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Voorwoord
De kiem van mijn denken over medemenselijkheid in professionele zin werd gelegd toen ik in
gesprek raakte met mevrouw Eyckenear. Zij was negenentachtig en woonde in een
zorginstelling, ik was zestien en verzorgende. Ik kwam op haar kamer om haar te helpen bij
het uittrekken van haar steunkousen en we raakten in gesprek. Zij was in 1889 geboren en
vertelde een eeuw geschiedenis. Achteraf gezien heb ik veel geleerd in die periode en zijn de
mensen uit die zorginstelling een inspiratiebron voor mijn eigen leven geweest. Ik kwam
achter de complexiteit van mensenlevens; hoe zij zelf sturing aan hun leven hadden gegeven,
wat hen was overkomen en hoe contexten hierin meebepalend waren. In de alledaagsheid van
hun leven probeerde ik bij te dragen aan hun wel-zijn.
De Universiteit voor Humanistiek heeft mij taal gegeven voor mijn intuïties rondom
medemenselijkheid. Voor mij was het een geschenk om met name op een filosofische en
abstractere manier de-mens-in-zijn-context te overdenken. Hierdoor is er een sterkere
verbinding gekomen tussen mijn denken, mijn intuïties en mijn doen. Mijn afstudeerproject
bestond uit een theoretisch en narratief empirisch onderzoek. Ik heb onderzocht of alledaagse
omgang tussen (humanistisch) geestelijk werkers en de mensen die zij ontmoeten bij zou
kunnen dragen aan zingeving.
Hier heb ik met veel plezier en toewijding aan gewerkt en ik wil de mensen bedanken
die mij hierin hebben bijgestaan. Allereerst gaat mijn dank uit naar de wijkpastors die ik uit
privacy overwegingen in deze scriptie Marianne en William noem. Zij hebben tijd voor mij vrij
gemaakt om samen de straat op te gaan. In alle openheid heb ik mee mogen meekijken in hun
werkpraktijk. Het was een mooi avontuur waar ik met veel plezier aan terug denk. Dank jullie
wel! Ik bedank mijn enthousiaste en kritische scriptiebegeleiders en meelezer, Anneke Sools,
Carmen Schuhmann en Bianca Lugten waar ik veel waardering voor heb. Bedankt voor jullie
vrolijke en flexibele steun en jullie vertrouwen in mij, ik heb veel aan jullie gehad. Ik bedank
de mensen die belangstelling voor me hebben getoond en voor hun bemoedigende en
inspirerende gesprekken. En ik bedank in het bijzonder mijn geliefde levensgezel Jan. Hij is
degene die mij ook op mindere momenten heeft meegemaakt en hij heeft mij alle ruimte
gegund om bezig te zijn met mijn studie en alles wat daar bij kwam kijken. Ik dank mijn
ouders, die er niet meer zijn maar die in mijn hart voortleven. Mijn scriptie draag ik op aan
een lieve en stoere straatkrantverkoopster die ik tijdens mijn stage heb ontmoet. Zij deed mij
nog meer beseffen dat er situaties in onze samenleving zijn waaraan we niet voorbij mogen
gaan.

Corrie Kreuk,
Rotterdam, 31 maart 2011
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Cümle yaradilmişa
Bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise
Hakikatte âsidir

Yunus Emre (1280 - 1321)

