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Geesje
Charlotte Molenaar

Hoe profileer je nu de geestelijk verzorger? Met het Profileringsproject Geestelijke Verzorging zetten 
we in op diverse activiteiten en middelen. Geesje, een strip over onze beroepsgroep, is daar een 
van. De verhaaltjes gaan over vooroordelen en herkenbare situaties in ons werk. Je kunt Geesje een 

beetje vergelijken met Sigmund, hoewel die een heel ander karakter heeft. Sigmund is psychiater, maar in 
zijn gedrag eigenlijk het tegenovergestelde van een therapeut. Hij is allesbehalve empathisch en ziet ze lie-
ver gaan dan komen. De opdracht die we met Geesje hebben, is van een andere orde. Geesje moet in eerste 
instantie het beroep van de geestelijk verzorger op de kaart zetten en daarbij vooroordelen wegnemen. In 
de strips zien we haar in herkenbare situaties in allerlei werkvelden. Het zou niet gepast zijn als Geesje net 
als Sigmund de botte bijl zou hanteren. Dan valt de strip wel op, maar dan zou Geesje geen goede ambas-
sadrice van het vak zijn. 

Striptekenaar René Leisink van Studio Noodweer maakt de strips met de ingrediënten die we hem aanleve-
ren. Leisink: ‘Dat geeft ook meteen aan hoe moeilijk het soms voor mij is om bij deze strip goede scenario’s 
te schrijven. Ik probeer er een grappige strip van te maken, maar ik vind dat de “boodschap” altijd voorop 
moet staan. Door deze beperking zal de strip nooit hilarisch worden, zoals bij Sigmund. Maar de strip zal 
wel het vak van geestelijk verzorger op de kaart zetten.’ Over de naam van de strip: Geesje. Daar is kritisch 
over nagedacht. Geesje is een verkleinwoord en dat kan mogelijk aversie oproepen bij de lezer. Maar het 
verkleinwoord maakt het ook toegankelijk en laagdrempelig, bovendien herkennen we ‘geestelijke verzor-
ging’ in de naam. Geesje is wat ons betreft vooral ontwapenend en dat past bij haar karakter. Ze is een 
zachtaardige jongedame die met haar voeten in de klei staat en zonodig tegengas geeft. 

Wil jij ook het beroep van geestelijk verzorger of herkenbare situaties aan de orde stellen? De strips van 
Geesje kun je vrij gebruiken in presentaties, folders, op een website, enzovoort. Je kunt zelf ook strips laten 
maken. Gebruik je een Geesje, laat het ons dan even weten. Het is voor ons leuk om te zien wat ermee 
gedaan wordt. 

Charlotte Molenaar is projectleider van het project ‘Profilering geestelijke verzorging’ en geestelijk verzorger bij 
het Flevoziekenhuis te Almere en in de thuissituatie. E-mail: csa.molenaar@gmail.com.

Voor de strips en meer informatie over het project zie www.geestelijkeverzorging.nl en nummer 2019/95. Het project is 
opgezet door Stichting Deo Volente en de partners van de regiegroep.
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