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‘Hermes tussen  
twee talen’
In gesprek met Simeon Karsten

demische: het bleef theoretisch, denken op 
papier. Daaruit ontstond mijn belangstel-
ling voor theologische vakken en heb ik  
– juist om verbinding met mensen te zoe-
ken – de master geestelijke verzorging ge-
daan aan de Vrije Universiteit. Daarnaast 
ben ik zzp’er, omdat ik heel graag dingen 
organiseer; vooral evenementen. Dat doe ik 
met Vitamine Z.1 Ik kom er steeds meer ach-
ter dat de waarden van beide kanten elkaar 
overlappen, zoals bij het normaliseren en 
bespreekbaar maken van kwetsbaarheid of, 

expliciet bij Vitamine Z, het normaliseren 
van imperfectie.’

Vitamine Z
‘Met Vitamine Z richt ik mij voornamelijk 
op jongvolwassenen, omdat die generatie 
veel last heeft van psychisch lijden door-
dat de lat heel hoog ligt. We moeten te veel 
zijn: te gelukkig, met een te mooie baan, te 
knap, te mooi. Dat is niet realistisch, niet 
haalbaar. Het levert voortdurend spanning 
op, burn-out en depressies. Behoefte aan 
diepgang is er zeker, maar die wordt zelden 
gevonden. Millennials ontmoeten elkaar ei-
genlijk maar voor de helft; in de kant van 
het succes, van het uitgaan. Wij proberen 
evenementen te organiseren die de andere 
kant het leven zo vanzelfsprekend neerzet-
ten, dat deelnemers elkaar daarin gaan ont-
moeten.

Een voorbeeld is de Blender, met vier spre-
kers – zo divers mogelijk – rond een be-
paald thema. We hebben bijvoorbeeld een 
evenement georganiseerd rond onhaalba-
re normen in liefde en seks. Dat was super-
gaaf: al die sprekers lieten in hun verhaal 
hun persoonlijke onvolmaaktheid zien. 
Hoe persoonlijker, hoe beter, wat mij be-
treft. Ook in mijn werk als geestelijk verzor-
ger geloof ik daarin: je nodigt de ander uit 
op voet van gelijkwaardigheid. Het is daar-
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Eric Bras

‘ENERZIJDS WERK ik in het ziekenhuis 
als ongebonden geestelijk verzorger. 
Als filosoof liep ik aan tegen het aca-
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meer dan andere groepen worden getroffen 
door stress, burn-out en vragen rond per-
fect moeten zijn.’

Geestelijk verzorger
‘De vraag of dit iets met geestelijke verzor-
ging te maken heeft is, is niet eenvoudig te 
beantwoorden. Ik zie wel verbindingen. 
Ook in het ziekenhuis merk ik dat er veel 
ongemak is rond kwetsbaarheid, bijvoor-
beeld in de palliatieve fase. Mensen, patiën-

bij soms nuttig om iets van je eigen kwets-
baarheid te laten zien. In het publiek merk-
te ik een enorme ontspanning: “Ik hoef niet 
alleen maar te vertellen hoe goed het met 
me gaat.” Er werd wel twee uur nagepraat, 
iedereen vertelde verhalen over seks en lief-
de die niets met succes of perfectie te ma-
ken hadden. Je zou kunnen denken dat dit 
specifiek iets is voor jonge mensen, maar 
dat klopt volgens mij niet. We hebben ge-
kozen voor deze groep mensen, omdat zij 
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gen taal bij Vitamine Z een evenement or-
ganiseer, dan weet ik dat ik een bepaald 
publiek bereik. Daar kom ik maar moeilijk 
vanaf. Daarom zoek ik ook de samenwer-
king met mensen die een andere taal spre-
ken, zoals bij het jaarlijkse Icarus Festival. 
Ik zoek daarvoor programmamakers die 
voor podia programmeren. Er is dan altijd 
een podium voor poëzie, waarvoor ik sa-
menwerk met mensen van Spoken Word, 
die superdivers en multicultureel zijn. 
Daardoor trek je een ander publiek.’ 

Taal
‘Over het algemeen denk ik dat identiteit 
geestelijk verzorgers in de weg zit. Je kunt 
je afvragen of wij niet al veel te goed weten 
waarom we er zijn en veel te lang nadenken 
over ons bestaan, zonder ons af te stemmen 
op degene voor wie we er willen zijn. Gees-
telijk verzorgers kunnen onderling heel 
goed met elkaar praten over mystiek, in-
nerlijke ruimte, enzovoort. En we romanti-
seren het vak daardoor ook: het is mooi en 
belangrijk. Maar als ik bij die ander kom, 
dan is zulke taal onbruikbaar. Dan moet ik 
daar zijn en die persoon zo open mogelijk 
ontmoeten – daarin vind ik die ander. In 
die momenten schuilt blijkbaar de kracht 
van onze ontmoeting. Ik ben dan een soort 
Hermes die tussen twee talen heen en weer 
gaat. Bij artsen en verpleegkundigen voel ik 
me juist een soort stoorzender, die ook daar 
een taal spreekt die niet gemakkelijk begre-
pen wordt.