Degene die alle schepselen
niet als gelijkwaardig ziet
Dwaalt in waarheid
ook al is hij 'zijne geleerdheid'
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Samenvatting
In deze scriptie onderzoek ik hoe existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen
tussen twee wijkpastors en mensen in de marge in het publieke domein vorm krijgt. Het doel
van dit onderzoek is om aanknopingspunten te bieden voor humanistisch geestelijk werk en te
verkennen of een kleine verhalenbenadering mogelijkheden biedt om bij te dragen aan
existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen met mensen in de marge in het publieke
domein. In de literatuurstudie geef ik een korte beschrijving van humanistisch geestelijk werk
en wijkpastoraal werk. Daarnaast zet ik uiteen wat er verstaan kan worden onder zingeving,
een grote en kleine verhalenbenadering en het publieke domein als lokale werkcontext voor
humanistisch geestelijk werk. Vervolgens illustreer ik in een empirisch narratief onderzoek aan
de hand van micronarratieven met kenmerken van het kleine verhaal hoe zinvolle
ontmoetingen in het publieke domein vorm krijgen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het
publieke domein en de presentiemethode wezenlijke mogelijkheden bieden aan (humanistisch)
geestelijk werkers om in contact te komen met mensen in de marge. De wijkpastors droegen
bij aan existentiële zingeving van deze mensen middels een beleefd oplettende houding, laag
distante en subtiele omgangsvormen en een actieve houding. Het kleine verhaal bleek een
vruchtbare manier om aansluiting te krijgen bij deze mensen. Tot slot ga ik in op hoe
humanistisch geestelijk werkers hun werkmethoden en werkterrein middels deze inzichten
kunnen uitbreiden. Deze uitbreiding vergt aanvullend onderzoek binnen de humanistiek over
het publieke domein als werkcontext en ontwikkeling van een kleine verhalenbenadering als
werkmethode.
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Het is moeilijk voorstelbaar, dat wij hier toevallig bij elkaar zijn gewaaid, als stof in de hoek
van een kamer.
Sophie Kassies
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1 Een zoektocht naar de zin van het kleine verhaal
1.1 Inleiding
Humanistisch geestelijk werk vindt momenteel over het algemeen plaats binnen instituties
(zoals leger, gevangenis, en zorginstellingen) en is primair gericht op mensen met levens- en
zingevingsvragen. Deze mensen worden in een dialogisch proces ondersteund bij het vinden
van eigen antwoorden op deze vragen die vaak betrekking hebben op existentiële kwesties.1
Zij kunnen door gesprekken die zij met humanistisch geestelijk werkers voeren betekenisvolle
verbanden ontdekken in hun levensgeschiedenissen en samenhang vinden in ervaringen en
gebeurtenissen over wat zij hebben beleefd en meegemaakt (Mooren, 1999). Deze
gespreksvormen hebben kenmerken van een groot verhaal; narratieve (verhalende) vormen
waarbij ervaringen en gebeurtenissen tot een coherent geheel worden verbonden. Inzichten en
ervaringen die mensen op deze manier opdoen en samenhang die zij kunnen ontdekken
kunnen bijdragen aan hun persoonlijke zingeving (Sools, 2010).
Tijdens mijn stages ben ik op het spoor gekomen van gespreksvormen die meer de
kenmerken van het kleine verhaal hadden; terloopse anekdotes, fluïde en dynamische
(pluriforme) interacties die zich afspelen en lokale contexten, verhalen die aan de gang zijn en
gebeurtenissen die nog gaan komen (Sools, 2010). Naast het grote verhaal als belangrijke
narratieve benadering voor persoonlijke zingevingsprocessen zouden deze meer (v)luchtige
vormen van contact wellicht tevens bij kunnen dragen aan het beleven en ervaren van zin.
Mijn geestelijke begeleidingsstage vond plaats bij een wijkpastoraat met onder andere
als doel te onderzoeken of dit soort werkpraktijken nieuwe mogelijkheden zouden kunnen
bieden voor humanistisch geestelijk werk. De afgelopen decennia is er op het gebied van
diversiteit, sociale- en armoede problematiek, wet en regelgeving en vermarkting van de intraen extramurale zorg veel in beweging en moeten steeds meer mensen hun plek zien te vinden
in onze complexe samenleving. Mede door deze ontwikkelingen zijn er mensen die in de marge
van de samenleving terecht (kunnen) komen. Hiermee doel ik op mensen die het moeilijk
hebben, die moeite hebben zich te handhaven en/of moeite hebben om te participeren in de
samenleving en/of een zwak sociaal netwerk om zich heen hebben.2 Om in contact te komen
met deze mensen hield ik mij tijdens mijn stage vanuit de presentiemethode (Baart, 2001)
regelmatig op in het publieke domein.3 Dit leidde soms tot gesprekken die de kenmerken van
een groot verhaal hadden, maar deze interacties hadden tevens regelmatig kenmerken van het
kleine verhaal.
Inzichten rond het kleine verhaal kwam ik op het spoor tijdens mijn onderzoeksstage bij
dr. Joke van der Zwaard waar ik heb meegewerkt aan een onderzoek in de Copycorner in
Rotterdam. Deze kopieerwinkel beschouwden wij als een publiek domein; een openbare plek
1

