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“Everyone knows by now that the personal is political.  

What everyone doesn’t know is that at its core, pastoral care is political too.” 

(Graham, 2014, p. 471.) 
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Voorwoord  

Het moment is aangebroken waarvan ik wist dat het ooit zou komen. Na jaren dankbaar 

gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheden die de Universiteit voor Humanistiek 

(UvH) te bieden heeft, sluit ik binnenkort mijn studietijd officieel af.  

De laatste weken realiseer ik me des te meer hoe hard ik heb doorgezet de afgelopen jaren om 

mijn zorgethiek en humanistiek masters af te ronden. Dat in een tijd waarin ik gelijktijdig in 

het werkende leven ben gerold en op meerdere fronten ben uitgedaagd. Dit nooit meer, maar 

wat ben ik tegelijkertijd blij dat ik dit heb kunnen doen. Ook dit scriptietraject heeft mij veel 

gebracht. Van alle obstakels heb ik geleerd, maar ik heb vooral veel inspiratie opgedaan. Ik 

wil mijn respondenten bedanken voor hun openheid en wijsheid. Deze voeding neem ik mee 

in mijn verdere ontwikkeling als humanisticus. Maar eerst verwelkom ik graag meer 

luchtigheid en zinvol ‘niksen’ in mijn leven.  

Ik ben mijn begeleiders, Carmen Schuhmann en Arjan Braam, zeer dankbaar. Ik bewonder 

jullie kennis en kunde, daar heb ik veel van geleerd. Dank jullie wel voor jullie kritische blik 

en enthousiasme. 

Gedurende het scriptietraject heb ik veel fijne mensen om mij heen gehad. Ik wil jullie 

bedanken voor jullie vertrouwen, het luisteren en het meedenken. Bovenal bedankt voor de 

nodige afleiding.  
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Samenvatting  

Probleemstelling: Wat is het werk dat geestelijk verzorgers te doen hebben in deze tijd? 

Dat is een centrale vraag in deze masterthesis. Als geestelijk verzorger ben je er voor mensen 

met mentale of spirituele pijn tijdens transitiemomenten in het leven. De geestelijke zorg richt 

zich op de heling van de gebrokenheid in het leven van de mens die wordt bijgestaan. In deze 

thesis wordt onderzocht of humanistisch geestelijk verzorgers ook werk te doen hebben ten 

aanzien van het helen van de gebrokenheid in de wereld. Dat lijkt immers bij het moreel-

politiek streven van het humanisme te passen. Er is collectieve bezinning nodig op de vraag 

hoe we ons als mensen tot onszelf, elkaar en de niet-menselijke omgeving verhouden. Er 

bestaan verschillende visies op waar de verandering richting het goede leven zou moeten 

plaatsvinden (op micro-, meso- of macroniveau), en welke rol de geestelijk verzorger hierin 

heeft. Zo bestaan er ook verschillende taakopvattingen over de humanistisch geestelijk 

verzorging: variërend van ‘stil werk’ op microniveau tot aan ‘politiek werk’ op macroniveau. 

In deze thesis wordt die laatste taakopvatting nader onderzocht. Hoe kunnen humanistisch 

geestelijk verzorgers proactief omgaan met dehumaniserende macrodiscoursen die zorg en 

menselijke bloei ondermijnen? 

 

Doelstelling en vraagstelling: Deze studie is exploratief van aard, omdat het om een 

relatief onontgonnen onderzoeksgebied gaat binnen de humanistiek. Het kennisdoel is om te 

verkennen wat het politieke werk is dat humanistisch geestelijk verzorgers te doen hebben, 

buiten de muren van de traditionele werkvelden. Het handelingsdoel is om inzichtelijk te 

maken wat de (on)mogelijkheden zijn in het vormgeven van dit politieke werk. De volgende 

hoofdvraag staat centraal: Wat is het politieke werk dat humanistisch geestelijk verzorgers te 

doen hebben op macroniveau, en hoe kunnen zij dit vormgegeven?  

 

Methode: Het onderzoeksdesign is een kritische etnografie onder politiek geëngageerde 

humanistisch geestelijk verzorgers en humanistici. De respondenten voelen het 

humaniseringsappèl sterk, zijn daar actief mee bezig en geven hier blijk van. Zij tonen zich 

duidelijk, buiten de muren van de traditionele werkvelden, in het publieke debat en brengen 

daar het social justice perspectief in. In totaal zijn er tien semigestructureerde interviews 

afgenomen. Per respondent is een ‘casusportret’ gemaakt waarin diens positie en politieke 

maatschappelijke betrokkenheid is geschetst. In de data-analyse is een combinatie gemaakt 

van within-case en cross-case analyse. 
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Conclusie: De respondenten voelen zich geroepen om politiek werk te verrichten. De 

uitwerking is contextafhankelijk: het verschilt per positie hoe men handen en voeten geeft aan 

het politieke werk en welke barrières opspelen. Wat overeenkomt is dat ‘het zijn van 

humanisticus’ doorwerkt in het politieke denken en handelen van de respondenten. Dit is 

zichtbaar in alle fasen van politieke zorg. Het eigene aan het politieke werk van humanistisch 

geestelijk verzorgers is dat zij een bepaalde zorgvuldigheid, traagheid, twijfel of andere 

perspectieven inbrengen in gestolde macrodiscoursen. Zodoende geven zij voeding aan 

samenlevingsvragen. Zij laten in het publieke domein zien wat dehumaniserende 

macrodiscoursen met het individu en de gemeenschap doen op existentieel niveau. 

Noot vooraf 

Dit is een verkennend onderzoek. Er wordt niet gepretendeerd om ‘één waarheid’ of één 

helder recept te verkondigen rondom dit onderwerp. Wel worden er in dit onderzoek diverse 

posities en ervaringen gedeeld die verschillende stemmen uit de UvH-waardengemeenschap 

representeren. Hierbij wil ik benadrukken dat de interviews momentopnames zijn. De 

gedeelde visies en ervaringen kunnen, zoals een van de respondenten mooi onder woorden 

heeft gebracht: de vorm van ijs, water of damp aannemen. Daarom nodig ik de lezer uit om 

zichzelf tijdens het lezen actief af te vragen: herken ik mezelf in een van deze stemmen of 

vertegenwoordig ik een ander geluid?  
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1. Probleemstelling 

1.1. Aanleiding 

1.1.1. Caring for Souls in een neoliberaal tijdperk 

Wat is het werk dat geestelijk verzorgers te doen hebben in deze tijd? Dat is een centrale 

vraag in deze masterthesis. Simpel gezegd zijn geestelijk verzorgers er voor mensen die 

mentale of spirituele pijn hebben tijdens transitiemomenten in hun leven. De geestelijke zorg 

richt zich op de heling van de gebrokenheid in het leven van de mens die wordt bijgestaan 

(Cadge & Rambo, 2022). De geestelijk verzorger maakt ruimte voor het levensverhaal van 

deze mens en bijbehorende emoties. Veel van dit werk vindt in besloten kring plaats. Dat wat 

in deze vrijplaats wordt besproken, wordt privé gehouden. Hierdoor wordt het werk van 

geestelijk verzorgers vaak achter de schermen, in de marge van instituties uitgevoerd. Hun 

publieke rol wordt zelden besproken (Haythorn & Callahan, 2022).  

In het boek Chaplaincy and spiritual care in the twenty-first century van Cadge en Rambo (2022) 

wordt daarentegen de rol van de geestelijk verzorger als moreel leider en “change agent” 

benadrukt (McClure & Thiel, 2022). In deze masterthesis wordt onderzocht of humanistisch 

geestelijk verzorgers ook werk te doen hebben ten aanzien van het helen van de gebrokenheid 

in de wereld (Cadge & Rambo, 2022). Er wordt verkend hoe zij als zingevingprofessionals 

kunnen reageren op collectieve pijn die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld economische 

onzekerheid, milieuproblematiek, discriminatie, of een pandemie. In 2020 maakte de Covid-

19-pandemie het werk van geestelijk verzorgers zichtbaarder (Cadge & Rambo, 2022). De 

humanistisch geestelijke verzorging is tijdens de crisis erkend als vitaal beroep.1 Een aantal 

humanistisch geestelijk verzorgers sprak in de openbare ruimte over de existentiële impact 

van de crisis.2 Dit soort acties gebeuren echter niet op grote schaal.  

Binnen het domein van de pastorale zorg3 gaan er geluiden op dat de geestelijke verzorging de 

horizon moet verbreden. De geestelijke verzorging zou voorbij de lang gevestigde gerichtheid 

 
1 Humanistisch Verbond (z.d.). Geestelijke verzorging voor iedereen! Geraadpleegd via: 

https://www.humanistischverbond.nl/geestelijkeverzorging/ op 09-08-2022   
2 Meij, S. van der (6 mei 2020). Verzorging voor de geest in tijden van corona. Geraadpleegd via:  

https://www.human.nl/lees/corona/geestelijk-verzorger.html op 09-09-2022  

Zorgethiek.nu (z.d.). Geestelijk verzorgers in tijden van Corona. Geraadpleegd via: https://www.zorgethiek.nu/geestelijk-verzorgers-in-
tijden-van-corona/  op 09-08-22  
3 Dat wat nu pastorale zorg wordt genoemd, verwijst naar de christelijke geschiedenis van de term ‘aalmoezenier’ (Cadge & Rambo, 2022). 

In seculiere contexten wordt de traditionele term ‘pastorale zorg’ veelal vervangen door de term ‘geestelijke zorg’ (Schuhmann & Damen, 
2018). In deze thesis worden beide termen door elkaar gebruikt, mede omdat er voortgebouwd wordt op het werk van theologen. Er wordt 

geput uit het werk van (voornamelijk Amerikaanse) theologen, omdat de eeuwenoude christelijke traditie gekenmerkt wordt door het 

opkomen van gemarginaliseerden. Binnen de emancipatietheologie wordt de geest van Jezus herkend in het verzet tegen lijden, onrecht en 
uitsluiting (Borgman, 1990). Binnen het humanisme gaat daarentegen veel aandacht uit naar de zelfontplooiing van het individu. Daarbij is 

de humanistisch geestelijke verzorging is een veel jongere discipline dan die van de pastorale zorg, waardoor er logischerwijs minder 
ervaring is met de strijd voor sociale rechtvaardigheid.  

https://www.humanistischverbond.nl/geestelijkeverzorging/
https://www.human.nl/lees/corona/geestelijk-verzorger.html%20op%2009-09-2022
https://www.zorgethiek.nu/geestelijk-verzorgers-in-tijden-van-corona/
https://www.zorgethiek.nu/geestelijk-verzorgers-in-tijden-van-corona/
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op het microniveau - het bevorderen van het geestelijke welzijn van individuen - tevens oog 

moeten hebben voor, en acties moeten richten op dergelijke ontwrichtende invloeden op 

macroniveau (LaMothe, 2014a; 2019). LaMothe, professor in de pastorale zorg4 en 

counseling, waarschuwt dat invloeden op het macroniveau zoals het neoliberalisme, zorgen 

om het klimaat en onrechtvaardigheden zoals klassisme en racisme, de zorg, het geloof en de 

machtsverhoudingen binnen de gemeenschap verstoren (LaMothe, 2018). Ook predikant, 

theoloog en pastorale psychotherapeut Rogers-Vaughn (2016) wijst evenals andere denkers 

op de impact die bijvoorbeeld de globalisering en het neoliberalisme hebben op het welzijn 

van mensen. Het marktdenken en bijbehorende competitie en versnelling, sijpelen door in de 

persoonlijke leefsfeer met vervreemding als gevolg (Rogers-Vaughn, 2016; Rosa, 2016; 

LaMothe, 2016; 2018; 2019; Shin, 2021). Rogers-Vaughn heeft in zijn begeleidingspraktijk 

door de jaren heen een verandering in klachten waargenomen. Zo merkt hij een toename in 

eenzaamheid, depressie, schaamte en angst op, die hij onder andere wijt aan het neoliberale 

adagium dat het individu verantwoordelijk stelt voor het eigen succes en falen.  

‘Caring for souls’ dient daarom volgens Rogers-Vaughn herzien te worden in het huidige 

tijdperk. Hij vraagt zich het volgende af: 

  What if individuals were not simply suffering due to their brain chemistry, or genes, or 

  dysfunctional families of origin, or their lack of motivation or information? What if the water 

  they were swimming in—something in the social surround—was making them increasingly 

  miserable?5 

Dit met als gevolg dat hij zich in zijn werk ook richt op het macroniveau, oftewel: ‘het water 

waarin gezwommen wordt’. Hiermee worden bredere maatschappelijke tendensen en 

landelijke of internationale systemen bedoeld die groter zijn dan, maar wel doorwerken op het 

individu en de gemeenschap. Zo is Rogers-Vaughn een criticus van het kapitalisme, witte 

suprematie, het patriarchaat en het bijbehorende heteronormatieve discours.6  

1.1.2. Proactief omgaan met dehumaniserende macrodiscoursen  

LaMothe (2019) vraagt zich af of geestelijk verzorgers aandacht hebben voor deze krachten 

op macroniveau en de impact ervan op de gemeenschap en het individuele welzijn. 

Vervolgens is de vraag of de geestelijk verzorgers weten wat passende pastorale interventies 

 
4  Dat wat nu pastorale zorg wordt genoemd, verwijst naar de christelijke geschiedenis van de term ‘aalmoezenier’ (Cadge & Rambo, 2022). 

In seculiere contexten wordt de traditionele term ‘pastorale zorg’ veelal vervangen door de term ‘geestelijke zorg’ (Schuhmann & Damen, 
2018). In deze thesis worden beide termen door elkaar gebruikt, mede omdat er voortgebouwd wordt op het werk van theologen.  

5 Rogers-Vaughn (z.d.). Meet Dr. Bruce Rogers- Vaughn. Geraadpleegd via: https://www.brucerogersvaughn.com/bio op 20-07-22  
6 Idem 

https://www.brucerogersvaughn.com/bio
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zijn. LaMothe stelt namelijk dat het niet voldoende is om een ‘medelevende getuige’ te zijn 

wanneer de geestelijk verzorger in aanraking komt met lijden dat wordt veroorzaakt door 

invloeden op macroniveau. Volgens Shin (2021) zou men in het pastorale werk proactief 

moeten omgaan met dergelijke vervreemdende sociaaleconomische omstandigheden.   

Shin (2021) betoogt dat er twee manieren zijn om in de pastorale zorg proactief om te gaan 

met macrodiscoursen die op negatieve wijze doorwerken op persoonlijke zingeving. 

Allereerst kunnen individuen begeleid worden in het verkennen en opnieuw vormgeven van 

het eigen verhaal in andere termen dan die van het dominante discours. Het genereren van 

alternatieve verhalen biedt ruimte om veerkrachtig om te gaan met geïnternaliseerde 

onderdrukkende narratieven (White & Epston, 1990). Deze aanpak legt echter alsnog de 

verantwoordelijkheid bij het individu, in plaats van dat het een verandering ten goede teweeg 

brengt in de sociaaleconomische context.  

De tweede manier is om de vervreemdende dominante discoursen en bijbehorende 

onderdrukkende mechanismen bloot te leggen en hierbij de waarden die hierbinnen impliciet 

worden gegeven, zoals het ideaal van de selfmade man in een neoliberaal discours, uit te 

dagen en te herdefiniëren. Shin meent dat pastorale zorgverleners een belangrijke rol kunnen 

spelen in het uitlichten van onderdrukkende en vervreemdende mechanismen in 

sociaaleconomische contexten. Zij kunnen vervolgens de normalisatie daarvan aan de kaak 

stellen (Shin, 2021).  

1.1.3. Het humanisme als moreel-politiek streven 

Het voorgaande is geschreven vanuit het perspectief van theologen die spreken over politieke 

pastorale interventies, maar strijden voor sociale rechtvaardigheid lijkt ook bij het humanisme 

te passen. Een van de kenmerken van het humanisme is immers dat zij een moreel-politiek 

streven in zich herbergt (Derkx, 2011).Van Praag (2009) wijst op de humanistische 

levensopvatting dat de mens de vormgever is van het eigen lot, wat ook verantwoordelijkheid 

met zich meebrengt. Te midden van de afhankelijkheden waarin de mens geplaatst is, kan de 

mens het leven niet als product van de omstandigheden begrijpen, maar dient de mens volgens 

Van Praag ernaar te streven om in diens “ontplooiing ‘antwoord’ te geven aan de uitdaging, 

waarvoor het geheel van de situatie waarin hij leeft, zijn mens-zijn stelt.” (Van Praag, 2009, 

p. 69). Hierbij behoort de mens niet alleen vanuit zichzelf te handelen, “maar bewust in het 

verband van zijn gehele bestaanswerkelijkheid die ook de ander, die ook het andere omvat” 

(idem). Kortom, Van Praag roept de mens op vanuit het humanisme om “op te staan tegen 

zijn lot, om een rebel te worden” (Van Praag, 1978, p. 233). Dit betekent dat de mens zichzelf 
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en de medemens “naar humanistisch inzicht [dient te] confronteren met de mogelijkheden van 

het mens-zijn”. (Van Praag, 1978, p. 210). 

Ook anderen benadrukken het moreel-politiek streven van het humanisme. Kritische denkers 

van de American Humanist Association pleiten voor een radicale humanistische agenda om 

systemen van onderdrukking te ontwrichten, aangezien deze onverenigbaar zijn met de 

aspiraties van het humanisme (zie o.a. Pinn, 2015; 2017; 2018; Bardi, 2018):  

  This would mean that we question, defy, abolish, and transform unjust ideologies - think 

  colonialism, ableism, white supremacy, cis-heteronormativity, and yes, even 

  capitalism - that are codified into everyday life and profoundly mutilate the way we 

  view ourselves, others, and the world.7  

Pinn8 pleit er al een paar decennia voor dat het humanisme, wil zij het human in het 

humanisme serieus nemen, kwesties van sociale rechtvaardigheid, zoals racisme, moet 

aanpakken als onderdeel van haar toewijding aan het welzijn en de bloei van de mens.  

Vanuit de humanistische psychologie klinken er vergelijkbare geluiden om activisme en 

solidariteit te ondersteunen. Hiertoe zouden humanistisch psychologen volgens Saleem, 

Morill en Karter (2019) nadrukkelijk meer aandacht moeten hebben voor de schadelijke 

impact van historisch diepgewortelde invloeden op macroniveau waaronder kolonialisme, 

imperialisme, globalisering, neoliberalisme, militarisme en kapitalisme, op het leven van 

degenen die wereldwijd het meest kwetsbaar zijn. Het vergt bovendien diepgaande 

reflexiviteit van humanistisch psychologen ten aanzien van macht en privileges. De hierboven 

genoemde invloeden werken immers door in de begeleidingspraktijk die zodoende 

geïndividualiseerd en gekapitaliseerd is geraakt. Saleem, Morill en Karter vragen zich het 

volgende af:  

In the midst of heightened narratives that focus on liberal, individualistic quests as solutions 

that bring about self and social transformation, what role can humanistic psychology play in 

reorienting these capitalist ventures of an inward-focused industry and addressing the systemic 

roots of distress, inequalities, and oppression that cause suffering and affect our individual and 

collective well-being? (Saleem, Morill & Karter, 2019, p.3).  

 
7 Bardi, 2018. Checking Humanism’s Privilege and Pulse An Interview with Sincere Kirabo. Geraadpleegd via: 

https://thehumanist.com/magazine/may-june-2018/features/checking-humanisms-privilege-pulse/ op 03-04-2021 
8 Pinn, A. (2015). Confronting Racism: Don’ts & Dos for Humanists. Geraadpleegd via: https://thehumanist.com/magazine/july-august-
2015/features/confronting-racism-donts-dos-for-humanists/ op 20-07-22  

about:blank
https://thehumanist.com/magazine/july-august-2015/features/confronting-racism-donts-dos-for-humanists/
https://thehumanist.com/magazine/july-august-2015/features/confronting-racism-donts-dos-for-humanists/
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1.1.4. De politieke taak van de humanistisch geestelijk verzorger 

In hoeverre wordt ook binnen de humanistisch geestelijke verzorging een politiek appèl 

gedaan om de systemische wortels van nood, ongelijkheden en onderdrukking die ons 

individuele en collectieve welzijn beïnvloeden, te adresseren? Humanistici9 streven naar een 

zinvol leven voor een ieder in een rechtvaardige en zorgzame samenleving.10 Desondanks is 

binnen de humanistiek de aandacht voor de politieke dimensie van de geestelijke verzorging 

schaars. De discipline wordt gedomineerd door het existentiële perspectief (Jacobs, 2002). 

Geestelijk verzorgers worden voornamelijk gezien als ‘zingevers’, de pijler ‘humanisering’, 

lijkt ondergesneeuwd (Schuhmann & Jacobs, 2019). Zou door humanistisch geestelijk 

verzorgers ook meer ruimte gemaakt kunnen (en wellicht ook moeten) worden voor 

existentiële en ethische trage vragen op samenlevingsniveau? Deze samenlevingsvragen zijn 

gevoelig, ongemakkelijk en frustrerend. Ze raken bovendien aan de machtsongelijkheden in 

de samenleving. Het ruimte maken voor en onderzoeken van deze vragen vraagt om het 

herkennen en het ontmantelen van disfunctionele, natuur - en mensonwaardige systemen in de 

samenleving, én onszelf. 

Enkele onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit voor Humanistiek pleiten ervoor 

dat de politieke component noodzakelijk is en inherent verbonden aan het werk van de 

humanistisch geestelijk verzorger, maar dit lijkt een niet verder ontwikkeld spoor te zijn. 

Schuhmann en Jacobs (2019) wijzen erop dat een humanistisch geestelijk verzorger per 

definitie een politieke taak heeft, aangezien zingeving niet louter een privéaangelegenheid is. 

Zingeving wordt immers beïnvloed door de machtsprocessen op verschillende niveaus: 

persoonlijk (micro), organisatorisch (meso) en sociaal-cultureel (macro) (Jacobs, 2002). Dit 

betekent dat er in het werk door een lens van macht en diversiteit gekeken moet worden, en er 

aandacht moet zijn voor de verschillende (belichaamde) positioneringen van mensen in de 

wereld (Schuhmann & Jacobs, 2019).  

In het verlengde hiervan wijzen Schuhmann en Jacobs (2019) erop dat geestelijk verzorgers er 

alert op dienen te zijn dat zij desoriëntatie als gevolg van dehumaniserende omstandigheden 

niet individualiseren en afdoen als ‘tragiek’, omdat dit de maatschappelijke vervreemdende en 

 
9 Humanistici zijn mensen die een opleiding hebben afgerond aan de Universiteit voor Humanistiek. Humanistiek. Humanistiek is de 

multidisciplinaire wetenschappelijke benadering die het humanisme en levensbeschouwing in de samenleving bestudeert. Aan de Universiteit 

voor Humanistiek kun je onder andere worden opgeleid tot humanistisch geestelijk verzorger.  

Universiteit voor Humanistiek (z.d.). Humanisme en Humanistiek. Geraadpleegd via: https://www.uvh.nl/over-de-uvh/achtergrond-
geschiedenis-en-tradities/humanisme-en-

humanistiek#:~:text=Humanistiek%20is%20de%20naam%20die,en%20levensbeschouwing%20in%20de%20samenleving op 20-07-22  
10 Universiteit voor Humanistiek (2020). A meaningful life in a just and caring society. Research Program of the University of Humanistic 

Studies. Geraadpleegd via: https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZwgujtjKsiI_Research_Program_UHS__1_.pdf  op 03-04-2021  

https://www.uvh.nl/over-de-uvh/achtergrond-geschiedenis-en-tradities/humanisme-en-humanistiek#:~:text=Humanistiek%20is%20de%20naam%20die,en%20levensbeschouwing%20in%20de%20samenleving
https://www.uvh.nl/over-de-uvh/achtergrond-geschiedenis-en-tradities/humanisme-en-humanistiek#:~:text=Humanistiek%20is%20de%20naam%20die,en%20levensbeschouwing%20in%20de%20samenleving
https://www.uvh.nl/over-de-uvh/achtergrond-geschiedenis-en-tradities/humanisme-en-humanistiek#:~:text=Humanistiek%20is%20de%20naam%20die,en%20levensbeschouwing%20in%20de%20samenleving
https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZwgujtjKsiI_Research_Program_UHS__1_.pdf
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ziekmakende omstandigheden ongemoeid laat. Jacobs (2020) meent dat desoriëntatie als 

gevolg van inhumane omstandigheden en handelwijzen zoals geweld, uitsluiting en 

onderdrukking, om andere manieren van begeleiding vragen, omdat het situaties betreft die te 

voorkomen of te veranderen zijn. Humanistisch geestelijk verzorgers hebben volgens 

Schuhmann en Jacobs dan ook de politieke taak om binnen de organisaties waarin zij 

werkzaam zijn, maar ook daarbuiten in dialoog te gaan over dominante discoursen die 

dehumanisering, marginalisering en stereotypering in de hand werken (Schuhmann & Jacobs, 

2019). In de openbare ruimte kunnen ze bijdragen aan publieke discussies over de betekenis 

van goed en waardig leven, en bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid door aandacht te 

vragen voor de stemmen die gemarginaliseerd worden (Schuhmann & Damen, 2018):  

Pastoral caregivers who ‘represent the Good’ not only have the task of supporting the 

existential and spiritual processes of individuals, but they also have a role to play in the 

organizations in which they work and in society at large. Here, it is their task to promote 

dialogue, moral deliberation, and social justice and to critique oppressive or dehumanizing 

practices (Schuhmann & Damen, 2018, p. 407).   

Er is echter niet nader onderzocht waar en hoe humanistisch geestelijk verzorgers zich in deze 

openbare ruimte kunnen positioneren of wat hun precieze invloed zou kunnen zijn in 

dergelijke macro-sociologische processen. De rol van macht, sociale structuren, en diversiteit 

is namelijk nooit diepgaand gethematiseerd in de theorievorming rondom humanistisch 

geestelijke verzorging (Schuhmann & Jacobs, 2019). In de meeste paradigma’s rondom 

geestelijke verzorging worden machtsprocessen met name op instellingsniveau (mesoniveau) 

geadresseerd. De machtsprocessen op macroniveau, en het ‘humaniseren’ van deze structuren 

blijft onderbelicht. Het politiek geëngageerde verhaal over de humanistisch geestelijke 

verzorging is nauwelijks beschreven, in tegenstelling tot de verhalen rondom de meer 

persoonsgerichte en spirituele benaderingen (Jacobs, 2001).  

