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Hoe wordt de taart 
opgediend?
Interview met Martin Walton

Vertel eerst eens iets over je  
achtergrond.
Ik ben aan de universiteit terechtge-

komen na eerst vijftien jaar als geestelijk 
verzorger in de GGZ gewerkt te hebben. 
Eerst als invaldocent, later als universitair 
docent en daarna als bijzonder hoogleraar 

geestelijke verzorging. Daar neem ik nu af-
scheid van. Daarvoor was ik gemeentepre-
dikant en studeerde ik theologie in Leiden. 
Toen ik in de GGZ werkte was daar – in de 
regio Deventer – al een groep bezig met de 
vraag: wat doen we nu precies? De insteek 
die toen werd gekozen was thematisch: 
wat zijn de thema’s waarover wij met pati-
enten spreken? Dat kon van alles zijn: ziek 
zijn, dood gaan, relaties tot God en ande-
ren, over hoe je in de wereld staat, en ga zo 
maar door.

Wat kwam daar uit?
Gek genoeg weet ik niet meer precies wel-
ke overkoepelende thema’s we vonden. Wel 
herinner ik me dat het heel lastig was, om-
dat die thema’s heel verschillend benoemd 
kunnen worden. Heb je het over de verhou-
ding van mensen tot onderwerpen of heb je 
het over de inhoud van de thema’s zelf? Het 
was heel lastig om dat in beeld te brengen. 
Daar ontstond mijn interesse naar de vraag 
hoe het veld van geestelijke verzorging te 
beschrijven is. Ik zeg wel eens: geestelijke 
verzorging is een oudtestamentisch beroep: 
ieder doet wat goed is in eigen ogen. Ieder-
een heeft er eigen woorden voor. Dertien 
geestelijk verzorgers, veertien woorden. 
Geestelijke verzorging is eigenlijk een ideo-
logisch beroep.

Martin Walton is bijzonder hoogleraar gees-

telijke verzorging in de zorg aan de PThU in 

Groningen en Amsterdam. Hij heeft zich de 

afgelopen jaren intensief bezig gehouden 

met de ontwikkeling van het vak, door onder-

zoek, onderwijs aan nieuwe geestelijk verzor-

gers en bijdragen aan de vernieuwing van de 

beroepsvereniging. Per 8 november is hij met 

emeritaat gegaan. In het mooie, lichte, tot 

universiteit omgebouwde bankgebouw spreek 

ik hem over zijn visie op geestelijk verzorging 

en toekomst van het vak.

Eric Bras

INTERVIEW
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over wat het tegoed van de vrijplaats is en 
welke functie het kan hebben. Zo zijn we 
ook met ‘ambt’ omgegaan: van ‘het is voor-
bij’ tot ‘het ambt is de kern’.

Klinkt gepolariseerd. Ligt het veld er nu nog 
zo bij of zie je daar ontwikkelingen?
Er zijn ontwikkelingen die bestendigd zijn 
door de beroepsvereniging in de Beroeps-
standaard van 2015. In die beroepsstan-
daard is bijvoorbeeld plaats voor ambtelijke 
en niet-ambtelijke geestelijke verzorging, 
er is plaats voor verschillende opvattingen. 
In discussies en stukken zie je die ideologi-
sche discussie nog terug, soms komt die dis-
cussie ook in artikelen naar buiten. Wat mij 
betreft moeten we naar buiten toe spreken 
over de inhoud en functionaliteit van gees-
telijke verzorging. De vragen rond bijvoor-

En dan bedoel je?
De benadering die geestelijk verzorgers 
hanteren is: zo moet het zijn. Ze zijn daar-
mee in wezen zeer normatief. En dat is 
misschien wel onvermijdelijk. Ze vertegen-
woordigen waarden, wat van belang is. 
Normatieve professionaliteit wordt dat ge-
noemd. Ik denk wel dat geestelijk verzor-
gers dat uitbuiten.

