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Ben de Boer

IS DE ‘OLD-TIME RELIGION’ BEZIG met een 
comeback in het land van de geestelijk 
verzorgers? Toen dominees, pastoors en 

rabbijnen geestelijk verzorger gingen heten 
in de wereld van de zorg, wilden ze gaan 
lijken op al die andere moderne hulpverle
ners. De vanzelfsprekende plek van religieu
zen in de wereld van de zorg verdween, de 

zorg zelf werd steeds professioneler en de 
geestelijk verzorger wilde mee in de vaart 
der volkeren. Met een beroepsvereniging, 
een beroepsstandaard, nieuwe opleidingen, 
en dit tijdschrift. Ondertussen zijn veel jon
ge geestelijk verzorgers al niet meer klas
siek theologisch geschoold. En binnen de 
VGVZ is er na jaren van gesprek en debat 
ook ruimte voor ongebonden spirituelen.

Voor sommigen is dat reden tot ongerust
heid. Recent brak Doris Nauer (TGV 71, sep
tember 2013) een lans voor katholieke gees
telijke verzorging. Geestelijk verzorgers 
kunnen in een plurale levensbeschouwelijke 
wereld maar beter herkenbaar zijn en duide
lijk over hun religieuze identiteit; diaconaal
profetisch in een moderne gezondheidszorg. 
Het klinkt stoer, en toch overtuigt het me 
niet. Geestelijk verzorgers in Nederland wer
ken anno 2014 echt in een geseculariseerde 
context en ieder fors beroep op de eigen re
ligieuze identiteit is in de alledaagse com
municatie tot mislukken gedoemd. Geloven 
doe je in Nederland achter de voordeur en 
niet in de publieke ruimte. De al te ferme 
claim op de waarheid van de eigen traditie 
maakt je niet populair bij gespreksgenoten. 
Tom Mikkers had gelijk toen hij de term ‘re
ligiestress’ bedacht: bij al te veel beroep op 
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Eerst Carel ter Linden. Zijn Wat doe ik hier in 
Godsnaam is een persoonlijke zoektocht. Wat 
geloof ik nog en wil ik aan mijn kinderen 
doorgeven? Ter Linden wordt vaak gevraagd 
voor huwelijken waar de één nog wel een 
band heeft met de religieuze traditie en de 
ander ‘niets met God heeft’. Dat werden dan 
geen kerkdiensten, maar wel heel waarde
volle bijeenkomsten. Na één van die huwe
lijksvieringen kreeg Ter Linden het verzoek 
van de directeur van de Arbeiderspers – die 
als gast aanwezig was – om nu zelf eens te 
vertellen wat hij nog wel met God had. Het 
boek begint met dat gesprek tussen ‘gelo
vigen’ en ‘nietgelovigen’ en eindigt er ook 
mee. Heel persoonlijk. Ter Linden kreeg na 
een televisieoptreden weer contact met een 
oude studievriend die nergens in kon gelo
ven maar zich aangesproken voelde door 
zijn oude ‘gelovige’ vriend. Carel ter Linden 
deed de ontdekking dat er tussen hem en 
die vriend van vroeger eigenlijk geen kloof 
bestond. Ze delen dezelfde vragen over het 
leven en zoeken naar mogelijke antwoor
den. Hij pleit dan ook voor meer gesprek 
tussen mensen die zichzelf agnost of atheïst 
noemen en mensen die zichzelf gelovig noe
men. Want tussen mensen die zeggen wél 
en mensen die zeggen niet te geloven zit er 
nauwelijks verschil. Die slotconclusie is ken
merkend voor de irenische toon van het he
le boek.