In navolging van LaMothe (2014a; 2018) en politieke zorgethici (zie o.a. Tronto, 1993 en 

2013; Held, 2006 en 2015; Robinson, 2010 en 2015) wordt in dit onderzoek gekeken hoe de 

humanistisch geestelijke verzorging kan dienen als hermeneutische lens voor kritische 

reflectie op en verzet tegen sociaal-politieke structuren die de zorg en menselijke bloei 

ondermijnen. In navolging van Shin (2021) is daarmee de vraag hoe humanistisch geestelijk 

verzorgers vanuit hun professie in het zogeheten publieke debat kunnen bijdragen aan het 

blootleggen en bevragen van dominante macrodiscoursen die vervreemdend of 

onderdrukkend werken en zodoende zingeving verstoren. Dit betekent dat het niet gaat om het 
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werk binnen de muren van de instituties, maar juist buiten de muren van de traditionele 

werkvelden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe dit politieke werk op macroniveau 

vormgegeven kan worden op een manier die past bij de humanistisch geestelijke verzorging; 

een werkterrein waarin het microniveau van particuliere zingevingsprocessen zo essentieel is. 

Er zal worden onderzocht hoe politiek geëngageerde humanistici uit het werkveld hier 

tegenaan kijken en hoe zij hiernaar handelen.  

1.2. Doelstelling 

Dit onderzoek heeft allereerst een kennisdoel: een bijdrage leveren aan de theoretische 

doordenking van de humanistisch geestelijke verzorging als politiek concept. Aangezien dit 

tot dusver een onderbelicht thema is binnen de humanistiek, zal deze studie explorerend van 

aard zijn. Het doel is om te verkennen wat het politieke werk is dat humanistisch geestelijk 

verzorgers te doen hebben, buiten de muren van de traditionele werkvelden.  

Het onderzoek heeft ook een bescheiden handelingsdoel: een bijdrage leveren aan de 

praktische uitwerking van de politieke dimensie. Het doel is om inzichtelijk te maken wat de 

(on)mogelijkheden zijn in het vormgeven van dit politieke werk op macroniveau, zodat dit de 

humanistisch geestelijk verzorging als normatieve beroepsgroep kan helpen om diens 

politieke werk te verrichten aangaande dehumaniserende macrodiscoursen.  

1.3. Vraagstelling 

Wat is het politieke werk dat humanistisch geestelijk verzorgers te doen hebben op 

macroniveau, en hoe kunnen zij dit vormgegeven?  

1. Wat zijn de drijfveren van de politiek geëngageerde humanistici om zich te (willen) 

mengen in het publieke debat?  

2. Hoe verhoudt het werk van de humanistisch geestelijk verzorger op microniveau zich 

volgens de politiek geëngageerde humanistici tot het werk op macroniveau?  

3. Op welke manieren kunnen humanistisch geestelijk verzorgers zich mengen in het 

publieke debat?  

4. Wat zijn hierbij de (ervaren) barrières?  
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2. Theoretisch kader  

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van dit onderzoek toegelicht. Allereerst wordt de 

impact van het neoliberalisme op het individuele en collectieve welzijn beschreven. 

Vervolgens wordt verkend hoe verschillende theologen en humanistici het werk van de 

geestelijk verzorger opvatten en welke taak zij kunnen vervullen als het gaat om het 

zorgdragen voor de gemeenschap.  

Zoals gesteld in de probleemstelling is die politieke dimensie vooralsnog weinig 

gethematiseerd. Daarom wordt de humanistisch geestelijke verzorging ook in het theoretisch 

kader in verband gebracht met pastorale zorg, omdat de politieke dimensie sterker aanwezig is 

in het werk van theologen dan in het werk van humanistici. Verder is er gebruik gemaakt van 

de bundel Chaplaincy and spiritual care in the Twenty-First Century met bijdragen van 

multidisciplinaire experts binnen de geestelijke verzorging (Cadge & Rambo, 2022). Dit boek 

gaat weliswaar over moreel leiderschap, maar het richt zich voornamelijk op het 

bewerkstelligen van verandering op mesoniveau, niet zozeer breder in de openbare ruimte. 

Daarbij ontbreekt een expliciet humanistisch perspectief. Aangezien er, op algemene 

literatuur over het humanisme na, weinig internationale literatuur over de humanistisch 

geestelijke verzorging beschikbaar is, en dit onderzoek zich richt op de humanistisch 

geestelijk verzorging in de Nederlandse context, zijn voorgaande bronnen aangevuld met 

Nederlandse humanistieke bronnen. Verder is er geput uit de zorgethiek door een parallel te 

trekken met de zorgcirkel van Tronto (1993; 2013). Hier is voor gekozen, omdat de politieke 

dimensie van zorg altijd wordt meegenomen binnen de zorgethiek en de geestelijke 

verzorging tenslotte een vorm van zorg is.  

2.1. Neoliberale manieren van in de wereld zijn  

De wereld van vandaag die onder andere wordt gekenmerkt door levensbeschouwelijke 

diversiteit, wordt dikwijls als ‘te groot’ ervaren: radicaal onzeker en onstabiel, een wereld 

zonder fundament (Ten Kate, 2014). Taylor (2007) meent dat het hedendaagse individu is 

losgekoppeld (“dis-embedded”) van de gemeenschap, wat problemen oplevert op het gebied 

van identiteit. Onder invloed van de globalisering is men vaste referentiepunten kwijtgeraakt 

die kunnen helpen bij het maken van belangrijke levenskeuzes (Appadurai, 2013). In de 

wereld van vandaag staan gevoelens van zich thuis en geborgen voelen op het spel, omdat 

iedere (levensbeschouwelijke) positie een individuele keuze geworden lijkt te zijn (Alma, 

2018). Eenduidige ‘grote verhalen’ zoals religieuze voorschriften die als leidraad in het 

(samen)leven dienen, hebben aan gezag ingeboet. De religieuze en humanistische verhalen die 
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een existentieel fundament kunnen bieden voor psychisch welzijn en de gemeenschap, 

worden volgens LaMothe (2014b; 2016) ondermijnd door het neoliberalisme als dominante 

social imaginary (sociale verbeelding).  

Het neoliberalisme domineert en vormt het gedrag van individuen en hun innerlijke wereld. 

Onder de sociaaleconomische ideologie van de kapitalistische economie wordt een succesvol 

persoon beschreven als iemand die zich goed weet aan te passen aan het marktmechanisme. 

De ‘homo economicus’ is berekenend, gedreven, innovatief, en vergaart zo eigenhandig 

materiële welvaart en succes (Shin, 2021). De nadruk op vrijheid, efficiëntie, concurrentie en 

marktgerichtheid dringt volgens Shin door tot alle gebieden van het menselijk leven wat leidt 

tot verschillende uitingen van menselijke vervreemding. Zo zou het bijvoorbeeld depressies 

veroorzaken. Binnen het neoliberalisme wordt de bron van lijden aangewezen op persoonlijk 

niveau, in plaats van dat de oorzaak wordt gezocht in de sociale en politieke omgeving. Dit 

verergert een dynamiek van zelfbeschuldiging, wat ten grondslag ligt aan veel hedendaagse 

nood (Shin, 2021). Daarnaast programmeert de wereldmarkt waarin we leven mensen om hun 

eigenbelang te maximaliseren, met onder andere ongelijke verdelingen van rijkdom en macht 

als gevolg (Mishra, 2017). Ook worden onze menselijke relationaliteit en onderlinge 

afhankelijkheid systematisch ondergesneeuwd in het huidige dominante liberale discours 

(Robinson, 2010). Het idee van de “career self”, zoals Walker (2000) het noemt, en 

bijbehorende nadruk op individuele verantwoordelijkheid, overschaduwt ieders 

afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Zodoende werkt het neoliberalisme individualisme in de 

hand, wat kan leiden tot het ‘leeg’ najagen van de eigen verlangens in plaats van het vinden 

van betekenis in het zorg dragen voor de gemeenschap (LaMothe, 2014b; 2016). Het 

kapitalisme is volgens Rogers-Vaughn (2016) als de lucht die we inademen, het is onderdeel 

van ons collectieve on-bewustzijn. Als burgers worden we volgens hem (onbewust) 

onderworpen aan neoliberale manieren van in de wereld zijn:  

Instilling adaptation to society (rather than resistance ), functioning in accord with the values 

  of production and consumption (rather than communion and wholeness in relation to others 

  and the earth), on symptom relief (rather than meaning-making), and accepting personal 

  responsibility (rather than interdependent reliance within the web of human relationships). 

  (Rogers-Vaughn, 2016, p. 6). 

2.2. Een nieuwe investering in levensbeschouwen en zorg 

Hierboven staan de kenmerken beschreven van neoliberale manieren van in de wereld zijn: 

aanpassen (in plaats van het bieden van weerstand), produceren en consumeren (in plaats van 
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gemeenschapsvorming), symptoombestrijding (in plaats van zingeving), persoonlijke 

verantwoordelijkheid (in plaats van onderlinge afhankelijkheid (Rogers-Vaughn, 2016, p. 6). 

Voor levensbeschouwelijke reflectie op de vraag of dit de waarden zijn van waaruit we onze 

maatschappij willen inrichten, lijkt weinig ruimte te zijn in het publieke debat door de 

secularisering, dominantie van het marktdenken en de technologisering (Alma, 2018). De 

overheid legt de nadruk op bedrijfsgerichte bestuursmodellen en technische vormen van 

professionaliteit in naam van neutraliteit, efficiëntie en transparantie. Hierdoor blijft er weinig 

ruimte over voor existentiële en morele vragen (Kunneman, 2017). Dit maakt de wereld 

volgens Kaulingfreks (2015) tot een 'lege' plek waar betekenis naar de achtergrond verdwijnt. 

Kunneman (2017) spreekt in dit opzicht van een erosie van morele betrokkenheid en 

onderlinge solidariteit in het publieke domein. In het verlengde hiervan wordt er vanuit de 

zorgethiek op gewezen dat ook zorg wordt ondergewaardeerd en geprivatiseerd (Tronto, 

1993; 2013). Tronto (1993; 2013) bekritiseert dat er in openbare discussies en de politiek met 

name wordt gesproken in economische taal. Er wordt volgens haar uit het oog verloren dat 

mensen niet alleen productie, maar ook zorg en een betekenisvol leven nodig hebben.  

Hedendaagse maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, migratie, en pandemieën, 

vragen echter om meer dan alleen een bureaucratische, technocratische of pragmatische 

benaderingswijze. Manschot en Suransky (2015) stellen dat de grote vraagstukken van deze 

tijd, zoals de ecologische crisis, evengoed waardencrises zijn. Behalve om economische en 

technische veranderingen vragen zij op een fundamenteler niveau om een kritische reflectie 

op onze waarden. Ook Alma (2018) stelt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de 

vraag hoe wij ons als mensen tot onszelf, elkaar en de niet-menselijke omgeving verhouden:  

Iedere levensbeschouwelijke positie is een persoonlijke keuze geworden en de politiek beroept 

zich op de neutraliteit van de seculiere staat. Maar neutraliteit is een illusie, achter iedere 

politieke keuze schuilt een mens- en wereldbeeld dat niet onbesproken mag blijven. De 

vanzelfsprekendheid waarmee het marktdenken alle domeinen van ons leven doortrekt, vraagt 

om een kritisch evaluatie van de waarden van waaruit wij onze samenleving willen inrichten. 

(Alma, 2018, p. 14).  

Alma (2018, p. 96) stelt dat er een nieuwe investering nodig is in levensbeschouwen. Dit vat 

zij op als een “praktijk van existentiële en identiteit verschaffende heroriëntatie, om tot 

nieuwe samenlevingsvormen te komen”. Alma acht het van belang om ons bewuster te 

worden van onze visies op het goede leven, ons in te leven in die van anderen en vanuit daar 

het gesprek aan te gaan over hoe we onze samenleving gezamenlijk kunnen vormgeven.  
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2.3. Taakopvatting van de humanistisch geestelijke verzorging 

Hierboven is gesteld dat de wereld van vandaag vraagt om een nieuwe investering in 

levensbeschouwing en zorg in de publieke ruimte. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn bij 

uitstek experts op het terrein van levensbeschouwing en zorg. Zij bieden mensen begeleiding 

bij zingevingsprocessen. Zij helpen anderen om zich binnen de grenzen van het bestaan te 

oriënteren op de vraag wat het betekent om goed en waardig te leven (Schuhmann & Van der 

Geugten, 2017; Schuhmann & Damen, 2018; naar Taylor, 1989; 2007). Hieronder wordt 

nader uitgelegd wat het werk van de geestelijk verzorger inhoudt en welke diverse 

taakopvattingen er zijn.  

2.3.1. Humanistisch geestelijke verzorging: werken in de morele ruimte 

Het is volgens Schuhmann en Van der Geugten (2017) en Schuhmann en Damen (2018) in 

navolging van Taylor (1989) onze menselijke conditie om ons op existentiële vragen te 

oriënteren. De vergelijking kan hierbij gemaakt worden met het leven als een moreel doolhof. 

In het leven beweegt de mens in ‘de morele ruimte’. Hierbij hebben we richtingwijzers nodig 

die ons vertellen hoe we ons kunnen voortbewegen. Beelden van het goede leven (“visions of 

the good”) vertellen ons welke kant de moeite waard is om op te gaan (Schuhmann & Van der 

Geugten, 2017; Schuhmann & Damen, 2018). Om het leven als zinvol te ervaren, hebben 

mensen geloofwaardige ‘visies op het goede’ nodig. Als we gedesoriënteerd zijn en ons 

kwetsbaar voelen, moeten we onze visies op het goede zien te herformuleren om betekenis te 

hervinden (Taylor, 1989). Humanistisch geestelijk verzorgers staan hun medemens bij in ‘het 

op verhaal komen’ wanneer er iets van ultieme waarde op het spel staat. Zij helpen anderen 

bij het herkennen, articuleren en onderzoeken van de uitdagingen in hun bestaan, en hetgeen 

hen hierbij richting, inspiratie en zin verschaft (Anbeek, Alma & Van Goelst Meijer, 2018). 

Humanistisch geestelijk verzorgers maken ruimte voor trage vragen die existentieel en ethisch 

van aard zijn en ze helpen om door de complexiteit ‘heen te modderen’ (Kunneman & 

Suransky, 2011).  

2.3.2. Humanistisch geestelijke verzorging: opgevat als stil werk 

Geestelijk verzorgers zijn aanwezig tijdens transitiemomenten, ze ondersteunen bij het 

verwerken van wat voorbij is, en bij het heroriënteren op het nieuwe. Geestelijk verzorgers 

bieden begeleiding aan mensen wanneer zij bijvoorbeeld worstelen met de noodlottigheid, de 

willekeur, de kwetsbaarheid, en soms de schijnbare zinloosheid van het leven (Grefe & 

McCarroll, 2022).   
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In het bijstaan van mensen bij het verlies van of heroriënteren op betekenis, wordt de 

humanistisch geestelijke verzorging veelal opgevat als “stil werk”. In de begeleiding van 

zingevingsprocessen betekent dat ‘erbij blijven en mee het gat in kijken’, begeleiding behelst 

eerder een ‘zijn’ of ‘laten’ dan ‘doen’ (Jacobs, 2001, p. 120 naar Hoogeveen, 1993; Jorna, 

1993). De geestelijk verzorger doet zogezegd “eenvoudig werk” in de vorm van luisteren, 

praten, troosten en ‘er zijn’. (Jacobs, 2001, p. 31 naar Hoogeveen, 1993). Deze vorm van 

begeleiding is niet gericht op een actieve verandering, maar op ‘het overgeven aan’, 

‘verzoenen met’ en ‘aanvaarden van’ het lot (Jacobs, 2001, p. 120 naar Hoogeveen, 1991). 

Het werk van de geestelijk verzorger wordt in dat geval ook wel als ‘present zijn’ 

gedefinieerd. Hiermee wordt het creëren van een vertrouwde sfeer bedoeld voor het op niet-

oordelende en meelevende manier delen in het verhaal van een ander. Kortom, ‘present zijn’ 

heeft geen duidelijke agenda (Adams, 2019). Nolan (2015) beschrijft dat ‘er gewoon zijn’ de 

essentie van het pastoraat samenvat: tijd en ruimte maken voor de mensen en het 

vertegenwoordigen van menselijkheid binnen het systeem. Anderen vergelijken om die reden 

het raadswerk met het werk van een vroedvrouw11 (Jacobs, 2001). De humanistisch geestelijk 

verzorger wordt dan begrepen als een facilitator, getuige en gids op persoonlijk niveau, die er 

is voor mensen in hun levensstrijd, een beroep doet op hun kracht en waarde als menselijke 

wezens, en hen helpt uit te zoeken wat belangrijk voor hen is en wat de constructie van hun 

zelfverhalen belemmert (Jacobs, 2002, p. 254).  

Het beroep krijgt momenteel voornamelijk gestalte binnen de muren van instituties waar 

existentiële desoriëntatie voorhanden is zoals in de psychiatrie, een gevangenis of ziekenhuis. 

Door bijvoorbeeld ziekte, verlies, gevangenschap of geweld, bieden sommige visies op het 

goede leven niet langer antwoord op levensvragen. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn 

daar te midden van systeemgeweld om de mensen bij te staan in hun zingevingsprocessen. 

Hierbij proberen zij medemenselijkheid, zorg en verbondenheid te vertegenwoordigen in een 

vaak bureaucratisch, objectiverend en soms ook repressief systeem. (Jacobs, 2001).  

2.3.3. Humanistisch geestelijke verzorging: opgevat als politiek werk  

Jacobs (2020) heeft een typering gemaakt van verschillende soorten ervaringen waarbij 

geestelijke verzorging geboden kan worden. Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden 

tussen existentiële breukervaringen die ‘bij de tragiek van het leven horen’ en type ervaringen 

zoals maatschappelijke grenssituaties die voortkomen “uit inhumane omstandigheden en 

 
11 Zie figuur 1: Taakopvattingen van de humanistisch geestelijk verzorger.  
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handelwijzen”. Dit zijn “situaties van mensonwaardigheid waarin mensen niet of onvolledig 

worden erkend in hun mens-zijn en de menselijke vrijheid en rechten in het geding zijn” 

(Jacobs, 2020, p.38). Lijden kan dus veroorzaakt worden door ingrijpende gebeurtenissen 

zoals ziekte of het verliezen van een dierbare, maar ook door dehumaniserende systemen 

(Grefe & McCarroll, 2022). Naast dat we kwetsbaar zijn, omdat ons lichaam bijvoorbeeld 

ziek kan worden, zijn we als mensen ook kwetsbaar door de politieke, economische en sociale 

structuren die we als mensen creëren (Fineman, 2013). Hierbij valt te denken aan systemen 

die racisme, seksisme, validisme, leeftijdsdiscriminatie en andere ‘ismen’ veroorzaken of in 

stand houden. Ook dit veroorzaakt pijnlijke breuken in het leven van een mens. Deze ‘ismen’ 

cultiveren een ongelijke verdeling van pijn en plezier binnen de samenleving. Door deze 

‘ismen’ verliezen mensen eigenwaarde, hoop, vertrouwen of een gevoel van thuishoren in de 

wereld. Geestelijk verzorgers komen doorgaans op voor de waardigheid van de 

gemarginaliseerde medemens (Grefe & McCarroll, 2022). Jacobs (2020) meent dat 

desoriëntatie als gevolg van inhumane omstandigheden en handelwijzen zoals geweld, 

uitsluiting en onderdrukking om andere manieren van begeleiding vraagt, omdat het situaties 

betreft die te voorkomen of te veranderen zijn (Jacobs, 2020, p. 33.). Schuhmann en Jacobs 

(2019) stellen dat geestelijk verzorgers er alert op dienen te zijn dat zij desoriëntatie als 

gevolg van dehumaniserende omstandigheden niet individualiseren en afdoen als ‘tragiek’. 

Op persoonlijk niveau zijn humanistici gericht op het spiritueel of existentieel welzijn van 

mensen. Op sociaal vlak streven zij naar een menswaardige samenleving, oftewel het 

bestrijden van sociale uitsluiting en onrechtvaardigheid (Jacobs, 2002, p. 243-244). Sociale 

uitsluiting en existentiële problemen behoren echter niet tot verschillende domeinen, maar 

zijn onderling verweven. De vragen en problemen waar mensen mee worden geconfronteerd 

hebben zowel politieke als existentiële dimensies. Jacobs moedigt de humanistisch geestelijk 

verzorgers aan om zich te verhouden tot zowel de existentiële als de politieke manieren van 

reflectie en actie en hierbij te accepteren dat dit afzonderlijke dimensies zijn die gelijktijdig 

gerelateerd zijn aan elkaar (Jacobs, 2002, p. 255). Vanwege dit ‘gemengde karakter’ van de 

bestaansvragen, zijn er stemmen die pleiten voor een de-individualisering van het 

humanistisch raadswerk. Geestelijk verzorgers zouden zich niet enkel op het individu moeten 

richten, maar ook op de contexten waarin trage vragen ontstaan (Kunneman, 1997). Vanuit 

dat perspectief dient de geestelijk verzorger ook op te treden als een adviseur en advocaat, 

gericht op menselijkheid in instellingen of in de samenleving in het geval van 
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maatschappelijke grenssituaties12. Dit zou betekenen dat de geestelijk verzorger niet alleen in 

gesprek gaat over individuele visies op het goede leven, maar zoals Alma (2018) bepleit ook 

over sociale verbeeldingen van het goede. Sociale verbeeldingen geven uitdrukking aan 

hetgeen we van de wereld hopen. De geestelijk verzorger zou in dat geval het gesprek op 

macroniveau stimuleren om te bezinnen op de wijze waarop we onze maatschappij inrichten. 

 

In de meeste paradigma’s rondom het raadswerk wordt systeemgeweld met name op 

instellingsniveau geadresseerd in plaats van op macroniveau. De geestelijk verzorgers zijn, 

zoals in de vorige paragraaf staat beschreven als het ware een soort ‘geweten’ van de 

organisatie (Jacobs, 2001). Kunneman heeft voor ogen dat humanistici een dubbelrol spelen 

binnen instituties en organisaties in het overgangsgebied tussen de systeem- en leefwereld, 

door op die plek ruimte te creëren voor communicatieve reflexiviteit. Dit betekent de ruimte 

vergroten voor mensen om “aan het woord te komen over én gehoord te worden in datgene 

waar het hen in hun leven uiteindelijk om gaat” (Kunneman, 1997, p. 285). Zoals gezegd 

wordt die dubbelrol veelal op het mesoniveau ingenomen. Jacobs (2001) schrijft echter dat het 

voor een politisering van zingeving nodig is dat humanistisch geestelijk verzorgers niet alleen 

naar binnen kijken, maar ook naar buiten, naar de sociaal-culturele contexten. Jacobs stelt 

zich voor dat humanistici een belangrijke rol kunnen spelen als ‘bemiddelaar’ of 

tussenpersoon op (inter)nationaal niveau. “Ze kunnen ruimten voor reflectie, bezinning én 

actie openen en macht in productieve zin aanwenden om mensen of organisaties aan het 

woord te laten komen over hun behoeften, wensen en belangen, mits zij bereid zijn de grenzen 

van hun professie te verkennen en waar mogelijk te verschuiven.” (Jacobs, 2001, p. 119). In 

onderstaand schema zijn de hierboven genoemde taakopvattingen van de humanistisch 

geestelijk verzorger samengevat.  

 

 
12 Zie figuur 1: Taakopvattingen van de humanistisch geestelijk verzorger.  
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Figuur 1: Taakopvattingen van de humanistisch geestelijk verzorger 13 

 
13 Dit schema is gebaseerd op de rollen die genoemd zijn in Bergen, M. van (2010). Geestelijk verzorgers bij justitie. Hoe anders zijn ze? In: 

Tijdschrift Geestelijke Verzorging. 58(13), pp. 50-66. Geraadpleegd op: https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/04/12-58-GEESTELIJK-
VERZORGERS-BIJ-JUSTITIE.pdf op 20-07-2022 Deze informatie is aangevuld met literatuur uit het voorgaande hoofdstuk. 

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/04/12-58-GEESTELIJK-VERZORGERS-BIJ-JUSTITIE.pdf%20op%2020-07-2022
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/04/12-58-GEESTELIJK-VERZORGERS-BIJ-JUSTITIE.pdf%20op%2020-07-2022


25 

 

2.3.4. Politiek werk: door een lens van macht en diversiteit kijken 

In de vorige paragraaf staat beschreven dat humanistisch geestelijke verzorging naast ‘stil 

werk’ ook opgevat kan worden als politiek werk. Om oog te kunnen hebben voor de politieke 

dimensie van de humanistisch geestelijke verzorging, achten Schuhmann en Jacobs (2019) het 

noodzakelijk om zingevingsvragen te bekijken door de lens van macht en diversiteit. De 

intersectionele blik kan hierbij behulpzaam zijn. Dit begrip is in het leven geroepen door 

Kimberlé Crenshaw (1989; 1991). De intersectionele theorie leert ons hoe verschillende 

sociale ervaringen en identiteiten – zoals klasse, gender, seksualiteit, etniciteit, spiritualiteit en 

religie, lichamelijke kenmerken, nationaliteit en andere factoren – voortdurend op dynamische 

wijze op elkaar inwerken en in de interactie met verschillende omgevingen zorgen voor 

bepaalde privileges of achterstelling (Gabriel & Bidwell, 2022). De capacity to aspire, 

oftewel de mogelijkheden om je te oriënteren in de (morele) ruimte zijn zodoende niet gelijk 

voor iedereen (naar Appadurai, 2013). De verschillende manieren waarop men ‘in de wereld 

is’, en zin geeft aan het leven worden niet alleen bepaald door persoonlijke aspiraties, maar 

ook beïnvloed door de culturele en sociale omgeving en maatschappelijke omstandigheden. 

Machtsstructuren spelen mee in de beschikbaarheid en geloofwaardigheid van visies van het 

goede. Geestelijk verzorgers dienen dan ook de vraag te stellen welke visies van het goede 

voor wie beschikbaar zijn (Schuhmann & Jacobs, 2019).  

Deze vragen krijgen bijzonder gewicht in een tijd van globalisering, waarin relaties en 

machtsstructuren complex zijn en mensen vaak op onnavolgbare en niet intentionele wijze 

invloed hebben op levens van anderen, hier en nu maar ook ver weg en in de toekomst (…) [Er 

is altijd] het risico van uitsluiting, miskenning van waardigheid en respect, onverschilligheid. 

Een diversiteitsperspectief stelt dat de mogelijkheden om een zinvol leven te leven, na te 

streven, of zelfs maar voor te stellen of te verbeelden, niet voor iedereen in gelijke mate 

beschikbaar zijn. (Schuhmann & Jacobs, 2019, p. 126).  