En wat betekent dat?
Een woord als bijvoorbeeld vrijplaats heeft 
meteen een sterke ideologische lading, en 
wordt niet gebruikt als functionele term. 
Aan de ene kant: ‘zonder vrijplaats geen 
geestelijk verzorging, want dan betekent 
het niets’; aan de andere kant: ‘de vrijplaats 
is achterhaald!’ Als posities zo worden in-
genomen is er weinig ruimte om te praten 
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iemand op te leiden tot geestelijk verzorger, 
omdat werken bij de politie iets totaal an-
ders is dan bijvoorbeeld werken met men-
sen met een verstandelijke beperking. En 
daar komt weer bij dat het accent tot nu 
toe ligt op persoonlijke begeleiding, terwijl 
al jaren een verschuiving zichtbaar is naar 
trainen van professionals, toerusting, mo-
reel beraad, projectmatig werken en in de 
tweede lijn actief zijn. Er zijn natuurlijk al 
stappen gezet: er is een basisopleiding tot 
geestelijk verzorger waar studenten tools 
aangereikt krijgen om een startpositie te 
hebben. Verder zie je een ontwikkeling 
waarin aan een beginnende geestelijk ver-
zorger een traineeship wordt aangeboden 
(UMCG en Radboudumc). Dat biedt studen-
ten die van de initiële opleiding komen, de 
mogelijkheid enkele jaren verder opgeleid 
te worden. Dat vind ik een grote stap voor-
uit, die eigenlijk meer navolging zou moe-
ten krijgen. Je zou het kunnen zien als een 
soort co-schappen, een leertijd om te groei-
en van basis geestelijk verzorger naar ge-
specialiseerd geestelijk verzorger. Een paar 
jaar na de totstandkoming van de beroeps-
standaard is nu de vraag actueel of de pro-
fessionaliteit die daar omschreven wordt, 
niet verder zou moeten worden doordacht. 
Misschien moet gekeken worden of er spra-
ke kan zijn van differentiatie, specialisatie 
in functies en of we die in opleidingen kun-
nen aanbieden. Wat betekent het om in de 
GGZ te werken of binnen Defensie en wat is 
daarvoor nodig?

Daarnaast leiden we nog steeds op vanuit 
praktijktheorie. Kunnen we de stap maken 
om via onderzoek te kijken naar effectie-
ve en minder effectieve interventies? Een 
voorbeeld is het toepassen van rituelen. 
Er is veel kennis, maar mensen doen het 
op hun eigen manier. Kunnen we –bijvoor-
beeld vanuit de casestudies – perspectieven 
en criteria ontwikkelen bij het omgaan met 
rituelen? Is dat te professionaliseren? En 
helpt het deelnemen aan onderzoek daar-
bij, zoals wij in relatie tot het Case Studies 
Project onderzoeken (zie het promotieon-
derzoek van Niels den Toom, TGV 95)?

beeld ambt zijn kwesties die gaan over kwa-
lificatie, iets waar de beroepsverenging zich 
mee bezig moet houden, maar die naar bui-
ten geen functie hebben.

Want dan?
Als je dat doet vertoon je een innerlijke ver-
scheurdheid, die er niet meer zou moeten 
zijn. Bovendien zouden we nu alles op alles 
moeten zetten om ervoor te zorgen dat 

geestelijke verzorging goed wordt gepositio-
neerd. Daarvoor is een soort beroepssolida-
riteit nodig, zodat we met één beeld naar 
buiten te treden. Als we dat doen, dan kun-
nen we laten zien wat geestelijk verzorgers 
bijdragen aan zingevingsvragen van patiën-
ten en professionals.

Alles op alles zetten? Om het vak te redden?
We zitten nu in een goede tijd: er is heel 
veel geld voor de eerstelijns geestelijke ver-
zorging en voor onderzoek. De vraag is: hoe 
regelen we dat? Wie krijgt wat? Er zijn al-
lerlei partijen die nu interesse hebben om 
onderzoek te gaan doen naar geestelijke 
verzorging, terwijl ze dat nog nooit eerder 
gedaan hebben. Onderzoekers van de op-
leidingen tot geestelijk verzorgers dreigen 
daarbij te worden gepasseerd. De situatie 
nu is een kans die we moeten aangrijpen 
om te laten zien wat geestelijke verzorging 
betekent. Een beetje gechargeerd: het mag 
niet mislukken.

