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Over processen van innerlijke omvorming

Door: Dr. Ton Jorna

In de gewijzigde Beroepsstandaard van de VGVZ is spiritualiteit toege-
voegd aan de definitie van geestelijke verzorging. Van spiritualiteit wordt 
gezegd dat het gaat om ‘processen van innerlijke omvorming’. Ton Jorna  
vindt dat met deze toevoeging een kernwaarde van het beroep van geeste-
lijk verzorger nu expliciet is verwoord. In dit essay brengt hij onder woor-
den wat hij onder die innerlijke omvorming verstaat en onderzoekt hij hoe 
geestelijk verzorgers daarbij betrokken kunnen zijn en welke begeleiding 
er van hen gevraagd wordt. 

Paradox
De dichtregels uit de titel zijn van Hans Faverey. 
Ik kwam ze tegen toen ik op het punt stond aan 
dit artikel te beginnen. Beter kan ik het zelf niet 
zeggen, dacht ik: dat is wat ik in dit essay uiteen 
wil zetten. Het citaat geeft namelijk precies aan 
waarom het van levensbelang is dat ‘deze’ ander 
die omhoog zit of vol is van iets in ‘deze’ situatie 
gehoord en gezien wordt door ‘deze’ geestelijk ver-
zorger, met welke levensbeschouwelijke achter-
grond dan ook. Bovendien ligt in het citaat ook de 
paradox besloten die kenmerkend is voor bege-
leiding in situaties van ziekte, tegenslag en crisis: 
door ‘aan jou’ ‘mijn’ verhaal te doen van de situatie 
waarin ik verkeer zeg ik weliswaar ‘ik’, maar weet 
ik tegelijkertijd niet wie dit ‘ik’ in de ontstane situa-
tie is. Al mijn aandacht gaat daar nu heen en houdt 
me bezig en bezet, maar ‘ik’ weet niet wat er dieper 

in mijzelf gebeurt of wat ontsloten en verhelderd 
wil worden. Om te bestaan blijk ‘ik’ ‘jou’ nodig te 
hebben die mij ziet. 

Dat is wat ik lees in de dichtregels van Faverey, 
waarmee die regels mijns inziens tevens een rake 
omschrijving zijn van het werk van een geeste-
lijk verzorger. Er ligt in besloten dat wanneer het 
luisteren, waarnemen en spreken naar en vanuit 
diepte wordt beoefend in een relatie die inderdaad 
relatie is, deze kunst en kunde een zingevende bij-
drage levert aan de actuele situatie van de ander, 
en bij nader inzien aan zijn hele leven. 

De paradox van geestelijke verzorging is vervolgens 
dat dit wel de zin is van geestelijk werk, maar dat 
de geestelijk verzorger dat niet als doel mag nastre-
ven. Hij moet juist alles loslaten om in het hier en 
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van innerlijke omvorming te begeleiden. Daarnaast 
dient hij zelf deze weg af te leggen, noodzakelijk 
om de ander in zijn situatie van binnenuit te kun-
nen lezen. De geestelijk verzorgers die processen 
van innerlijke omvorming met recht tot hun exper-
tise rekenen, hebben zich deze expertise dus eigen 
gemaakt door een combinatie van introspectie, 
reflectie en studie. En dan nog is innerlijke omvor-
ming niet iets dat de geestelijk verzorger als het 
ware kan ‘leveren’. Zo’n proces moet het hebben 
van ‘relatie’ en ‘diepte’, en ook de cliënt moet dat 
willen en zoeken. Alles moet dus kloppen: zowel de 
actuele binnenkant van de cliënt als de scherpte-
diepteblik van de geestelijk verzorger. 

Een eigen weg, dankzi j  deze ander 
Met processen van innerlijke omvorming wordt 
verwezen naar dat wat in een mensenleven zich 
kan en ten diepste zich ook wil voltrekken: een 
‘hunkering naar transformatie’ (Armstrong). Het 
voltrekt zich aan de hand van situaties die zich in 
dat leven voordoen, als de confrontatie met het 
leven en met zichzelf wordt aangegaan, dat wil 
zeggen dat wanneer innerlijk gebeuren wordt toe-
gelaten en gevolgd, de dynamiek van het inner-
lijk leven zijn werk kan doen. Deze omvorming in 
menselijkheid is daarmee een onderneming van 
en in de persoon om in contact te komen met wat 
‘waar en werkelijk’ (Rilke) is. 