Existentiële thema`s zijn thema`s rondom leven en dood, vrijheid en verantwoordelijkheid, eenzaamheid en
verbondenheid, betekenis/loosheid en lichamelijkheid (Yalom, 1998)
2
Met deze definiëring wil ik mensen niet categoriseren, maar aangeven dat er mensen zijn die het op de een of andere
manier niet helemaal redden in onze samenleving.
3
De gerichtheid van presentie in het publieke domein is op mensen in de marge. Volgens Baart (2010) zijn dit de
zwakste mensen in onze samenleving, volgens Pastoraten Oude Wijken (beleidsplan POW 2006) zijn dit de meest de
meest kwetsbare mensen.
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waar allerlei verschillende mensen elkaar tegen kunnen komen. Wij onderzochten welke
interactie er tussen hen plaats vond en wat sociale effecten hiervan zouden kunnen zijn. Wij
gingen er vanuit dat in veranderende stedelijke omgevingen plekken nodig zijn die het sociale
weefsel kunnen versterken, publieke plaatsen waar allerlei mensen elkaar vanzelfsprekend
tegenkomen en hierdoor herkenbaar, vertrouwd en benaderbaar voor elkaar kunnen worden.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in Scènes in de Copycorner (Van der Zwaard, 2010). Hieruit
is gebleken dat dergelijke ontmoetingen bijdragen aan een soort thuisgevoel, aan een mate
van vertrouwdheid en onderlinge toegankelijkheid. De interacties die ik in de Copycorner
observeerde hadden vaak kenmerken van het kleine verhaal.
Naar aanleiding van deze stages vraag ik mij enerzijds af of humanistici hun horizon
wellicht kunnen verbreden middels het bijstaan van kwetsbare (groepen) mensen in de
samenleving zelf.4 Anderzijds ben ik geïnspireerd geraakt door het kleine verhaal als narratieve
benadering voor zingevingsprocessen binnen interacties die geestelijk werkers met mensen
hebben.
Om deze redenen verdiep ik mij tijdens mijn afstudeeronderzoek in dit onderwerp. Ik
onderzoek of het werken vanuit de presentie in het publieke domein zou kunnen aansluiten bij
humanistisch geestelijk werk en of het kleine verhaal bij kan dragen aan persoonlijke
zingeving van mensen in de marge. Naast een literatuurstudie doe ik een empirisch narratief
onderzoek bij twee wijkpastors die hun werk gedeeltelijk in het publieke domein vormgeven.

1.2 Relevantie van dit onderzoek
De missie van de Universiteit voor Humanistiek is om vanuit een humanistische visie bij
te dragen aan een humane samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens, waarbij
sociale

verantwoordelijkheid

en

individuele

autonomie

samen

opgaan.