Daar komt bij: het veld wordt steeds diver-
ser: politie, aardbevingsgebied, eerste lijn, 
misschien wel de brandweer, geestelijke 
verzorging bij rampen. Dat alles vraagt een 
enorme inspanning: kunnen we op al die 
terreinen succesvol zijn en kwaliteit leve-
ren? De complexiteit neemt aan alle kan-
ten toe: qua werkvelden, opleidingen, on-
derzoek. Het is nu in feite heel moeilijk om 

Geestelijk verzorgers zijn in 
wezen zeer normatief



7Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 22 | nr 96

roepsgroepen, maar niet functioneel voor 
de bestendiging of versteviging van het ei-
gen beroep. Wij hebben onderzoek nodig 
dat duidelijk maakt wat geestelijke verzor-
ging bijdraagt aan het welzijn van de pati-
ent. Er is wel onderzoek dat hierop op in-
zoomt: bijvoorbeeld naar het effect van 
geestelijk verzorging op de IC. Daar komt 
uit dat patiënten na contact met de gees-
telijk verzorger vaak van bepaalde behan-
delingen afzien. Dat is dan bijvoorbeeld 
kostenbesparend. Dat is interessant onder-
zoek: wat zegt dat over geestelijke verzor-
ging? Er is ook goed onderzoek dat aan-
toont dat patiënten erg tevreden waren 
over het bezoek van de geestelijk verzorger 
en meer zicht hadden op hun eigen levens-
verhaal. Dat betekent overigens niet dat ze 
er daarna medisch beter voor stonden.

Is het eigenlijk nodig dat dat gebeurt? Dat 
geestelijke verzorging medisch gezien iets 
oplevert, om serieus genomen te worden?
In de palliatieve zorg is dat niet nodig. Maar 
bij de verzekeraars wordt zeker gevraagd 
naar evidence based outcomes. Die resultaten 
zijn er wel: meer grip op je leven en je situ-
atie, grotere tevredenheid. Maar of dat vol-
doende is voor de verzekeraars om geestelij-
ke verzorging te vergoeden? Er is tijd voor 
nodig om het vak door onderzoek aanne-
melijker te maken. De grootste impact van 
geestelijke verzorging is nu eenmaal op het 
vlak van levensbeschouwing en zingeving 
en niet op medische uitkomsten. Tegelijker-
tijd ben ik toch benieuwd of het iets bete-
kent op het gebied van stressniveaus, pijn-
beleving, medische besluitvorming.

De medische wereld vindt naar mijn idee 
dat wat de geestelijk verzorger doet, moet 
bijdragen aan het genezingsproces. Wat zeg 
jij daarvan?
Het is de vraag of dat significant aan te to-
nen is. Daarbij vind ik dat geestelijke ver-
zorging steeds een dubbele relatie heeft 
tot de zorg, of tot het militair apparaat, of 
waar geestelijk verzorgers ook werken. Aan 
de ene kant hopen we dat mensen iets heb-
ben aan ons aanbod: welbevinden, welzijn, 

Is dat een nieuwe gedachte?
Tot nu toe werd er vooral opgeleid vanuit 
ervaringskennis en praktijktheorieën. Ik 
ben benieuwd of we vanuit onderzoek de 
empirische basis van het vak kunnen ver-
sterken. Ten bate van het vak zijn er drie 
soorten onderzoek nodig. Op de eerste 
plaats casestudy-onderzoek dat kijkt naar 
de basisingrediënten: wat doen we, waar-
om en op welke manier? Met als vervolgvra-
gen: hoe vergelijk je het een met het ander, 
zien we patronen, zien we goed functione-
rende modellen? Op de tweede plaats: pa-
tient reported outcome measures (PROMs). Ik 
heb weleens gezegd dat casestudy-onder-
zoeken kijken naar hoe de appeltaart ge-
bakken wordt, wat erin zit en in welke ver-
houding? PROM-onderzoeken stellen dan 
de vraag: hoe smaakt de appeltaart? Wat 
zeggen de ontvangers over de smaak? En 
ten derde: interventiestudies. Daar heb-
ben we tot nu toe weinig aan gedaan. Stel, 
we zetten een specifieke interventie in, bij-
voorbeeld werken met autobiografie (zie 
de LISA-studie van Renske Kruizinga), welk 
effect heeft dat? Dus: als we rozijnen toe-
voegen aan de appeltaart, heeft dat een an-
der effect op de smaak, en op degene die 
taart eet, dan wanneer we walnoten toe-
voegen? In ieder geval weten wij dat er vol-
doende kaneel in moet zitten. Er is tot nu 
toe te weinig onderzoek dat van begin tot 
einde het proces volgt: van eerste contact, 
assessments, interventies, effect en resul-
taat naar nieuwe onderzoeksvragen. Het 
hele proces van begin tot eind: het oogsten 
van de appels, de receptuur, het bakpro-
ces, hoe de taart opgediend wordt, de klant-
tevredenheid, dat alles moet in beeld ge-
bracht worden.