Ter Linden ontdekt namelijk vooral ook die 
agnost of atheïst in zichzelf. Jarenlang do
minee op een kansel, veel waarde gehecht 
aan de kracht van bijbelse verhalen en op 
het einde van je leven toch ervaren hoe je 
visie op God, Jezus en het hiernamaals stil
zwijgend radicaal veranderd is. Met name de 
ontdekkingen in de natuurwetenschap en de 
persoonlijke confrontatie met ziekte en leed 
maakten het hem onmogelijk om nog te ge
loven in een liefdevolle en persoonlijke God 
die waakt over het lot van mensen. Wie of 
wat is God dan nog wel? Dan blijken vooral 
de bijbelse verhalen beslissend te zijn. Daar
in ontmoet Ter Linden een stem die mensen 
oproept om recht te doen en zorg te dragen 
voor elkaar. Deze stem die ons bestaan mo

God en goden schiet men in de Lage Landen 
als snel in een kramp. Doris Nauer lijkt als 
betrokken buitenstaander dat niet echt te 
beseffen en helpt de Nederlandse geestelijk 
verzorgers dan ook niet veel verder.

Drie boeken die ook in 2013 verschenen, 
doen dat wel. Carel ter Linden, Ruard Gan
zevoort en Christa Aanbeek verhouden 
zich anders tot die geseculariseerde wereld 
waarin godsdienst en religie een margina
le plek innemen. Net als voor Doris Nauer 
is de christelijke traditie hun wat waard, 
maar ze kiezen een ander perspectief op de 
plaats en functie ervan in de moderne sa
menleving. Kort samengevat zeggen ze alle 
drie dat godsdiensten dragers zijn van wijs
heid en inzicht waar deze onttoverde wereld 
niet zonder kan. Religie en religieuze sym
boliek bieden een veelbelovend en rijk le
vensperspectief dat niet gemist kan worden, 
ook niet in de wereld van de zorg. Daarmee 
helpen deze drie theologen ons als geestelijk 
verzorgers op een vruchtbare manier om te 
gaan met religieuze tradities in een pluralis
tische samenleving.

Tussen deze drie boeken zijn er natuurlijk 
ook de nodige verschillen. Zo is Wat doe ik 
hier in Godsnaam van de officieuze hofpredi
kant Carel ter Linden een terugblik op zijn 
theologenbestaan. Het boek is rustig van 
toon en irenisch van karakter. Ruard Gan
zevoort is niet alleen hoogleraar Praktisch 
Theologie maar ook EersteKamerlid voor 
Groen Links. Zijn Spelen met Heilig Vuur is een 
rumoerig vlugschrift om mensen te prik
kelen. En ten slotte het betoog van Christa 
Anbeek, Aan de heidenen overgeleverd, van oor
sprong een inaugurele rede als hoogleraar 
aan het Remonstrants Seminarium. Een 
academische tekst met veel nuances van 
een wetenschapper die zelf jarenlang gees
telijk verzorger was in een GGzinstelling. 
Drie boeken die samen een mooie ‘theologie 
van de geestelijke verzorging’ bieden. Ik wil 
eerst de afzonderlijke panelen van het drie
luik presenteren en dan op een afstandje 
gaan staan kijken om te ontdekken wat er 
voor mij als geestelijk verzorger te zien is.
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gespreksgroep of aan de multidisciplinaire 
vergadertafel betekent dat er een groot be
roep wordt gedaan op hun talent als tolk en 
vertaler.

Ganzevoort is hier heel scherp als hij formu
leert dat het bij deze vertalingsarbeid gaat 
om een dienstbare activiteit. Het gaat er niet 
om dat de oude traditie vertaald wordt naar 
moderne oren. Oude wijn in nieuwe zakken. 
Veel meer nog is het van belang om in veel 
hedendaagse vragen en verbeeldingen de be
langrijke levensvragen te herkennen en te 
doordenken. Vragen die gaan over macht, 
lust en liefde, offer en verzoening, integri
teit of authenticiteit. Hoge en lage cultuur 
(André Hazes en Judith Herzberg) doen 
daarin mee. Theologen helpen de cultuur 
verder als ze de levenswijsheid die in theo
logische tradities verborgen ligt, weten te 
verhelderen voor mensen die nu leven. Het 
gaat daarbij dan niet om de waarheid van 
die tradities, maar om de vraag of ze men
sen helpen in het bestaan. De religieuze tra
dities communiceren niet zozeer waarheid, 
als wel wijsheid – het vermogen om je zo tot 
de wereld en de ander te verhouden dat je 
de weg kunt vinden in het leven (34). Theo
logen als gidsen hoeven niet neutraal te zijn 
in die veelkleurige wereld: ze kunnen wel 
degelijk het kaf van het koren scheiden vol
gens Ganzevoort. Maar wel altijd in verbin
ding, in gesprek en in fragmenten. Tot slot 
schetst hij dan een ‘fragmentarische pu
blieke theologie’ aan de hand van drie ge
loofsdeugden: geloof, hoop en liefde. Steeds 
maakt hij daarbij gebruik van populaire me
dia; een film van Lars von Trier of een lied
je van Paul de Leeuw maakt oude wijsheid 
betekenisvol voor nieuwe oren. De theologie 
die speelt met het heilig vuur van hoop, ge
loof en liefde heeft geen waarheid nodig en 
geen fundament. Wel creativiteit, openheid 
en dienstbaarheid.

