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Voer voor geestelijk 
verzorgers?

GEESTELIJK VERZORGERS WERKEN in de in-
timiteit van het persoonlijke contact. 
Elke dag ondersteunen ze cliënten bij 

hun zoektocht naar antwoorden op existen-
tiële vragen en nood. De inspiratie en be-
trokkenheid voor dit belangrijke en mooie 
werk komt voor een groot deel voort uit de 
levensbeschouwelijke tradities waar zij hun 
hart hebben liggen. Deze tradities zijn de le-
vensaders van geestelijk verzorgers, en wor-
den door hen tegelijkertijd vertegenwoor-
digd.

In het geseculariseerde Nederland is nog 
steeds sprake van een teruglopende invloed 
van de geïnstitutionaliseerde levensbe-
schouwingen. Het onderzoek God in Neder-
land uit 2016 heeft dat bevestigd, alhoewel 
het ook wijst op een aantal uitzonderingen. 
Nederlanders zoeken her en der antwoor-
den op hun levensvragen. Dit heeft gevolgen 
voor de oriëntatie en inspiratie van de gees-
telijk verzorgers. Als de cliënt in de zoek-
tocht zijn horizon verbreedt, dan kan de 
geestelijk verzorger niet achterblijven. Ster-
ker, die zou eigenlijk voorop moeten lopen. 
De eigen traditie zal hij of zij in een breder 
landschap moeten bezien, en wellicht kri-
tisch tegen het licht moeten houden. 

Wat is het brede landschap waar geeste-
lijk verzorgers hun licht kunnen opsteken? 
Twee recente publicaties met sprekende ti-
tels bieden goede mogelijkheden voor hen 
die willen reflecteren op hun traditie en het 

werk. In het essay Staat van Nederland schetst 
NRC-columnist Bas Heijne de onrust en het 
onbehagen in Nederland. Hij geeft een diag-
nose en een vingerwijzing naar een oplos-
sing. Zijn analyse staat wellicht op grote af-
stand van de persoonlijke contacten van de 
geestelijk verzorger. Toch is het, hoe je het 
ook wendt of keert, een feit dat we met dit 
geestelijke klimaat te maken hebben. Een 
goede aanvulling op deze meer maatschap-
pelijke invalshoek is Wie wij zijn van de psy-
chiater Frank Koerselman. Hij analyseert 
het menselijk verlangen, identiteit en zin-
geving. En ook hij geeft voorzichtig een per-
spectief voor deze tijd. Kortom, de eerste 
stappen van de geestelijk verzorger in het 
grotere landschap van levensbeschouwelijke 
inspiratie kunnen een bezoek zijn aan een 
columnist en een wetenschapper.
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De hedendaagse ideologische kloof tussen 
aanhangers van de Verlichting met haar na-
druk op autonomie en de traditionalisten 
met hun verlangen naar behoud en herstel 
van het oude, zet het klimaat op scherp. Een 
klimaat dat het karakter heeft van lichtge-
raaktheid, miskenning en gekwetstheid. 
Volgens Heijne brengt dit met zich mee dat 
onze taal in het publieke debat – bij uitstek 
het instrument waarmee we oplossingen en 
richting kunnen vinden – ernstig vervuild 
is, en een sfeer van bezetenheid creëert.

Wie wij zijn
Dit geestelijke klimaat lijkt een kruitvat 
waarin het minste of geringste hoeft te ge-
beuren of de zaak explodeert. De oorzaken 
van deze hypergevoeligheid en spanningen 
krijgen meer reliëf door de psychologische 
analyse van Koerselman van de belangrijk-
ste drijfveren of behoeften van de westerse 
mens. Deze behoeften en de vraag of ze wor-
den bevredigd zijn wezenlijk voor hoe wij 
betekenis geven aan de wereld waarin wij 
leven. Iedereen wil deel uitmaken van een 
groter geheel, ergens thuis zijn. Tegelijker-
tijd willen we richting geven aan ons leven 
en zelf bepalen wat we met ons leven doen. 
Deze verlangens staan op gespannen voet 
met elkaar en het is een niet aflatende opga-
ve om daar een goed evenwicht in te vinden. 
Bovendien streven we ernaar om ons te on-
derscheiden van anderen, competent te zijn 
en daar waardering voor te krijgen, kortom 
naar status. Deze basale verlangens naar 
geborgenheid, autonomie en competentie 
zijn bij Koerselman het fundament van on-
ze identiteit, en dat geldt op uiteenlopende 
gebieden zoals werk, seksualiteit en relaties, 
etniciteit en politieke overtuigingen. 