Dat gebeurt niet zomaar. Het gebeurt als nood-
zaak en verlangen manifest zijn geworden, vaak 
door een breukervaring – een scheidingservaring 
die het ik scheidt van het leven om hem heen en 
die tevens verdeeldheid teweegbrengt in die mens 
zelf – die het begin is van de ontdekkingstocht. Of 
de weg naar binnen daadwerkelijk wordt ingesla-
gen en als innerlijke aangelegenheid wordt gezien, 
is dan ook nog maar de vraag. Soms lijkt het toe-
val als het ervan komt, soms worden er heel wat 
omwegen bewandeld, en niet zelden is de betrok-
kene afhankelijk van een ander die ‘hem’ ziet en 
ontmoet. Dankzij zo’n liefdevolle ander wordt die 

nu te zijn, om door openbaarwording te kunnen 
zien wat zich roert, wat in ogenschouw genomen 
en gezien wil worden, waarna vervolgens kan blij-
ken dat er sprake is van ‘processen van innerlijke 
omvorming’.
  
Spir itual i teit
In de gewijzigde Beroepsstandaard waartoe op de 
ledenvergadering van de VGVZ d.d. 7 juni 2010 is 
besloten, is spiritualiteit toegevoegd aan de defini-
tie van wat geestelijke verzorging in en vanuit zor-
ginstellingen is, nevengeschikt aan zingeving. Voor 
beide aanduidingen geldt dat ze zijn opgenomen 
‘vanuit en op basis van geloof- en levensovertui-
ging’. Ter verduidelijking van spiritualiteit wordt 
gezegd dat het daarbij gaat om ‘processen van 
innerlijke omvorming’. De opstellers van deze ver-
nieuwing stellen ter toelichting ‘dat het met name 
in de processen van innerlijke omvorming van het 
grootste belang is dat een begeleider niet sturend 
aanwezig is’ en wijzen er vervolgens op ‘dat een 
periode van geestelijk niet-welbevinden cruciaal 
kan zijn in het omvormingsproces’. 

Ik onderschrijf zowel de toevoeging als de uitwer-
king, maar ze geven mij tevens stof tot nadenken 
en roepen drie vragen op: 1) wat verstaan we onder 
processen van innerlijke omvorming, 2) wanneer 
zijn ze in de geestelijke verzorging aan de orde, 3) 
hoe ziet de begeleiding er dan uit en wat maakt de 
cliënt dan door? 

Ik plaats een kanttekening bij wat in de toelichting 
als vanzelfsprekend wordt gesteld, namelijk dat 
‘Als geen andere … deze processen het primaat en 
werkdomein [zijn] van de geestelijke verzorging’. 
Ik onderschrijf dat, maar heb mijn twijfels. Als ik 
afga op de praktijksituaties die mij ter ore komen 
(hetzij de kortdurende sociale contacten, hetzij de 
langdurige), als ik de geringe duur en op kennis en 
vaardigheden ingestelde programma’s bezie van 
de diverse masteropleidingen, vraag ik mij af of de 
werker daar is toegerust om dergelijke processen 
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productief (er zal dan geen sprake zijn van inner-
lijke omvorming, want in het innerlijk gebeurt 
dan immers niets) ook schadelijk voor de betrok-
kene, want die wordt niet gezien maar gebruikt. 
Zo belangrijk is dus een eigen doorgaand leerpro-
ces waarin meer en meer sprake kan zijn van een 
decentratie van het ik.
 
Belangeloosheid
Processen van innerlijke omvorming zijn in wezen 
dan ook niet te overzien of in kaart te brengen. 
Focus moet steeds weer zijn de onlosmakelijke 
samenhang van het zichtbare en onzichtbare leven. 
En daar is het leven zelf voor: mijn, dit, het leven, 
leven als een onafzienbaar gebeuren, het leven 
van alledag. Een geestelijk verzorger mag natuur-
lijk wel weet hebben van zo’n mogelijke weg door 
het leven, maar hij moet daar paradoxaal genoeg 
belangeloos in (gaan) staan wil het wat kunnen 
worden. Alleen het heden als heden kan dankzij 
‘tussenruimte’ en ‘diepte’ een bijdrage leveren aan 
processen van innerlijke omvorming. En of dat het 
geval is, moet blijken, maar op het moment – het 
hier en nu – doet het er niet toe. Dan moet hij zich 
concentreren op de actuele situatie van de betrok-
kene die noopt tot een hartscontact, en de enige rol 
die de geestelijk verzorger dan heeft te vervullen, is 
die van geestelijk vroedvrouw: degene die, waar de 
ander vol van is, helpt te uiten en zijn actuele situ-
atie te verhelderen. 

