
Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 20 | nr 87   47 

Vang mijn tranen in  
uw kruik
Over werken met levensbeschouwelijke 
oriëntatiegroepen binnen de GGz

IN DE TWEEËNDERTIG JAAR die ik als geeste-
lijk verzorger binnen de psychiatrie werk-
te, heb ik duizenden groepen kunnen 

doen. Verreweg de meeste daarvan waren 
LBO-groepen, waarbij LBO staat voor levensbe-
schouwelijke oriëntatie. Deze praktijk wil ik in 
deze bijdrage beschrijven en verantwoorden. 
Voor mij is een grote ontdekking geweest 
dat ik als begeleider van een LBO-groep niet 
zelf voor de inhoud ervan hoefde te zorgen 
door bijvoorbeeld een tekst of een gedicht 
mee te nemen. De inhoudelijke rijkdom is 
er al, is aanwezig in de groep. Die rijkdom 
is de traditie als schatkamer van veelvor-
mige menselijke reflectie op het leven. Die 
rijkdom omvat ook datgene wat die wijs-
heid met mensen doet wanneer zij wordt 
gedeeld. De groep geeft toegang tot tradi-
tie. De werkwijze van de LBO-groep zoals die 
hieronder wordt geschetst, is in de praktijk 
ontstaan. Al doende, op de werkvloer. Niet 
achter de schrijftafel of op basis van litera-
tuurstudie. Ik ben wel steeds bezig geweest 
om op deze werkwijze te reflecteren. Omdat 
ik wilde begrijpen wat er gebeurde. Daarom 
verbind ik de volgende schets van de werk-
wijze met een aantal overwegingen rond de 
vraag hoe het komt dat zo’n groep werken 
kan. Ik hoop dat op basis van deze beschrij-

ving en verantwoording de praktijk van dit 
soort groepen doorgaat en verder ontwik-
keld wordt.

Platzak en rijk – tegelijk?
Is in een groep die rijkdom echt aanwezig? 
Hoewel ik het keer op keer wel zo ervaren 
heb, ligt het niet voor de hand. De deelne-
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de dingen des levens naar spreken vanuit het  
geleefde leven. Zo bewandelen we de weg te-
rug naar de ervaring van het geleefde leven. 
De energie die op die weg terug vrijkomt, is 
een van de krachten die er voor zorgen dat 
de toegang naar de schatkamers van de tra-
ditie geopend wordt.

Denken in de breedte
De methodiek om de aanwezige rijkdom 
weer vlottend te krijgen, begint op het ni-
veau van woorden, termen, taal. Elke LBO-
groep start met een enkel woord waarop 
geassocieerd wordt. Vandaaruit start een 
vorm van denken in de breedte. Er wordt 
gekozen uit onderwerpen die in principe 
ieder mens raken en in het bereik van ie-
ders ervaring liggen. De groep kiest het on-
derwerp: ieder kan met voorstellen komen, 
daarover wordt vervolgens gestemd. Om en-
kele voorbeelden te noemen van onderwer-
pen die aan de orde zijn geweest: jaloezie, 
teleurstelling, plezier, ruzie, onverschillig-
heid, vriendschap, woede, hoop, verdriet, 
vertrouwen, verlangen, belofte, vriend-
schap, angst, verlatenheid, moed, geloof, re-
laties en verveling. De onderwerpen die het 
beste werken, roepen schurende ervaringen 
op en breken wat gestold is open tot denken 
dat bewegelijk wordt. Stel dat het onder-
werp veiligheid gekozen is. In de eerste ron-
de wordt op de rij af aan elke deelnemer ge-
vraagd: wat schiet je het eerst te binnen bij 
het woord veiligheid. Dat kan van alles zijn: 
bijvoorbeeld min of meer verwante termen 
als vertrouwen, of een situatie die de betrok-
kene meteen voor ogen krijgt – wat in mijn 
leefomgeving speelt (dat blijkt te gaan over het 
in het weekend uitgaan van nog vrij jonge 
kinderen) – tegendelen of het omgekeerde 
– onveiligheid en ik mis het nu vooral. Het kan 
van alles zijn, in de regel werpt elke associ-
atie licht op het onderwerp. Mijn gewoon-
te is al die eerste associaties op de rij af te 
herhalen. Om ze te proeven, maar ook als 
motor van de sfeer van concentratie, als een 
modelleren van aandacht: alles wat hier 
wordt gezegd verdient het om gehoord te 
worden.