Hoe we ons in de morele ruimte begeven is nauw verbonden met hoe we ons in de fysieke 

ruimte (kunnen) bewegen. Ahmed (2017) beschrijft hoe deze lijfelijke component van 

bewegingsmogelijkheden wordt bepaald door normen in samenleving:  

Not to inhabit a norm (or not quite to inhabit a norm) can be experienced as not dwelling so 

easily where you reside. You might be asked questions; you might be made to feel questionable, 

so that you come to feel that you do not belong in the places you live (….) We pass through a 

world. When we are passing through, some of us are stopped and asked questions (….) For 

some to pass through the door, to enter a room, requires being given permission by those who 

are holding that door. (…) You might be too visibly black to pass as white; too visibly disabled 
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to pass as able- bodied; too visibly queer to pass as straight; too visibly trans to pass as cis. (…) 

Perhaps privilege offers some protection from being questioned or becoming questionable: a 

buffer zone as a zone without questions. (Ahmed, 2017, p. 115-132).  

Volgens Butler (2004) zijn we sociaal geconstitueerde lichamen en lopen we het risico op 

geweld vanwege onze blootstelling aan anderen, waarbij sommige lichamen meer risico lopen 

dan anderen. Het politieke werk begint dan ook, net zoals het individuele werk van de 

geestelijk verzorger, met momenten van (belichaamde) desoriëntatie, zoals onderstaand citaat 

illustreert:  

So much political work begins with moments of disorientation (….) Bodies that do not follow 

the line of whiteness, for instance, might be stopped in their tracks. (…) We have to recognize 

that there is a system. And we have to recognize that it is working. Making feminist points, 

antiracist points, sore points, is about pointing out structures that many are invested in not 

recognizing. That is what an institutional brick wall is (Ahmed, 2017, p. 133- 158). 

2.3.5. Diverse taakopvattingen: onderliggende visies op het goede  

Hierboven staan diverse taakopvattingen van de humanistisch geestelijk verzorger 

beschreven. Aan de ene zijde van het spectrum wordt de taak van de geestelijk verzorger 

vooral opgevat als ‘stil werk’ op microniveau, waarbij de humanistisch geestelijk verzorger 

wordt gezien als ‘de geestelijke’ of ‘de vroedvrouw’. Anderzijds benadrukken anderen de 

politieke taak van de geestelijk verzorger op meso- of macroniveau, waarbij de humanistisch 

geestelijk verzorger tevens wordt gezien als ‘adviseur’ of ‘advocaat’. In het laatste geval 

wordt het van belang geacht dat de geestelijke verzorger zinvragen bekijkt door een lens van 

macht en diversiteit.  

Een verklaring voor het bestaan van diverse taakopvattingen, is dat verschillende praktijken 

van de geestelijke verzorging gestoeld zijn op verschillende ‘beelden van het goede’. Niet 

alleen worden mensenlevens beïnvloed door ‘visies op het goede’ zoals in paragraaf 2.3.1. 

staat beschreven, dit geldt ook voor praktijken. Christopher (1996) stelt dat elke activiteit, 

elke praktijk en elk onderzoek naar iets goeds streeft. Een praktijk van de geestelijke 

verzorging wordt gestuurd door een beeld van wie of wat de mens zou moeten zijn, en een 

beeld van waar de begeleiding zich op zou moeten richten. Dat is een visie op waar de 

verandering richting het goede leven plaats moeten vinden, en welke rol de geestelijk 

verzorger hierin heeft (Christopher, 1996; Schuhmann, 2016; Schuhmann & Damen, 2018). In 

deze paragraaf wordt beschreven welke verschillende ‘visies op het goede’ ten grondslag 

liggen aan de diverse taakopvattingen van de geestelijke verzorging.  
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In een overzichtswerk van diverse counseling benaderingen en bijbehorende visies op het 

goede, zet Schuhmann (2016) uiteen dat in het westen counselingtheorieën van oudsher 

geworteld zijn in individualistische morele visies die de nadruk leggen op autonomie en 

onafhankelijkheid (Christopher, 1996; Gergen, 2006; Schuhmann, 2016). Volgens deze visies 

vindt er een verandering plaats in de richting van het goede leven binnen individuen. 

Systemische en gezinstherapieën daarentegen werken vanuit een meer relationele kijk op de 

persoon. Binnen deze benaderingen wordt de onderlinge afhankelijkheid van mensen binnen 

sociale of familiesystemen benadrukt (McLeod, 2003; Schuhmann, 2016). In deze 

laatstgenoemde benaderingen wordt de ‘verandering’ veelal op narratieve wijze 

bewerkstelligd. Het is de bedoeling om het verhaal van de cliënt te herstellen door een rijker 

en betekenisvoller verhaal te construeren dan het schadelijke verhaal dat via relaties en 

systemen het individu bereikt en diens zingeving verstoort (White & Epston, 1990). Deze 

werkwijze komt overeen met de eerste manier die Shin (2021) noemt waarop men binnen de 

pastorale zorg proactief om kan gaan met macrodiscoursen die op negatieve wijze 

doorwerken op persoonlijke zingeving. Shin (2021) betoogt dat individuen begeleid kunnen 

worden in het verkennen en opnieuw vormgeven van het eigen verhaal in andere termen dan 

die van het dominante discours. Het genereren van alternatieve verhalen biedt ruimte om 

veerkrachtig om te gaan met geïnternaliseerde onderdrukkende narratieven (White & Epston, 

1990).  

Schuhmann (2016) wijst erop dat het ontbreekt aan perspectieven voor geestelijk verzorgers 

die specifiek gericht zijn op de snel veranderende, geglobaliseerde wereld, waarbij de 

verandering in de richting van het goede leven niet enkel op individueel niveau gestimuleerd 

wordt. Zelfs in bovenstaande narratieve werkwijze, waarin mensen als relationele en van 

elkaar afhankelijke wezens worden gezien, resoneert het individualisme. Het individu moet 

immers zelf een alternatief, meer empowered verhaal construeren over het eigen leven.  

Sharp (2019), Amerikaanse professor in de praktische theologie en pastorale zorg, beaamt dat 

pastorale zorg gericht is op verandering, maar zij benadrukt hierbij het van belang om 

verandering te stimuleren op verschillende niveaus. Naast het individuele niveau (micro), 

moeten veranderingen gestimuleerd worden op het niveau van de gemeenschap en op 

mondiaal niveau (macro):  

Pastoral care is oriented toward change. Where joy abounds, pastoral care aims to extend 

invitations to share in a wide table of abundance. Where creation aches and trauma interrupts, 

pastoral care aims to tell the truth, heal, and change harmful conditions. Lived experiences are 
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a mix of both amplifying what is working and seeking to change what is killing us. Pastoral 

care practices attend to this on individual, communal, and indeed global levels  

(Sharp, 2019, p. 170-171).  

Volgens deze visie op het goede, reikt de pastorale zorg tegenwoordig verder dan het 

afstemmen op de individuele menselijke ervaringen van lijden. De pastorale zorg dient ook te 

reageren op de systemen die het lijden verergeren of zelfs veroorzaken (Sharp, 2019). Dit sluit 

aan bij de oproep van LaMothe (2014a; 2019), Rogers-Vaughn (2016) en Shin (2021) om de 

horizon van de pastorale zorg te verbreden. Het complexe is echter dat dezelfde systemen en 

patronen bij de een zorgen voor schade, maar tegelijkertijd het leven van anderen aangenamer 

maken (zie ook paragraaf 2.3.4). De pastorale zorg heeft volgens Sharp als doel om meer te 

weten te komen over deze complexiteit en de impact van systemen, en hier vervolgens op te 

reageren (zie ook paragraaf 2.4.3):  

  The scope of pastoral care today widens beyond individual human experiences of 

  suffering to systems that contribute to suffering and make healing and wellbeing more 

difficult or even inaccessible to the people most in need of it. These same systems that 

  contribute to suffering and frustrate well-being also shape everyday life practices for all 

  people. The same patterns of life that cause harm for some make life seem pretty good for 

others. Pastoral care aims to find out about these complex webs of relationships and 

  practices (Sharp, 2019, p. 184-185). 

 

De benaderingswijze van Sharp sluit aan op de tweede manier die Shin (2021) noemt waarop 

geestelijk verzorgers proactief om kunnen gaan met dehumaniserende macrodiscoursen. Shin 

meent dat pastorale zorgverleners een belangrijke rol kunnen spelen in het uitlichten van 

onderdrukkende en vervreemdende mechanismen in de sociaaleconomische contexten. Zij 

kunnen vervolgens de normalisatie hiervan aan de kaak stellen. Hierbij gaat het om het 

publiek bevragen van de macrodiscoursen en het stimuleren van structurele verandering. 

Waar het bij eerste manier gaat om het in besloten kring bevragen van de impact van een 

macrodiscours op dit ene leven, en het emanciperen van dit ene individu.  

 



29 

 

 
Figuur 2: Niveaus van verandering in geestelijke verzorging 
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2.4. Geestelijke verzorging gericht op de gemeenschap 

Hierboven is gesteld dat sommige taakopvattingen van de geestelijke verzorging verder reiken 

dan ‘stil werk’ op individueel niveau. Systeemgeweld zou volgens sommigen niet alleen op 

mesoniveau geadresseerd moeten worden, maar de geestelijk verzorger zou ook het gesprek 

op macroniveau moeten stimuleren over maatschappelijke grenssituaties en sociale 

verbeeldingen van het goede. Dit betekent dat de geestelijk verzorger er in diens werk niet 

alleen voor het individu wil zijn, maar ook voor de gemeenschap. Hieronder wordt nader 

onderzocht wat het betekent om als geestelijk verzorger zorg te dragen voor de gemeenschap. 

Dit wordt gedaan aan de hand van de zorgcirkel van Tronto (1993; 2013).  

2.4.1. De zorgcirkel 

Zoals aangekondigd is, kan in dit geheel een parallel getrokken worden met de zorgcirkel van 

Tronto (1993; 2013). Zij beaamt namelijk met haar zorgcirkel dat het zorgdragen voor de 

gemeenschap onderdeel is van goede zorg. Goede zorg is niet enkel een proces tussen 

zorgverlener en zorgontvanger op microniveau, het is tevens een collectieve activiteit met een 

politieke dimensie. Tronto (2013) noemt dit “caring-with” (zorgen-met). Dit houdt in dat 

samenleven vraagt om oog hebben voor collectieve (en daarmee ook eigen) belangen en 

zorgbehoeften op de lange termijn. Hiermee wordt bedoeld dat burgers de politieke 

verantwoordelijkheid delen om voor de gemeenschap en de toekomst te zorgen. We zijn er 

gezamenlijk voor verantwoordelijk dat ieder mens (ook in de toekomst) kan floreren, een 

betekenisvol leven kan leiden en goede zorg kan ontvangen en geven.  

De zorgcirkel van Tronto helpt om onderscheid te maken in de verschillende fasen van zorg. 

Het zorgen bestaat volgens haar uit vier fasen. Het behelst 1) het aandacht hebben voor 

zorgbehoeften, 2) je verantwoordelijkheid ervoor willen nemen, 3) daadwerkelijk adequate 

zorg verlenen en tot slot dient 4) uit de reactie van de zorgontvanger te blijken dat de zorg 

beantwoordt aan de zorgbehoeften (Tronto, 1993, p. 105-108; 2013, p. 34-35). Tronto meent 

dat zorgpraktijken (zo ook die van de geestelijke verzorging) ons dwingen om gevoelig te zijn 

voor en concreet na te denken over andermans behoeften en om te evalueren hoe aan deze 

behoeften voldaan kan worden (Tronto, 1993; 2013). Tronto (2013) benadrukt hierbij de 

politieke dimensie. In het kader van goede zorg voor de gemeenschap is het van groot belang 

dat er in het publieke debat gesproken wordt over de behoeften van alle mensen en niet alleen 

over die van degenen die al voldoende bij machte zijn om zich in hun behoeften voorzien te 

voelen of om deze op de politieke agenda te plaatsen. Hiervoor is het nodig dat er überhaupt 

meer ruimte is voor zorgzame aandachtigheid in de openbare ruimte. 
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Figuur 3: De zorgcirkel 
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2.4.2. Pastoraal luisteren 

Hieronder wordt aan de hand van politieke denkers over de pastorale zorg nader uitgewerkt 

wat het volgens hen als geestelijk verzorger betekent om zorg te dragen voor de gemeenschap. 

Aan het einde van dit hoofdstuk wordt in figuur 5 getoond hoe de zorgcirkel van Tronto hierin 

te herkennen is.  

LaMothe (2019) beschouwt het werk van de geestelijk verzorger als onlosmakelijk verbonden 

met de gemeenschap. Volgens LaMothe bestaat de kern van het werk van de geestelijk 

verzorger eruit om getuige te zijn van de wijze waarop mensen binnen de gemeenschap lijden, 

en hier vervolgens op te reageren. Het getuige zijn van het lijden noemt hij ‘pastoraal 

luisteren’. Pastoraal luisteren is complex, omdat het ook systemen op macroniveau zijn zoals 

het neoliberaal kapitalisme en de opwarming van de aarde, die het menselijk lijden 

beïnvloeden. Dit vraagt allereerst van de geestelijk verzorger om kennis te hebben van deze 

sociale, politieke en economische macrosystemen, zodat het lijden dat hierdoor veroorzaakt 

wordt herkend kan worden.  

Tijdens de ontmoeting met ‘de lijdende medemens’ kan de geestelijk verzorger een luisterend 

oor bieden. Degene dient bereid te zijn om tot een zekere hoogte ‘erbij te blijven’ en te delen 

in het lijden (LaMothe, 2019). Volgens Sharp (2019) kan pastorale zorg gedefinieerd worden 

als de moed om te vragen wat er aan de hand is. Dit behelst luisteren naar de kern van het 

lijden, verdragen om te horen wat er wordt gedeeld naar aanleiding van de uitnodiging en dit 

ook te geloven. Vervolgens vraagt het toewijding om in de relatie te blijven, geraakt te willen 

worden en bewogen te worden om zorg te dragen voor hetgeen gedeeld is.  

  I define pastoral care as the courage to ask, “what is going on?” and the discipline to stay in  

  relationship, to believe what is shared, and to work in and through networks of support to  

  understand, address, and work to foster changing personal, familial, local, communal, and 

  global factors that contribute to suffering in order to create new pathways and practices of 

  healing, guiding, sustaining, nurturing, reconciling, liberating, empowering, and, I argue, 

  resisting (Sharp, 2019, p. 171). 

 

Het is dus allereerst nodig om ‘in te voelen’ op de pijn die ondermeer wordt veroorzaakt door 

machtsstructuren. Dit begint met de vraag stellen: met welke weerstand heb je te maken, 

tegen welke muren loop je aan?  
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2.4.3. Reageren: bieden van weerstand en lamenteren 

Wat is goede zorg na de ontmoeting nu de geestelijk verzorger door het pastoraal luisteren 

kennis heeft van het lijden dat wordt ervaren binnen de gemeenschap? Volgens Sharp volgt na 

het pastorale luisteren het politieke werk. Nadat vanuit morele betrokkenheid dehumanisering 

in het hier en nu is geïdentificeerd, dient hier vervolgens op gereageerd te worden door 

weerstand te bieden aan het geïdentificeerde onrecht. Het is dus een samenspel van luisteren, 

zien en ‘erbij blijven’, maar daarna ook bewogen worden én reageren door te handelen. 

Hierbij is het volgens Sharp ook van groot belang om je als geestelijk verzorger zelf af te 

vragen: in hoeverre ben ik zelf betrokken en medeplichtig aan, of aan het profiteren van het 

geïdentificeerde lijden? 

‘Het bieden van weerstand’ (resisting), is volgens Sharp een essentieel onderdeel van de 

geestelijke verzorging dat volgt op het pastoraal luisteren. Het betreft een doorleefde 

toewijding aan het weerstand bieden aan kwaad, onrecht en onderdrukking, oftewel het 

pleiten voor verandering. Het omvat het confronteren van alledaagse praktijken die empathie 

en betrokkenheid beperken in een verlangen naar collectief welzijn. Weerstand bieden kan de 

vorm aannemen van protesteren of het voorstellen van beleidsaanpassingen. Sharp benoemt 

dat je uitspreken ook een belangrijke vorm van weerstand bieden kan zijn, omdat het nodig is 

om te articuleren wat er precies slecht, oneerlijk of onderdrukkend is. Geestelijk verzorgers 

kunnen bijvoorbeeld individuele en collectieve gesprekken faciliteren over de eisen die de 

kapitalistische samenleving aan ons stelt of wat de gepolariseerde samenleving met ons doet 

(Rogers-Vaughn, 2016).  

Ook Graham (2014) schrijft over pastorale zorg voor de gemeenschap. In zijn tekst wordt een 

specifieke manier van gemeenschapszorg uitgewerkt, namelijk die van ‘lamenteren’. Wanneer 

gemeenschappen worden getroffen door een tragische ramp of een gewelddadige ontwrichting 

van het leven anderszins, en hun wereld gebroken raakt door wat hen is overkomen, kunnen 

geestelijk verzorgers volgens reageren door te 'lamenteren'. Wanneer een gemeenschap in een 

‘liminale staat’ verkeert, een moment van inbetweenness door systemisch onrecht, kan een 

geestelijke verzorger de mogelijkheid bieden om te lamenteren. Zij kunnen in de openbare 

ruimte de complexiteit van het intermenselijke lijden benoemen inclusief het intermenselijk 

verraad dat wordt ervaren door onrecht (Gabriel & Bidwell, 2022).  
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De vergelijking kan gemaakt worden met de ‘klaagliederen’ (lamentation), zoals deze 

bijvoorbeeld in het Oude Testament14 staan beschreven. De klaagliederen zijn een vorm van 

protest - een manier om ieders aandacht te trekken, inclusief Gods aandacht voor de vreselijke 

dingen die in de wereld gebeuren die niet getolereerd mogen worden. Het is een manier om 

emoties te verwerken zoals pijn en verdriet, maar ook een manier om woede en ontzetting te 

ventileren en verwarring over de wanorde te uiten. In de klaagliederen wordt geprobeerd om 

‘dat wat niet onder woorden is te brengen’ uit te drukken. Billman and Migliore (1999, in 

Graham, 2014) stellen dat lamenteren helpt om collectieve pijn te erkennen:  

Lamentation helps us to acknowledge the truthful reality of our pain and to reconnect 

with the innate goodness of our personal and corporate lives by offering a needed 

language of pain; confirming the value of embodied life; granting permission to grieve 

  and protest; challenging inadequate understandings of God and preparing the way for 

  new understandings; strengthening our self-understanding as responsible agents; purifying 

  anger and the desire for vengeance; increasing solidarity with others who 

  suffer; and revitalizing praise and hope. (Billman and Migliore, 1999, p. 104).  

Lamenteren heeft als doel om op een persoonlijke en gemeenschappelijke manier het verdriet 

van de wereld uit te drukken. Juist door het kwade en de pijn aan te kijken, wordt de weg 

geopend naar heling en betekenisgeving. (O’Connor, 2002; Graham, 2014). “It restores the 

humanity of the victim because it validates their perception of the way the world has fallen 

away from their feet” (O’Connor, 2002, p. 102).  

2.4.4. Een visie hebben op een hoopvolle toekomst 

Het bieden van weerstand en het ‘klagen’ is niet het wentelen in pijn, verlies en 

slachtofferschap, maar juist een manier om het verleden met kracht te dragen en hoop te 

vestigen op de toekomst. Door pijn en verlies te delen in openbare gelegenheden en de 

oorzaken te onderzoeken, worden mensen samengebracht rondom de voor hen belangrijke 

waarden. Op de momenten waarop angst wordt erkend, troost wordt gedeeld en vragen 

worden gesteld, beginnen gemeenschappen te schrijven aan het verhaal van een toekomst die 

voor hen de moeite waard is (Graham, 2014). Naast het pastoraal luisteren en het bieden van 

weerstand, is het namelijk ook nodig om een overtuigende visie te geven op wat een meer 

 
14 De klaagliederen gaan onder andere over de tijd waarin Jeruzalem werd belegerd, verwoest en de ballingschap dat daarop volgde. De 

klaagliederen vormen tezamen een boek over die pijn en de verwarring die die tijd veroorzaakt heeft. Ook over andere onderwerpen staan er 
klaaggedichten in de Bijbel. Het is een middel om gevoelens te uiten, te protesteren en om hulp te vragen. God wordt gevraagd om 

medeleven te tonen, er wordt hoop gevestigd op Gods gerechtigheid en barmhartigheid.  

Informatie ontleend aan: YouTube (30 juni 2016). BibleProject: Overview: Lamentations Geraadpleegd via:  
https://www.youtube.com/watch?v=p8GDFPdaQZQ op 20-07-22.  
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rechtvaardige manier van samenleven kan zijn. Dit kan als inspiratie dienen voor het 

diepgaande transformatieve werk dat gemeenschappen (in co-creatie) doet bewegen van 

schadelijke invloeden naar heling (Sharp, 2019).  

Rogers-Vaughn (2016) stelt zelfs dat er naar een post-kapitalistische visie op het pastoraat 

gewerkt moet worden om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan protest en heling:  

Pastoral care, as well as other forms of the care of souls, must undergo revision in order to 

have some hope adequate for both healing and protest (…). Pastoral theology and the care of 

souls today, therefore, will require us to reaffirm our commitment to a common ground that 

unifies us as diverse people, and to the public good. (…) The time has arrived, then, to work 

toward a post-capitalist pastoral theology, by which I mean a pastoral theology that does not 

assume the normativity of capitalism (Rogers-Vaughn, 2016, p.7). 

Rogers-Vaughn meent dat we als gemeenschap moeten bewegen van zelfmanagement naar 

“re-membering of soul”. (Rogers-Vaughn, 2016, p. 172). Hiermee bedoelt Rogers-Vaughn dat 

de neoliberale tijd gemeenschappen nodig heeft die de ziel voeden. Dit vraagt van geestelijk 

verzorgers om spiritueel en politiek actief te zijn, én dat zij utopisch zijn en een post-

kapitalistische visie hebben. Alleen zo kunnen zij hoop koesteren in tijden van wanhoop, en 

werken aan economische en sociale rechtvaardigheid. Pastorale zorg die niet geworteld is in 

dergelijke ziel voedende gemeenschappen zal volgens Rogers-Vaughn, hoe onbedoeld ook, de 

belangen dienen van een mondiaal systeem dat het lijden produceert dat het juist wil 

verzachten. Zorgen voor de geest terwijl je het streven naar een betere wereld opgeeft, noemt 

hij op zijn best een verraad van onze tradities en, in het slechtste geval, een hypocriete en 

cynische activiteit (Rogers-Vaughn, 2016, p. 237).  
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Figuur 4: Pastoraal luisteren en weerstand bieden 
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Figuur 5: De zorgcirkel geestelijke verzorging 
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2.5.  Overzicht begrippenkader 

Hieronder zijn op basis van de probleemstelling en het theoretisch kader de begrippen 

samengevat, zoals die in deze thesis worden gehanteerd.  

Zorgen Zorgen behelst 1) het aandacht hebben voor zorgbehoeften, 2) de verantwoordelijkheid 

ervoor willen nemen, 3) daadwerkelijk adequate zorg verlenen en 4) uit de reactie van 

de zorgontvanger dient te blijken dat de zorg beantwoordt aan de zorgbehoeften 

Zorg is ook een collectieve activiteit (“caring-with”). Dit houdt in dat samenleven 

vraagt om oog hebben voor collectieve (en daarmee ook eigen) belangen en 

zorgbehoeften op de lange termijn. Burgers delen de politieke verantwoordelijkheid 

om voor de gemeenschap en de toekomst te zorgen. 

Naar: (Tronto, 1993; 2013)  

Humanistisch 

geestelijke 

verzorging  

 

 

 

Humanistisch geestelijke verzorging is een vorm van zorg. In algemene zin kan gesteld 

worden dat humanistici op persoonlijk niveau gericht zijn op het spiritueel of 

existentieel welzijn van mensen, waar zij op sociaal vlak streven naar een 

menswaardige samenleving, oftewel het bestrijden van sociale uitsluiting en 

onrechtvaardigheid.  

Humanistisch geestelijk verzorgers staan hun medemens bij in ‘het op verhaal komen’ 

wanneer er iets van ultieme waarde op het spel staat. Humanistisch geestelijk 

verzorgers begeven zich in het overgangsgebied tussen de systeem- en leefwereld waar 

zij de ruimte vergroten voor mensen om over ‘dat wat van ultieme waarde is’ aan het 

woord te komen én gehoord te worden. Zij helpen hun medemens bij het herkennen, 

articuleren en onderzoeken van de uitdagingen in het bestaan, en hetgeen hen hierbij 

richting, inspiratie en zin verschaft..  

Naar: (Kunneman, 1997; Jacobs, 2002; Anbeek, Alma & Van Goelst Meijer, 2018).  

Pastorale zorg  

 

 

Humanistisch geestelijke verzorging is een vorm van pastorale zorg. Deze begrippen 

zijn in deze thesis door elkaar heen gebruikt, zie p.11.  

  

Pastorale zorg is gericht op verandering richting het goede (zinvolle) leven. Er bestaan 

verschillende visies op waar de verandering richting het goede leven zou moeten 

plaatsvinden (op micro-, meso- of macroniveau), en welke rol de geestelijk verzorger 

hierin heeft. Zo bestaan er ook verschillende taakopvattingen over de humanistisch 

geestelijk verzorging: variërend van ‘stil werk’ op microniveau tot aan ‘politiek werk’ 

op macroniveau. 

Naar: ( Christopher, 1996; Schuhmann, 2016; Schuhmann & Damen, 2018; Sharp, 2019).  

Visies op het 

goede leven 

Visies op het goede leven vertellen ons welke kant de moeite waard is om op te gaan in 

het leven. Om het leven als zinvol te ervaren, hebben mensen geloofwaardige ‘visies 

op het goede’ nodig als richtingaanwijzers. Deze zijn niet voor iedereen in gelijke mate 

beschikbaar.  

Naar: (Taylor, 1989; Schuhmann & Van der Geugten, 2017; Schuhmann & Damen, 2018; Schuhmann & 

Jacobs, 2019).  

Pastoraal 

luisteren 

Pastoraal luisteren betekent de verantwoordelijkheid nemen om getuige te zijn van de 

wijze waarop mensen binnen de gemeenschap lijden. Het is luisteren naar de kern van 

het lijden, willen horen wat er wordt gedeeld en dit ook geloven. Het vergt toewijding 

om in de relatie te blijven; ‘erbij te blijven’, en tot een zekere hoogte geraakt te willen 

worden en te delen in het lijden. Luisteren naar de kern van het lijden betekent ook 

zien hoe sociale, politieke en economische macrodiscoursen inbreken in het verhaal 

van het individu, en invoelen op de pijn die wordt veroorzaakt door deze 

machtsstructuren. 

Naar: (LaMothe, 2019; Sharp, 2019). 