Zo’n begeleider maakt de weg vrij in plaats van 
die voor de ander uit te uitstippelen. Hij leidt niet, 
maar volgt deze ander in deze situatie, luistert naar 
de achterliggende werkelijkheid, en kan dan tot 
een inzicht komen dat treffend is voor het nú van 
de betrokkene, zodanig dat deze daarin de begelei-
der kan ‘volgen’. 

Of de begeleider belangeloos is, blijkt uit zijn 
inzichten. Zijn ze bedacht en is zijn wil bepalend 
om het zó te zien, dan is er eigenbelang in het spel 
en zal de betrokkene dat merken of voelen. Zijn 

innerlijke weg begaan en begaanbaar, omdat diens 
echte woorden bemoedigen en diep van binnen 
zodanig beaamd worden dat de persoon ‘de moed 
heeft tot zichzelf’ (Hillesum), want het blijft een 
meanderende weg van de betrokkene zelf.

Wat kan een ander dan precies te bieden hebben? 
Een ander kan een rol spelen als ‘nuttig obsta-
kel’, als iemand die gewild of ongewild tegenspel 
biedt. De ander kan ook een geschenk zijn op je 
ontdekkingstocht. In principe kan iedereen, elke 
hulpverlener bewust of onbewust die positieve 
rol vervullen, ook als hij geen weet heeft van of 
geen affiniteit heeft met ‘processen van innerlijke 
omvorming’. Maar een hulpverlener kan die pro-
cessen ook frustreren, tegenhouden of op de een of 
andere manier veroordelen, namelijk als zijn wer-
kelijkheid ophoudt bij de ongebaande wegen, bij de 
horizon, bij wat zich in het verborgene voltrekt. 
Is een geestelijk verzorger dan altijd ‘beter’? Niet 
als zijn werkelijkheid juist voorbij de horizon 
begint en hij zijn aandacht daarop focust. Als het 
hem immers om die onzichtbare werkelijkheid 
gaat, kan de geestelijk verzorger als een wegwijzer 
de weg er naartoe denken te bekorten, als een brug 
de route aangenamer of minder zwaar te maken, 
en als een gids de ander helpen zich in die onzicht-
bare werkelijkheid te bewegen. En soms gebruikt 
hij daarvoor zelfs een stappenplan. 

Met zo’n benadering zijn mijn inziens processen 
van innerlijke omvorming niet gebaat. Deze wijze 
van begeleiden riskeert een spiritueel bedoelde 
gang te forceren door hoe dan ook te focussen op 
de onzichtbare werkelijkheid om daarmee spiritu-
ele kwaliteiten binnen te kunnen halen en zo de 
dagelijkse gang in het zichtbare leven uit het oog te 
verliezen. Spirituele kwaliteiten zijn juist een toe-
gift doordat de persoon zelf diep ergens doorheen 
is gegaan. Daarom dient een begeleider iemands 
leven niet toe te eigenen, zijn levensruimte niet te 
ontnemen om de eigen weg te volgen, zijnde zíjn 
ontdekkingsreis. Dat is behalve nutteloos of contra-
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ken en tegelijkertijd of afwisselend zichzelf daarin 
tegenwerken. 

Daarnaast werkt de omgeving vaak tegen, omdat 
men de betrokkene (haast letterlijk) niet kan vol-
gen. Vanuit die angst voor het ongewisse van de 
situatie van de ander kunnen hem dan ook slechts 
gebaande wegen worden voorgehouden, ook al 
is duidelijk dat die geen soelaas bieden. Als dan 
toch een uitweg uit de pijn wordt gezocht in het 
bekende, betekent dat steevast dat wordt afgezien 
van het onbekende. 