Er wordt toch de laatste jaren veel onder-
zoek gedaan?
Er wordt vaak zeer goed onderzoek ver-
richt, bijvoorbeeld over ontvankelijkheid of 
over zingeving bij een bepaalde patiënten-
groep. Het onderzoek helpt niet altijd bij 
het in beeld brengen van de rol van de gees-
telijk verzorger. Het is vaak altruïstisch, in 
het belang van de patiënt of van andere be-
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gen als ‘wat betekent mijn aandoening voor 
mij?’, over ‘afscheid’, over ‘mijn verhaal.’ 
Op die afdeling was het oordeel dat dat te 
belastend zou zijn. Een zorginstelling is er 
om mensen in leven te houden, zo moge-
lijk. Maar tegelijkertijd moet een instelling 
mensen niet bij het leven weghouden, want 
dat levert schade op.

Als het gaat om onderzoek, is het belang-
rijk dat het de weg opent om aan te tonen 
dat interventies van de geestelijk verzorger 
werken. Voor medici of verpleegkundigen is 
het niet altijd nodig dat ze dat onderzoek 
lezen, maar ze kunnen er wel kennis van 
nemen, bijvoorbeeld via klinische lessen of 
via artikelen die je samen met betrokken 
zorgprofessionals schrijft in een medisch 
tijdschrift. Ook daarin moet strategie in 
ontwikkeld worden.

Hoe zie je de toekomst van de beroeps-
vereniging?
De VGVZ heeft het in recente jaren goed ge-
daan door de eenheid in de beroepsgroep 
te bewaren. Binnen de beroepsvereniging 
mag je discussiëren over allerlei onderwer-
pen, maar in het werkveld moeten we vast-
houden aan beroepssolidariteit en spreken 
over de inhoud van geestelijke verzorging. 
De beroepsstandaard is een goede poging 
om ordening in het denken over het beroep 
aan te brengen. Ik hoop dat de beroeps-
groep in staat is de complexiteit die nu 
steeds toeneemt, bij elkaar te brengen en te 
houden. Er zijn allerlei initiatieven, neem 
de website geestelijkeverzorging.nl bijvoor-
beeld. Dit hadden we vijf jaar geleden niet 
kunnen denken. Het zijn dus gezegende tij-
den, maar dat moeten we in goede banen 
leiden: een hele klus.

Waar zit het afbreukrisico?
Dat de structuur voor de eerstelijns gees-
telijke verzorging niet goed van de grond 
komt, dat de onderzoeksgelden anders wor-
den ingezet dan wij als beroepsvereniging 
zouden willen, dat het te moeilijk is om al 
die verschillende werkvelden bij elkaar te 
houden in één beroepsgroep. Ik ben daar 

herstel. Aan de andere kant praten we met 
professionals en patiënten over: wat bete-
kent het om een behandeling te ondergaan, 
wat betekent het om zorg te verlenen, wel-
ke waarden zijn in het geding? Is deze ma-
nier van behandelen wat we willen? Mis-
schien moet ik verlies accepteren: de dood, 
leven met een beperking en afzien van ver-
dere behandeling. Als iemand niet opknapt 
heb je ook een relatie met hem of haar. Je 
moet als geestelijk verzorger dus voortdu-
rend verschillende perspectieven gelijktij-
dig innemen.