Politiek werk  Na het pastorale luisteren volgt het politieke werk (dat wil zeggen: na het luisteren ook 

reageren). Men is in beweging gezet om zorg te dragen voor hetgeen gedeeld is. 
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Politiek werk is vanuit een morele betrokkenheid dehumanisering in het hier en nu 

identificeren én hier creatief op reageren. Het betreft een doorleefde toewijding aan het 

weerstand bieden aan kwaad, onrecht, discriminatie en onderdrukking, oftewel het 

pleiten voor verandering.  

  

Het weerstand bieden kan allerlei vormen aannemen, maar het behelst het confronteren 

van alledaagse praktijken die empathie en betrokkenheid beperken in een verlangen 

naar collectief welzijn. Het betreft het blootleggen en bevragen van dominante 

macrodiscoursen die vervreemdend of onderdrukkend werken en zodoende zingeving 

verstoren op persoonlijk en gemeenschapsniveau. Dit betekent dat het niet gaat om het 

werk binnen de muren van de instituties, maar juist buiten de muren van de traditionele 

werkvelden van de geestelijk verzorger.  

Naar: (Sharp, 2019; Shin, 2021). 

De 

humaniserende 

macrodiscoursen 

Dehumaniserende macrodiscoursen zijn sociaal-politieke structuren (‘het water waarin 

gezwommen wordt’) die de zorg en menselijke bloei ondermijnen. Het zijn de 

systemische wortels van nood, ongelijkheden en onderdrukking die ons individuele en 

collectieve welzijn beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn (*) globalisering, 

technologisering, imperialisme, militarisme, kolonialisme, validisme, witte suprematie, 

cis-heteronormativiteit, klassisme, racisme, neoliberalisme en zorgen om het klimaat. 

Deze macrodiscoursen sijpelen door in de persoonlijke leefsfeer en beïnvloeden 

persoonlijke zingeving. Ze vervormen de zorg, het geloof en de machtsverhoudingen 

binnen de gemeenschap.  

 

(*) Niet alle voorbeelden zijn per definitie dehumaniserend. Het complexe is dat 

dezelfde systemen en patronen bij de een zorgen voor schade (institutionele muren), 

maar tegelijkertijd het leven van anderen aangenamer maakt (privileges). 

Naar: (Pinn 2015; 2017; 2018; Rogers-Vaughn, 2016; LaMothe, 2016; 2018; 2019; Ahmed, 2017; Bardi, 

2018; Sharp, 2019; Saleem, Morill en Karter, 2019; Shin, 2021). 

Maatschappelijke 

grenssituaties 

Maatschappelijke grenssituaties komen voort uit inhumane omstandigheden en 

handelwijzen zoals geweld, uitsluiting en onderdrukking. Dit zijn mensonwaardige 

situaties waarin de mens niet of onvolledig wordt erkend in diens mens-zijn. De 

menselijke vrijheid of rechten staan hierbij op het spel. Dit vraagt om andere manieren 

van begeleiding bij zingeving dan in het geval van existentiële breukervaringen, omdat 

maatschappelijke grenssituaties in principe te voorkomen of te veranderen zijn in 

plaats van dat het bij de ‘tragiek van het leven’ hoort.  

Naar: (Jacobs, 2020). 

Lamenteren Lamenteren heeft als doel om op een persoonlijke en gemeenschappelijke manier het 

verdriet van de wereld uit te drukken. Het is een manier om emoties zoals pijn, 

verdriet, woede en ontzetting te ventileren en verwarring over de wanorde te uiten. 

Juist door het kwade en de pijn aan te kijken, wordt de weg geopend naar heling en 

betekenisgeving. Het is een manier om het verleden met kracht te dragen, hulp te 

vragen, en hoop te vestigen op de toekomst. Op de momenten waarop angst wordt 

erkend, troost wordt gedeeld en vragen worden gesteld, beginnen gemeenschappen te 

schrijven aan het verhaal van een toekomst die voor hen de moeite waard is. 

Naar: (Billman and Migliore, 1999; O’Connor, 2002; Graham, 2014). 

Sociale 

verbeeldingen 

van het goede 

Oriëntatie op sociale verbeeldingen van het goede is levensbeschouwelijke reflectie op 

de vraag of de waarden die besloten liggen in de macrodiscoursen ook de waarden zijn 

van waaruit we onze maatschappij willen inrichten. Sociale verbeeldingen geven 

uitdrukking aan hetgeen we van de wereld hopen.  

Naar: (Alma, 2018) 
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3. Methode 

Deze studie is zoals gezegd exploratief van aard, omdat de thematiek onderbelicht is binnen 

de humanistiek. Het doel is om te verkennen wat het politieke werk is dat humanistisch 

geestelijk verzorgers te doen hebben, buiten de muren van de traditionele werkvelden. Daarbij 

heeft het onderzoek ook een bescheiden handelingsdoel: een bijdrage leveren aan de 

praktische uitwerking van de politieke dimensie. Het doel is om inzichtelijk te maken wat de 

(on)mogelijkheden zijn in het vormgeven van dit politieke werk op macroniveau.  

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methode is gehanteerd in dit onderzoek om 

bovenstaande doelstelling te kunnen bereiken. In hoofdstuk zes wordt deze onderzoeksaanpak 

geëvalueerd.  

3.1. Type onderzoek 

Dit is een sociaalwetenschappelijk onderzoek, dat vertrekt vanuit een social justice paradigm. 

Het onderzoeksdesign van deze studie is een kritische etnografie. Een kritische etnografie is 

expliciet politiek waarbij thema’s zoals emancipatie, onderdrukking en ongelijkheid worden 

geadresseerd (Thomas, 1993; Creswell & Poth, 2018). Een etnografie is een kwalitatief 

ontwerp waarin de onderzoeker leden van een groep die een cultuur delen, of individuele 

vertegenwoordigers daarvan bestudeert rondom een bepaald thema (Creswell & Poth, 2018). 

Het is gericht op het beschrijven van hoe het er binnen een bepaalde culturele groep aan toe 

gaat, en welke ideeën er heersen over een bepaald thema, waaronder bijbehorende 

levensbeschouwelijke opvattingen (Boeije, 2005; Cresswell & Poth, 2018).  

3.2. Onderzoekspopulatie 

In dit geval betreft de culturele groep een beroepsgroep die een gedeeld humanistisch 

levensbeschouwelijk kader heeft. In dit onderzoek betreft de onderzoekspopulatie de (op 

macroniveau) politiek geëngageerde humanistisch geestelijk verzorgers. Binnen het social 

justice paradigm zijn respondenten geen verre studieobjecten, maar eerder buren, vrienden of 

bondgenoten in emancipatiedoelstellingen. Zowel de onderzoeker zelf, als vermoedelijk een 

groot deel van de lezers, maken onderdeel uit van dezelfde beroepsgroep die ook wel als 

waardengemeenschap wordt omschreven. Door transparant te zijn over deze relaties, ontstaat 

er een gemeenschap van kritische informanten waar geleerd kan worden vanuit de geleefde 

ervaringen van mensen uit diezelfde gemeenschap (Parry & Johnson, 2015). Hoe deze 

transparantie is geboden, is te lezen in hoofdstuk zes.  
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In het selecteren van de respondenten is de sneeuwbalmethode toegepast. Vanuit het 

insidersperspectief van de onderzoeker, zijn een aantal informatierijke casussen geselecteerd. 

De zoekstrategie was om te starten met het benaderen van humanistisch geestelijk verzorgers 

die werken op plekken waar het politieke onherroepelijk doorwerkt in het microniveau, denk 

hierbij aan de dak- en thuislozenopvang, en het werken met ongedocumenteerden. Vervolgens 

heeft hun expertise en netwerk weer geleid tot andere waardevolle respondenten binnen de 

relatief kleine wereld van humanistisch geestelijk verzorgers (Patton, 2002).  

Er is vanuit gegaan dat in het werk van deze humanistisch geestelijk verzorgers alsnog de 

focus ligt op het werk op micro- en mesoniveau. Daarom zijn daarnaast ook humanistici 

geraadpleegd die niet als geestelijk verzorger werkzaam zijn, maar wel bekend zijn met het 

vak vanwege hun opleiding aan de UvH. Deze respondenten voelen het humaniseringsappèl 

sterk, zijn daar actief mee bezig en geven hier blijk van. Zij tonen zich duidelijk, buiten de 

muren van de traditionele werkvelden, in het publieke debat en brengen daar het social justice 

perspectief in. Vanuit hun expertise hebben zij een bredere kijk op wat de (on)mogelijkheden 

zijn om als humanisticus interventies in het publieke debat te doen, wat het politieke werk van 

de geestelijk verzorgers kan informeren.  

3.3. Dataverzameling en -analyse  

In een etnografische studie vormen interviews de belangrijkste bron van data. In totaal zijn er 

tien interviews afgenomen aan de hand van de interviewguide die in bijlage 3 is opgenomen. 

Er is gekozen voor een semigestructureerde opzet, zodat er ruimte over zou blijven voor 

individuele ervaringen en positioneringen (Boeije, 2005). De etnografische studie is 

gecombineerd met aspecten van een casestudy. De individuele verhalen van de respondenten 

zijn zoveel mogelijk in het geheel onderzocht om recht te doen aan de particulariteit en 

rijkheid van de verschillende casussen (Bailey & Jackson, 2003; Boeije, 2005). De 

humanistici hebben immers ieder hun eigen verhaal, en zij werken in andere werkvelden en 

met andere doelgroepen. In plaats van dat de data van de verschillende interviews meteen zijn 

opgeknipt en gecombineerd, is er eerst per respondent een ‘casusportret’ gemaakt waarin de 

positie en politieke maatschappelijke betrokkenheid is geschetst (zie bijlage 4) om de data in 

de diepte in context te kunnen analyseren. Dit casusportret is gemaakt op basis van het 

interview. De kenmerken zijn genoemd die de respondenten zelf in de context van het 

onderzoek relevant vonden om te delen. Geïnspireerd op de kwalitatieve analyseguide van De 

Casterlé, Gastmans, Bryon en Denier (2011) is er in de data-analyse een combinatie gemaakt 
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worden van within-case en cross-case analyse. In een later stadium is er gekeken naar de 

gedeelde tendensen binnen de onderzochte groep.  

Hieronder is het proces van de dataverzameling en – analyse schematisch samengevat. 

Het codeerstappenplan van Boeije (2005) is gevolgd, gecombineerd met de stappen die passen 

bij een etnografische studie (Cresswell & Poth, 2018, p. 199). In het schema is te zien dat de 

analyse is opgedeeld in vier fasen.  

Allereerst is er de tijd genomen om het ruwe materiaal te lezen, nog eens te herlezen, en 

hierop te reflecteren: “Researchers often do not take the necessary time to read and reread the 

material, sit back and reflect” (Hunter et al., 2002 in De Casterlé et al., 2011, p.3). Na deze 

eerste verkenning van de data, vond de within-case analyse plaats (Cresswell & Poth, 2018). 

In dit stadium is er inductief te werk gegaan. Dat wil zeggen dat ervoor gekozen is om de data 

als het ware voor zichzelf te laten spreken (Patton, 2002). In de analyse is geprobeerd om zo 

dicht mogelijk bij het (emic) perspectief van de respondenten te blijven door trouw te zijn aan 

de woorden die zij zelf gebruiken en te rapporteren met behulp van verbatim quotes 

(Cresswell & Poth, 2018). De initiële focus lag op het volledig doorgronden en zorgvuldig 

uitwerken van de individuele casussen, voordat deze thematisch werden gecombineerd 

(Patton, 2002). Deze fase resulteerde in een holistisch begrip van de individuele ervaringen 

van de respondenten. De essentie is gevat in de verschillende casusportretten (De Casterlé et 

al., 2011). Nadien kon de cross-case-analyse beginnen waarbij er gezocht werd naar patronen 

en thema's die door verschillende individuele casussen heen klinken (Cresswell & Poth, 

2018). De tendensen die in meerdere casussen naar voren kwamen, zijn geïdentificeerd als 

thema’s (De Casterlé et al., 2011). Deze combinatie van within-case en cross-case analyse 

draagt bij aan het begrip van “the paticular in the all-together” (Sandelwoski, 1996 in De 

Casterlé et al., 2011, p .10). De holistische narratieve benadering uit de eerste en tweede fase 

is in de derde fase gevolgd door een meer traditionele thematische analyse (De Casterlé et al., 

2011). In de vierde fase zijn de conclusies geabstraheerd via het meer afstandelijke (etic) 

perspectief van de onderzoeker (Patton, 2002). De gedeelde thema’s en patronen zijn 

geanalyseerd in het licht van de bestudeerde theorie.  

Hoewel er verschillende fasen te onderscheiden zijn in de analyse, was het van het begin tot 

aan het eind een iteratief proces waarbij er steeds een diepere laag is opgezocht in de data 

(Froggatt, 2001). Het analyseproces startte tijdens het eerste interview waarna er over de 

verschillende interviews heen een contante heen en weer beweging heeft plaatsgevonden 
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tussen de verschillende stadia tot het punt van datasaturatie was bereikt (De Casterlé et al., 

2011). 

3.4. Reflexiviteit van de onderzoeker 

Kenmerkend voor een etnografische studie is dat de onderzoeker reflexiviteit integreert over 

diens positie (Creswell & Poth, 2018). Dit is geen auto-etnografisch onderzoek, maar de 

onderzoeker is wel een ‘insider’ in de bestudeerde cultuur. Dit in tegenstelling tot de 

traditionele etnografische studies waarin de onderzoeker zich positioneert als buitenstaander 

en als ‘vlieg op de muur’ de ‘vreemde’ cultuur bestudeert (Patton, 2002). Vanwege mijn 

betrokkenheid, en vanwege de politieke en normatieve insteek, is het van belang dat ik als 

onderzoeker transparant ben over de wijze waarop ik mij verhoud tot het onderzoeksthema. 

Het is voor de lezer goed om te weten dat ik als onderzoeker ook politiek geëngageerd ben en 

vanuit eigen interesse en handelingsverlegenheid op dit vlak op dit onderzoeksonderwerp 

gekomen ben. Om hier transparant over te zijn, is er ook een casusportret van de onderzoeker 

gemaakt (zie bijlage 5). In hoofdstuk zes is meer te lezen over welke maatregelen getroffen 

zijn om het eventuele schaden van de validatie en betrouwbaarheid van dit onderzoek te 

beperken.  
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Figuur 6: Methode 
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4. Bevindingen 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: wat is het politieke werk dat humanistisch geestelijk 

verzorgers te doen hebben op macroniveau, en hoe kan dit worden vormgegeven? Deze vraag 

naar ‘wat heb je te doen’, is niet alleen een vraag naar ‘doen’, maar ook een naar drijfveren en 

visie. Vanuit wat en waartoe zijn deze humanistici politiek actief? Wat is hun visie op het 

werk van de humanistisch geestelijk verzorger, en welk idee van mens-zijn en goed 

(samen)leven, liggen daaraan ten grondslag? In dit hoofdstuk worden de bevindingen 

besproken, waarbij dit onderscheid tussen ‘waarom’ en ‘doen’ wordt gemaakt. Allereerst 

komen de drijfveren en visies van de humanistici aan bod, wat aansluit op de eerste twee 

deelvragen. Vervolgens wordt besproken waar politiek werk zoal uit kan bestaan (deelvraag 

3). Tot slot wordt beschreven welke barrières worden ervaren bij het verrichten van politiek 

werk (deelvraag 4). Op deze manier wordt er vanuit brede visies op goed leven en werken 

toegewerkt naar meer praktische inzichten voor het bijbehorende politiek werk.  

4.1. Wat heb je te doen: vanuit drijfveren en visie  

4.1.1. Vanuit: gevoelde noodzaak  

Verschillende respondenten geven aan dat hun politieke betrokkenheid voortkomt uit een 

gevoelde noodzaak; zij geven aan niet anders te kunnen. Zij benoemen met name dat het voor 

hen geen optie is om onrechtvaardigheid en uitsluiting te aanvaarden. Zij worden zogezegd 

“geraakt door de onrechtvaardigheid” en “vinden dat ze daar iets mee moeten”. Vervolgens 

kunnen ze dat “moeilijk loslaten”, omdat ze het bijvoorbeeld “lastig vinden om niet te helpen” 

in combinatie met “de wetenschap dat niemand anders het gaat doen”. De humanistici geven 

aan dat zij worden gedreven door de wil om “er in de samenleving voor elkaar te zijn”, 

“elkaar te begrijpen en elkaar dingen proberen te leren” en zodoende “zoveel mogelijk recht 

te doen aan alles en iedereen”.  

Een van de redenen dat sommige respondenten niet tegen onrecht en onmacht kunnen, is dat 

zij dit aan den lijve hebben ondervonden. Dit motiveert hen om hier op extern niveau iets mee 

te doen:  

Ik zat heel slecht in mijn vel, had een eetstoornis, depressies (…) [Ik heb mezelf daaruit kunnen 

trekken] door te realiseren hoe al die structuren verbonden zijn met mijn mindset. (…) Het voelt 

heel erg ‘dit moet ik doen, ik moet me hierover uitspreken’. Ik wil niet dat nog meer mensen dit moeten 

voelen. (…) Je bent ook een product van de samenleving om je heen. Toen ik doorkreeg hoe diep dat 

geworteld zit (…) [nu kan ik] de energie en de kracht vinden om er daadwerkelijk iets mee te doen op extern 

niveau. – Mila 
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Ook geven respondenten aan “niet anders te kunnen”, omdat zij door hun werk veelvuldig in 

aanraking komen met onrecht. Eén iemand vult hierop aan dat het voor haar simpelweg geen 

optie is om het onrecht dat zij aanschouwt te aanvaarden. Zelfs als er geen kracht en energie 

aanwezig is om er daadwerkelijk tegen te vechten, betekent dit niet dat zij aanvaardt wat er 

gebeurt of dit onder de ‘tragiek van het bestaan’ schaart:  

Wat voor mij die tragiek inhoudt, is dat we sommige dingen niet in één generatie kunnen oplossen, dus 

dat er mensen zullen zijn die het succes van onze strijd niet mee zullen maken (…) Simpelweg de strijd 

niet voeren voor mensenrechten of de aarde, en zeggen dat is gewoon tragiek.., [dat gaat er bij mij niet 

in]. Voor mij is tragiek iets dat we onvermijdelijk niet konden [stoppen] ook al hebben we alles 

geprobeerd (…) Ik denk dat het belangrijk is dat we als humanistisch geestelijk verzorgers bij wat we 

zien gebeuren aan onrecht, daar [onze verantwoordelijkheid in nemen] – Wanun 

Het politieke werk van de respondenten komt dus voort uit een gevoelde noodzaak, omdat 

men zich druk maakt over aanwezige onrechtvaardigheid en uitsluiting. Daarnaast maakt men 

zich zorgen over de toekomst. Zo is er aangaande de huidige ecologische crisis gezegd: 

“wetende dat de boel in elkaar gaat donderen, wil ik samen met anderen de schade zoveel 

mogelijk proberen te beperken”. Diegene geeft aan dat zij ervan overtuigd is dat het systeem 

dat we nu kennen sowieso gaat vallen, maar dat dit kan met meer of minder lijden, omdat je 

kan kiezen waar je in investeert. Daarom heeft zij ervoor gekozen om afscheid te nemen van 

haar oude werkplek en te investeren in politiek werk: 

Ik maak me gewoon heel erg zorgen over de toekomst en jonge mensen op dit moment. Met in mijn 

hoofd het besef dat we best wel op een scharnierpunt staan, dat er nu dingen moeten gebeuren, voelde 

het voor mij als te weinig impactvol wat ik [op mijn vorige werkplek] aan het doen was. – Kaylee 

4.1.2. Vanuit: ervaren samenhang tussen zingeving (micro) en politiek (macro) 

Alle respondenten geven aan dat het voor hen logisch voelt om als zingevingsprofessional ook 

politiek actief te zijn, omdat zij een sterke onderlinge verbondenheid zien tussen beiden:  

Voor mij is het ook heel logisch dat je als geestelijk verzorger, dat je activistisch bent. (…) ‘Het leven is 

kostbaar, de mens doet ertoe, of weet ik veel wat’. Als je dat echt meent, wat dan? Wat als dat allemaal 

bedreigd wordt, dan kan je toch niet achteroverleunen en denken van ja maar ik heb een baan als 

geestelijk verzorger dus ik zit wel goed? – Kaylee 

Sterker nog, velen kaarten aan dat wanneer er sprake is van achterstelling, uitsluiting, of 

maatschappelijke misstanden, ook wel “vermijdbare pech” genoemd, zingeving bemoeilijkt 

wordt. In het cliëntcontact op microniveau wordt opgemerkt dat individuele zingeving wordt 

gefrustreerd door bijvoorbeeld bureaucratische procedures die zorgen voor onzekerheid, 

boosheid en wanhoop. Veel van de cliënten waar de respondenten mee te maken hebben 
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verkeren in inhumane situaties. Zo zegt iemand: “Je moet wel een mens op deze aarde mogen 

zijn, om een zinvol bestaan te kunnen leiden”.  

Als iemand geen eten heeft, en geen huis, dan heeft een gesprek over zingeving absoluut geen zin. (…) 

Dus dat moet dan gewoon eerst aangepakt worden. Mensen kunnen tot die tijd bij mij een vrijplaats 

vinden om alles te mogen bespreken, dat is altijd wat waard (…), maar [met betrekking tot die basale 

behoeftes kijk ik eerst] kan iemand hen helpen daarin? Op het moment dat ik niemand vind om hen 

daarin te helpen, ja dan doe ik het. Daarna kunnen we (…) het een keer over zingeving hebben. - Sanne 

Nagenoeg alle respondenten geven dus aan dat het vak van geestelijke verzorging vraagt om 

politiek werk. “Als geestelijk verzorger ben jij degene met wie mensen in gesprek gaan, dus jij 

hoort over het onrecht”:  

Dit is wel iets wat ik me wekelijks zo niet wel dagelijks impliciet of expliciet afvraag. (…) Hoe eerlijk 

ben ik tegen iemand in relatie tot zijn, haar, hun kleine verhaal, als ik mij helemaal niet uitspreek tegen 

het onrecht dat zich in die kleine verhalen inbreekt? (…) Gisteren was ik met een nieuwe bezoeker (…) 

en hij kwam met een brief van de IND dat voor de derde keer zijn asielaanvraag was afgekeurd (…) Ik 

zie gewoon dat er zo weinig tijd genomen is om voor de mensenrechten van deze man op te komen... en 

dat dat ook een stukje systematisch onrecht is (…) Dan is het heel erg moeilijk om alleen maar naar 

zo’n individueel verhaal te luisteren, omdat de een na de ander met zo’n verhaal binnenkomt. – Wanun 

Ik kan moeilijk dit werk doen, zonder politiek bezig te zijn. Dat is dweilen met de kraan open. – Jolie 

De geestelijk verzorgers worden er dus in de praktijk mee geconfronteerd hoe ‘de grote 

verhalen’ van systemisch onrecht structureel inbreken in de ‘kleine verhalen’ van hun 

cliënten. Zij vragen zich hierdoor af: hoe kan ik hen nu écht horen en steunen?  

Toen ik studeerde ging het heel erg over: geestelijke verzorging is ook wel iemand emanciperen, mee in 

het moeras staan (…) Zorgen dat iemand met zijn eigen omstandigheden om kan gaan. Maar in het 

werkveld merk ik van (…) ik kan wel iedere dag luisteren naar mensen die moeite hebben met de 

vooroordelen die [er] in de samenleving leven (…) [Alleen] sommige problemen liggen niet bij het 

individu of de weerbaarheid van het individu, maar liggen gewoon in de maatschappij. Dus die mogen 

dan ook aangepakt worden en ik denk ook dat je een individu steunt door het breder te trekken dan ‘ja 

ik begrijp je’, ‘ik sta naast je’, ‘ik luister naar je’, maar dat je echt kan laten voelen van hier moet ook 

echt iets aan gedaan worden. Dat is een andere manier van iemand horen en iemand sterken. - Sanne 

Een respondent benoemt dat in deze gevallen waarin de mensenrechten van cliënten worden 

geschonden of wanneer problemen uit de maatschappij geïndividualiseerd worden, de 

geestelijke verzorging zelfs misplaatst kan zijn:  

Als iemand echt mensenrechten ontnomen wordt, dan kunnen sommige bronnen van zingeving waar 

wij veel mee werken: gedichten, muziek, literatuur.. het kan ook een beetje misplaatst overkomen op 

sommige momenten. Dan heeft iemand eerder iemand naast zich nodig die meevecht. – Wanun 
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De respondenten geven aan dat zij zich ‘geroepen voelen’ om iets te doen met de verhalen 

van onrecht die aan het aan licht komen in het werk op microniveau. Dit appèl wordt 

versterkt, omdat zij beseffen dat zij als geestelijk verzorger verkeren in een relatief 

geprivilegieerde positie. Als geestelijk verzorger spreek je de taal, heb je een netwerk, heb je 

inzicht in hoe dit land werkt en hoe bepaalde systemen werken. Daarbij heb je voelsprieten 

voor wanneer zingeving en humaniteit in het geding zijn. “Wij zijn toch professionals in het 

luisteren, en in het verhaal vertellen, het bruggen bouwen en het analyseren”. Kortom, 

diverse privileges en vaardigheden die aan te wenden zijn om voor iemand op te komen. 

Daarbij draag je een titel die een “zekere know how uitstraling heeft voor instanties, en ook 

wel een bepaalde autoriteit”; “Als ik iets zeg, wordt dat serieuzer genomen over het algemeen 

dan de mensen die ik steun.”.  

Wanun vroeg zich vervolgens hardop af of een humanistisch geestelijk verzorger op het 

moment dat die diens privileges niet aanwendt om structureel maatschappelijk onrecht aan te 

kaarten, of dat dan ook betekent dat diegene diens werk niet goed of onvolledig doet:  

Ik vind wel dat het bij ons werk hoort om op een best wel hoog niveau te kunnen analyseren, wat er 

gaande is. Dat je daarin ook niveaus kunt onderscheiden van wat er speelt in iemands verhaal. Is dan 

simpelweg dat kunnen zien, is dat dan voldoende? Wat dient het zien dan? – Wanun  

4.1.3. Waartoe: bouwen aan een beter systeem 

In de vorige paragrafen staat beschreven waar het politieke engagement van de respondenten 

vandaan komt. Hieronder staat beschreven waar ze met hun politieke werk naartoe willen 

werken. De persoonlijke ervaringen van onrecht, een maatschappij brede gevoelde noodzaak 

en ervaren samenhang tussen zingeving en politiek, maken dat respondenten aangeven dat zij 

willen bouwen aan een beter systeem. Opvallend hierbij is dat een aantal humanistici 

aangeeft, dat zij dat wat zij hopen te bewerkstellingen, niet per se zelf mee zullen maken, 

maar dat zij desondanks wel de motivatie voelen om nu te handelen. Door een aantal wordt 

namelijk genoemd dat zij dienstbaar willen zijn aan volgende generaties:  

Onder mijn levensbeschouwing ligt heel erg die aanname [dat] de werkelijkheid zich ontwikkelt naar 

een bepaald punt van collectief bewustzijn. (…) We zijn niet alleen maar die wereld aan het begrijpen 

(…) ergens zijn we ook humanisten, omdat we [het geloof hebben] dat de wereld zich ergens heen moet 

ontwikkelen. Dat is heel erg verbonden met humanisering. (…) Niet in perfectie, wel dat we samen op 

weg kunnen zijn naar een veel rechtvaardigere bewustere wereld. (…) We’re living in awkward times.. 