Maar de actuele situatie loopt verder voorbij de 
vaste betekenissen; dan komt spiritueel ingestelde 
geestelijke verzorging het best tot zijn recht. Dat is 
ook de reden dat de ongewisheid een van de meest 
kenmerkende aspecten is van de geestelijke ver-
zorging. Die bewuste ongewisheid komt ten eer-
ste tot uiting in de vragen waarmee de geestelijk 
verzorger steeds zou moeten beginnen: hoe ver-
houdt deze situatie zich tot deze mens, en hoe ver-
houdt ‘mijn’ actuele situatie zich tot wie ‘ik’ ben 
gezien ‘mijn’ levensverhaal. Vervolgens is ongewis 
(dat wil zeggen niet eenduidig) waar levenszaken 
naar verwijzen als ze zich aandienen. En ten slotte 
is van tevoren niet te zeggen wat er in het contact 
gaat gebeuren, noch wat er kan of moet gebeuren, 
noch wat er – als het lukt op deze weg te komen – 
in de tussenruimte dan ontsloten of verhelderd wil 
worden. In het besef van en de omgang met deze 
drieledige ongewisheid kan uit het onzichtbare 
niemandsland zichtbare ‘aangroei’ van leven voort-
komen. Voorwaarde om de ongewisheid van de 
ander aan te gaan is dat de geestelijk verzorger zijn 
eigen ongewisheid kent, die heeft leren verdragen 
en uithouden, en ook als hij het in situaties echt 
niet weet dat met rust te laten en/of het met de cli-
ent kan delen.

Onderweg vervagen de gebruikelijke dichotomieën 
als actief - passief, binnenwereld en buitenwereld, 
oppervlakte en diepte. Je zou ook kunnen zeggen 

zijn inzichten daarentegen geboren uit innerlijke 
ruimte, dan wordt de ander gezien en zijn leven 
beaamd, en zal de betrokkene dat dankbaar in ont-
vangst nemen en zijn weg met deze voeding verder 
vervolgen. 
De begeleider is derhalve een onbaatzuchtig instru-
ment. Hij heeft niet zichzelf op het oog, maar wil 
de ander van dienst zijn door hem goed te horen 
en waar te nemen. Zo’n onbaatzuchtig instrument 
ben je niet door geloof of kennis, maar doordat je 
op jouw weg diepte hebt gevonden en daar wer-
kelijkheid hebt ontmoet, van waaruit je je kunt 
verbinden met de ander en daardoor als zicht-
licht beschikbaar kunt zijn in de duisternis van de 
ander.

Ontdekkingsreis
Een proces van innerlijke omvorming is niet iets 
dat zich eenmaal voltrekt, waarna je voor de rest 
van je leven klaar bent. Het is een levenslange 
onderneming waarvoor elk moment potentieel van 
betekenis is. Zijn die processen dan in elk mensen-
leven vanzelfsprekend aan de orde en voltrekken 
ze zich hoe dan ook? 

Ja en nee. Ze kunnen zich voltrekken zonder dat 
het bewust zo gezien wordt, ze kunnen zich ook 
niet voltrekken en wel zo benoemd worden. Soms 
is het geen proces maar een schokkende revolutie 
of een nauwelijks merkbare verschuiving. Het kan 
beginnen met een breukervaring – een ervaring die 
de betrokkene overkomt en waar hij geen invloed 
op lijkt te hebben – maar het kan ook een keuze 
zijn op basis van een al lang sluimerend verlangen. 
Zo zijn er talrijke momenten waarop de betrok-
kene voor de keuze staat om op de vertrouwde 
voet verder te gaan, of de weg van het ongewisse in 
te slaan en alles wat die weg brengt te aanvaarden. 
Want ook al weet je niet wat je te wachten staat, 
dat het minder comfortabel of zelfs pijnlijk zal zijn, 
kan mensen ervan weerhouden een diepe intuï-
tie van hunkering naar transformatie te honoreren. 
Met andere woorden: de betrokkene kan meewer-
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Maar dan ben je wellicht al een eindje op weg. 
Eerst is er veel herhaling, zo lijkt het, en het schiet 
niet op, zo vind je. Dit klinkt vaag, zeker voor ons 
rationele geesten, maar in het vage en onzicht-
bare is wat Buber zo treffend noemt ‘de onwille-
keurige werking der existentie’ werkzaam, en onze 
intuïtieve, gevoelige ziel kan dat wel verstaan. We 
weten immers dat er altijd iets is in ons dat verder 
is dan wij zijn, dat ons voorbij het ego aanspreekt. 
Het is die ziel die het kleine ik uitnodigt plaats te 
maken voor een ruimer ik dat latent al aanwezig 
is, maar dat door het eigenmachtige ik niet zomaar 
wordt toegelaten: eerst de weerstand botvieren om 
deze vervolgens een keer te laten varen. Dat is dan 
een markerend moment, wanneer een mens zich 
opricht en tegelijk zijn kop buigt. 