Is dat dubbele perspectief een sta-in-de-
weg voor de ontwikkeling van het vak in 
deze functioneel gerichte maatschappij?
De vraag is eerder: waarom bieden we ei-
genlijk zorg op deze manier? Het is – met 
alle kanttekeningen die je zou kunnen heb-
ben – prachtig dat wij in onze maatschappij 
ervoor kiezen mensen goede zorg te bieden. 
Die beslissing is in wezen een levensbe-
schouwelijk beslissing: zo doen wij dat. Als 
geestelijk verzorger ga je daarin mee, om-
dat je als het ware deel bent van die beslis-
sing. Tegelijkertijd moet je af en toe vra-
gen stellen bij die beslissing: doen we wat 
we willen doen? Doen we de goede dingen? 
Het dubbele perspectief van de geeste-
lijk verzorger is ook dat hij of zij aandacht 
heeft voor het hele verhaal. In de GGZ heb 
ik bijvoorbeeld meegemaakt dat een pati-
ent overleed en dat degene die jaren naast 
hem had gewoond, niet meegenomen werd 
naar de begrafenis: zou te belastend zijn. 
In de zorg is het zaak mensen te laten her-
stellen, maar tegelijk moet je ze niet weg-
houden van het leven, van wat er kan ge-
beuren. Je moet ze niet weghouden van het 
leven door ze weg te houden van de dood. 
Betalen ze daar niet later de prijs voor? Zijn 
ze echt geholpen met deze vorm van be-
scherming?

Ander voorbeeld: in de GGZ wilde ik op 
een afdeling voor kortdurende zorg een 
gespreksgroep. De vraag die dat opleverde 
was: wat wil je dan met ze bespreken? Ik 
wilde het met patiënten hebben over vra-
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Geestelijke verzorging is naar mijn idee een 
apofatisch beroep geworden. We zeggen 
vooral wat het niet is: geen pastoraat, vroe-
ger was het ambtelijk, maar dat hoeft niet 
meer, het is geen vrijplaats, geestelijk ver-
zorgers hebben geen eigen domein, enz. 
Geestelijke verzorging staat voor zingeving 
en levensbeschouwelijke begeleiding en 
hulpverlening in brede zin. Laten we dat 
vooral positief uitdragen en niet ons steeds 
afzetten tegen iets anders, tegen vroeger of 

tegen andere disciplines, psychologen en 
maatschappelijk werkers. Positief formule-
ren wat je doet met een zinvolle relatie tot 
ons verleden en onze traditie. De agenda 
van geestelijk verzorgers draait om de zin 
van het leven, om zin in het alledaagse. Een 
patiënt in de GGZ die ik interviewde zei: ‘Ik 
vroeg mij af: wat voor zin heb ik? En daar 
kon ik het met de geestelijk verzorger over 
hebben.’ De geestelijk verzorger weet daar 
een draai aan te geven.

In de uitnodiging voor je afscheid word je 
ook als ‘performer’ voorgesteld. Welke rol 
heeft dat in je werk gespeeld?
Performance hoort bij geestelijk verzorging: 
voorgaan, gedichten en verhalen voordra-
gen, rituelen uitvoeren. Geestelijke verzor-
ging richt zich niet alleen op spiritualiteit; 
die wordt ook op een spirituele manier vol-
trokken, in ontvankelijkheid en wederke-
righeid, met symbolen en rituelen. Geeste-
lijk verzorgers werken narratief, maar zij 
luisteren naar mensen zoals je naar een 
gedicht luistert, naar het metaforische en 
fragmentarische, naar de witregels en de 
ongerijmdheid. Een van de vernieuwende 
aspecten van de Beroepsstandaard 2015 was 
het benoemen van de esthetische dimen-
sie van geestelijke verzorging. Daar zit het 
poëtische bij. Ik heb zelf steeds geprobeerd 
in het spreken over geestelijke of spirituele 

Wat is hier van betekenis en 
wat is hier van waarde?

niet pessimistisch over, maar het is wel op-
letten. Lukt het ons om goed te laten zien 
wat geestelijke verzorging is en wat het bij-
draagt. Om geestelijke verzorging een stap 
verder te brengen, moeten we opnieuw na-
denken over de opleiding. De éénjarige op-
leidingen zijn eigenlijk te kort, de protes-
tantse en rooms-katholieke opleidingen 
zijn wat langer en bieden meer op het ge-
bied van persoonlijke vorming en levensbe-
schouwelijk verdieping, maar moeten aan 
de andere kant meer verbeteren op het ge-
bied van onderzoeksgerichtheid. Veel aan-
dacht is uitgegaan naar de ambtskwestie, 
onderzoekskwesties en uitbreiding van het 
veld en nieuwe initiatieven. Je kunt niet al-
les tegelijk, maar het moet wel.