mers met wie ik altijd gewerkt heb, zijn psy-
chiatrische patiënten. Een van hun klachten 
is dat ze – ik zeg het nu in mijn woorden – 
los zijn van hun existentiële bronnen. De 
psychiatrische stoornis is hun leven binnen 
gedrongen en heeft veel overhoop gehaald, 
zich met allerlei problematiek verbonden, 
voor vervreemding gezorgd, hen tot patiënt 
geframed, ook in hun eigen ogen. Daardoor is 

de toevoer gestagneerd: de toevoer van waar-
dering, moed, vertrouwen, plezier en levens-
kracht – of welke woorden je maar geven 
wilt aan wat een mens nodig heeft als leven 
moeizaam gaat en ingewikkeld is. Dat lijkt 
niet echt op rijkdom. De vraag is hoe dat te-
gelijk het geval kan zijn: deelnemers geven 
zelf aan dat ze min of meer platzak zijn – 
zich te weinig gevoed voelen door hun le-
vensbronnen – en tegelijk blijkt dat binnen 
de door hen gevormde groep ‘rijkdom die 
tot leven leidt’ volop aanwezig is. Ik denk 
dat het zo zit: die rijkdom is wel degelijk 
aanwezig, maar niet direct beschikbaar, de 
rijkdom zit onderhuids, is verhuld, gefrag-
menteerd, bezet, geblokkeerd. Kortom: er 
moet echt iets gebeuren eer alles weer in el-
kaar grijpt en werkelijk gaat stromen, eer er 
weer sprake is van werkzame rijkdom. De in 
de groepen zelf ontwikkelde werkwijze is 
daarop gericht.

De weg terug 
De werkwijze die ik hanteer om dat stro-
men op gang te brengen schets ik in een 
paar stappen, om hierna een aantal punten 
iets verder uit te werken. In de eerste plaats 
gaat het over het scheppen van een plek, een 
sfeer van veiligheid en concentratie. Een 
soort hogedrukcabine waarbinnen de reflec-
tie op gang kan komen. Die sfeer is er niet 
vanzelf maar moet veroverd worden. Dat ge-
beurt in de eerste ronde, aan de hand van as-
sociaties. Vervolgens gaat het erom stapsge-
wijs de overgang te maken van spreken over 

Zo concreet mogelijk spreken 
vanuit het geleefde leven zelf
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wordt een zeer gelaagde stroom van ervarin-
gen opgeknipt in onderdelen waarop dan 
een zo eenduidig mogelijk etiket geplakt 
wordt. Om een lang en ingewikkeld verhaal 
kort (en te simpel) te houden: wanneer ik in 
een gedrag een herkenbaar patroon zie (bij-

Spreken vanuit het geleefde leven
Vanuit dat ene woord veiligheid zijn we bin-
nen de kortste keren aanbeland bij situaties 
uit het leven zelf. Situaties die concreet, per-
soonlijk, maar juist daarom herkenbaar 
zijn. Dat wordt duidelijk in de tweede ronde 
waarin de deelnemers gevraagd wordt hun 
eerste associatie toe te lichten. Elke associa-
tie blijkt dan letterlijk een gezichtspunt te 
zijn op wat zich in dit leven voordoet. Daar-
bij komen als vanzelf de bijbehorende gevoe-
lens naar boven. Bezorgdheid, of verlangen, 
of onmacht, of plezier, of woede. Vaak van 
alles door elkaar. Vanaf nu heeft de reflectie 
het karakter van spreken van binnenuit.

In dit gelaagde spreken van binnenuit wordt 
als vanzelf de verbinding gemaakt naar in-
zichten die doorgegeven zijn in de traditie. 
Elk handelen of afzien van handelen kent 
immers zijn redenen, redeneringen en afwe-
gingen. Wanneer een bezorgde ouder zich 
druk maakt over de vraag of hij zijn kinde-
ren in het weekend tot laat mag laten stap-
pen, zijn er volop afwegingen aan de orde 
waarbij wij niet de eersten zijn die ze ma-
ken. Om er een paar te noemen: wiens vrij-
heid staat voorop, werkt strengheid goed bij 
koppigheid, aan wie neem je een voorbeeld, 
of juist niet? De concreetheid van de situ-
aties laat de vermenging zien van begrip-
pen en emoties. De werkwijze van de LBO-
groep maakt hiervan gebruik. Het denken 
in de breedte gaat, via de uitwaaiering naar 
concrete situaties, vervolgens de diepte in 
waarbij het schijnbaar eenduidige op losse 
schroeven komt te staan.