Soms is er een duidelijk voorval: dat de buitenwe-
reld bij je binnendringt, dat ervaringen uit je ver-
leden aan het licht willen komen, dat als alles wat 
je hebt ingeslikt omwille van de ander eruit moet 
en gedeeld wil worden, dat je alles wat je anderen 
hebt aangedaan niet meer kunt verdragen. Maar 
het is niet altijd duidelijk wat de herkomst is van 
dat wat zich roert. Wellicht is het de ziel zelf die het 
aan de dag brengt. Mogelijk komen alle ervaringen 
uit je leven die op de een of andere wijze schei-
ding teweegbrachten een keer langs om onder ogen 
gezien te worden. ‘Alles op zijn tijd’ (mijn moeder) 
en ‘geduld is alles’ (Rilke). En als dat gebeurt probe-
ren we in eerste instantie hardnekkig onze identi-
teit te handhaven. Die hebben we met veel moeite 
opgebouwd en heeft ons veel gebracht. Die geven 
we niet zomaar op, ook al zien we de beperkingen 
ervan. Liever venten we eerst wat verhardingen uit 
– het is de schuld van de ander of van wie of wat 
dan ook – dan dat we het eigen aandeel zien. 
Toch wil het daar een keer van komen. Alles wat je 
raakt en dat aanhoudend pijnlijk aanwezig is, wil 
doorleefd worden. Dat doen we zoals Ricard (2005, 
p. 223) het verwoordt door ‘onze innerlijke blik op 
die emotie zelf gevestigd [te] houden’. De cliënt 
vertelt, de begeleider luistert, neemt waar, laat het 

dat ze steeds tegelijkertijd werkzaam zijn. In alle 
opzichten zijn processen van innerlijke omvor-
ming namelijk paradoxaal van aard. Zo horen leven 
en dood bij elkaar: door te sterven aan wensen die 
op angst zijn gebaseerd, aan het oneigenlijke ik 
dat muren om zich heen heeft gebouwd uit zelf-
behoud, komt er meer aan leven vrij waarin het 
zelf meer te voorschijn komt - vooropgesteld dat 
de geestelijk verzorger zelf in het contact vrij van 
angst is, zodat het ook in liefde kan gebeuren. 

Pijn en hunkering
Wat maakt nu dat ‘processen van innerlijke omvor-
ming’ zo’n speciale benadering vergen? Waarom is 
het allemaal zo heikel, zo omgeven met angst en 
vrezen? Zo ongewis en langdurig en tegelijkertijd zo 
concreet en van alledag? Waarom worden mensen 
erdoor aangetrokken en waarom lijken er maar wei-
nig mensen die weg te gaan of ermee door te gaan?

Het is, kortweg gezegd, de pijn die mensen op weg 
stuurt en in beweging brengt, en het is dezelfde 
pijn die hen er vaak ook weer van doet afzien. Het 
is dus de vraag of de drijvende hunkering het wint 
van de regerende wensen. 

