
3Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 23 | nr 100

Exponentieel 

Precies 25 jaar geleden, in november 1995, rolde het eerste probeersel van dit tijdschrift van de 
persen. Enkele maanden later het eerste echte nummer en nu dus nummer 100, waarmee jaargang  
23 afsluit (rond 2000 week de nummering enigszins af, waardoor we in feite twee jaargangen 

‘missen’). En volgend jaar bestaat de vereniging 50 jaar. Mooie ronde getallen dus: 25 jaar TGV, 50 jaar 
VGVZ, 100 nummers TGV. Naast elkaar levert deze reeks getallen een exponentiële reeks op – daar kom 
ik kom nog op terug. Terugbladerend in al die nummers valt op dat sommige auteurs al lang meegaan. 
Inmiddels is bij een aantal wel de titulatuur veranderd (en de leeftijd natuurlijk). Een heel aantal thema’s 
blijft terugkomen, andere zijn verdwenen en nieuwe hebben zich aangediend. Je kunt er de verande-
ringen in het beroep en in de context aan aflezen. In ieder geval is de diversiteit van werkvelden en 
levensbeschouwelijke achtergronden van auteurs sterk toegenomen. 

Een constante in de vele bijdragen is de wijdlopige en soms wat aarzelende taal. Het blijkt voor geestelijk 
verzorgers – en voor wetenschappers in het algemeen – niet gemakkelijk om zich helder uit te drukken 
over wat zij doen en beogen, en in welk domein dat gebeurt. Dat leidt regelmatig tot complexe maar ook 
vage formuleringen; overigens tot verbazing van de corrector die jarenlang bij het tijdschrift betrokken 
was. Die onhelderheid lijkt te wijzen op een twijfelend professioneel zelfverstaan. Wie ben ik in professi-
onele zin? Heb ik wel iets bij te dragen, zitten anderen op me te wachten? En kan ik dan duidelijk maken 
wat ik wil bijdragen? Dat soort vragen. ‘Ik kom voor een praatje’, ‘Ik kom eens langs om te vragen hoe het 
met u gaat’, ‘Misschien wilt u een keer vertellen wat u bezighoudt’ – zo introduceren geestelijk verzor-
gers zich vaak; haast verontschuldigend, de eigen expertise klein makend.

Toch lijkt er een kentering plaatsgevonden te hebben, want zingeving en spiritualiteit zijn inmiddels 
gangbare begrippen in het maatschappelijk discours en ook levensvragen mogen op ruime belangstel-
ling rekenen; geestelijke verzorging zou je zelfs een vitaal beroep kunnen noemen. Het duikt op in allerlei 
sectoren van de samenleving; ook de interviews in dit nummer getuigen daarvan. Bovendien zijn gees-
telijk verzorgers tegenwoordig beter in staat te verwoorden wat zij doen en wat hen te doen staat, zoals 
ook de bijdragen vanuit het Case Studies Project laten zien. Er ontwikkelt zich een gemeenschappelijke 
taal waaruit meer zelfvertrouwen en een duidelijker professioneel zelfbegrip naar voren komen. Zo krijgt 
het beroep steeds scherpere contouren. In groter verband stimuleren nieuwe subsidieregelingen de 
ontwikkeling van en het onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerste lijn. Hierdoor stijgt het aantal 
(promotie)onderzoeken exponentieel. 

Het beroep zit dus in de lift, laat van zich horen en levert een onmisbare bijdrage op velerlei gebieden. 
Dat alles komt bij elkaar in dit bijzondere nummer: met duidelijke taal, nieuwe werkvelden, scherper in 
beeld gebracht. Ten slotte: het Tijdschrift Geestelijke Verzorging bestaat dankzij de belangeloze inzet van 
steeds weer nieuwe redactieleden die hun vrije tijd ter beschikking stellen. En van (bekende en minder 
bekende) auteurs die hun inzichten en ervaringen met de beroepsgroep willen delen. Veel dank voor die 
hartverwarmende betrokkenheid! Het tijdschrift staat stevig en zal blijven bijdragen aan de exponentiële 
groei van het beroep van geestelijk verzorger.
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