Zowel maatschappelijk als individueel levert 
dit een wankel evenwicht op met wisselen-
de uitschieters in beide richtingen. In de ja-
ren van de verzuiling was er geborgenheid, 
maar ook de beklemming bij het individu 
dat zich steeds moest voegen. De zzp’er van 
nu kent een onbegrensde autonomie, maar 
ontbeert de bedding die hoort bij het verlan-
gen naar zekerheid. Onvervulde verlangens 

De staat van Nederland
‘Wij leven in een bezeten tijd. En wij weten 
het.’ Met dit gewijzigde citaat van Johan 
Huizinga begint Heijne zijn betoog over de 
staat waar Nederland zich in bevindt. De be-
zetenheid blijkt uit de manier waarop het 
maatschappelijke debat momenteel wordt 
gevoerd. De media – kranten, tv en de soci-
ale media – laten daar talloze voorbeelden 
van zien, oververhitte discussies over van al-
les en nog wat. Of het nu gaat over Zwarte 
Piet, vluchtelingen, de opkomst van popu-
listen, dreigende ontwikkelingen elders in 
de wereld, de verafschuwde elite of de mis-
standen in het onderwijs en de zorg – het is 
een grabbelton van kwesties die keer op keer 
de adrenaline doen stijgen. Nederland, zegt  
Heijne, is op hol geslagen en heeft zijn kom-
pas verloren. 

De vraag is of het woord ‘bezeten’ een goed 
beeld geeft van de staat van Nederland. Een 
relativerende opmerking is hier op zijn 
plaats. Want wie nemen er feitelijk deel aan 
al deze opgewonden discussies in de ver-
schillende media? Dat is een klein percen-
tage van de bevolking. Burgers die daar niet 
aan deelnemen hebben het waarschijnlijk 
druk met andere zaken en zouden zomaar 
een stuk redelijker kunnen zijn. Maar voor 
the sake of the argument en omdat Heijne voor 
velen een niet onaantrekkelijke diagnose 
stelt, stappen we in zijn beeld van de huidi-
ge realiteit. 

De oorzaak waardoor de goede koers uit het 
zicht raakt is volgens Heijne het neolibera-
lisme en de kloof tussen burgers die zich 
thuis voelen bij het optimisme van de Ver-
lichting en het kosmopolitisme, en de bur-
gers bij wie dit angst oproept, die ontheemd 
raken en verlangen naar een verloren tijd 
waarin alles goed was. Het neoliberalisme 
is niet alleen schadelijk voor onze omgang 
met de economie en verdelingsvraagstuk-
ken, het heeft ons bovendien afgeleerd om 
de vraag naar het goede leven te stellen. 
Het heeft immers als enige ijkpunt de vraag 
naar economische groei, of zaken wel of 
niet efficiënt en effectief zijn georganiseerd. 
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Godsdienst en het humanisme
Wat is nu de rol van levensbeschouwingen 
in dit spanningsveld? De psychiater Koer-
selman kwalificeert godsdienst en het hu-
manisme als angstbestrijders bij uitstek, de 
angst voor de chaos en kwetsbaarheid van 
het leven en de angst voor de dood. De ver-
schillende godsdiensten en het humanis-
tisch gedachtegoed kenmerken zich door 
een grote diversiteit, die varieert van ortho-
doxie tot vrijzinnigheid. In grove lijnen kun 
je volgens hem stellen dat de godsdiensten 
een antwoord geven op het verlangen naar 
geborgenheid en dat het humanisme ga-
rant wil staan voor de menselijke autono-
mie. Beiden schieten echter te kort als het 
gaat om een bevredigende oplossing voor 
de tegengestelde verlangens die nu een-
maal in de mens huizen. Godsdiensten heb-
ben de neiging om het individu te verstik-
ken en het humanisme voert zijn streven 
naar ultieme zelfbeschikking zover door dat 
het onvoldoende oog heeft voor het verlan-
gen naar bedding. Dat het individu in de 
verschillende godsdiensten op het tweede 
plan dreigt te komen, laten het verleden en 
het heden duidelijk zien. De radicalisering 
van het humanisme lijkt minder voor de 
hand te liggen – humanisten laten zich im-
mers graag voorstaan op hun redelijkheid – 
maar Koerselman ziet in hun preoccupatie 
met het zelfgekozen levenseinde een actu-
eel voorbeeld. Dit is een hard oordeel over 
godsdienst en het humanisme, en lijkt geen 
recht te doen aan de diversiteit die beiden 
kenmerkt en waar hij wel degelijk naar ver-
wijst. Dat laat onverlet dat zowel godsdienst 
als humanisme de kiemen van eenzijdig-
heid in zich dragen, en daarmee een wezen-
lijke dimensie van het menselijk verlangen 
dreigen te veronachtzamen. 

Geschenk en opdracht
Is een begaanbare weg tussen godsdienst en 
het humanisme mogelijk? Voor Koerselman 
bestaat deze tussenpositie uit vragen die 
zich niet in absolute zin laten beantwoor-
den, maar die wel richting geven. Zijn meest 
cruciale vraag is of we het leven kunnen 
zien als een geschenk met een opdracht. Of 

