunnen of mogen beschikken, maar 
een historisch en contextueel bepaalde interpre
tatieve leeswijze van de ‘condition humaine’ met 
behulp van wat tradities aanbieden aan wijsheid 
en belofte. Geloof is geen wetenschap, ook geen 
kunst, doch een telkens hernemen van richtingge
vende elementen uit de geloofstraditie(s) om toe
komst te openen en open te houden’ (336).

Fundamenteel wederkerig
Het ter discussie stellen van onze theologische 
vooronderstellingen en vanzelfsprekendheden is 
nodig om zo de ander onbevangen te kunnen ont
moeten en om zonder vooringenomenheid te 
kunnen kijken naar wat zich in geloof en cultuur 
aandient. Het opschorten is meer dan verlegen
heid. Het heeft een doel. Het dient om de cultuur 
of de ander in hun ‘anders zijn’ recht te doen. Om 
het andere of de ander in het/zijn anders zijn te 
kunnen ontmoeten, moet ik mijn persoonlijke, 
gelovige, theologische (voor)oordelen kunnen op
schorten. Van den Bosch spreekt over abandonner.

Niet alleen wij, theologen, pastores, geestelijk ver
zorgers, hebben de ander iets te vertellen, ande
ren hebben ons iets te vertellen (wederkerigheid). 
Religie vormt daarop geen uitzondering. Ook en 
juist daar waar het gaat om zo iets persoonlijks 
als religie en zingeving kunnen wij wat anderen 
denken niet buiten spel zetten. De ander is niet 
louter het object in of van een theologische reflec
tie, is niet de postbus waarin een leergezag de als 
orthodox gemerkte boodschap kan droppen, maar 
speelt zelf op het terrein van religie en zingeving 
een actieve en creatieve rol. Wij dienen de ander 
te zien als de expert van het eigen zingevingssys
teem.

Al ons spreken over God 
zegt iets over ons bestaan 
hier en nu
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laat vallen. Ook andere religieuze en levensbe
schouwelijke tradities doen ertoe. Ook zij vormen 
de neerslag van het menselijk zoeken naar zin en 
betekenis. Ook zij geven ons richtingwijzers die 
ons verder kunnen helpen. Geloof en levensbe
schouwing zijn in deze visie een open source waar
aan alle betrokkenen op hun eigen wijze en van
uit de eigen context kunnen bijdragen. Dit levert 
een methode van theologiseren op waarin Anbeek 
vier stappen onderscheidt:
• Eigen ervaringen en theologie koppelen. Denk 

hierbij aan wat Beaudoin zegt over genealogie.
• De eigen ervaringen en de reflectie daarop ver

breden door in gesprek te gaan met anderen 
(synchroon). Belangrijk is dat de eigen ervarin
gen van kwetsbaarheid van de gesprekspartners 
daarin doorklinken.

• Deze (gelijkwaardige) dialoog levert bepaalde 
waarden op.

• In gesprek gaan met de levensbeschouwelij
ke tradities. Hierbij kiest zij bewust voor een 
meervoud. Deze verbinding leidt tot kennisver
breding en de mogelijkheid te leren van en je 
te verbinden met de waardeoriëntaties die an
deren door de eeuwen heen hebben gevonden. 
Zo ontstaat er naast de dialoog met tijdgenoten 
(synchroon) een dialoog met anderen door de 
cultuur en de tijd heen (diachroon).

De theologische herinterpretatie die Anbeek voor
stelt, biedt aanknopingspunten voor de geestelijk 
verzorger. In de huidige tijd berust de legitimiteit 
van de geestelijke verzorger steeds meer bij zijn of 
haar professionaliteit en steeds minder bij zijn of 
haar confessionaliteit. Er is behoefte aan geeste
lijk verzorgers die als professionals verantwoorde
lijkheid dragen voor het omgaan met existentiële 
vragen en spirituele behoeften. Goede zorg vraagt 
daarom. Het vraagt van geestelijk verzorgers en 
theologen dat zij geleerd hebben hun eigen exis
tentiële vragen theologisch/levensbeschouwelijk 
te verwerken opdat zij met een ‘open taal’ (Oege
ma) mensen de ruimte kunnen bieden hun erva
ringen rond eindigheid en kwetsbaarheid binnen 
de context van hun eigen zingevinggeschiedenis 
te onderzoeken. Dat vraagt een geestelijke verzor
ging waarin de ander centraal staat. Waarin men 
respect en waardering heeft voor de veelkleurig
heid van leven en levensbeschouwing, waarin de 
rijkdom van verschillende wijsheidstradities be

en niet te beginnen bij de andere kant: God of de 
dogmatiek. Zo pleit ook zij evenals Beaudoin voor 
een inductieve theologie.