Hopelijk zijn onze kleinkinderen weer van heel veel bevrijd. – Wanun 
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De humanistici willen dus bijdragen aan een groter goed, iets dat henzelf overstijgt. Zij willen 

handelen in lijn met hun normen en waarden, en werken richting een toekomst zoals ze die 

voor ogen hebben. Ze voelen zich geïnspireerd om te staan voor hetgeen waar zij ten diepste 

in geloven:  

Ik heb mijn inspiratiebronnen om ook offers te durven maken als het om politiek activisme gaat. (…) Ik 

voel dat dit het juiste is om moedig te gaan staan voor wat je echt ten diepste gelooft. Dat je dan niet uit 

angst of zelfbescherming dat maar niet doet. Wat voor mij echt het juiste is, is dat ik leef te midden van 

leven dat wil leven en evengoed als ik recht heeft op leven. Als we het hebben over levensrecht, dan 

vind ik een privilege daartoe hebben in principe onzin. En wat stelt mijn recht van leven voor als ik dat 

van een ander mens of dier [ontken]? – Wanun  

Tot slot wordt er door de humanistici benoemd dat ze veel terugkrijgen voor hun politiek 

werk. Dit is niet zozeer hetgeen waarvoor ze het doen, of waar ze met hun politieke werk 

naartoe werken, maar het vormt voor hen wel een extra motivatie om te blijven doen wat ze 

doen. Hun politieke werk levert hen namelijk connectie met andere mensen op, soms zelfs 

vriendschap, of een gevoel van saamhorigheid. De eigen zingeving kan “bloeien in contact 

met anderen, in het helpen” of het delen van informatie. Het levert henzelf nieuwe kennis, 

inzichten en ervaringen op die zij vervolgens het liefst ook met de rest van de wereld willen 

delen om bij te dragen aan het grotere goed:  

Voor mij geeft het zingeving. Ik kan iets doen met die energie die opbouwt in het naast iemand staan en 

de verbazing over de wereld die ik daardoor ook kan krijgen. - Sanne 
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4.1.4. Samenvatting deelvraag 1 en 2 

 

Figuur 7: Deelvraag 1 en 2 
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4.2. Wat heb je te doen: wat kun je doen? 

4.2.1. Doen: de mens en het levensbeschouwelijk perspectief als ingang 

Hieronder wordt beschreven waar het politieke werk van de humanistici uit bestaat: wat doen 

zij? Uit de verhalen van de respondenten zijn diverse te verrichten politieke acties en de 

hiervoor te zetten stappen gedestilleerd. Voordat die acties en stappen worden beschreven, 

kan eerst overkoepelend worden gesteld dat ‘het zijn van humanisticus’ doorwerkt in het 

handelen van de respondenten. Dit is ook het geval in hun denken zoals in paragraaf 4.1.2. 

beschreven staat. De humanistici kijken door een levensbeschouwelijke bril naar de wereld en 

dit geeft sturing aan hun handelen. Zo geven geestelijk verzorgers onder de respondenten aan, 

dat zij de mens en de geestelijke zorg voor de mens, als ingang nemen in het politieke 

handelen:  

Als geestelijk verzorger is het je werk om mensen bij te staan in hun lijden. Lijden hoort bij het leven, je 

  bent kwetsbaar, je wordt ziek, je gaat dood. Daar wil ik best wel naast zitten [en] bij zijn. (…) Er is 

  ook heel veel onnodig lijden dat we zelf veroorzaken. Ja daarvan denk ik, dan is het je taak om daar 

  tegen te strijden. - Kaylee  

In deze paragraaf wordt beschreven op welke manieren de respondenten strijden tegen dit 

“onnodige lijden”. Wat kunnen geestelijk verzorgers doen volgens hen?  

Als humanisticus zijn de mensen ook mijn eerste ingang tot de rest van de wereld. Dus ja, zie ik het als 

een verantwoordelijkheid om daar dus iets mee te doen. (…) [Door] mensen die strijden en die dat 

misschien soms zwaar vinden te ondersteunen, en slachtoffers van de klimaat- en ecologische crisis te 

ondersteunen. - Kaylee 

Uit bovenstaande quote blijkt dat politiek werk kan betekenen dat je als het ware stil werk 

verricht binnen emancipatiebewegingen. In dat geval bied je geestelijke zorg aan slachtoffers 

en bondgenoten. Politiek werk verrichten met het levensbeschouwelijke perspectief als 

ingang, kan naast het steunen van mensen in hun strijd ook betekenen dat je mensen 

ondersteunt om hun strijd of hun manier van strijden helder te krijgen. Dit kan door 

bijvoorbeeld individuen te inspireren om te handelen naar hun normen en waarden. Geestelijk 

verzorgers zijn namelijk “goed in contact maken met mensen. Mensen helpen in contact te 

komen met zichzelf, met hun eigen inspiratiebronnen, zodat ze weer verder in de wereld 

kunnen gaan.” De mens en diens levensbeschouwelijke zoektocht is immers de ingang van 

humanistici. Dit kan ook betekenen dat geestelijk verzorgers mensen ondersteunen in het 

proces, om vanuit verdoving de ogen te openen voor wat er speelt in de samenleving 
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(“wakker schudden”), en zich hierbij te verhouden tot de existentiële dimensie. Ze kunnen 

hulp bieden bij het vinden van inspiratiebronnen om tot gepaste actie over te gaan:  

De neiging om je er een beetje voor af te sluiten. Ja dat herken ik ook, want hoe deal je met alle shit die 

je ziet, wanneer je het gaat zien? Daar dus mensen in ondersteunen is ook iets wat we te doen hebben 

als geestelijk verzorger. [Als geestelijk verzorger begeleid ik mensen die in een existentiële crisis zitten. 

Ik zal nooit mensen een zetje geven een crisis in. (…) Je laat mensen heel erg hun eigen weg gaan. Als 

activist zie ik de crisis waar we nu in zitten. Dat is ook een existentiële crisis, maar daar zitten we al in! 

Ik probeer dus mensen wakker te schudden], zodat ze iets kunnen gaan doen en dat is heel heftig. Ik ben 

daar zelf ook doorheen gegaan. (…) Nu hebben we nog de kans om ons ertoe te verhouden en om actie 

te ondernemen. Op een gegeven moment is er niet meer zoveel te doen behalve overleven. Wat voor 

sommige mensen dus al zo is. (…) Ik leef dan liever wakker, en met ogen open, en met zo min mogelijk 

illusies dan in een soort half levend, half verdoofd. - Kaylee 

Politiek handelen met de mens en zingeving als ingang kan ook betekenen dat geestelijk 

verzorgers een bijdrage leveren aan het publieke debat door daar het levensbeschouwelijke 

perspectief in te brengen. Een respondent stelt dat “we vanuit onze expertise als humanistici 

(…) wat in te brengen hebben in het publieke debat. Soms is dat zorgvuldigheid, soms is dat 

een levensbeschouwelijk perspectief wat af en toe mist. Soms is dat traagheid of trage 

vragen”:  

  [Er zijn] hele fundamentele en moeilijke vragen waar we volgens mij veel meer voeding op kunnen 

  geven en gebruiken. [Ik ben bijvoorbeeld] bezig bij het HV om ecostress op de agenda te krijgen, omdat 

  ik denk dat daar vanuit de humanistische beweging een taak ligt en een mogelijkheid. - Bart 

Geestelijk verzorgers kunnen “kritisch nadenken over systemen”, voeding geven aan 

fundamentele en moeilijke samenlevinsgvragen en hierbij een bepaalde zorgvuldigheid of 

traagheid inbrengen. Dio geeft aan dat er binnen activistische kringen nood is aan zo’n 

levensbeschouwelijk perspectief dat aandacht voor meerstemmigheid met zich meebrengt: 

Er is een bepaalde cultuur waar [al van je wordt] verwacht om de juiste mening te hebben voordat je 

überhaupt meedoet, en is er ook een bepaald idee van hoe je moet leven en hoe je moet zijn. De hele 

meerstemmigheid en hypocrisie van mensen zelf die krijgt heel weinig aandacht. (…) [Wat wel] nodig 

is voor een bepaalde duurzame vorm van activisme. Dat mensen ook echt tijd voor zichzelf nemen. 

Weet je hoeveel mensen zich verliezen in dit soort werk? Dat is ongelofelijk! Die mensen raken 

allemaal in een burn-out. - Dio 

Ook anderen stellen dat het geestelijke verzorging-eigene van ‘mogen zoeken’, twijfelen of 

levensbeschouwelijke vragen stellen van meerwaarde is als het gaat om maatschappelijke 

kwesties. Politiek handelen betekent in dat geval het inbrengen van andere perspectieven, 

traagheid en twijfel in gestolde macrodiscoursen:  
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[Ik ben] ook nog aan het zoeken van wat vind ik echt van bepaalde onderwerpen? Bijvoorbeeld over 

corona: moet je zorgmedewerkers nou wel of niet die vrijheid geven [om een vaccinatie te nemen]? Ik 

denk sowieso van wel (…) Misschien moet ik me daar ook hard voor gaan maken. (…) Ik denk dat dat 

gesprek alleen al zinvol is. Als er geen gesprek is, is het een soort van norm van je moet het doen en 

klaar. Maar als je twijfels aankaart.. kan je misschien wel blootgeven hoe ingewikkeld zo’n keuze is als 

zorgmedewerker. - Diya 

Zo geeft ook Bart aan liever mee te denken en mee te praten, dan de straat op te gaan: “Ik ben 

meer van het samen onderzoeken, en het samen spreken, dan heel erg op de barricade het 

hoogste woord voeren.” Die geeft aan juist van de te stevige stellinginnames af te willen, en 

juist samen in de verkenning te willen door het ontsluiten van kennis en leerprocessen:  

Voor mij is levensbeschouwing veel meer een vraag dan een definitief antwoord. (…) Eigenlijk 

beschouw ik alles een beetje als vormen van water. Je hebt kennis of waarden, conclusies die heel 

stevig zijn. Dus dat is dan ijs. Dat kan dan weer onder druk smelten. Je hebt wel dingen die je niet zo 

goed weet, maar wel redelijk, dus dat is dan water. Dat is vloeiend, maar kun je nog wel steeds 

vastgrijpen zeg maar. En je hebt dingen die je verstand te boven gaan, dat is de damp. (…) Dat is hoe ik 

dan zowel in levensbeschouwelijke termen denk als in politieke stellingnames. Dus ook in politiek is 

alles tijdelijk, en kan nieuwe informatie zelfs hele stevige ijsbrokken weer laten smelten of tot iets 

nieuws laten vormen. - Bart 

Velen geven dan ook aan van “het zachte activisme” te zijn. Ze zijn gericht op zorg voor de 

gemeenschap en proberen “vanuit de relatie” mensen te motiveren om tot actie of onderzoek 

over te gaan.  

Ik wil mezelf eraan blijven herinneren dat mijn motivatie altijd zorg is. (…) Ik ga niet op tv in debat of 

zo, ik zou dan eerder iemands mentale support verlenen die dat wel gaat doen. – Daan 

4.2.2. Doen: verschillende manieren van actie voeren 

Hierboven staan in globale zin verschillende manieren genoemd waarop het 

levensbeschouwelijk perspectief als ingang genomen kan worden in het politieke werk: 

- Mensen geestelijke zorg bieden rondom hun strijd;  

- Mensen ondersteunen om hun strijd of manier van strijden helder te krijgen;  

- Een levensbeschouwelijk geluid inbrengen binnen activistische kringen of breder in 

het publieke debat.                                                

Wat zijn concrete acties die hierbij kunnen horen? De politiek geëngageerde humanistici die 

geïnterviewd zijn voor dit onderzoek geven aan dat er verschillende manieren zijn van actie 

voeren: “Binnen activisme is er een soort ideaalbeeld van mens op de barricade: mensen die 
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demonstreren, maar er zijn ook allemaal mensen die dat ondersteunen”. Hieronder staan de 

concrete manieren opgesomd waarop de respondenten politiek werk verrichten:  

Bied begeleiding: 

- Geestelijk verzorger zijn in een crisisgebied of in een beweging die humaniseert 

(gemeenschapshulpverlener) Bijvoorbeeld door middel van extramurale presentie, 

supportgroups, conflictbemiddeling of door vertrouwenspersoon te zijn; 

 Ik ben geestelijk verzorger, wat is mijn rol dan in zo’n klimaatbeweging? Dat is vertrouwenspersoon 

  zijn en conflictbemiddeling. Een vrijplaats voor mensen die worstelen met gevoelens van 

  klimaatdepressie of vragen van andere aard, die heel zwaar op hun schouders kunnen drukken. (…) 

  Door juist stil te staan, en bij de trage vragen te zitten. – Wanun 

- Trainingen geven in welzijn (investeren in de regeneratieve cultuur);  

- Individuele begeleiding bieden aan cliënten in procedures (meer tijd, aandacht, zorg, uitleg, 

reflectie en cultuursensitiviteit bieden dan bijvoorbeeld de instanties doen). 

  De meeste van mijn cliënten krijgen [dan] namelijk uiteindelijk wél een 8verblijfsvergunning  - Jolie  

 

Organiseer: 

- Op de achtergrond organiseren, faciliteren en agenderen. Idealistische doelen helpen; vertalen 

naar bijvoorbeeld een politieke beweging; 

- Aansluiten bij (belangen)organisaties, of deze oprichten; 

- Fondsen aanschrijven, bijvoorbeeld voor een betere advocaat;  

- Als organisatie tijdens een momentum een petitie of lobbyproject starten;  

- Fysieke acties/ demonstraties opzetten of bijwonen. Dit kan ook creatief. denk aan een 

filmproject, feesten of evenementen organiseren, of het maken van muziek; 

- Woordvoerder zijn, bemiddeling bieden tussen activisten en politie; 

Laat je informeren en informeer anderen. Vertel verhalen op allerlei podia:  

 

  [Een advies is] om je goed te laten informeren over wat voor machtsstructuren en wat voor politieke  

  krachten allemaal van invloed zijn, op de doelgroep waarmee je werkt (…) Dat is mijn tijdgebrek om  

  geregelder een brief te schrijven naar een krant ofzo. Om ook onze medelanders te informeren. 

   - Wanun 

- In gesprek met professionals, de gemeente of met de pers;  

- Schrijf nieuwsbrieven, blogs, rapportages of artikelen voor de gemeenschap en politici 

(lokaal/landelijk);  

- Delen op social media  

- Meewerken aan of het uitvoeren van een onderzoek;  

- Met mensen praten op straat of tijdens familiefeestjes;  

- Voorlichting geven op scholen; 

- Spreken op tv of radio; 

- Persoonlijke portretten maken van mensen uit de begeleidingspraktijk: in beeld en/of tekst 
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4.2.3. Doen: vind je strijd 

In de verhalen van de respondenten zijn drie stappen te herkennen om tot het soort politiek 

werk te komen dat hierboven is opgesomd: 1. Vind je strijd; 2. Verenig je; 3. Vertel 

gemeenschapsverhalen. De laatste stap bestaat uit verschillende fases. Hieronder worden deze 

stappen uitgewerkt.  

Wanneer gesteld wordt dat geestelijk verzorgers een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien 

van maatschappelijke misstanden, en het levensbeschouwelijk perspectief als ingang wordt 

genomen, vraagt dat volgens Kaylee allereerst van geestelijk verzorgers om zich af te vragen 

wat voor hen belangrijk is. “Je mag vragen van een geestelijk verzorger om daarover na te 

denken”. Vervolgens is de vraag of dat wat je ten diepste belangrijk vindt, ook mogelijk is en 

blijft binnen de systemen zoals ze nu zijn. De bewustwording van wat er volgens jou (in lijn 

met jouw waarden) op het spel staat, gaat weliswaar vooraf aan het daadwerkelijke handelen, 

maar zet hier wel tot aan:   

De eerste stap is voor mensen om zelf bewust te worden van wat er aan de hand is. Je wordt geboren 

binnen een systeem dat niet klopt en leert daar mee om te gaan, onder andere door dingen niet te voelen, 

weg te duwen, te verdoven, dat doen we allemaal (…) Een deel is persoonlijk werk, dingen die mensen 

met zichzelf uit te zoeken hebben. [Maar kijk ook] naar de systemen. Ook niet alleen naar het nu, maar 

ook naar de lange termijn. (…) Stel je wilt dat er goed voor ouderen gezorgd wordt, wordt er goed voor 

alle ouderen gezorgd? Is dat ook op lange termijn mogelijk? – Kaylee 

Kaylee benoemt dat het belangrijk is om je hier als geestelijk verzorger grondig toe te 

verhouden. In het verlengde hiervan vraagt zij zich soms af: “waar zijn dan die geestelijk 

verzorgers om mij heen?”. Al voegt ze hier ook aan toe dat kritisch zijn je niet automatisch 

activistisch maakt:  

 

Er zijn talloze redenen om niet activistisch actief te zijn, bijvoorbeeld omdat het niet jouw levenspad is 

  of omdat je op andere manieren aan een betere wereld werkt (…) Ik zou het wel fijn vinden als er meer 

  en meer  mensen activistischer worden, maar ik snap wel dat het een grote stap is en dat je daar niet 

  zomaar op uitkomt. - Kaylee  

 

4.2.4. Doen: verenig je 

Toch geeft Kaylee naar aanleiding van het bovenstaande aan dat ze zich niet langer wil 

focussen op de geestelijk verzorgers die er niet zijn, maar op de mensen die er wel zijn. Om 

vervolgens de samenwerking op te zoeken: “Hoe kunnen we samen sterk staan en samen 

ontwikkelen?”.  Als je je strijd gevonden hebt, is het volgens de humanistici namelijk 
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belangrijk om je te verenigen:  “Zoek uit wat je strijd is, zoek je medestrijders, en ga dingen 

doen! “Hoe kan ik waar ik in geloof versterken? Hoe kunnen we dat samen doen?”  Volgens 

de respondenten is het voor iedereen die zich in dit krachtenveld beweegt belangrijk “om te 

beseffen dat je nooit alles zelf kunt oplossen..”; “We kunnen ook dingen samen doen, en als 

we ons met elkaar verbinden dan zijn we zoveel sterker dan dat we ons realiseren.” Sterker 

nog, het vormen van allianties wordt essentieel genoemd:  

Als je politiek werk wilt verrichten (…) het HV is je allerbelangrijkste supporter, steun, fan, 

financierder, ever. Wat je sowieso nodig hebt zijn strategische allianties. Altijd. Je kan dat niet in je 

eentje. - Marjo 

Marjo heeft in haar politieke werk namelijk ondervonden dat er altijd mensen, organisaties, 

systemen, partijen zijn die weerstand bieden. Goede relaties zijn noodzakelijk om voldoende 

grond te hebben om op te staan:  

Anders hoeft het ook niet. Die weerstand is er. (…)  Waar het om gaat is dat je in een positie komt, 

waar je verhaal ontvangen wordt en verder gedragen wordt. (…) Je moet zorgen voor je eigen 

veiligheid. Dat betekent ook als je in loondienst bent, dat je je eigen organisatie enigszins aan je eigen 

kant moet houden. Mijn werk voor de vreemdelingenbewaring, wat op dat moment politiek hot was 

waren de detentieomstandigheden. Ik heb daar nooit een woord aan vuil gemaakt. Dan bevuil je je eigen 

nest. Er zijn regels waar je aan moet voldoen vanuit je ambtenaar zijn, een geheimhoudingsplicht en dat 

je niet politiek actief mag zijn tegenover je eigen werkgever [zelfs nadat je uit dienst bent]. (…)  Je 

moet jezelf beschermen. Je moet zorgen dat je voldoende grond hebt om op te staan om überhaupt iets 

te kunnen zeggen. - Marjo 

Kortom, vind, ondersteun en versterk mensen die dezelfde strijd voeren: “mensen die zich 

bewust zijn van wat er aan de hand is in de wereld en die hard werken en vechten om een 

verschil te maken.” 

4.2.5. Doen: vertel gemeenschapsverhalen 

Wanneer de humanistici vertellen over bovenstaande manieren waarop zij politiek werk 

verrichten, komt daarbij naar voren dat de essentie is dat je als humanistisch geestelijk 

verzorger in aanraking komt met bijzondere ‘kleine’ verhalen waar de ‘grote’ verhalen van 

dehumanisering doorheen klinken. Verhalen van mensen wiens stemmen soms letterlijk 

opgesloten zitten: “Je hebt super veel kennis die andere mensen niet hebben”. Dio geeft aan 

dat je niet eens de gang van zaken hoeft te bevragen, maar dat het gaat om het laten zien, het 

delen van wat jou opvalt. “Delen, en dan is het misschien aan anderen om het te bevragen.” 

Ook anderen geven aan dat je als geestelijk verzorger in je werk zaken te horen krijgt die een 

signaal zouden kunnen zijn. Dat geluid kun je versterken:  
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Eén ervaring is maar één ervaring, maar als je dingen steeds weer terug hoort komen, dan zie je min of 

meer een patroon. Dan kun je kijken van is daar meer over bekend, is daar onderzoek naar gedaan, zijn 

er belangenverenigingen en noem maar op, en als dat niet zo is, dan zou je dat kunnen signaleren en 

agenderen. - Bart 

Marjo, die werkzaam is als geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied in Groningen geeft 

aan dat het voor haar als een soort van verplichting voelt tegenover de mensen die ze spreekt 

om iets te doen met de verhalen die zij hoort: “Ik moet die gemeenschapsverhalen vertellen”. 

Zij observeert dat wat in Groningen gebeurt, niet alleen schadelijk is voor de huizen, maar 

ook voor de gemeenschap.  

Gemeenschappen splijten, gezinnen splijten, dorpen splijten, buurten splijten. Dat mensen op allerlei 

 manieren ruzie met elkaar krijgen, jaloers op elkaar worden. Niet meer kunnen tegen het  

 overlevingsmechanisme wat de buurman heeft, van elkaar afhankelijk gemaakt worden (…)  Het heeft 

  een ontzettende splijtende, fragmentariserende werking. - Marjo 

Hieronder wordt de casus van Marjo nader uitgewerkt. Er is voor gekozen om de casus van 

Marjo uit te lichten, omdat haar verhaal illustreert hoe je als geestelijk verzorger kunt 

‘signaleren en agenderen’ op macroniveau met het levensbeschouwelijk perspectief als 

ingang. Marjo bekleedt een unieke functie als geestelijk verzorger. Zij is letterlijk buiten de 

muren van de traditionele werkvelden gepositioneerd en bekommert zich om een 

macrokwestie. De verhalen waar zij mee in aanraking komt, zijn bij uitstek politiek geladen. 

Dit maakt dat haar casus rijke informatie oplevert voor de onderzoeksvraag. Hieronder wordt 

in vier fases beschreven hoe zij de gemeenschapsverhalen vertelt: het in het publieke domein 

zichtbaar maken van verhalen van dehumanisering. De casus van Marjo geeft een uitdieping 

op hetgeen hiervoor al aan bod is gekomen. Haar benaderingswijze is ook te herkennen in het 

politieke werk van de andere respondenten (zie paragrafen 4.2.2. en 4.2.6).  
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1. Herken de impact van een gezichtloos systeem 

Marjo acht het van belang om in de context van “moreel falen van de overheid” te doorzien 

hoe dat groepsdynamisch werkt.  De onzichtbaarheid van het systeem heeft een 

ontwrichtende werking op de gemeenschap. Marjo past in haar werk een bewerking van de 

dramadriehoek van Ganzevoort (2014; 2017) toe:  

 

Wat hij zegt is dat op het moment dat ergens kwaadaardigheid optreedt, nou dat mag je zeggen over 

de situatie in Groningen, [dan] heb je een dader en je hebt een slachtoffer. Die dader is als een aal in 

een emmer snot, die kan je niet pakken, net als bij de toeslagenaffaire. Wie is het? Het is een soort 

gezichtloos systeem, net als bij de vreemdelingenbewaring trouwens (…) met een juridisch pak aan, 

niemand heeft het gedaan, niemand heeft het verzonnen, niemand is verantwoordelijk. Niemand kan 

er iets aan doen, maar de wet is zo, dus.. wat mensen doen die op zo’n manier slachtoffer worden, is 

dat die een dader gaan zoeken. Het is onacceptabel wat er met ze gebeurt. Ontmenselijkend ook. Dus 

die zoeken een dader. Jij bent een omstander. (…). Jij bent gewoon de buurvrouw. Dan krijg jij de 

schuld, omdat jij erbij staat. Of omdat jij je niet uitspreekt. (…) Of omdat je toevallig in een andere 

batch zat waardoor je eerder geholpen bent. Of omdat je geen grote schade had, maar wel een grote 

vergoeding hebt gekregen. (…) Als je op die manier beschuldigd wordt, dan baal je daarvan. Dan 

maak jij het slachtoffer weer tot dader. (…) Op die manier is dat een zelfversterkend proces, omdat je 

iedere keer omstanders in die dynamiek van daderschap en slachtofferschap trekt.– Marjo 

 

Marjo stelt dat die dynamiek van slachtoffer- en daderschap in heel veel situaties voortkomt 

waarin “overheidsfalen” plaatsvindt, zo ook bij de toeslagenaffaire of rondom de MH17 

ramp. Dit proces is geen individuele aangelegenheid, maar een gemeenschapszaak. Marjo 

omschrijft het als een zichzelf versterkend proces, een cumulatief 

beschadigingsmechanisme op het niveau van bestaansrecht. “Dit is waar politiek en 

zingeving elkaar raken.”   