Heb je nog gedachten over de zendende 
instantie in dit proces?
De kerken – het humanistisch verbond doet 
dit beter – zouden wat meer belangstel-
ling mogen hebben voor het veld en zou-
den meer mogen denken vanuit het per-
spectief van de geestelijk verzorgers in het 
veld. Vanwege mijn achtergrond kan ik ei-
genlijk alleen spreken voor de protestante 
kerk: ik wens de kerk(en) toe dat er meer 
inzicht groeit in wat geestelijke verzorging 
voor hen kan betekenen. Niet als vertegen-
woordiging, maar wel als presentie in het 
veld. Dat er meer oog is voor wat geestelijk 
verzorgers kunnen teruggeven aan de kerk: 
aan theologische reflectie, aan reflectie op 
medisch-ethische vragen, over toerusting 
van mensen in de kerk. Zending klinkt als 
eenrichtingsverkeer: namens ons ga jij daar 
aan het werk. Veelmeer zou het een vrucht-
bare interactie moeten zijn tussen kerk en 
krijgsmacht, zorg en justitie, die door de 
geestelijk verzorgers behartigd kan worden. 
Tussen kerken en eerste lijn kan zo’n inter-
actie ook groeien. Ik denk dat dat heel in-
teressant kan worden. De tegenstelling tus-
sen pastoraat en geestelijke verzorging zou 
zelfs minder scherp kunnen worden. Veel 
gemeentepastores krijgen ook te maken 
met allerlei seculiere vragen en individuali-
sering en gaan ook mee in de spiritualiteit 
van deze tijd.
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geestelijk verzorger en gesprekspartner is 
en of het relevant is, wordt dan niet duide-
lijk. In een gesprek gaat het uiteindelijk om 
twee particuliere levensbeschouwingen te-
genover elkaar. Een geestelijk verzorger is 
nooit algemeen, een gesprekspartner even-
min. En wat betekent dat? Daar ligt een uit-
daging. Je zou dat een cross-over-competen-
tie kunnen noemen, in potentie een kracht 
die nieuwe perspectieven opent. De vraag is 
of we dat kunnen en wat daarvoor nodig is.

Toen ik wegging bij de GGZ om aan de 
universiteit te werken, zei mijn leidingge-
vende: dat is een mooie stap in je carriè-
re, een promotie. Ik vraag me dat af. Voor 
mij was het een goede stap, waarvan ik ge-
noten heb. Maar uiteindelijk is het gesprek 
van mens tot mens over de dingen van het 
leven het hoogste dat er is. En dat besef 
vraagt in alles wat we doen rond geestelijk 
verzorging cliëntgerichtheid. Geestelijke 
verzorging is eigenlijk terug te brengen tot 
twee vragen, zeg ik wel eens tegen mijn stu-
denten: wat is hier van betekenis en wat is 
hier van waarde?

Eric Bras is geestelijk verzorger van  
het Amsterdams UMC, locatie VUmc;  
e.bras@amsterdamumc.nl

zorg ook iets van spiritualiteit of esthetiek 
te laten meeklinken, iets daarvan in per-
formance te laten horen of zien. Dat deed 
ik met gedichten en liederen, met beelden 
en gebaren. Het was, het is voor mij een po-
ging om wat ik wil overbrengen ook te be-
lichamen.

Wil je tot besluit nog iets kwijt?
Nog een uitdaging voor de geestelijk ver-
zorger zie ik op interreligieus en inter-
cultureel gebied. In de discussie over het 
ambt en het idee dat iedere geestelijk ver-
zorger voor iedereen beschikbaar is, heb-
ben we te weinig nagedacht wat dat ei-
genlijk betekent. Dat is in essentie een 
professionaliseringskwestie. Hebben we 
echt de deskundigheid en de vaardigheid 
om daar goed mee om te gaan? Hoe ga je 
om met mensen die wezenlijk anders zijn 
dan jij? Daar wordt nu onderzoek naar ge-
daan (o.a. door Anke Liefbroer), ook in rela-
tie tot multireligious belonging. Voor mij is de 
vraag: hoe leer je de ander te lezen en hoe 
stap je niet te snel over de verschillen heen? 
Geestelijk verzorgers hebben de neiging 
verschillen te neutraliseren of snel over te 
gaan in de taal van de ander. In het ene ge-
val doe je alsof er geen verschil is, in het an-
dere geval doe je alsof je over het verschil 
heen kan springen. Wat het verschil tussen 