Transformatie is ook niet niks: je wordt binnen-
ste buiten gekeerd, en dat heb je te ondergaan. Je 
gewone leven en je werk gaan vaak gewoon door, 
terwijl je aan de binnenkant wie weet wat voor 
beproevingen doorstaat en pijnlijke kwesties door-
leeft. Maar als de hunkering het wint en de inner-
lijke weg beklijft, is dit een terugkerend gegeven, 
met pauzes en verlichtingen tussendoor, en als toe-
gift een kwaliteit van zijn. De omvorming kan traag 
gaan en opeens vaart krijgen, ieder heeft zo zijn 
eigen tempo, maar hoe steiler en zwaarder de berg, 
hoe weidser het uitzicht, en echt verwerken doen 
we toch vooral door het ergste verdriet, het groot-
ste verlies, de zwaarste opgave. Die brengen ons – 
altijd weer verrassenderwijs – dieper in onze eigen 
waarheid die tegelijk waarheid van het leven blijkt 
te zijn. 
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`Waarom vertel ik u dit toch allemaal, waarom bent 
u zo aardig?´ Ik kijk hem wat vragend aan. Hij heeft 
in tijden niet zo gepraat, zegt hij. Anderen vinden 
dat hij flinker moet zijn en dat vindt hij zelf eigen-
lijk ook. `Ik houd hier maar een zielig verhaal.´ Dan 
zeg ik hem uit de grond van mijn hart: `Ik vind u 
niet zielig. Wat u vertelt is juist vol van ziel, er leeft 
heel veel in u´. Ik zie dat zijn gezicht opklaart, hij 
bevestigt het: `Ja, dat is waar´.

Er komen meer verhalen los, fragmenten uit zijn 
leven waarin pijn, verdriet, eenzaamheid, teleur-
stelling te beluisteren zijn. Hij is zelf verbaasd: 
hij heeft deze kant van zijn leven nooit eerder zo 
sterk beleefd en gedeeld, hij wil vooral niemand 
beschuldigen of afvallen. Hij is opgegroeid in een 
gezin met 16 kinderen en heeft zijn jeugd, net als 
veel van zijn broers en zussen, grotendeels doorge-
bracht op een internaat. Zijn familie is altijd als ‘los 
zand’ gebleven, de contacten waren oppervlakkig. 
Af en toe was er een extraatje, zijn moeder bracht 
hem dan een zelfgebreide wollen trui. Maar hij was 
er allergisch voor, kreeg overal uitslag. Toch moest 
je dankbaar zijn.  

Ze konden bijna een elftal vormen met de broers. 
Vader stond in het doel. `Mooi was dat´. Ook die 
herinnering komt boven. Mooi was ook het zingen 
in de kerk als koorknaap, of het meelopen in een 
processie. Vooral op hoogtijdagen, wanneer alles zo 
feestelijk was en hij zich zo kon overgeven aan de 
lofzang. Hoe graag zou hij nog iets van dat heilige 
beleven, maar hij zou niet weten hoe, na alles wat 
er gebeurd is.

De lunchkar wordt binnen gereden en mijnheer 
mag zijn bestelling doen. Als het eten voor hem 
staat, schudt mijnheer zijn hoofd. Hoe wonderlijk 
is het wel niet dat hij zo heeft kunnen praten. `Ik 
ben altijd wat teruggetrokken, op mezelf´. Ik voel 
hoe noodzakelijk het contact is en bied hem aan 
om hem thuis (mijnheer verwacht snel haar huis te 
mogen) nog eens te bezoeken. We nemen afscheid 

tot zich doordringen en zegt wat daardoor bij hem 
naar boven komt als inzicht. De begeleider zal zich 
niet bezighouden met het bedenken van de oorza-
ken, maar gericht zijn op het verstaan van het ver-
haal van de pijn. Wanneer het lukt de pijn te voe-
len en te verstaan, en dit dus met elkaar te delen, 
dan is de emotie in kracht afgenomen en is er wat 
ruimte in de ander ontstaan.

Zielvol
Tot hier gekomen zult u lezer wellicht een voor-
beeld willen, het liefst uit de praktijk van de gees-
telijke verzorging. Ik heb al gerefereerd aan Arm-
strong en Hillesum, grote voorbeelden, maar deze 
kreeg ik van een geestelijk verzorger aangereikt:

Wanneer ik me voorstel als geestelijk verzorger 
geeft mijnheer A. aan dat hij katholiek is maar er 
al jaren niets meer aan doet. Ik zeg hem dat ik niet 
namens een geloof of kerk kom, maar om aan-
dacht te hebben voor hoe het met hem gaat. Een 
ziekenhuisopname kan veel teweeg brengen. Hij 
beaamt dat, hij heeft al een hele reeks onderzoe-
ken achter de rug maar er is nog niets duidelijk 
geworden. Het gaat hem niet snel genoeg. Het blijft 
allemaal zo vaag, moppert hij. 