 

2. Zet systemisch moreel falen om in zingevingstaal  

Politiek en zingeving raken elkaar hier, omdat het overheidsfalen existentiële thema’s 

oproept. Het raakt aan het vermogen van mensen om zin te ervaren in hun leven. Marjo 

stelt dat systemisch moreel falen, moreel overheidsfalen of maatschappelijk moreel falen 

zingevingsvragen oproept bij mensen rondom rechtvaardigheid, vertrouwen, vertrouwen, 

verbondenheid, geborgenheid, perspectief, autonomie, regie kunnen nemen en aanverwante 

thema’s.   
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Je geeft geen zin met je eigen navel. (…) Als ik kijk naar de diepste zinervaring die mensen kunnen 

hebben, dan gaat die altijd over relatie. Mijn plek in de wereld, precies dat doen wat past bij mij, in 

relatie tot anderen. (…) Op het moment dat er schade is in de gemeenschap, door onrechtvaardigheid, 

kwaadaardigheid, geweld, miskenning, onzorgvuldigheid, onvoldoende rekening houden met 

menselijke waardigheid. Op dat moment tast je mensen aan in hun vermogen om zin te geven. – 

Marjo 

 

Marjo wijst erop dat de gesprekken in de getroffen gemeenschap met name gaan over 

fysieke dingen, zoals stenen, scheuren, geld, tijd, het (niet) nakomen van beloftes, 

juridische dingen, regelingen en politieke strategieën. “Maar er is eigenlijk nauwelijks 

verhaal over waar die dingen nou aan de grote existentiële dingen van het leven raken. 

Mensen hebben daar ook geen taal voor.”  

 

Als je over dat soort dingen praat, praat je over doodgaan, of over enge ziektes, veel verder kom je 

niet als moderne burger, zeker niet als je in een deel van het land opgroeit waar mensen weinig 

woorden gebruiken. Dus je moet daar een verhaal over hebben. Daar moet taal voor komen. Als je op 

de een of andere manier, op een nieuwe manier dat verhaal kunt vertellen, wat daar met mensen 

gebeurt, en zegt: dit raakt de bodem van het bestaan, en dan ben je gedesoriënteerd, dan heb je last 

van hele heftige emoties, waar je echt op geen enkele manier mee weg kan, dan kun je elkaar niet 

meer vinden, dan lukt het niet meer om beleefd te zijn en weet je niet meer waar nog het perspectief 

zit. – Marjo 

 

Mensen daar geven aan zo druk te zijn met die juridische rompslomp, dat ze geen tijd 

hebben om te doorvoelen wat het voor hen betekent. Zij hebben geen ruimte om te rouwen. 

Als geestelijk verzorger kun je volgens Marjo mensen ondersteunen in het zoeken en 

verwoorden van de existentiële laag.  

 

Mensen praten met mij in existentiële taal over hun eigen leven. En die existentiële taal ontstijgt die 

politieke strijd. Dus dat geeft een manier om opnieuw richting, houvast, geborgenheid te ervaren, 

waardoor ze weer doorkunnen op een zinvolle manier. – Marjo 

 

Marjo noemt het geestelijke verzorging om in gesprekken door alle lagen heen die onderste 

laag te horen. “Wat zijn nou de thema’s in dit leven? Waar zit eventueel nog pijn? Waar zit 

de kracht? Waar kan je versterken? Is er iets dat tegenhoudt? Wat dan? Is er iets waar 

mensen mee in het reine moeten komen? Wat dan?” Het gaat om het benoemen van 
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existentiële thema’s en die in verband brengen met het grote geheel. Dit betreft de 

gelaagdheid en groepsdynamiek zien in de gemeenschap, en de verschillende rollen die 

mensen daarin innemen, maar ook het in verband brengen van existentiële thema’s met wat 

diegene voelt als opdracht in het leven:  

 

 Omdat ik met haar over haar levensmissie spreek in een hele politieke context. Waar heel veel schade 

              gedaan is, en waarin zij een taak heeft, op zich heeft genomen, en die ook vervult. Die haar bloed    

              zweet en tranen kost, en dat ze blijft, en dat ze het doet, waar die energie vandaan komt. Ze noemt 

              zichzelf een fakkeldrager. (…) [Dat is ook een missie], zingeving, een heel diepgevoeld appèl waar je 

              aan tegemoet komt alsof het niet iets is dat in jou zit, maar direct appelleert aan wie jij bent in de 

              wereld. Wat je hier te doen hebt.  – Marjo 

 

3. Geef de gemeenschapsverhalen terug 

Nadat de verhalen die geestelijk verzorgers horen over het systemisch moreel falen, door 

hen zijn omgezet in zingevingstaal, is de volgende stap volgens Marjo om deze verhalen 

weer terug te geven aan de gemeenschap, op verschillende niveaus. Hierbij is het van 

belang om het existentiële (de laag waarin tekortgeschoten wordt) uit te lichten op zo’n 

manier dat het begrepen en gevoeld wordt door de gemeenschap. De geestelijk verzorgers 

vertellen de verhalen die zij hebben gehoord (met de zingevingsvertaling) op verschillende 

podia. Zo worden ze veel gevraagd voor onderzoek en interviews op tv en radio. 

   

Wij proberen dus de verhalen die we horen van mensen, om te zetten in een soort van zingevingstaal 

die voor iedereen begrijpelijk is en die terug te geven aan de gemeenschap, op alle mogelijke 

niveaus. Dat doen we tijdens de presentie, tijdens de individuele begeleiding, tijdens het groepswerk, 

als we met professionals in gesprek zijn, op onze eigen website, Facebook, op LinkedIn, als we 

geïnterviewd worden, we schrijven blogs, we schrijven artikeltjes. Zoveel mogelijk. – Marjo 

 

Zo hebben ze ook een rapportage gemaakt en die breed verspreid, waarin staat wie de 

geestelijk verzorgers zijn en waar hun werk uit bestaat. Er staat ook in beschreven met 

welke verhalen zij in aanraking komen, en wat hen daar vervolgens aan opvalt vanuit een 

zingevingsbril bekeken. Hiervoor hebben ze geanonimiseerde casuïstiek gedeeld. Dit zijn 

geanonimiseerde portretten van mensen uit de gemeenschap die tonen hoe zingeving en 

politiek in elkaar overlopen.  
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4. Versterk de gemeenschappen via dialoog 

Verder heeft het geestelijk verzorgingsteam een dialoogprogramma opgezet als aanvulling 

op de parlementaire enquête die geïnitieerd is. Aangezien de parlementaire enquête als doel 

waarheidsvinding heeft, is de verwachting van Marjo dat de politieke uitkomst zal zijn dat 

er wederom naar schuldigen gezocht gaat worden. Die zoektocht naar schuldigen kan 

opnieuw alle splijtende sentimenten in Groningen omhooghalen, wat bij mensen ook voor 

herbelevingen kan zorgen. De geestelijk verzorgers willen daarom naast dit onderzoek een 

dialoogprogramma aanbieden waardoor mensen over die verschillende kloven heen weer 

met elkaar praten, en dingen met elkaar beleven.  

 

Zodat ze die existentiële schade bij elkaar gaan herkennen, erkennen, de betekenis gaan zien die het 

op verschillende manieren kan hebben voor mensen, en dat we daarmee ook die gemeenschap 

versterken, waardoor die zelfstandiger wordt in het adresseren van deze dingen.(…) Laten we onszelf 

nog langer uit elkaar spelen, of laten we dat niet meer met ons doen en gaan we ons verbinden om 

elkaar te versterken? – Marjo 

 

 

4.2.6. Kortom: bundel persoonlijke verhalen en deel dit  

Bovenstaande casus illustreert hoe je als geestelijk verzorger kunt ‘signaleren en agenderen’ 

op macroniveau met het levensbeschouwelijk perspectief als ingang. Marjo toont hoe je als 

geestelijk verzorger kunt laten zien hoe systemisch moreel falen gemeenschappen treft op 

existentieel niveau. Door allereerst de impact van het macrosysteem te herkennen, dit om te 

zetten in zingevingsstaal en vervolgens de verzamelde verhalen aan de gemeenschap terug te 

geven en hierover in dialoog te gaan. Deze benaderingswijze is ook te herkennen in het 

politieke werk van de andere respondenten. Ook zij hebben oog voor de wijze waarop 

dehumanisering en onrecht doorklinkt in de ‘kleine verhalen’ van hun cliënten of 

medemensen. De essentie van hun politieke werk lijkt te zijn om deze persoonlijke verhalen te 

bundelen en die op diverse ‘podia’ te delen met de wijdere samenleving, zoals ook opgesomd 

is in paragraaf 4.2.2.   

Zo heeft Jolie vanuit haar werk een vergelijkbaar product gemaakt zoals de persoonlijke 

portretten van de Groningers die hierboven genoemd zijn. Jolie heeft een boek gemaakt naar 

aanleiding van haar contact met ongedocumenteerden:  

Om het werk dat wij doen te laten zien, met welke mensen we te maken hebben. Heel veel mensen zijn 

niet bekend met onze doelgroep. Om te laten zien dat er allemaal mensen zijn die ook dromen hebben, 
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die ook lievelingseten hebben, die hier zijn. Daar wordt niet naar gevraagd, maar dat hebben ze net als 

jij en ik. Zij hebben ook een lievelingsfilm en lievelingsmuziek. Dingen die ze graag doen, 

toekomstdromen. Dat boek heeft dat geportretteerd, zowel in foto’s als in verhalen. - Jolie 

Jolie acht het van belang om de verhalen waar geestelijk verzorgers mee in aanraking komen 

te bundelen. Om deze vervolgens bij de juiste mensen neer te leggen, steeds een niveau hoger:  

Dat hogere activisme, beleidsmatige, hervormingsachtige, (…) dat kun je niet als individu. (…) Creëer 

een netwerk met mensen die met jou meegaan (…). Hoe kun je een meerderheid creëren voor jouw 

verhaal? Dat begint met (…) jij hebt jouw verhaal en die heeft zijn verhaal, en hé hier zien we een 

patroon? Hier zien we dat dit onrecht echt systematisch is. Structureel onrecht. Dan kun je dat samen 

bundelen. Dan ga je een stapje hoger, dan ga je daar weer samen bundelen en weer een stapje hoger. Ik 

kan als individu geen motie in een kamer indienen (…), maar wij samen als organisaties kunnen er 

misschien wel voor zorgen dat er binnen de gemeente vragen gesteld gaan worden, binnen de partijen 

van de gemeenten die dat weer doorspelen naar landelijk. Zo is het kinderpardon er gekomen. Van klein 

naar groter naar groter en uiteindelijk is het in de kamer terechtgekomen, en heeft het verandering 

teweeggebracht. (…) Dat bundelen is heel belangrijk en die [persoonlijke] verhalen laten zien. Iemand 

in de politiek zit ook maar in de politiek. Die werkt niet bij [onze organisatie] (…) als jij een vrouw met 

kinderen de straat op moet sturen, [maak] je dan nog steeds hetzelfde beleid? - Jolie 

Een bijkomend voordeel is dat door dit delen de bekendheid kan groeien voor het vak van de 

humanistisch geestelijk verzorgers. Een respondent heeft expliciet benoemd dat het haar 

belangrijk lijkt om het beeld van de geestelijke verzorging te updaten én als beroepsgroep 

meer de samenleving in te trekken:  

 [Ik vind het] vervelend dat dat beeld van GV beperkt is, en dat het überhaupt beperkt bekend is bij 

mensen. (…) Terwijl dat is juist heel belangrijk dat geestelijk verzorgers de ruimte krijgen om als 

moreel adviseur, of ethisch adviseur mee te kijken. Ik hoop dat geestelijke verzorging meer de 

samenleving in kan trekken (…) en ook meer activistisch werk kan worden. (…) Waarom worden 

geestelijk verzorgers niet ingezet bij peacebuilding? (…) misschien is dat heel idealistisch, maar ik 

hoop dat geestelijk verzorgers net als een dokter aan tafel mogen komen bij een talkshow. – Diya 
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4.2.7. Samenvatting deelvraag 3 
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Figuur 8: Deelvraag 3 
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4.3.  Wat heb je te doen: waar loop je tegenaan?  

Hoewel de humanistici een sterke drive voelen om politiek werk te verrichten, en er ideeën 

zijn over hoe dat gedaan kan worden, zijn er ook belemmerende factoren. Hieronder worden 

de barrières beschreven die ervaren worden door de respondenten. Hun politieke engagement 

levert verschillende soorten barrières op. Sommige barrières worden opgeworpen door 

externe partijen zoals de politie of de organisatie waar zij werkzaam voor zijn. Verder zijn er 

belemmerende factoren die voortkomen uit de beroepsgroep van collega humanistici. 

Daarnaast weerhoudt de inhoud van het vak van de geestelijke verzorging sommigen ervan 

om politiek werk te verrichten. Tot slot zorgt het politieke engagement ook voor spanningen 

op persoonlijk niveau.  

Deze barrières hebben verschillende effecten. Sommige barrières zorgen ervoor dat de 

respondenten niet tot actie over willen, kunnen of mogen gaan. Andere barrières laten zien 

voor welke spanningen hun politieke engagement zorgt op persoonlijk niveau of in contact 

met hun omgeving.   

4.3.1. Barrière: de macht van externe partijen 

Allereerst geven respondenten aan dat activisme vaak oncomfortabel is, omdat er risico’s aan 

vastzitten, zoals het risico op arrestatie of dat je in de gaten gehouden kan worden door de 

AIVD of andere partijen:  

Ik ben ook wel een tijdje echt voorzichtig geweest met in de openbaarheid zijn als activist, gewoon 

omdat daar risico’s aan vastzitten. (…) Je hebt vizier op links bijvoorbeeld. Je hebt de politie die 

activisten in de gaten houdt en de AIVD, die ook bij mensen komen die behoorlijk braaf zijn, maar toch 

opeens in je huis kunnen staan voor informatie. - Kaylee 

Een ander risico dat sommige respondenten lopen, is dat zij mogelijk niet meer kunnen 

werken voor bepaalde overheidsinstanties. De acties waar zij aan meedoen variëren “van 

gewoon een mars lopen, tot en met burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus dan ook wel in de cel 

belanden” 

Ik mag nu niet meer in de gevangenis, het leger of voor de politie werken. (…) [Voor] serieus 

activisme, betaal je echt wel een prijs. Dus ik raad het ook niemand aan om impulsief te doen. Ja ik heb 

daar mijn inspiratiebronnen voor, en ik ben daar heel stevig van overtuigd geraakt dat het voor mij het 

juiste is om te doen in mijn leven, maar als je echt enorm de ambitie hebt om in bepaalde 

overheidsinstanties te belanden, ja… voor mij is dat intussen wel afgestreept. - Wanun 

Tegelijkertijd geeft een aantal van hen aan dat zij zelf ook niet meer willen werken voor een 

organisatie zoals de politie, of dat zij bang zijn voor de politie:   
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Ik ben ondertussen al zo vaak met redelijk wat geweld weggesleept, en ik zie hoe ze met andere mensen 

omgaan. Ik zie dat niet als onderdeel van de oplossing (…) niet de plek waar ik wil zijn. - Kaylee 

Al snel kwam ik erachter dat ik niet echt een actievoerder ben als in de straat op. (…) Ik ben al heel snel 

bang van autoriteit en politie. Dus dat past niet bij me. Ik heb op een gegeven moment ook een 

vervelende ervaring gehad tijdens de pride (…) de politie had mij al heel lang in een lijst staan (…). Dat 

was best wel een reality check van wat echt activisme met zich mee kan brengen. Hoe je dan toch al 

snel als onruststoker wordt gezien. – Daan 

Een respondent vult op het bovenstaande aan dat je wettelijk gezien niets in de weg staat, ook 

na een arrestatie en veroordeling kan je normaliter nog een VOG krijgen: “Of ze je aannemen 

als je het op je CV zet is een volgende vraag. Misschien niet, misschien juist wel, misschien 

maakt het niet uit. (…) Ik wil voorkomen dat mensen dit lezen en dan een extra onnodige 

barrière hebben om zich activistisch in te zetten”.  

4.3.2. Barrière: restricties vanuit de organisatie 

Hierboven is reeds benoemd dat sommige respondenten mogelijk niet meer voor 

overheidsinstanties kunnen werken, omdat ze gearresteerd zijn geweest. Ook in meer 

algemene zin heeft een aantal humanistici ervaren dat hun politieke activiteiten gescreend en 

afgekeurd kunnen worden door hun werkgever.  

Ik wil daar gewoon heengaan als ik dat wil. Dat is enerzijds gewoon mijn privéleven wat ik doe en 

anderzijds denk ik dat die idealen heel goed naast elkaar kunnen bestaan (…) Ik voelde me zo bekneld 

in die inrichting (…). Ook bijvoorbeeld dat mijn politieke activiteiten worden gescreend. - Dio 

Dus ook de organisaties waar zij werkzaam zijn, brengen restricties met zich mee met 

betrekking tot het politieke werk dat zij verrichten. Dit is ook het geval, omdat er bijvoorbeeld 

toestemming gevraagd moet worden om naar buiten te treden met verhalen:  

Het triggert, maar ik moet me inhouden. Dus ieder feestje waar ik kom ga ik vertellen over hoe zwaar 

die coronamaatregelen voor [mijn doelgroep] zijn en hoe onevenredig hard die getroffen worden… daar 

voel ik heel veel bij, maar ik weet ook dat ik niet naar de krant kan stappen. – Sanne 

Zo vertelt ook iemand anders dat als ze gebeld wordt door de krant over een onderwerp dat 

speelt in de samenleving in relatie tot haar doelgroep, dat dan vanuit de organisatie wordt 

gevraagd om “een beetje tactisch te antwoorden”, terwijl zij misschien liever kritischer zou 

zijn, maar dat wordt haar “niet altijd toegelaten”.  Daarbij liggen sommige politieke kwesties 

gevoelig intern. Respondenten geven aan dat zij de druk voelen vanuit de organisatie om zich 

aan de regels te houden. 
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Lichaamscontact, is dat politiek? Ja.. in de zin van de norm is niet aanraken, want dat verspreidt het 

virus. Wat doe je als een cliënt naar je toe komt, en die wil toch een knuffel? Want er is behoefte aan 

lichamelijk contact. (…) Als er dan een psycholoog langsliep, dan voelde ik wel de druk van laat ik nu 

maar eventjes afstand nemen, zodat zij ziet dat ik een goede werknemer ben. (…) Ik denk de vaccinatie 

en het aanraken, (…) dat waren hele grote gevoeligheden in de organisatie. (…) Als geestelijk verzorger 

kan je wel leiderschap willen tonen, maar je bent toch gebonden aan de regels. (…) Niet in een slecht 

daglicht willen staan bij je manager, je wil toch een goede relatie behouden. (…) Die spanning tussen je 

ziet dat er iets anders kan, en je weet ook dat je eraan bij kunt dragen, tegelijkertijd niet echt de ruimte 

voelen, omdat je je positie wilt beschermen. (…) Je wil je geloofwaardigheid behouden. Je wil niet als 

te kritisch beschouwd worden binnen een organisatie of dat je je te veel bemoeit met alles. - Diya 

Hierboven staat dat Diya bang is om door collega’s of leidinggevenden als te kritisch te 

worden beschouwd. Dit wordt ook door anderen aangeven. Zo benoemt iemand dat diegene 

niet is aangenomen tijdens een sollicitatie, omdat ze bang waren met deze persoon “te veel 

activisme in huis te halen”. “Door sommigen word je als lastpak gezien”. Meerdere 

humanistici geven aan dat het voor hen zoeken is in hoeverre zij hun ‘activistische kant’ 

kunnen tonen als zij aan het werk zijn:   

Mijn collega’s zeiden dat het misschien niet gewaardeerd zou worden. Omdat ik nog een vrij nieuwe 

geestelijk verzorger ben, was het voor mij ook een beetje zoeken van hoe doe ik dit? (…). Ik was wel 

heel erg open over mijn liefde voor de natuur, maar niet wat ik daar dan allemaal voor deed – Kaylee 

De restricties vanuit de organisatie en het niet te activistisch mogen zijn, resulteren erin dat 

geestelijk verzorger zijn binnen een instelling vraagt om “aanpassingsvermogen” en 

“diplomatie”. Een respondent geeft aan dat dat nodig is geweest om überhaupt binnen te 

komen, zich daar veilig te kunnen voelen, maar ook om vervolgens dingen voor elkaar te 

krijgen:  

Bijvoorbeeld qua expressie, als ik nu naar mijn werk ga dan ben ik me ervan bewust wat ik aandoe. (…) 

Je kan gewoon niet experimenteren met gender bijvoorbeeld. In mijn eigen privéleven identificeer ik 

me als non-binair, vraag ik ook mensen om die/diens, hen/hun voornaamwoorden te gebruiken, maar in 

mijn werk doe ik dat niet. (…) Langzaam maar zeker voel ik me op bepaalde plekken wel veilig dat ik 

dat wel kan benoemen, maar ik ben niet zo aangenomen. Om binnen te komen, heb ik me wel 

aangepast. Ook wat betreft activisme, als in kritiek op het systeem, daar was ik me ook wel heel bewust 

van tijdens mijn sollicitatiegesprek dat ik daarmee op moest passen (…) Je moet wel een bepaalde 

gevoeligheid hebben voor in hoeverre je die activistische kant laat zien tijdens zo’n sollicitatieproces. 

Aan wie je dat laat zien, tegen wie je dat wel of niet zegt.  (…) Nuance die ik toen echt nog niet had 

(…) nu kan ik meer een stapje terugnemen, het veel meer diplomatiek bekijken van oké dit is een 

directeur van een grote GGZ instelling. Daar moet je je redelijk op aanpassen, dan moet je je taal 
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veranderen, dan moet je weten wat je wel of niet zegt. (…) Om te komen waar je wilt, moet je wel 

diplomatieker zijn. - Daan 

4.3.3. Barrière: belemmeringen vanuit de beroepsgroep 

In aanvulling op het voorgaande wordt opgemerkt dat bij de ene geestelijk verzorger meer 

beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen en de geestelijke weerbaarheid dan bij de 

ander.  

[Ik denk dat] hun werkdag er heel anders uitziet dan die van mij gewoon doordat ze een andere 

belichaming hebben (…). Mijn collega’s die witte mannen zijn van middelbare leeftijd, die [lijken] toch 

wel meer door het werk heen te kunnen fietsen. Als je zelf best wel redelijk past in het systeem en niet 

zoveel frictie ervaart, dan heb je misschien wel meer weerbaarheid, dat het je minder raakt, dat je het 

makkelijker achter je kunt laten je werk. Misschien ligt dat ook wel aan mijn identiteit en de wereld 

waar ik in zit, dat ik mij dat gewoon heel erg aantrek. - Daan 

Binnen de beroepsgroep hebben collega’s andere belichamingen. Hierover wordt door 

meerdere respondenten aangegeven dat het belemmerend is dat er weinig diversiteit is onder 

de humanistisch geestelijk verzorgers. “als je die diversiteit als beroepsgroep hebt, dan 

verandert ook automatisch het systeem, dan verandert ook automatisch de informatie die je 

overdraagt en wat je laat zien.”. Als wordt besproken hoe het kan dat de humanistisch 

geestelijke verzorging op dit moment bestaat uit een heel homogene groep mensen, dan wordt 

er het volgende gezegd:  

Ik denk dat dat er ook wel te maken heeft met dat we, [en dat begint al op de UvH],  heel weinig 

aandacht besteden aan de intersectionele strijd en aan dekolonisatie. Terwijl dat is juist waar die 

activistische strijd nu plaatsvindt, maar daar hebben we eigenlijk geen afspiegeling van, dus hoe wil je 

daar dan als empathisch professional in rond bewegen, als je echt totaal niet die achtergrond hebt? (…) 

Ik weet ook zeker dat dat elke dag gebeurt dat humanistici, ook gewoon uit onwetendheid allemaal heel 

goed bedoelde, maar ontzettend pijnlijke dingen zeggen wat dat betreft. – Wanun 

Een andere belemmerende factor vanuit de beroepsgroep is dat de humanistici in de praktijk 

merken dat niet iedereen binnen de beroepsgroep überhaupt het appèl voelt om tot politiek 

handelen over te willen gaan. Veel van hun collega’s lijken liever met 

zingevingsvraagstukken bezig te zijn dan humaniseringsvraagstukken, terwijl deze naar eigen 

zeggen onderling verbonden zijn. Dat het politieke engagement niet alom aanwezig is binnen 

de beroepsgroep heeft als gevolg dat humanistici aangeven dat zij voorbeelden missen voor 

politiek werk. Een van de respondenten geeft aan: “We hebben een beeld op de UvH dat we zo 

super kritisch zijn, maar dat valt misschien wel tegen.” Het zou kunnen dat ze daarom weinig 

geestelijk verzorgers om zich heen ziet.  
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Er zijn niet zoveel voorbeelden van mensen die ik kan volgen. (…) Terwijl ik altijd dacht humanisering 

is de helft van die studie, maar waar zijn dan de mensen die zich daarmee bezig houden? (…) 

Uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, zie je ze toch niet verschijnen. Daar hebben mensen allemaal 

hun redenen voor, ik wil ze daar ook niet om veroordelen, maar het is wel iets dat me opvalt. Dat het 

toch voor mijn gevoel vaak bij filosoferen over problemen blijft, en minder gaat over ‘oké laten we ons 

hiervoor gaan inzetten’. - Dio.  

De respondenten geven aan dat hen ook niet door de studie is ingegeven hoe handen en 

voeten te geven aan het appèl dat zij wel voelen. Hoewel door een aantal wordt aangeven dat 

de UvH hen in positieve zin heeft gevormd, heeft de studie hen geen praktische handvatten 

voor politiek werk geboden. “Je leert meer wat is een rechtvaardige samenleving, niet wat 

kun je doen om dat te creëren of daarvoor te strijden”.   

4.3.4. Barrière: het vak van geestelijke verzorging 

Verder weerhoudt het vak van geestelijke verzorging en dat wat daar eigen aan is, sommigen 

ervan om politiek werk te verrichten. Door een aantal wordt namelijk aangegeven dat zij hun 

werk niet meer kunnen doen als ze overgaan tot politieke acties. Dit wordt als moeilijk 

ervaren:  

Ik vind het rot dat je zoveel onrecht moet aanschouwen, wetende dat wij het beter zien dan wie dan ook, 

en dat je daar gewoon niks mee kan. Ik wil daar niks mee, omdat als je in dat wespennest stapt, dan kan 

ik mijn werk niet meer goed doen - Sanne 

Als ik dat als aanleiding ga zien om rechtvaardigheid te bevechten in een GGZ instelling, dan ben ik 

heel de dag alleen maar bezig met dat actie voeren, met overtuigen,  het veranderen van het systeem dan 

heb ik eigenlijk geen tijd meer om te luisteren naar mensen, naar de cliënten. Het is een keuze, je kan 

het niet allemaal doen. Dat is wel moeilijk, want je hoort juist als geestelijk verzorger al die verhalen 

van onrecht. – Daan 

Het heeft Wanun zelfs even doen twijfelen of ze wel geschikt is voor de geestelijke 

verzorging. Betekent activisme dat je niet present kan zijn? Haar overwegingen worden 

hieronder gedeeld.  