Het interessante is dat Christa Anbeek daar 
nu juist moeite mee heeft. In haar Aan de 
heidenen overgeleverd bekritiseert ze Ruard 
Ganzevoort op dit punt. Ze is het eens met 
zijn zoeken naar publieke theologie, maar 

gelijk maakt noemt hij tenslotte God of het 
Essentiële. Ook al heeft dat afstandelijke 
woord niet zijn voorkeur. God dus als een in
nerlijk en beslissend appèl tot verantwoorde
lijk menszijn (141). Vanuit dit nieuwe beeld 
van God krijgen alle klassieke geloofswoor
den hun betekenis. Jezus is degene die dit 
appèl het meest helder heeft verstaan. Bid
den: dit appèl in je innerlijk toelaten. Op
standing: alles wat gedaan wordt in de geest 
van God, gaat niet verloren. Door zo om te 
gaan met de verhalen uit de Bijbel en met de 
christelijke geloofswoorden slaat Ter Linden 
een brug naar mensen die het gevoel hebben 
dat ze het talent voor geloven missen en is 
er inderdaad een ‘flinterdun’ verschil tussen 
‘geloof’ en ‘ongeloof’.

Ruard Ganzevoort is minder irenicus en 
meer rebel. De ondertitel van zijn pam
flet Spelen met heilig vuur is dan ook uitda
gend: waarom de theologie haar claim op 
de waarheid moet opgeven. Die oproep kan 
ook gemakkelijk worden misverstaan. Gan
zevoort is er juist van overtuigd dat de klas
sieke theologie veel te bieden heeft, maar 
dan zonder de claim de waarheid in pacht 
te hebben. Haar waarde blijkt in het ge
sprek met alle andere levenswijsheid in cul
tuur, sport, politiek en economie. Hij pleit 
voor een publieke theologie die afziet van 
taal die alleen intern begrepen wordt (zom
biegeloofstaal).Die nieuwe publieke theo
logie zal zowel de samenleving als de kerk 
goed doen. Ganzevoort spreekt ook net als 
Ter Linden liever niet over God, maar kiest 
voor het ‘heilige’. Daarmee hangt ook zijn 
visie op theologie samen: theologen hebben 
geen religieuze autoriteit maar kunnen het 
spreken van mensen over wat hun heilig is 
duiden. Ze hebben geleerd om ingewikkelde 
religieuze taal te begrijpen en kunnen ook 
optreden als tolk tussen mensen en tussen 
mensen en tradities (17). Karen Armstrong is 
voor hem een goed voorbeeld van zo’n pu
bliek theoloog. Maar veel geestelijk verzor
gers in de wereld van de zorg zullen zich 
ook zo’n publiek theoloog voelen. Denk ik. 
De confrontatie met een lappendeken van 
levensbeschouwelijkheid in het bed, in de 
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beek dan ook niet van plan om dat woord op 
te geven. Theologie mag aanspraak maken 
op waarheid: inzicht gevonden door en beli
chaamd in kwetsbare mensen.