leiden tot angst en boosheid, en als dat lang 
genoeg duurt ontstaat er vanzelf een stem-
ming  van onbehagen. Op dergelijke mo-
menten zijn constructieve strategieën nodig 
voor een nieuw evenwicht en een identiteit 
die stevig genoeg is om je in het dagelijkse 
leven staande te houden. Wat we helaas al 
te vaak zien zijn strategieën of copingsme-
chanismen die in de psychiatrie worden ge-
diagnosticeerd als veroorzakers van ziek-
tebeelden. Een overbekend mechanisme is 
de projectie en het aanwijzen van zonde-
bokken als oorzaken van de eigen onvrede: 
de elite, de vreemdeling of de boze burger 
heeft het dan gedaan. De heftigheid waar-
mee de Zwarte Piet-discussie wordt gevoerd 
moeten we in dit licht zien als een symp-
toom van identiteiten die onder druk staan. 
Het gaat hier om psychologische mecha-
nismen die de werkelijkheid verdraaien en 
daarmee draaglijk moeten maken. Als we de 
realiteit niet kunnen veranderen, dan is er 
een vertekening van diezelfde realiteit no-
dig. De vertekening geeft houvast. Het gaat 
daarbij om de mate van vertekening. Een ste-
vige identiteit doet de werkelijkheid niet al 
te veel geweld aan en durft deze onder ogen 
te zien en weet daarmee om te gaan.

Hoewel Heijne en Koerselman vanuit ver-
schillende invalshoeken schrijven, hebben 
zij oog voor dezelfde spanningsvelden waar 
mensen van nu mee worstelen. De span-
ning tussen de basale verlangens naar ge-
borgenheid en autonomie zien we terug in 
het publieke debat tussen traditionalisten 
en aanhangers van de Verlichting. De laat-
sten staan voor het moderne verlangen naar 
autonomie, maar met het verdwijnen van 
de sociale infrastructuur dreigt deze auto-
nomie te verworden tot het ‘ik’ als onderne-
mer. Het ‘ik’ dat succes kan hebben, maar 
net zo goed failliet kan gaan. Kortom een 
‘ik’ dat haast bezwijkt onder te grote druk 
en onmacht, en alleen nog is weggelegd 
voor de happy few. De traditionalisten ver-
langen naar het oude Nederland van weleer 
en voelen zich thuis bij het touwtje van Jan 
Terlouw.
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te vinden die niet leidt tot de bezetenheid 
die Heijne ziet in het publieke debat, maar 
groei mogelijk maakt naar sterke identitei-
ten. Identiteiten die geen houvast zoeken in 
een ‘wij’ of in bezit, maar dat vinden in zich-
zelf. Pas dan is er de veerkracht om overeind 
te blijven in een weerbarstige werkelijkheid 
en kan de cliënt op een constructieve wijze 
omgaan met de bedreigingen en uitdagin-
gen die daarbij horen.  

Het leven als een geschenk met een op-
dracht voor ernstig zieke patiënten, wanho-
pige gedetineerden of militairen met post-
traumatische stress? Het woord ‘geschenk’ 
zal in dit soort situaties niet snel opkomen. 
Koerselman benadrukt de noodzaak van 
een vermogen om zich verlies en pijn eigen 
te maken. Een proces van toe-eigening: je 
hebt er niet voor gekozen maar het is toch 
van jou. Dat kan zeker inspireren en ertoe 
leiden dat hernieuwde krachten vrijkomen. 
Maar in de geestelijke verzorging bestaan 
geen wondermiddelen, en dat geldt ook 
hier. Soms sta je met lege handen en rest al-
leen het luisterend oor. En misschien is het 
dan juist humaan om open te staan voor het 
verlangen om het geschenk te retourneren.

Hans Scheper is Hoofd Humanistische Geestelijke 
Verzorging, Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
h.scheper@dji.minjus.nl

er nu wel of niet een schenker of opdracht-
gever is, maakt voor hem niet uit – daar valt 
immers toch niets met zekerheid over te 
zeggen. Het gaat om een leidende gedach-
te die aanzet tot verantwoordelijkheid en 
inspireert om er iets van te maken. Zin en 
betekenis komen tevoorschijn uit de diep-
gevoelde overtuiging dat het om jouw leven 
gaat – een leven dat je is geschonken en dat 
een opdracht heeft – en dat je onderwerp 
bent in plaats van alleen lijdend voorwerp.

Wat kan de geestelijk verzorger nu met de-
ze wetenschap? Het brede landschap met al 
zijn perspectieven op zingeving biedt de cli-
ent ruimte en vrijheid, maar kan ook des-
oriënterend en verlammend werken. Gees-
telijk verzorgers die weet hebben van het 
menselijke verlangen en die de beperkin-
gen van hun eigen levensbeschouwelijke tra-
ditie kennen, zullen beter kunnen aanslui-
ten bij de zoektocht van degene met wie zij 
in gesprek zijn. Zij weten dat er altijd span-
ningsvelden zijn; onvervulde verlangens en 
teleurstellingen horen er nu eenmaal bij. 
Hooggespannen verwachtingen of zelfs ei-
sen aan het leven kunnen met deze kennis 
getemperd worden en plaatsmaken voor 
een reële kijk op wat er mogelijk is. De notie 
van het leven als een geschenk met een op-
dracht kan nieuwe perspectieven geven op 
omgang met moeilijke situaties. De geeste-
lijk verzorger kan helpen een modus vivendi 
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