Misschien ben ik niet gemaakt voor het werk van geestelijk verzorger, omdat het me niet lukt om alleen 

maar present te blijven, en is het misschien een soort zwakte om activistisch te willen zijn in de GV? Ik 

kon mezelf dat heel erg verwijten. Misschien lukt het me niet om bij het verhaal van iemand te blijven 

en het ten volle te erkennen, en het uit te houden met diegene. Dat het een soort van copingmechanisme 

wordt om activistisch te willen zijn. (…) Alleen ik weet dat ik met mijn functies en het feit dat ik een 

witte Nederlander ben en hier ben opgegroeid, en hoogopgeleid ben, en goed betaald word, dat ik heel 

veel privileges heb die ik in kan zetten om ook een stukje te betekenen als het gaat om de 

mensenrechten van deze persoon. Geestelijke verzorging en mensenrechten staan voor mijn gevoel niet 
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los van elkaar. Je hebt het over iemands menselijke waardigheid, en als ik voel van ik kan hier in mijn 

professie wel iets in betekenen en ik doe het niet, dat vind ik ergens ook niet correct. [Hier worstel ik 

elke keer opnieuw mee]. Wanneer blijf je alleen maar luisteren en wanneer ga je wel de barricade op 

voor iemand? – Wanun  

Een mens wil gewoon heel erg graag voelen van er is aandacht voor mij en mijn unieke geluid. Mijn 

unieke verhaal, en mijn emoties op dit moment. (…) Op het moment dat ik alleen maar diegene zou 

zien als bijvoorbeeld een vluchteling binnen zo’n enorm politiek systeem, dan verlies je dat helemaal 

uit het oog. Dat doet ook heel veel met die persoon. GV is natuurlijk verzorging van de geest, dus voor 

mij is dat ook heel erg hier en nu werk, met die ene mens. Tegelijkertijd speelt die ene mens ook mee in 

dat hele grote verhaal vol met allemaal systemen en politieke krachten, en dat ook niet uit het oog 

verliezen (…) als je echt voelt van hier is structureel gewoon onrecht aan de hand, dan hoort het ook bij 

die persoon erkennen door dat ook wel aan te willen kijken – Wanun 

Ik probeer dat altijd heel bewust te doen. (…) Als ik voel van oké diegene heeft zijn hart kunnen 

luchten, dan kijk ik ook wel van voel ik dat ik nu ook iets kan betekenen op het macroniveau? Soms zeg 

ik dat niet eens tegen diegene dat ik dat ga doen. (…) Dan denk ik volgens mij moet ik hier in het 

volgende overleg met de gemeente iets over zeggen. Dat ik dit veel te vaak voor zie komen - Wanun 

Waar Wanun zich afvraagt wat activisme doet met het al dan niet present kunnen blijven van 

de geestelijk verzorger, vragen anderen zich af wat politieke betrokkenheid met de vrijplaats 

en vertrouwensband kan doen:  

Het heeft ook zo zijn grenzen. (…) Als mensen weten dat ik gemotiveerd kan worden om tot actie over 

te gaan, wat doet dat met de vrijplaats? Kan je dan nog helemaal vrij vertellen? (…) Op het moment dat 

mensen merken dat je heel erg met hen meeleeft, en ook bereid bent tot actie, gaan zij dus ook een 

verborgen agenda hebben (...) Ik vind die vrijplaats (…) zo waanzinnig belangrijk, dat ze een plek 

hebben waar ze niet gecheckt worden (…)  gewoon gesteund. Dat is me zoveel waard, dat het overgaan 

tot actie daardoor niet in die setting past voor mij. – Sanne 

Hierboven komt naar voren dat de respondenten ook kritisch zijn ten aanzien van de politieke 

dimensie, omdat dit het risico met zich meedraagt dat het eigene van het werk zoals het 

bieden van een luisterend oor, vertrouwen en een vrijplaats, in het geding komt. Zo geeft 

Sanne aan dat het “overgaan tot actie” in haar ogen niet in alle werkcontexten passend is, ook 

al wringt dit wel voor haar.  Een andere belemmerende factor die eigen is aan het beroep, is 

dat het kenmerkend is voor geestelijk verzorgers om oog te hebben voor complexiteit en 

meerstemmigheid. Het zien van die gelaagdheid rondom misstanden kan hen ervan 

weerhouden om activistisch op te treden: 

Je komt zo snel in al die moeraslagen terecht van macht, persoonlijke keuzes en belangen. Het is 

eigenlijk de hele tijd een soort moreel beraad met jezelf of je iets wel of niet doet. [Ik denk er over na] 



71 

 

of ik niet een anoniem blog moet gaan schrijven over misstanden in de GGZ. (…) Het instituut GGZ, 

heel veel dingen die daarin gebeuren, vind ik niet oké. Dan ga ik niet naar individuen wijzen, maar wel 

naar dat mensen de zeggenschap over hun lichaam kwijtraken, en dat dat verankerd is in dat systeem 

dat normaal wordt gevonden. (…) Dat is zo complex, je komt zo snel terecht in wiens schuld is dat dan? 

Wie moet daar dan wat aan veranderen? Er is altijd wel weer een laagje boven van wie dan uiteindelijk 

verantwoordelijk is. Dat is zo moeilijk aan onrecht. Dat maakt mij denk ik ook niet geschikt voor de 

barricades. [Ik denk dan deze persoon die het uitvoert] is ook slachtoffer van het systeem. – Daan 

4.3.5. Barrière: spanningen op persoonlijk niveau 

Naast de barrières die worden opgeworpen door externe partijen, de beroepsgroep of door de 

inhoud van het vak, levert het politieke engagement spanningen bij de respondenten op 

persoonlijk niveau op. Zo zorgt het werken op de voorwaarden van een instantie voor frictie 

bij de humanistici. Zij geven aan dat zij zich bekneld of ongemakkelijk kunnen voelen binnen 

het systeem, omdat zij een andere visie hebben.  

Het idee dat we die mensen structureel moeten wantrouwen. Dat soort gevoelens hebben er bij mij aan 

bijgedragen dat ik ben gestopt met dat vrijwilligerswerk. – Dio  

Ik denk dat de geestelijke verzorging heel betekenisvol is hoor (…) maar het voelt niet alsof the root 

causes worden aangepakt. Dat is denk ik wat ik lastig vind. Het is symptoombestrijding (…) Ik vond 

het heel frustrerend bijvoorbeeld om te praten met iemand die wat wietplantjes in zijn tuin heeft (…) 

om zijn gezin een beetje wat geld te laten verdienen, omdat ze het gewoon niet zo breed hadden (…) en 

moet ik met hem gaan praten over hoe hij zijn leven moet gaan beteren? Sorry maar je deed in eerste 

instantie al niks verkeerd voor mijn gevoel. - Dio 

Ik vind het sowieso lastig om ergens rond te lopen waar mensen niet vrij zijn. Ik had dat ook heel erg in 

de ouderenzorg waar je dan gesloten afdelingen hebt en constant hoort “ik wil weg hier, dit is niet waar 

ik hoor”. Dat voelt gewoon zo machteloos! Ja wat kan ik nou voor je doen? Ja ik kan je bijstaan, maar 

toch dat stukje onrecht dat hen volgens hen is aangedaan, dat aanhoren en dat dragen is soms best wel 

zwaar. - Diya 

Dat was echt te veel systeem voor mij (…) door de dichte deuren, ik voelde me daar zelf ook 

onderdrukt. - Daan 

Veel respondenten benoemen het ook ergens te begrijpen dat niet iedere geestelijk verzorger 

politiek actief is, omdat dit wellicht “persoonlijk ingegeven is” en veel tijd, middelen en 

energie kost.  

Ik ga er ook wel vanuit dat op de plekken waar het niet heel erg gebeurt, daar wellicht hele goede 

redenen voor zijn (…) [Het is in deze tijd al] zo’n klus om soort van niet burn-out te raken alleen al met 

je eigen hachie. (…) En je dan ook nog committeren aan zoveel leed van anderen.. – Wanun 
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Nagenoeg alle respondenten geven aan dat “de politiek vol zit met grenzen, deuren en 

moeilijkheden. Dus dat je daar niet zomaar iets verandert.” Dit maakt dat het veel van een 

mens vraagt om “tegen zoiets logs aan te vechten”, met het risico dat persoonlijke grenzen 

worden overschreden:  

[Ik werd de hele tijd gebeld en er wordt] eigenlijk ook van je verwacht dat je dingen blijft organiseren 

(…). [Ik ging] mezelf ook vragen stellen of ik dat wel wilde zijn zo’n publiekfiguur. Uiteindelijk heb ik 

ook een burn-out gekregen en heb ik alles losgelaten. - Daan 

Respondenten geven tevens aan dat hun politieke engagement kan zorgen voor stress en 

schuldgevoelens:  

Het wordt steeds moeilijker voor mij om een connectie te krijgen met mensen die niet met dit soort  

 dingen bezig zijn. Ook veel stress, veel bezig met mijn telefoon, veel bezig met alle zorgen van andere  

  mensen  en minder met mijn eigen zorgen, dus dan ook schuldgevoelens soms, en heel veel last van 

  sociale angsten. Het idee dat er zoveel gebeurt in de wereld, maar de mensen om je heen snappen er 

  niks van (…) Het is wel heel eenzaam soms. - Mila 

Er wordt dan ook aangeven dat het belangrijk is om op z’n tijd rust te nemen en voor jezelf of 

andere prioriteiten te zorgen: “dan kun je over een tijdje terugkomen en is het meeste onrecht 

nog steeds aanwezig dus kun je dan wel weer van start.”. 

Hoewel de barrières van politieke betrokkenheid worden erkend, vormen deze geen ‘vrijbrief’ 

om het appèl dat de respondenten voelen te negeren. Het levert bij hen gevoelens van 

tekortschieten en onmacht op: “Ik vind het moeilijk om dingen te laten gaan, wat je constant 

moet doen natuurlijk, want er gebeurt zoveel onrechtvaardigs in de wereld!” 

Ik veroordeel mezelf daar ook over. Ik heb altijd zoveel waardering voor mensen die zo’n verhaal horen 

en zeggen ik ga NU bellen, meteen actie gaan ondernemen (…). Dat dacht ik altijd dat dat activisme 

was, en dat ik dat ook wel zou gaan doen, maar dat ben ik dus helemaal niet en dat vind ik best wel 

moeilijk. Concreet beteken je dan soms geen ene reet voor iemand. Uiteindelijk gaat ie toch weer terug 

de afdeling op en is de situatie niet veranderd, op sommige dagen vind ik dat heel moeilijk om te 

verdragen.- Daan 

De respondenten geven aan dat zij graag willen doordenken over politiek werk in de studie of 

op studiedagen. Ook willen zij graag in de vorm van supervisie of intervisie in gesprek met 

collega geestelijk verzorgers die de onmacht herkennen.  
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4.3.6. Samenvatting deelvraag 4  

 

Figuur 9: Deelvraag 4 
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5. Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk wordt besproken wat de belangrijkste conclusies zijn op basis van de 

bevindingen. In het vorige hoofdstuk zijn de antwoorden op de deelvragen tussentijds 

samengevat. Hieronder wordt een overkoepelend antwoord geformuleerd op de hoofdvraag: 

Wat is het politieke werk dat humanistisch geestelijk verzorgers te doen hebben op 

macroniveau, en hoe kan dit worden vormgegeven? Dit wordt gedaan aan de hand van de 

zorgcirkel van Tronto (1993; 2013), zodat er in het verkennen van het politieke werk 

onderscheid gemaakt kan worden in de verschillende fasen van zorg. Tot slot worden er 

enkele suggesties voor vervolgonderzoek gegeven.   

5.1. Het politieke werk op macroniveau 

Allereerst is naar voren gekomen dat ‘het zijn van humanisticus’ doorwerkt in het politieke 

denken en handelen van de respondenten. De respondenten kijken door een 

levensbeschouwelijke bril naar de wereld en dit geeft sturing aan hun politieke werk. Zij 

nemen hierbij de mens, en de geestelijke verzorging voor de mens als ingang. De 

respondenten voelen zich geroepen om politiek werk te verrichten. Ze horen een stem waar ze 

niet niet naar kunnen luisteren. Ze willen dehumaniserende macrodiscoursen aankijken en 

hier naar handelen.  

Deze roeping krijgt echter individueel vorm. De uitwerking is contextafhankelijk: het 

verschilt per persoon en diens belichaming, per werkveld en per moment hoe men handen en 

voeten geeft aan het politieke werk. Er kan dus geen eenduidig antwoord gegeven worden op 

de vraag wat het politieke werk is dat humanistisch geestelijk verzorgers te doen hebben, en 

er is niet één helder recept van hoe dit vormgegeven kan worden. Dit heeft ermee te maken 

dat levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen, en de wijze waarop deze twee elkaar 

beïnvloeden en gestalte krijgen, worden vergeleken met vormen van water. Waarden en 

conclusies kunnen heel stevig zijn (ijs), maar die kunnen evengoed onder druk smelten 

(water). Dan zijn de waarden en conclusies vloeibaar, maar nog wel tastbaar. Terwijl andere 

zaken ongrijpbaar zijn en het verstand te boven gaan (damp). Men kan stevig overtuigd zijn 

van een politiek of levensbeschouwelijk standpunt waardoor het nodig kan voelen om op te 

staan en ‘je waarheid te spreken’. Op een ander moment kan het diffuser voelen en daardoor 

passender lijken om in dialoog te gaan en samen een onderwerp te onderzoeken. Net zoals 

water onder bepaalde omstandigheden kan veranderen in ijs, en damp bijvoorbeeld weer in 

water, kunnen de levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen en de wijze waarop deze 

twee elkaar beïnvloeden, van vorm veranderen onder invloed van de omstandigheden. Zo kan 
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iemand eerst denken dat politiek betrokken zijn betekent dat je de barricades op moet, maar 

op een later moment het ‘kleinere werk’ van de geestelijke verzorging zinvoller vinden om te 

doen. Er vinden dus ook binnen mensen verschuivingen plaats in bijvoorbeeld visie, focus of 

mogelijkheden. Zo geeft een aantal respondenten aan ‘milder’ te zijn geworden in de loop der 

tijd. Zij hebben geleerd om onderwerpen breder te trekken en hun politieke werk te 

temporiseren, in plaats van alle onrecht in één keer de wereld uit te willen helpen. 

Om goed naar de humanisticus als activist te kunnen kijken is als het ware een geestelijke 

verzorgingsblik nodig. Net zoals een geestelijk verzorger kijkt naar de context en uniciteit van 

een mens en erkent dat geen mens hetzelfde is, is geen activistische humanistisch geestelijk 

verzorger hetzelfde. De inspiratie kan veranderen, normen en waarden kunnen op het spel 

gezet worden of deze verdienen een andere uitwerking op den duur. Soms kan men iets wel 

belangrijk vinden, maar is het door de omstandigheden niet mogelijk om daarnaar te 

handelen.  

Hieronder is te lezen hoe het ‘zijn van humanisticus’ tot uiting komt in de verschillende fasen 

van politieke zorg. Zodoende wordt per fase getoond wat het politieke werk van de 

humanistisch geestelijk verzorger kan inhouden. Per fase worden bijbehorende barrières 

besproken (variërend van externe tot aan persoonlijke barrières). Dit is een beknopte versie 

van de barrières die in hoofdstuk 4.3 genoemd zijn. Onderaan dit hoofdstuk staat een 

schematische samenvatting van de conclusie.  

5.1.1. Aandachtige betrokkenheid: de politieke zorgbehoeften herkennen  

Een zorgproces begint volgens Tronto (1993; 2013) met aandachtige betrokkenheid, het 

herkennen van andermans zorgbehoeften. Dit heeft betrekking op het moment zelf van de 

ontmoeting tussen de geestelijk verzorger en de medemens die geraakt wordt door 

dehumaniserende macrodiscoursen. Wat maakt dat humanistici geactiveerd worden in deze 

fase van zorg?   

Allereerst geven de respondenten aan dat zij de politieke zorgbehoeften herkennen, omdat het 

humanisticus-eigen is om kritisch na te kunnen denken over systemen en tegelijkertijd een 

existentiële blik te hebben. Zij hebben de vaardigheden en voelsprieten om te ‘luisteren in 

lagen’. Dit is wat Sharp (2019) het luisteren naar de kern van het lijden noemt. Kortom, zij 

zien de politieke zorgbehoeften, omdat zij dit hebben leren zien. Voor een aantal geldt dat ze 

dit zien, omdat ze deze zorgbehoeften vanuit hun eigen gepositioneerdheid zelf ook (hebben) 

ervaren.  
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Hierbij speelt mee dat de humanistisch geestelijk verzorgers in de juiste positie zitten om de 

impact van de dehumaniserende macrodiscoursen te zien. Zij zijn door hun werk aanwezig op 

de plekken waar dit type lijden zo sterk naar voren komt, omdat zij zich in de marges van de 

samenleving bevinden en daar aandachtig luisteren, zoals ook door Haythorn en Callahan 

(2022) benoemd wordt. Zoals in het theoretisch kader is gesteld, begint het politieke werk met 

momenten van desoriëntatie doordat men met de (tegen)werking van systemen wordt 

geconfronteerd (Butler, 2004; Ahmed, 2017). Geestelijk verzorgers zien hoe ‘de grote 

verhalen’ van systemisch onrecht inbreken in de ‘kleine verhalen’ van hun cliënten. Het lukt 

hen niet om enkel naar het individuele verhaal te luisteren, omdat de een na de ander met 

soortgelijke verhalen binnenkomt. Dit maakt dat zij het systemische karakter herkennen. Met 

andere woorden, confrontatie met de (tegen)werking van systemen en de desoriëntatie die dat 

teweeg kan brengen, die volgens Butler en Ahmed het begin van het politieke werk vormen, 

zijn voor de geestelijke verzorgers aan de orde van de dag. Zij zien dat het niet zozeer aan de 

weerbaarheid van het individu ligt, maar dat er sprake is van maatschappelijke grenssituaties 

zoals Jacobs (2020) dat duidt.  

Wat is passend voor een humanistisch geestelijk verzorger om te doen tijdens de ontmoeting 

zelf waarin het dehumaniserende macrodiscours wordt herkend? Op dat moment vinden de 

humanistisch geestelijk verzorgers het belangrijk om het individu niet te reduceren tot een 

groot politiek systeem, maar te allen tijde ruimte te maken om te luisteren en een vrijplaats te 

bieden. De ontmoeting zelf wordt als hier en nu werk beschouwd met die ene mens die diens 

hart moet kunnen luchten. Dat moet eerst ‘verzadigd’ zijn, voordat politieke acties 

ondernomen kunnen worden. Dit sluit aan bij de opvatting van LaMothe (2019) dat de 

geestelijk verzorger tijdens de ontmoeting met ‘de lijdende medemens’ een luisterend oor kan 

bieden en dat de begeleider bereid dient te zijn om tot een zekere hoogte ‘erbij te blijven’ en 

te delen in het lijden. Zo is de geestelijk verzorger getuige van de wijze waarop mensen 

binnen de gemeenschap lijden door systemen op macroniveau, wat het later mogelijk maakt 

om hierop te reageren. Tegelijkertijd vinden de humanistici het vanuit hun politieke 

geëngageerdheid belangrijk om niet alleen tegen het individu te zeggen ‘ik begrijp je’ en ‘ik 

luister naar je’, maar om diegene ook te laten voelen dat er iets gedaan moet worden. Het 

wordt als niet eerlijk beschouwd tegenover iemand in relatie tot diens ‘kleine verhaal’ om 

niets met het onrecht te doen dat aanschouwd wordt.  

Er zijn echter ook barrières die kunnen opspelen in deze fase van zorg. Het zien van de 

gelaagdheid tijdens maatschappelijke grenssituaties kan het overgaan tot actie ook 
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belemmeren. Men kan ‘te veel’ zien vanuit verschillende perspectieven wat overweldigend 

kan zijn. Dit kan maken dat iemand liever ‘verdoofd’ door de maatschappij wil bewegen. Ook 

kan het zien van complexiteit en meerstemmigheid maken dat er geen duidelijke 

verantwoordelijke aangewezen kan worden aan wie de politieke actie gericht kan worden. 

Verder kan de existentiële en politieke blik maken dat men zich ongemakkelijk of beklemd 

voelt op sommige plekken, omdat het ‘te veel systeem is’ of ‘te onrechtvaardig’. Dit kan 

betekenen dat diegene zich vervolgens liever niet begeeft op die plekken en zich daardoor ook 

afzondert van het lijden dat daar aanwezig is.   

5.1.2. Verantwoordelijkheid nemen: reageren door de politieke zorg op je te willen nemen  

De volgende stap in het zorgproces is volgens Tronto (1993; 2013) reageren door de politieke 

zorg op je te willen nemen. Dit vraagt volgens Sharp (2019) om geraakt te willen worden door 

hetgeen gedeeld is, om vervolgens bewogen te worden om hiervoor zorg te dragen. Dit heeft 

betrekking op de vraag: wat is goede zorg na de ontmoeting, nu de geestelijk verzorger kennis 

heeft van de wijze waarop mensen binnen de gemeenschap lijden door systemen op 

macroniveau? Of zoals een respondent het samenvatte: “Is het simpelweg kunnen zien dan 

voldoende? Wat dient het zien dan?”. Dit sluit aan bij de opvatting van LaMothe (2019) dat 

het niet voldoende is om een ‘medelevende getuige’ te zijn.   

Bij de geestelijk verzorgers ontstaat het gevoel dat ze ‘iets moeten’ met hetgeen ze zien, 

omdat het anders voelt als “symptoombestrijding” of als “dweilen met de kraan open”. Zij 

hebben zogezegd oog voor de systemische wortels van nood, ongelijkheid en onderdrukking 

die het individuele en collectieve welzijn beïnvloeden wat door Saleem, Morill en Karter 

(2019) belangrijk wordt geacht. Dit maakt ook dat men zich realiseert dat het bieden van 

geestelijke verzorging in sommige gevallen tekort kan schieten. Degene die wordt bijgestaan 

heeft soms geen bron van zingeving zoals een gedicht nodig, maar eerder iemand naast zich 

die meevecht tegen het onrecht. Dit doet een appèl op de respondenten om te willen 

humaniseren.  

Het politieke engagement dat maakt dat de respondenten verantwoordelijkheid willen nemen 

voor de politieke zorgbehoeften, lijkt voort te komen uit hun humansticus-zijn. Humanisticus 

zijn betekent immers waardengedreven zijn. Dit maakt dat het om mensen gaat die hun eigen 

waarden helder hebben en daar zuiver naar willen handelen. Daarbij is een humanisticus 

gericht op het humaner willen maken van de samenleving. De wil om op die plekken 

aanwezig te zijn waar het daaraan schort, zit hierbij inbegrepen. Het is voor hen belangrijk om 

verantwoordelijkheid te nemen, en dit maakt dat zij willen strijden tegen hetgeen dat in hun 
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ogen onnodig lijden is. Het past bij het humanisme om verantwoordelijkheid te willen nemen 

voor het lijden dat door mensen wordt veroorzaakt. De toewijding die Pinn (2015) beschrijft 

om het human in het humanisme serieus nemen door kwesties van sociale rechtvaardigheid 

aan te willen pakken, is aanwezig onder de respondenten.  

De respondenten ervaren een bepaalde noodzaak die maakt dat ze niet anders kunnen dan iets 

willen doen met hetgeen ze zien. Hier liggen overtuigingen aan ten grondslag, zoals de 

overtuiging dat de systemen zoals we die nu kennen niet humaan en toekomstbestendig zijn. 

Met die kennis is het voor sommigen onmogelijk om niet in opstand te komen. Mede omdat 

ze dienstbaar willen zijn aan volgende generaties. Men wil het onnodige lijden beperken, het 

is zoals Cadge en Rambo (2022) zeggen immers geestelijk verzorger eigen om bij te willen 

dragen aan het helen van lijden.   

Het gevoel dat men verantwoordelijkheid wil nemen voor het onrecht dat zij aanschouwen, 

wordt versterkt doordat zij beseffen dat zij als geestelijk verzorger in een relatief 

geprivilegieerde positie zitten. Zij spreken de taal, hebben het netwerken en andere 

mogelijkheden die de gedupeerden vaak niet hebben, wat maakt dat zij zich geroepen voelen 

om ook te willen zorgen. Dit betekent nog niet per se dat het ook lukt, maar de wil is er wel.   

Ook in deze fase van zorg zijn er barrières waar men tegenaan kan lopen. De humanistici 

hebben enerzijds het gevoel ‘iets te moeten’ met hetgeen ze zien, maar tegelijkertijd kunnen 

ze zich ook afvragen: is het wel aan mij? Zo kan men in het werk gedreven worden door 

waarden die juist in strijd zijn met het politieke werk. Zo kan men waarde hechten aan het 

willen bieden van een luisterend oor en een vrijplaats. Dit kan onder druk komen te staan 

tijdens politiek werk. Het kan daarom een zoektocht zijn om te ontdekken op welke manieren 

iemand publiekelijk zorg wil dragen als het persoonlijke individuele contact heel belangrijk 

wordt gevonden. Ook zijn er humanistische collega’s die het humaniseringsappèl niet sterk 

voelen of hier bewust niet naar handelen, omdat zij bijvoorbeeld het ‘stille werk’ hoog in het 

vaandel hebben staan. Dit vormt een terughoudende kracht vanuit de beroepsgroep die het 

ook moeilijker maakt om te verenigen rondom het politieke werk.  

5.1.3. De politieke zorg daadwerkelijk verlenen  

Volgens Tronto (1993; 2013) kan zorg alleen ontvangen worden als men in staat is om de 

zorg daadwerkelijk te verlenen. Nadat vanuit morele betrokkenheid dehumanisering in het 

hier en nu is geïdentificeerd, dient hier volgens Sharp (2019) op gereageerd te worden door 

daadwerkelijk weerstand te bieden aan het geïdentificeerde onrecht. Wat maakt dat de 
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respondenten bereid zijn om weerstand te bieden aan het onrecht en hoe werkt het 

humanisticus-zijn door in deze fase van zorg? Dit lijkt ermee te maken te hebben dat de 

humanistici oog hebben voor de onderlinge samenhang tussen zingeving en politiek. Zij zien 

hoe de dehumaniserende macrodiscoursen raken aan het vermogen van mensen om zin te 

ervaren in hun leven. Doordat zij die verwevenheid tussen het politieke en het existentiële zo 

sterk zien, kunnen de humanistici niet anders dan existentiële en politieke manieren van 

reflectie en actie in samenhang in de praktijk te brengen, zoals dat door Jacobs (2002) 

aangemoedigd wordt.  