Omdat het gesprek wat op gang komt, vraag ik of 
ik een stoel mag bijschuiven. Hij begint te vertellen 
over hoe hij, na een val in zijn huis, in het zieken-
huis is gekomen. Maar hij is al langer aan het tob-
ben, het leven valt hem zwaar. ‘Ik denk iedere dag 
aan de dood’.

Ik vraag hem welke gedachten hij heeft. Waar 
denkt hij aan? Hij vertelt dat hij gescheiden is, 
maar dat dat niet het ergste is. Drie jaar geleden is 
zijn zoon verongelukt. Hij begint te vertellen over 
die noodlottige dag, hoe zijn zoon op zijn ligfiets op 
weg naar zijn werk werd geschept door een vracht-
wagen. ´Ik mis hem zo verschrikkelijk, iedere dag 
weer´. Zijn ogen schieten vol tranen en een tijdje 
zitten we zo samen. Ik leef met hem mee.
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binnenkant volgt en dat de ander weet te honore-
ren in een treffend verstaan? 

Laat ik eerst zeggen hoe ik een contact van tus-
senruimte en diepte niet zie gebeuren, namelijk 
als geloof of kennis die als een mal over de situ-
atie van de ander wordt gelegd, of die voorkomt 
uit de ik-beslotenheid van de begeleider zelf: ‘kop 
op, houdt de moed erin’. De mal verwijst naar 
zo’n dooddoener, naar reproductie, naar kennis uit 
tweede of derde hand en met de cognitie als bepa-
lend medium. In zo’n contact mis ik de impuls 
uit het niets, het in zicht komen uit eerste hand. 
Het antwoord wordt niet geboren maar bedacht, 
de ander wordt dan ook niet echt gezien. Het ant-
woord kan desalniettemin enige waarde hebben, 
maar niet de waarde van een open hart en een 
open geest. Geloof en kennis staan natuurlijk ook 
voor een intentie en een weten en kunnen aan 
mensen ten goede komen, maar voor de geeste-
lijke verzorging waar we het nu over hebben, zie ik 
authentieke belichaming in verbinding met deze 
ander in deze situatie als voorwaarde. De ander 
heeft dan niets aan gereproduceerde interventies 
van de begeleider en ook niet aan zijn wilskracht 
om te proberen die aan de situatie op te leggen. 

Wat ik in Echte woorden heb willen zeggen met 
begrippen als ‘tussenruimte’, ‘circulatio’ en ‘zin-
samenhang zien’, trof ik onlangs in een ruimere 
doordenking aan in de ‘Theorie U’ die met name 
door Senge en Scharmer uit eigen onderzoek en 
gedane praktijken is voortgekomen. De letter U 
verwijst in zijn vorm naar de wijze waarop echte 
communicatie verloopt. In de linkerkolom wordt 
geluisterd, gekeken, gelezen, verzameld. Al het ver-
zamelde wordt meegenomen naar beneden waar 
het vooral moet worden losgelaten, zowel die infor-
matie als onze gehechtheid daaraan en onze nei-
ging de afloop te willen sturen (Senge, p. 11). Aan 
de onderkant van de U, in de bocht, in het hart 
van het hart, wordt de gefragmenteerde informa-
tie omgeslagen en omgesmeed tot een duidelijk 

en bedanken elkaar voor het gesprek. `Hoe dit heeft 
kunnen gebeuren´, zegt hij ontroerd en voegt er na 
een kleine pauze aan toe: `dat laten we in het mid-
den!´  

In dit contact gebeurt het: het innerlijk ontsluit 
zich. Wat de cliënt ‘zielig’ vindt, vindt de geeste-
lijk verzorger juist ‘zielvol’ en daarmee wordt, tot 
zijn eigen verbazing en genoegen, zijn innerlijk 
gehoord en gezien. Tot dat moment heeft hij altijd 
zijn innerlijk afgewezen en eronder gehouden, nu 
toegelaten en ontvouwd. Dit gesprek toont dat er 
een noodzaak was om zich uit te spreken en dat er 
in een dergelijk contact zin kan worden gevonden 
dankzij de liefdevolle en ontvankelijke houding van 
de geestelijk verzorger. 