Denken legt vast
Een manier om greep te krijgen op wat ons 
overkomt, is denken in begrippen. Dat levert 
vaak duidelijkheid en helderheid op maar 
brengt ook versimpeling en verstarring met 
zich mee. Door ons begripsmatig denken 

De schatkamer van 
de traditie is altijd 
aanwezig
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‘goed’ is de energie te laten bijdragen aan 
een zo’n veelzijdig en levendig mogelijke 
beeldvorming. Gaat het goed, dan surft de 
reflectie als het ware op de golven van de 
wakker geroepen emoties en belangen rich-
ting schatkamer van de eeuwen omspan-
nende reflectie op wat mens zijn is.

Van energie die vast zit tot energie 
die stroomt
Hoe kan iemand die zich platzak voelt en 
de verbinding met zijn bronnen mist, juist 
door uit zijn eigen geschiedenis te putten 
tot nieuw inzicht komen? Een mogelijk 
antwoord is dat de energie die eerst vast-
zat en blokkeerde, omgezet kan worden 
en opnieuw gaat stromen. De energie – bij-
voorbeeld bij het vastzitten in teleurstel-
ling – kan vrijkomen wanneer de stroomver-
snelling in het gesprek het eerdere oordeel 
openbreekt en andere gezichtspunten aan 
het licht laat komen. Wat de een zegt maakt 
bij de ander wat los, en omgekeerd. Als wat 
eerst vast zat zo op losse schroeven komt te 
staan, kan een veelheid aan gezichtspunten 
uit de schatkamer van de eeuwen omspan-
nende reflectie zich in het denken mengen. 
Misschien kun je het zien als drie bewegin-
gen die in elkaar grijpen. De eerste, begrips-
matige, maakt duidelijk dat de dingen niet 
eenduidig zijn. De tweede, die van de oorde-
len en emoties, maakt ons tot partij. En de 
derde, die van de energie, laat dat wat vast-
zit weer stromen.

Waardigheid en poëzie
Je er in zo’n gesprek van bewust worden dat 
je dingen te melden hebt die raak zijn, zelfs 
ervaren dat er zinnen uit je mond komen 
waarvan je nooit gedacht had dat je ze zou 
bedenken, doet iets met je gevoel van waar-
digheid. Wanneer je over je zelf vooral denkt 
in termen van patiënt – als iemand die ver-
strikt is in zijn stoornis – en je bijna alles 
tot dat frame herleidt, kan dat een ervaring 
zijn die lucht geeft en een ander licht werpt 
op jezelf. In de groep die met het woord vei-
ligheid begon, brak bij een van de deelne-
mers het inzicht door dat haar veiligheid 
bestaat in de geborgenheid van de liefde die 

voorbeeld langdurig aan iets vasthouden, er 
niet vanaf te brengen zijn),  kan ik daar een 
woord aan geven. Standvastigheid bijvoor-
beeld, maar ook halsstarrigheid of koppig-
heid. Elk van die begrippen houdt als van-
zelf een oordeel in en dient ook een belang. 
Het eerste klinkt vrij goed, de laatste twee 
veel minder. Het kan groot verschil maken 
vanuit welk gezichtspunt dit labelen ge-
beurt. In het genoemde voorbeeld: wiens 
kijk staat hier voorop, de vader benoemt het 
hoogstwaarschijnlijk anders dan het kind. 

Maar vasthouden aan iets kan ook heel ver-
schillend gemotiveerd of ingebed zijn. Wan-
neer vasthouden aan iets vooral door angst 
wordt ingegeven, heeft het een andere kleur 
dan wanneer er moed aan ten grondslag 
ligt. Maar daar houdt het op losse schroeven 
zetten niet op. Voor moed en angst ligt het 
niet anders: ook bij de bepaling daarvan lig-
gen veel afslagen op de route klaar en zijn 
veel positioneringen mogelijk. En ga zo 
maar door. Het leven is rijker, veelkleuriger, 
ingewikkelder, verwarrender dan wij met 
onze begrippen in beeld kunnen krijgen.