Ook zij signaleert dat velen de kerken de rug toe 
keren omdat de taal die er gesproken wordt voor 
hen niet langer toegankelijk is. Het is een taal 
voor ‘ingewijden’, die voor hen dode taal (zom-
bietaal, Ganzevoort) is geworden. Toch heeft theo
logische taal wel degelijk iets te bieden aan ruste
loze zoekers. Er bestaat een onlosmakelijke band 
tussen religie en menselijke ervaringen, vooral 
waar het ervaringen van kwetsbaarheid en ein
digheid betreft. Geloof ontstaat als reactie op de 
confrontatie met het lijden en met de kwetsbaar
heid van het menselijk bestaan. Het is een poging 
door die ervaringen heen tot een ‘volheid’ van le
ven te komen. Aan wat velen nu slechts als een le
ge ritualistische taal beschouwen, liggen concre
te ervaringen van menselijk tekort ten grondslag. 
Theologie wordt pas weer ‘spraakmakend’ wan
neer zij de ervaringen rond de gefragmenteerd
heid van het menselijk bestaan weet te verwoor
den en wanneer zij de tongen daarover weet los 
te maken. Dat vraagt een theologische heroriën
tatie. Daarvoor is het noodzakelijk te ‘decoderen’ 
welke existentiële ervaringen in deze taal worden 
uitgedrukt. Dit nadenken over de tragiek van het 
menselijk bestaan is in de christelijke levenskunst 
altijd een centraal thema geweest en bovendien 
beschouwt het als het gezamenlijke fundament 
onder de verschillende religieuze en levensbe
schouwelijke stromingen.

Een vooronderstelling van deze manier van theo
logiseren is, dat al ons spreken over God iets zegt 
over ons bestaan hier en nu. Ook wanneer wij 
daarin spreken over hemel, hiernamaals, schep
ping, genade. Theologische of levensbeschouwelij
ke tradities zijn dan geen pakhuizen met univer
sele waarheden, maar wijsheidstradities met een 
palet van zoekvragen, vindplaatsen en inzichten 
waar wij ook nu nog van kunnen leren. Dat veron
derstelt echter dat elke religie of levensbeschou
wing de eigen claim op de universele waarheid 

De kracht die in mensen zelf 
aanwezig is mobiliseren
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vormen van ‘goed nieuws’ kunnen veranderen in 
de onderlinge ontmoeting. De geestelijk verzor
ger is daarin volgens Beaudoin niet richtingloos, 
maar klaar om te leren, klaar voor de ontmoeting.

Willem Putman was tot zijn emeritaat (2013) als prak-
tisch theoloog en supervisor verbonden aan de Tilburg 
School of Catholic Theology (TST).
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schikbaar en vruchtbaar wordt gemaakt en men 
samen kritisch onderscheidt wat heilzaam en 
heilloos is.

Beaudoin vergelijkt de geestelijk verzorgers met 
de priesterarbeiders uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Een geestelijk verzorger is niet 
louter een toeschouwer die als een deskundig bui
tenstaander, religieus expert of kerkelijk ambts
drager oordeelt over het leven van anderen. Het 
gaat erom het leven van mensen in al zijn com
plexiteit en ambiguïteit van binnen uit te ver
staan door het leven met mensen te delen. Het 
gaat om openheid, vriendschap, solidariteit, ac
tie waarbij men zich dient te realiseren dat er vele 
wegen zijn die naar een volheid van leven voeren. 
Dat vraagt van geestelijk verzorgers dat zij religi
eus/spiritueel meertalig zijn. Niet alleen om prak
tisch beter te kunnen omgaan met mensen met 
verschillende religieuze achtergronden, maar om 
kritisch, genereus en met de nodige relativiteit 
te kunnen omgaan met de eigen religieuze tradi
tie. Het veronderstelt een missie in wederkerigheid. 
Niet het goede nieuws brengen aan wie daar nog 
geen weet van heeft. Maar ‘mijn goede nieuws’ 
delen met het ‘goede nieuws’ van anderen. Beide 

Wie troost mij wanneer ik 
ontroostbaar ben?