Zo zijn er talloze voorbeelden te geven, maar met 
wie niks aan de hand is of wie zijn ‘noodzaak’ met 
een pilletje of anderszins kan oplossen, heeft geen 
werk voor een geestelijk verzorger als vroedvrouw. 
Een vroedvrouw kan immers alleen van dienst zijn 
als de ander zo vol van iets is dat het ontsloten wil 
worden, en de vroedvrouw daar bovendien contact 
mee heeft. 

Het voorbeeld laat ook heel goed zien dan het bij 
processen van innerlijke omvorming niet alleen of 
zelfs niet primair gaat om grote gebeurtenissen. 
Ook kleine, uiteenlopende gebeurtenissen, ogen-
schijnlijk eenvoudige voorvallen of details kunnen 
aanleiding zijn voor een gesprek met een geestelijk 
verzorger dat de cliënt verder brengt, al dan niet in 
één of meerdere gesprekken. De grote voorbeelden 
die ik eerder aanhaalde spreken misschien meer 
tot de verbeelding, ze vertegenwoordigen niet een 
of andere grootse norm. Ieder moet zijn eigen gang 
gaan. Wij hoeven niet de weg af te leggen die ande-
ren al hebben afgelegd en ons evenmin met ande-
ren te meten.

Wijze van contact
Hoe ziet zo’n contact eruit dat het verhaal aan de 
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omvorming aan bij de vele individuele existenti-
ele zoektochten die in onze tijd gaande zijn aan de 
hand van de dagelijkse dingen die ons beroeren en 
bezighouden met steeds de keuze of we ze aan-
gaan of uit de weg gaan. 

Op grond van het bovenstaande kunnen we vast-
stellen dat mensen hun noodbeleving of levens-
situatie in feite heel precies weergeven, dat in de 
onthulling de verhulling ligt opgesloten die nu ont-
huld kan worden, dat het inzicht waar de begelei-
der mee komt altijd verrast en tegelijkertijd door de 
cliënt beaamd wordt, dat uit liefdevolle aandacht 
en interesse van de begeleider inzicht geboren 
wordt, dat slaat op deze situatie van deze ander, en 
dat het ook ‘goed’ gaat als de begeleider de onder-
neming van de ander volgt en niet tot zíjn onder-
neming maakt, ook niet op momenten dat het de 
ander ‘slecht’ gaat, hij kan het verdragen en laten. 
Dan kan ook hier sprake zijn van een paradox: het 
gaat me naar beleving slecht, het gaat me in wezen 
goed.
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zicht op het geheel in de actuele situatie. Dat is 
het stille moment dat de situatie van de ander op 
een laag dieper wordt verstaan. In de rechterko-
lom komen dan de juiste woorden op waarin zijn 
toekomst zich ontvouwt. Wat er aan de onderkant 
gebeurt, noemt Senge een ‘mysterie’: door luisteren 
en vertellen is men afgedaald en tot stilte gekomen 
en daar is ‘een dieper gelegen generatieve bron’ 
(p. 115) werkzaam van waaruit een kloppend ant-
woord wordt geboren, waarna in de rechterkolom 
in verbondenheid ‘de wereld door ons tot bestaan 
komt’ (p. 109). Door deze U -gang is er werkelijk iets 
nieuws geboren; er heeft zich iets ontvouwd dat 
waar en werkelijk is en dat het vervolg zin en rich-
ting geeft. Zo kan gebeuren wat zich wil openbaren 
en gezien wil worden, dankzij de geestelijk verzor-
ger als vroedvrouw. In een enkel gesprek, in zo’n 
wijze van contact heeft zich in miniatuur een stap 
van innerlijke omvorming voltrokken: de betrok-
kene is er anders uit te voorschijn gekomen dan 
hij er in is gegaan. Hetzelfde is zingevend anders 
geworden.

Tot s lot
Hiermee heb ik de ‘processen van innerlijke omvor-
ming’ verkend zoals die in de nieuwe Beroeps-
standaard worden vermeld. Met deze toevoeging is 
een kernwaarde van het beroep van geestelijk ver-
zorger nu expliciet verwoord. Bovendien sluit het 
beroep karakteriseren in processen van innerlijke 