Surfen op de stroom
Tegen de achtergrond van deze summie-
re schets kunnen we misschien een beetje 
meer  in beeld krijgen hoe de ‘weg terug’ 
in zijn werk gaat. Neem de scène van de be-
zorgde ouder met de emoties over koppig-
heid. Hoe concreter deze scène wordt toe-
gelicht, des te herkenbaarder die voor de 
anderen wordt. Die ene scène roept bij de 
andere deelnemers meteen een zwerm asso-
ciaties op. Daarbij wordt een grote hoeveel-
heid energie aangeboord. Bijvoorbeeld in 
felle reacties in de trant van ‘ja, maar hoe 
ze vroeger met mij omsprongen’. De zo op-
geroepen verontwaardiging, teleurstelling 
of vreugde is inderdaad een vorm van ener-
gie. De kunst is deze energie in goede banen 
te leiden. ‘Verkeerd’ in dit verband is dat er 
een discussie ontstaat over wie gelijk heeft; 

Wat onwrikbaar lijkt, komt op 
losse schroeven te staan
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Rol van de geestelijk verzorger
De groep is het medium waarin de toegang 
tot de schat van de traditie wordt ontslo-
ten.  De traditie doet het werk. De geestelijk 
verzorger speelt een rol op de punten waar 
het niet vanzelf gaat. De stap naar een sfeer 
van concentratie moet echt gezet worden, 
de houding van aandacht en inkeer stevig 
gemodelleerd. Er wordt ook regie gevraagd 
van de geestelijk verzorger, wanneer de 
groep zich onderdompelt in het krachten-
veld van het alledaagse leven, waar reflectie 
nooit los is van emoties en gedoe, alles in al-
les verwikkeld lijkt. Daar bewaakt de geeste-
lijke verzorging de lijnen, en zorgt dat het 
kolken in goede banen wordt geleid zodat 
er kan worden gesurft op de stroom van alles 
wat er loskomt. Er is ook een grote rol weg-
gelegd voor de geestelijk verzorger bij het 
herkennen van stemmen uit de traditie.

Ten slotte
De groep is de plek waar de traditie wordt 
aangeboord en tot spreken komt. De tradi-
tie doet het werk: de traditie geeft inzicht, 
biedt zich aan als bedding en verleent waar-
digheid. De traditie doet dat door in te da-
len in de reflectie op het geleefde leven van 
elk van de deelnemers. Deze focus op de tra-
ditie als levende bondgenoot behoort naar 
mijn idee tot de kern van geestelijke verzor-
ging.
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een paar mensen haar toedragen. Dat is een 
kwetsbare vorm van veiligheid, niet een die 
zich baseert op sloten en op muren. Door 
haar wordt deze veiligheid echter als heel 
sterk beleefd. Wanneer zo’n inzicht door-
breekt en gedeeld wordt, kan ook de be-
zorgde ouder een licht opgaan. ‘Hun liefde 
is mijn veiligheid’ behoort tot het soort in-
zichten die ik aanduid als ‘het kwartje valt’. 
Het is een veranderend inzicht, dat een heel 
mensenleven in een nieuw licht kan plaat-
sen, een bestaan dat misschien ook wel an-
ders is.

Traditie als levende bondgenoot
Het vallen van het kwartje gebeurt vaak 
mede bij gratie van de verbeeldingskracht 
die poëtische taal eigen is. Ik herinner me 
iemand die, in een groep over verdriet, uit 
zijn hoofd de zin citeerde ‘vang mijn tra-
nen in uw kruik’. Die woorden gaven een 
wending aan het gesprek, omdat het beeld 
ontroerde en het denken een onverwachte 
richting  gaf. Poëtische taal bezit het won-
derlijke vermogen om dingen van meerde-
re kanten tegelijk te kunnen zien, waarbij in 
dit geval iets van verbondenheid en rust het 
spreken over wat een mens verdrieten kan, 
omstraalt. ‘Vang mijn tranen in uw kruik’ 
zijn woorden uit Psalm 56, van vele eeu-
wen terug, maar ze spreken onmiddellijk 
aan en geven het denken zicht. We hadden 
in die groep ook wel op eigen kracht tot het 
inzicht kunnen komen dat er gezien en on-
gezien verdriet bestaat. De woorden uit de 
psalm openden er de ogen voor, dat er een 
vorm van zien van verdriet bestaat die het 
verlies zelf niet opheft of compenseert maar 
wel verbinden kan met geborgenheid. Het 
samenkomen van zulke verschillende per-
spectieven maakt dat de rijkdom van de tra-
ditie indaalt, en vrucht draagt in het anders 
zien – en zijn? – van het eigen leven.
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