Dit kan gedaan worden door in het publieke domein verhalen van dehumanisering zichtbaar te 

maken. Humanistisch geestelijk verzorgers kunnen laten zien wat de dehumaniserende 

macrodiscoursen met het individu en de gemeenschap doen op existentieel niveau. De 

essentie van het politieke werk is dat je als geestelijk verzorger in aanraking komt met 

bijzondere kleine verhalen waar die grote verhalen van dehumanisering in doorklinken. Het is 

aan de geestelijk verzorger om deze persoonlijke verhalen te horen, het systemische onrecht te 

herkennen en vervolgens de persoonlijke verhalen te bundelen.  De gebundelde 

gemeenschapsverhalen kunnen daarna (inclusief de zingevingsvertaling) op diverse ‘podia’ 

gedeeld worden met de wijdere samenleving, zoals ook opgesomd is in paragraaf 4.2.2. Dit is 

een manier om de ruimte te vergroten voor mensen om “aan het woord te komen over én 

gehoord te worden in datgene waar het hen in hun leven uiteindelijk om gaat.” (Kunneman, 

1997, p. 285). Dit politieke werk kun je volgens de respondenten niet individueel doen: het is 

essentieel om je te verenigen. Het is de kunst om de gemeenschapsverhalen op de juiste plek 

neer te leggen: daar waar ze gehoord worden en verder worden gedragen.  

Geestelijk verzorgers kunnen via verhalen laten zien hoe systemisch moreel falen 

gemeenschappen treft op existentieel niveau. Door allereerst de impact van het macrosysteem 

te herkennen, dit om te zetten in zingevingsstaal en dit vervolgens in verhaalvorm terug te 

geven aan de gemeenschap en hierover in dialoog te gaan. De dialoog stimuleren draagt 

volgens de respondenten bij aan het onderling herkennen van existentiële schade. Dit maakt 

het volgens hen mogelijk om voorbij de ontwrichtende werking van de systemen verbinding 

op te zoeken en de gemeenschap te versterken. Het vertellen van gemeenschapsverhalen op 

verschillende podia, doet denken aan ‘reageren door te lamenteren' zoals dat in het theoretisch 

kader is besproken. Het delen van gemeenschapsverhalen is een manier om het verdriet van 

de wereld uit te drukken. Juist door het kwade en de pijn aan te kijken, en hierover in dialoog 

te gaan wordt de weg geopend naar heling en betekenisgeving, zoals dat ook in Groningen 
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gebeurt onder begeleiding van de geestelijke verzorging (O’Connor, 2002; Graham, 2014). 

‘Humanistisch lamenteren’ kan zodoende een manier zijn om niet alleen individuen bij te 

staan voor wie het in-de-wereld-zijn bemoeilijkt wordt door existentiële breukervaringen, 

maar ook actief te reageren op de gebrokenheid van de wereld zelf. Door het vertellen van 

gemeenschapsverhalen kan de geestelijk verzorger een levensbeschouwelijk geluid inbrengen 

in het publieke debat. Het eigene aan het politieke werk van humanistisch geestelijk 

verzorgers is dat zij een bepaalde zorgvuldigheid, traagheid, twijfel of andere perspectieven 

inbrengen in gestolde macrodiscoursen. Zodoende geven zij voeding aan samenlevingsvragen. 

Wie minder graag op de barricades staat, maar meer van het ‘zachte activisme is’, kan politiek 

werk doen door als het ware stil werk te verrichten binnen emancipatiebewegingen. In dat 

geval bied je geestelijke zorg aan slachtoffers en bondgenoten. Daarnaast is het mogelijk 

gebleken om mensen te ondersteunen om hun strijd of manier van strijden helder te krijgen.  

Dit kan betekenen dat geestelijk verzorgers mensen ondersteunen in het proces, om vanuit 

verdoving de ogen te openen voor wat er speelt in de samenleving (“wakker schudden”), en 

zich hierbij te verhouden tot de existentiële dimensie. Zij kunnen hulp bieden bij het vinden 

van inspiratiebronnen om tot gepaste actie over te gaan.  

Als humanistisch geestelijk verzorgers zoals Jacobs (2001) voorstelt, bereid zijn om de 

grenzen van hun professie te verkennen, kunnen zij voorbij de muren van de traditionele 

werkvelden kijken. Op bovenstaande manieren kunnen zij bijdragen aan publieke discussies 

over de betekenis van goed en waardig leven, en hierbij meer aandacht vragen voor 

gemarginaliseerde stemmen en sociale rechtvaardigheid, zoals door Schuhmann & Damen 

(2018) aangemoedigd wordt. In de literatuur wordt echter niet gesproken over de barrières die 

humanistici hiervan weerhouden. In dit verkennende onderzoek is naar voren gekomen dat er 

gedurende het hele proces, van de politieke zorgbehoeften herkennen tot aan het 

daadwerkelijk verlenen van zorg, barrières opspelen die het politieke werk belemmeren. In de 

uitvoerende fase van zorg zijn het met name praktische barrières die maken dat mensen niet 

politiek handelen ook al willen ze het wel doen. Denk hierbij aan niet gearresteerd willen 

worden, een gebrek aan praktische voorbeelden, geheimhoudingsplicht of andere richtlijnen 

vanuit de organisatie. Ook kan het zijn dat politiek handelen wel mogelijk is, maar alleen 

onder bepaalde voorwaarden wat aanpassingsvermogen en diplomatie vergt. Daarnaast kan 

het zijn dat men niet in staat is om te handelen, ook al is de wil er wel, door persoonlijke 

grenzen.  
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Naar voren is gekomen dat het politieke werk sterk niet alleen samenhangt met het zijn van 

humanisticus, maar ook nog breder namelijk met het zijn van een mens die veel ziet en veel 

voelt. In de politieke betrokkenheid spelen de eigen waarden en emoties mee. Dit maakt dat 

de humanistici hun hart kunnen voelen kloppen in hun keel als zij hun waarheid willen 

spreken of onrecht willen aankaarten. Enerzijds kan het heel spannend voelen om wel te 

handelen naar het humaniseringsappèl, omdat er van alles op het spel wordt gezet, zoals een 

goede relatie met een leidinggevende. Anderzijds kan het heel intens voelen om niet te 

handelen naar het humaniseringsappèl. Zo levert dat gevoelens van tekortschieten en onmacht 

op. Dit maakt dat er behoefte is aan contact in de vorm van intervisie of studiedagen met 

collega geestelijk verzorgers die hier ook mee worstelen.  

5.1.4. De responsiviteit van politiek werk 

Tronto (1993; 2013) wijst erop dat er pas sprake is van ‘zorg’ als deze ook daadwerkelijk 

aansluit op de zorgbehoeften van de zorgontvangers. In dit geval zijn dat de gedupeerden van 

maatschappelijke grenssituaties. Het teruggeven van de gemeenschapsverhalen is een eerste 

stap richting responsiviteit, omdat er geprobeerd wordt om de existentiële schade op zo’n 

manier te verwoorden dat het begrepen en gevoeld wordt door de gemeenschap. 
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5.1.5. Samenvatting conclusie: het politieke werk op macroniveau 

 

 

Figuur 10: Conclusie 
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5.2. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

5.2.1. De responsiviteit van politiek werk 

Hoewel het teruggeven van de gemeenschapsverhalen is een eerste stap is richting 

responsiviteit, blijft de vraag of de cliënten zich daadwerkelijk meer gesteund voelen door een 

activistische geestelijk verzorger. Waar is binnen de zorgrelatie behoefte aan vanuit het 

cliëntperspectief op politiek vlak? Een moeilijke factor hierbij is dat politiek werk zich ook 

richt op toekomstige generaties. Deze vragen zijn niet aan de orde gekomen in deze 

masterthesis en lenen zich voor vervolgonderzoek.  

5.2.2. De spanningen tussen politiek werk en het eigene van geestelijke verzorging  

Voor vervolgonderzoek zou het tevens goed zijn om vanuit andere (kritische) perspectieven 

de spanningen tussen het politieke werk en het eigene van geestelijke verzorging nader te 

onderzoeken.  

Allereerst kan dit gedaan worden vanuit de theorie. In deze masterthesis wordt een politieke 

plaatsbepaling van de humanistische geestelijke verzorging aangemoedigd. Hiertoe is gebruik 

gemaakt van auteurs die daar ook voorstander van zijn, en zelf ook politieke standpunten 

innemen (zie bijvoorbeeld de postkapitalistische visie van Rogers-Vaughn (2016) in paragraaf 

2.4.4.). Het perspectief van auteurs die kritisch zijn op politieke plaatsbepaling binnen de 

geestelijke verzorging, is onderbelicht. Dat verdient meer aandacht in eventueel 

vervolgonderzoek.  

Vanuit de praktijk kan het waardevol zijn om het perspectief te onderzoeken van humanistisch 

geestelijk verzorgers die het humaniseringsappèl niet voelen of hier bewust niet naar 

handelen.. Zoals gesteld, bestaan er verschillende visies op waar de verandering moet 

plaatsvinden binnen geestelijke verzorging (Christopher, 1996; Schuhmann, 2016; 

Schuhmann & Damen, 2018). Er zullen geestelijk verzorgers zijn die vinden dat de focus 

moet blijven liggen op het microcontact. Er zijn immers situaties denkbaar waarin de 

wenselijkheid van politieke stellinginname door de geestelijk verzorger, te betwijfelen is. 

Doordat de geestelijk verzorger in de openbaarheid ‘kleur bekent’, kan het bijvoorbeeld zijn 

dat de relatie met cliënten of bijvoorbeeld collega’s op het spel wordt gezet, omdat er sprake 

is van belangenverstrengeling of tegenstrijdige visies op het goede. 

Zelfs de geëngageerde humanistici vinden dat het politieke werk op spanning staat met het 

eigene van de geestelijke zorg. Het is een belangrijke factor die het politieke werk doet 

stagneren. In vervolgonderzoek kan nader worden onderzocht hoe het politieke werk ondanks 
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de barrières toch doorgang kan vinden, zonder dat dit datgene schaadt wat belangrijk is voor 

de geestelijk verzorger. Deze spanning levert zoals gezegd gevoelens van tekortschieten en 

onmacht op bij sommige respondenten. Zij geven aan dat zij behoefte hebben aan contact met 

andere geestelijk verzorgers die deze onmacht herkennen. Ook vanuit de praktijk is er dus 

behoefte aan het (gezamenlijk) nader onderzoeken van het onderwerp.  

Verder kan het interessant zijn om meer geestelijk verzorgers te spreken die al langer in het 

vak zitten. Zo kan onderzocht worden hoe het politieke werk van vroeger wellicht verschilt 

van het politieke werk van vandaag de dag. Mogelijk zijn zij in de loop der jaren tot andere 

inzichten gekomen. Ook kan blijken dat de tijdsgeest een rol speelt in het voeden van politiek 

engagement.   

Hierbij zou het tevens interessant zijn om het perspectief van een organisatie als het 

Humanistisch Verbond mee te nemen. Het Humanistisch Verbond vraagt ook aandacht voor 

existentiële problematiek op samenlevingsniveau. Zij vragen aandacht voor het feit dat 

politieke zaken zoals de gaswinning in Groningen of de toeslagenaffaire existentiële 

problemen en pijn opleveren bij mensen uit de gemeenschap.15 Dit roept de vraag op of het 

politieke werk eerder aan dergelijke organisaties is, of dat de meerwaarde wordt ingezien van 

het perspectief van de geestelijk verzorger.   

5.2.3. Politiek werk en de andere denominaties  

Tot slot rijst de vraag hoe naar dit onderwerp wordt gekeken vanuit andere denominaties. In 

deze masterthesis is gebruik gemaakt van het werk van theologen. Ook is er onlangs een 

oratie verschenen vanuit de boeddhistische traditie over sociaal activisme.16 Mogelijk kunnen 

geestelijk verzorgers vanuit verschillende denominaties met betrekking tot de politieke taak 

van elkaar leren en de samenwerking opzoeken.  

 

 

  

 
15 Bodegraven, R. en Bergen, M. van (27 juni 2022). Groningen is in existentiële crisis. Geraadpleegd via: 
https://www.humanistischverbond.nl/waar-kunnen-slachtoffers-van-rampen-terecht-met-existentiele-vragen/ op 10-08-22 

16 Vrije Universiteit Amsterdam (7 april 2022). Oratie prof. dr. B. Scherer. Geraadpleegd via: https://vu.nl/nl/agenda/2022/oratie-prof-dr-b-
scherer op 10-08-22 

https://www.humanistischverbond.nl/waar-kunnen-slachtoffers-van-rampen-terecht-met-existentiele-vragen/
https://vu.nl/nl/agenda/2022/oratie-prof-dr-b-scherer
https://vu.nl/nl/agenda/2022/oratie-prof-dr-b-scherer
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6. Evaluatie onderzoeksaanpak 

6.1. Betrouwbaarheid en validiteit   

Er is getracht om systematisch te werk te gaan in dit onderzoek door een interviewguide (zie 

bijlage 3) te gebruiken. De respondenten zijn vooraf zorgvuldig geïnformeerd over het 

interview aan de hand van een informatiebrief (zie bijlage 1) en een informed consent 

formulier (zie bijlage 2). Vervolgens zijn de gesprekken opgenomen waardoor de interviews  

volledig verbatim getranscribeerd konden worden. Om er zeker van te zijn dat de verkregen 

informatie correct is genoteerd, heeft er een membercheck van de transcripten en 

casusportretten plaatsgevonden. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede, omdat het de kans 

verkleint dat er per toeval onjuiste informatie in het onderzoek terecht is gekomen (Boeije, 

2005).  

Wat betreft de validiteit heeft de betrokkenheid van de onderzoeker de grootste uitdaging 

gevormd. Ik ben zoals gezegd een ‘insider’ in de UvH-gemeenschap. Daarbij ben ik zelf ook 

politiek geëngageerd. Die betrokkenheid is bruikbaar geweest om in contact te komen met 

geschikte respondenten. Daarbij is het door de korte lijnen en mijn eigen transparantie 

eenvoudiger om rapport op te bouwen om zodoende te achterhalen wat de onderzochte 

personen beweegt (Patton, 2002; Boeije, 2005). Het nadeel is dat ik door iets van mezelf te 

laten zien, ik ook onbewust het interview een bepaalde kant op heb kunnen sturen of de 

gegevens onbedoeld in een bepaalde richting heb kunnen interpreteren. Dit risico heb ik 

willen minimaliseren door de interviews verbatim uit te werken. Vervolgens ben ik zo trouw 

mogelijk gebleven aan de eigen woorden van de respondenten. Daarom is er veelvuldig 

gebruik gemaakt van verbatim quotes.  

Tijdens het transcriberen heb ik ook mijn eigen stem volledig uitgeschreven en in een andere 

kleur weergegeven. Zo kon ik alert blijven op onbewuste sturing. Ook hielp dit om er scherp 

op te blijven of hetgeen ik uit de interviews gehaald heb, van de ander of van mij afkomstig 

is. Verder heb ik validatie gezocht in de antwoorden van de andere respondenten. Sommige 

antwoorden resoneerden sterk bij mij persoonlijk, maar ik heb deze enkel als thema een plek 

gegeven in de rapportage als deze antwoorden werden onderschreven door andere 

respondenten. Ook heb ik in het kader van reflexieve triangulatie persoonlijke notities 

bijgehouden om mijn eigen ideeën rondom het onderzoeksonderwerp en mijn reacties op de 

interviews expliciet te maken (Patton, 2002).  
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Met behulp van de zelfreflecties heb ik een casusportret van mezelf gemaakt (zie bijlage 5) 

om transparantie te bieden over mijn eigen positie. Net zoals de geestelijke verzorging een 

waardengedreven beroep is, is dit ook een waardengedreven onderzoek. Met de 

casusportretten van de respondenten wil ik laten zien hoe alle respondenten een ander geluid 

vertegenwoordigen in het geheel. Een onderzoek biedt altijd maar een gedeeltelijke en 

voorlopige waarheid (Boeije, 2005). Ik pretendeer niet om ‘één waarheid’ of één helder recept 

te verkondigen rondom dit onderwerp. Wel worden er in dit onderzoek diverse posities en 

ervaringen gedeeld die verschillende stemmen uit de UvH-waardengemeenschap 

representeren. Hierbij wil ik benadrukken dat de interviews momentopnames zijn. De 

gedeelde visies en ervaringen kunnen, zoals een van de respondenten mooi onder woorden 

heeft gebracht: de vorm van ijs, water of damp aannemen. Daarom nodig ik de lezer uit om 

zichzelf tijdens het lezen actief af te vragen: herken ik mezelf in een van deze stemmen of 

vertegenwoordig ik een ander geluid? De betrokkenheid is, zoals ook in de methode staat 

beschreven, vanaf het begin een gegeven. Door transparant te zijn over deze relaties, hoop ik 

bij te dragen aan een gemeenschap van kritische informanten waar geleerd kan worden vanuit 

de geleefde ervaringen van mensen uit diezelfde gemeenschap (Parry & Johnson, 2015).  

Mijn betrokkenheid bracht ook verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee. Vlak voor het 

afronden van de masterthesis realiseerde ik mij dat het even geleden was dat ik de 

respondenten had geïnterviewd. Uit zorgvuldigheid besloot ik nog een membercheck uit te 

voeren voor het geval er in de tussentijd belangrijke factoren gewijzigd zijn of dat iemand 

tussentijds van visie is veranderd. Een interview is immers een momentopname, en het gaat 

over thematiek waarbij het heel begrijpelijk is dat er verschuivingen plaatsvinden in de loop 

der tijd. Ook realiseerde ik mij dat de thematiek mogelijk gevoelig ligt, en er enige nuance 

verloren is gegaan in het samenvoegen van alle data. Hoewel de namen van de respondenten 

die dat wilden geanonimiseerd zijn, is in de kleine wereld van politiek betrokken humanistici 

mogelijk af te leiden wie wat gezegd heeft. Ik wilde zeker weten dat de respondenten akkoord 

zijn met de wijze waarop de bevindingen gerapporteerd zijn. Het gehele 

bevindingenhoofdstuk is met de respondenten gedeeld met de vraag of zij nog iets aangevuld 

of aangepast willen hebben voordat de masterthesis gepubliceerd wordt. De betrokkenheid 

vormt op het eerste oog wellicht een bedreiging voor de objectiviteit van het onderzoek, maar 

op deze manier heeft het ook voordelen voor de betrouwbaarheid en validiteit door de extra 

ingebouwde controlemomenten.  
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6.2. Aanvullende kwaliteitseisen 

Naast dat de onderzoeksaanpak is geëvalueerd op betrouwbaarheid en validiteit, heb ik ook 

rekening gehouden met aanvullende kwaliteitseisen die bij een kritische etnografie horen 

(Richardson, 2000). Het gaat hierbij om de volgende criteria:   

1. Draag het onderzoek bij aan begrip?  

Dit is een explorerend onderzoek waarbij de informatie die is vergaard in de breedte is 

verkend. Vooralsnog is het lastig te bepalen hoe substantief de bijdrage is van deze 

masterthesis. Het is met name bedoeld als een aanzet die uitnodigt tot verdere dialoog 

over dit onderwerp. Om het begrip te vergroten voor een breder publiek valt er nog een 

slag te slaan door de informatie toegankelijker te maken voor niet-humanistici.  

 

2. Is het onderzoek in esthetische zin uitnodigend? 

Met behulp van de tussentijdse schema’s, de casusportretten en het markeren van 

illustrerende zinnen in de quotes, heb ik creativiteit aan de masterthesis willen toevoegen. 

Zo wil ik interactie met de teksten toegankelijker en aantrekkelijker maken voor de lezer.  

 

3. Wordt een belichaamde realiteit uitgedrukt in het onderzoek? 

Ik heb de particuliere geleefde ervaring van de respondenten naar voren willen laten 

komen door te werken met de casusportretten en veelvuldig gebruik te maken van 

verbatim quotes.  

 

4. Is er sprake van reflexiviteit? 

Hierboven staat bestaat reeds beschreven hoe ik reflexief heb proberen te zijn gedurende 

het onderzoekstraject. Hoewel ik mij heb ingespannen om hier zorgvuldig mee om te gaan 

door middel van zelfreflectie en door te spreken met mijn begeleider, was het de 

reflexiviteit ten goede gekomen als ik aan onderzoekerstriangulatie had kunnen doen 

(Boeije, 2005). Als ik een co-onderzoeker had gehad, iemand die anders gepositioneerd is 

en zich vanuit diens persoon anders tot de thematiek verhoudt, was het makkelijker 

geweest om te achterhalen wat mijn eigen stem is, en wat de stem van de ander is.  

 

5. Heeft het onderzoek impact op het lezer: emotioneel en intellectueel gezien. Werpt het 

nieuwe vragen op? Zet het in beweging?  

De inschatting is dat het voor een lezer die ook onderdeel uitmaakt van de UvH-
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gemeenschap lastig is om de teksten niet op jezelf te betrekken. Dit blijkt ook uit de 

reactie van een collega humanistisch geestelijk verzorger die de masterthesis vlak voor het 

inlevermoment heeft nagekeken:  

Ik zie nu al dat het onderzoek woorden geeft aan wat ik intrinsiek vaak wel voel in mijn werk,   

   gister nog toen ik over eieren lopend een wantoestand aankaartte bij mijn leidinggevende, na 

   ervan wakker te hebben gelegen. 

Mogelijk is het prikkelend, omdat het gaat over fundamentele zaken zoals een 

taakopvatting die niet alleen gaat over jou als professional, maar uiteindelijk ook over jou 

als mens met eigen levensbeschouwelijke opvattingen. Tijdens de laatste membercheck 

sprak ik een respondent die aangaf dat ze niet wil dat mensen oordelen horen in de 

bevindingen en daardoor dichtklappen:    

Ik vind van alles, en het is goed om je waarheid te verwoorden, maar ik wil wel in verbinding 

   blijven. Ik wil dat mensen er nog eens over na gaan denken in plaats van dat ze dichtklappen. 

De hoop is dat deze thesis de lezer prikkelt in de uitnodigende zin van het woord in plaats 

van dat het deuren sluit.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Informatiebrief 
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Bijlage 2: Informed consent formulier  

 

In het moeras of op de barricades?  

Een exploratieve studie naar het politieke werk dat humanistisch geestelijk verzorgers te doen 

hebben op macroniveau. 

Toestemmingsformulier (informed consent) 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en de methode 

van het onderzoek, zoals uiteengezet in de informatiebrief voor dit onderzoek. Mijn vragen 

zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit 

onderzoek, waaronder het opnemen van het interview. Ik behoud daarbij het recht om deze 

instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Ik mag elk 

moment stoppen met mijn deelname.  

Vanwege de particuliere aard van dit onderzoek spreek ik met de onderzoeker af welke 

karakteristieke elementen uit mijn verhaal genoemd mogen worden in mijn casusportret en 

welke geanonimiseerd zullen worden. Voor de afronding van het onderzoekstraject geef ik 

middels een membercheck te kennen dat ik akkoord ben met de wijze waarop mijn verhaal 

gedeeld wordt via het casusportret. Ook krijg ik de kans om het transcript van mijn interview 

te controleren. Tijdens de membercheck heb ik het recht om om aanpassingen te vragen. 

Hierbij kan ik tevens aangeven welke onderdelen wel en niet publiekelijk gemaakt mogen 

worden in het onderzoeksverslag dat online te vinden zal zijn.  

Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of in de toekomst, 

kan ik mij wenden tot Tessa Heethaar.  

 

Ik begrijp de bovenstaande tekst en ga akkoord met deelname aan het onderzoek. 

Datum: _ / _ / _ 

Naam respondent:  

 

Handtekening:  
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Bijlage 3: Interviewguide  

Topic Vragen  

1. Introductie - Welkom heten en bedanken 

- Check: praktische zaken/ informed consent: akkoord?  

- Korte introductie onderzoek.  

- Resoneert het onderzoeksonderwerp bij je? Hoe is het voor jou om deel te nemen aan 

dit onderzoek?  

 

2. Casusportret - Benoemen doel casusportret. Maak ik op basis van het interview. Membercheck. 

Belangrijk dat jij jezelf erin herkent en kunt aangeven wat daarin thuishoort.  

 

3. Politieke 

praktijk 

- Hoe zou je jouw politiek-maatschappelijke betrokkenheid omschrijven?  

- Waar zet je je zoal voor in? Op welke manier doe je dat? Vanuit jezelf? Vanuit een 

organisatie?  

- Waar komt je betrokkenheid vandaan? Wat zijn je drijfveren?  

- Hierbij ook door het humanisme geïnspireerd?  

 

4. HGV 

praktijk 

- Heb je ervaring als HGV’er? 

- (Is/was dat te combineren met politieke betrokkenheid?)  

• Ervaren mogelijkheden 

• Ervaren barrières? Mogelijkheden om barrières te overwinnen? 

 

5. 

Humanisering 

vs. zingeving 

- Twee pijlers op de UvH: zingeving en humanisering. In hoeverre spelen die pijlers 

een rol in jouw politieke praktijk?  

• Word je gedreven door dit humaniseringsappèl in je politieke praktijk?  

• Speelt zingeving een rol in je politieke praktijk?   

 

6. Visie op 

taakopvatting 

HGV 

- Vanuit jouw praktijkervaring, benieuwd naar jouw visie op de taakopvatting van een 

HGV. 

- Hoe kijk jij aan tegen het HGV werk op microniveau (particuliere/individuele 

zingevingsprocessen)? Voel jij je hierbij thuis? 

- Hoe verhoudt zich dat tot de meer politieke insteek van het werk?  

• Te combineren/tegenstrijdig? Even belangrijk?  

- Is het macroniveau (buiten de muren van de organisaties) werkterrein van een HGV’er 

volgens jou?  

- Op welke manieren zouden gv’ers van betekenis kunnen zijn in het publieke debat? 

• Heb je het idee dat dit gebeurt?  

- Heb jij vanuit jouw politieke betrokkenheid ideeën over hoe dat politieke werk een 

plek kan krijgen binnen de GV? Hoe kan dat vormgegeven worden?  

• Wat zijn de mogelijkheden? 

• Wat zijn de barrières?  

 

7. Afsluiting   - Zijn er nog dingen die je wilt benoemen of vragen?  

- Wanneer membercheck (transcript, casusportret)  

- Vragen of opmerkingen? Mail/bel me.   

- Bedanken 
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Bijlage 4: Casusportretten respondenten 
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Bijlage 5: Casusportret onderzoeker 
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“Caring for souls while giving up on striving toward a better world is, at best, a betrayal  

of our best traditions and, at worst, a hypocritical and cynical activity (…) 

 

If human collectives give voice to the suffering within them and listen intently  

to the suffering in the world - including that of the dead and the vanquished -  

a large-scale hope may yet be born anew.” 

(Rogers-Vaughn, 2016, p. 237). 

 

 

 

 