Moeten we niet iets doen aan onze taal? Lo-
pen we niet achter de feiten aan? Die vra-
gen zijn niet zo gemakkelijk te beantwoor-
den. Hoe kunnen we onze taal zo maken 
dat mensen meteen snappen: dat is een 
geestelijk verzorger en daar heb ik wat aan? 
Door onze professionaliteit te behouden, 
maar onze taal te verschuiven naar de leef-
wereld? Misschien is het mogelijk om, net 
als bij het Icarus Festival, andere taal te 
mobiliseren. Dat zou moeten gebeuren als 
beroepsgroep: diverser, toegankelijker en 
meer fluïde; de geestelijke verzorger als ge-
interesseerde fluïde entiteit. 

ten, hebben daar meestal nog nooit over na-
gedacht en zijn dan opeens palliatief; ze 
hebben geen woorden voor die fase en hun 
omgeving weet ook niet hoe ermee om te 
gaan. De kwetsbaarheid van het leven is 
niet vertrouwd. Er wordt eigenlijk structu-
reel weggekeken van zaken die we niet wil-
len, maar die ons wel overkomen. En als het 
je overkomt, hoe ga je er dan mee om? 

Ik voel me soms belemmerd als geestelijk 
verzorger, omdat je op een bepaalde manier 
wordt gezien, als iemand die iets met reli-
gie te maken heeft. Daarnaast heb ik met te 
verhouden tot de waarden die het vak van 
geestelijk verzorger met zich meebrengt, de 
professionaliteit en de omgeving waarin het 
werk moet gebeuren. Dat steeds weer moe-
ten uitleggen waarom je er bent, heeft iets 
beperkends. Als programmamaker heb je 
die beperkingen helemaal niet, daar kun 
je doen wat je wilt, aan de orde stellen wat 
jij belangrijk vindt. Als ik morgen zou be-
denken om vanwege de beperkingen en de 
beelden die je oproept te stoppen in het zie-
kenhuis, dan zou ik – denk ik – nog steeds 
geestelijk verzorger zijn. Zeker in de manier 
waarop ik contact leg met mensen en in de 
waarden die ik belangrijk vind.’

De toekomst
‘De toekomst van de geestelijk verzorging 
zou misschien kunnen liggen buiten het 
vak zoals het nu is. Mijn droom is het bij-
voorbeeld om een ongebonden klooster te 
beginnen; bezinning, stilte en regelmaat 
zouden daar een plaats hebben. Maar ook 
cultuur en kunst. 

De vraag is natuurlijk wie je uiteindelijk be-
reikt. Gaat het alleen om mensen die toch 
al interesse hebben in reflectie? Of bereik je 
ook de boze witte man, de jongen met het 
petje op een scooter? Als ik vanuit mijn ei-

Ik denk dat identiteit geeste-
lijk verzorgers in de weg zit
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Een mooi voorbeeld was mijn betrokken-
heid bij een wijk in Breda, die “van het gas 
af” moest. Er waren allerlei belanghebben-
den die niet op een lijn zaten: de gasleve-
rancier, de gemeente, de mensen die er 
woonden. Ze hadden mij gevraagd om, als 
eerste onderdeel van een bijeenkomst, te 
praten over imperfectie. Dat werd iets 

prachtigs: hoewel ze het niet met elkaar 
eens waren, kon iedereen een imperfect 
verhaal delen en ontstond er een gevoel van 
gelijkwaardigheid. Even werden geen be-
langen verdedigd, maar zagen ze elkaar als 
gelijken die soms ook de mist ingaan en het 
allemaal niet zo goed weten. Er ontstond 
een veel haalbaardere sfeer voor communi-
catie. Er ontstond een ontmoeting.’

Drs. E.J. Bras is geestelijk verzorger bij Am-
sterdam UMC en redactielid van dit tijdschrift. 
E-mail: e.bras@amsterdamumc.nl.

Noten
1. Zie www.vitamine-z.nl.

Moeten we niet iets doen aan 
onze taal?

Wij praten al heel lang over andere taal, ter-
wijl de samenleving al veel verder is. Daar 
is de containeridentiteit allang losgelaten; 
de lhbt-beweging is er een goed voorbeeld 
van. Misschien is dat wel een kans voor gees-
telijk verzorgers, want wij zien mensen niet 
als probleem of als samenvallend met ziek-
te, maar zijn nieuwsgierig. Daar ligt een 
uitdaging die ik meer voel in mijn rol als 
programmamaker. Ik zie hier een behoef-
te waarin voorzien kan worden. We voelen 
dit allemaal als beroepsgroep, denk ik. Een 
antwoord is er nog niet, daar lijken we op 
te wachten. Misschien is er ook wel een ge-
brek aan durf. Wat geef je op? Het is riskant. 
Tegelijk is dat losse, diverse en fluïde nog 
steeds onduidelijk: wat heb je aan iemand 
die nieuwsgierig is?’

Imperfectie
‘Met Vitamine Z zou ik niet zozeer andere 
doelgroepen willen bereiken, in verbinding 
willen brengen met de kwetsbare kant, met 
andere taal, maar vooral méér mensen. Het 
is moeilijk om uit de marge weg te komen. 
Ons werk is eigenlijk om mensen elkaar zo 
goed mogelijk te laten ontmoeten. Zonder 
te veroordelen, zonder dingen op te lossen, 
maar door in het nu te zijn. Door het imper-
fecte en kwetsbare centraal te stellen, pro-
beer ik ontmoetingen compleet te maken. 