Tot slot. Kijkend naar de drie panelen. Wat 
biedt het de geestelijk verzorger die in een 
levensbeschouwelijk pluraal landschap zijn 
werk doet? Ter Linden, Ganzevoort en An
beek helpen ons als geestelijk verzorgers een 
stuk verder, schreef ik. Waarom? Omdat ze 
duidelijk maken hoe je in een seculiere tijd 
een vruchtbaar beroep op de klassieke re
ligieuze traditie kunt doen. Niet een ang
stige greep naar de ‘oldtime religion’ door 
je levensbeschouwing of religie als identi
teit te zien waarmee je je van anderen on
derscheidt en waarmee je jezelf een plaats 
meent te moeten verwerven op de markt 
van zoekers naar zin. Maar een volwassen 
omgang met tradities als een bron van wijs
heid voor kwetsbare mensen. Zodat je als 
geestelijk verzorger woorden, rituelen, beel
den en gebaren ter beschikking hebt om 
heel verschillende mensen te ondersteunen 
op hun weg door het bestaan. Ook het ver
mogen om in verhalen, liederen, films en 
boeken en beleidsrapporten het verlangen 
naar zin en naar goedheid te ontdekken.

Het is heel terecht dat de religie weer van 
zich laat horen. Maar dan wel graag op een 
manier die dienstbaar is aan mensen. Ter 
Linden met zijn vreedzame pleidooi voor 
een ethisch denken over God, Ganzevoort 
met zijn oproep tot publieke theologie en 
Anbeek met haar zoeken naar een theologi
sche taal die kwetsbare mensen recht doet, 
hebben dat goed begrepen. De drie boeken 
helpen om als geestelijk verzorger op een 
oorspronkelijke en verrassende manier theo
loog te zijn. In de wereld van de zorg waar 
misschien niemand meer weet wat dat 
woord betekent of meent dat juist veel te 
goed te weten.

Ben de Boer is geestelijk verzorger bij Arkin (psy-
chiatrie en verslavingszorg) in Amsterdam

ziet onder de fragmenten wel degelijk een 
gedeeld fundament: de kwetsbaarheid en 
breekbaarheid van het menselijk bestaan 
(46). Geen heilige bron of goddelijke open
baring, maar de ervaringen van kwetsbare 
mensen vormen de basis van een theologie 
die relevant is voor zinzoekende moderne 
mensen. En dan moet die theologie geen 
abstracte verhandelingen bieden, maar ge
worteld zijn in concrete ervaringen van ver
lies en gemis. Anbeek heeft net als Ganze
voort een missie: ze vindt het jammer dat de 
theologie niet meer meedoet in het publie
ke debat. Ze wil het religieuze en culturele 
erfgoed van de christelijke traditie als keu
zemogelijkheid voor mensen openhouden. 
Haar leeropdracht aan het Remonstrants Se
minarium kleurt haar verdere pleidooi. Ge
loof is een kostbare schat die niet verloren 
moet gaan, en overgeleverd zijn aan de secu
liere heidenen is een schraal perspectief. In 
die zin is ze iets conservatiever dan Ganze
voort en ook Ter Linden, omdat beide man
nen deze scheiding tussen gelovigen en se
culieren nauwelijks relevant achten.

Anbeek zoekt uiteindelijk met haar theolo
gie van kwetsbaar leven een nieuwe invul
ling te geven aan de traditionele christelijke 
dogmatiek. Dat deed ze ook al in haar boek 
De berg van de ziel (2013, met Ada de Jong). 
Het is een moedige poging om de schep
ping, het leven van Jezus en het werk van de 
Heilige Geest vanuit ervaringen van verdriet 
en gemis te lezen als bronnen van wijsheid 
om in het kwetsbare bestaan het hoofd bo
ven water te houden. Daarmee komt ze ook 
wel weer heel dicht in de buurt van Ter Lin
den en Ganzevoort. Achter al die geloofs
woorden zitten menselijke ervaringen en ze 
kunnen weer relevant worden als ze vanuit 
die ervaringen worden gelezen. Dan worden 
het vindplaatsen van inzichten (58). De Hei
lige Geest – traditioneel de derde persoon in 
de triniteit, de geest van God die leven geeft 
en herschept – brengt Anbeek in verband 
met luchtigheid. Geest is lucht die het zwa
re leven draaglijk en licht maakt. Op die ma
nier wordt gestolde traditie weer geleefde 
waarheid, en anders dan Ganzevoort is An