Zingeving

en

humanisering vormen hierbij twee richtinggevende begrippen die wetenschappelijk worden
doordacht. Zij vormen de basis voor de op het humaniteitsbeginsel gestoelde hoop op
zelfontplooiing, vorming, solidariteit en rechtvaardigheid waarbij verhelderd wordt hoe deze
idealen onder andere praktisch binnen het humanistisch geestelijk werk kunnen worden
gerealiseerd (onderzoeksprogramma 2005 – 2010). Het gaat dus niet alleen om het
ontwikkelen van theoretische kennis maar ook om het praktisch toepassen hiervan binnen
onder meer het humanistisch geestelijk werk.
Het humanistisch geestelijk werk vindt vooral plaats binnen instituties. Mede door mijn
werkervaring als opbouwwerker en mijn stage bij een wijkpastoraat heb ik ervaren dat er in de
samenleving zelf (kwetsbare/groepen) mensen zijn die te kampen hebben met existentiële
levenskwesties en daar steun bij kunnen gebruiken. Van Ewijk (2010) constateert dat steeds
meer mensen het moeilijk hebben in onze samenleving. Hij legt de focus op het sociaal
functioneren en het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen die in toenemende mate
moeite hebben om zichzelf sociaal te handhaven en bij wie ingrijpen of ondersteunen

4

Zie GB stage eindverslag Kreuk (2010): Presentie vanuit humanistisch perspectief.
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onvermijdelijk is.5 Hij pleit voor professionals die te vergelijken zijn met de ouderwetse
huisarts, hoofdmeester of pastoor; mensen die hun sociale omgeving goed kenden, regelmatig
over de vloer kwamen en aanspreekbaar waren. Met humanisering als uitgangspunt in relatie
tot concrete praktijken, zie ik voor het humanistisch geestelijk werk uitdagingen om zich
(meer) maatschappelijk te positioneren en vanuit een eigen specialisme een bijdrage te
leveren door steun aan deze mensen.
Binnen de humanistiek staat de mens centraal, identiteit, moraal en levensbeschouwing
vormen hierbij gerelateerde begrippen. Humanistisch geestelijk werkers komen in beeld als
mensen met levensvragen rondlopen waarbij deze begrippen onder druk zijn komen te staan;
trage vragen waarop niet zomaar antwoorden te geven zijn en die meestal over existentiële
kwesties gaan.6 Gesprekken staan vaak in het teken van het vinden van (nieuwe) verbanden
en samenhang in iemands levenssituatie. Deze narratieve vormen schaar ik onder een grote
verhalenbenadering. In deze scriptie onderzoek ik of een kleine verhalenbenadering tevens bij
zou kunnen dragen aan zingeving en kijk welke aspecten bijdragen aan de kwaliteit van deze
interacties. Ik doel hier op alledaagse interacties die geestelijk werkers met mensen in het
publieke domein (kunnen) hebben. Inzichten rond het kleine verhaal in relatie tot zingevende
aspecten zouden een verruiming kunnen bieden aan humanistisch geestelijk werk. Daarnaast
zouden deze inzichten nieuwe aanknopingspunten kunnen bieden voor geestelijk werkers die
zich in hun praktijken in het publieke domein ophouden of hun werkgebied hiermee willen
uitbreiden. Publieke domeinen zijn openbare plekken die zowel binnen als buiten instituties te
vinden zijn. Het zijn plekken waar allerlei verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten,
zoals een plein, een stoep, een speeltuin, een bibliotheek, een café, een winkel, een (rook)hal,
een buitenplaats, een kantine, een wachtkamer, een gang enz..
De presentiemethode is een manier waarop het werk in het publieke domein gestalte
zou kunnen krijgen. Deze werkmethode is ontwikkeld door het wijkpastoraal werk. Zij streven
er naar om duurzaam en dichtbij mensen in de marge te zijn en te blijven en zien het publieke
domein als hun werkgebied. Presentiebeoefening zou wellicht aan kunnen sluiten bij
humanistisch geestelijk werk en een opening kunnen bieden om bij te dragen aan existentiële
zingeving in de alledaagse werkpraktijk.

5
Van Ewijk noemt vijf voorbeelden van mensen die het moeilijk hebben: de dolende, de vastgelopene, de genegeerde,
de mishandelde en de ontspoorde. Hij wil hiermee overigens geen categorieën van mensen aangeven maar laten zien
dat problemen vooral bij het sociaal functioneren liggen en niet bij stoornissen of achterstanden.
6
Trage vragen zijn vragen waarop niet zomaar een antwoord te geven is, de verwerking hiervan is een existentieel
leerproces en zij moeten door de persoon zelf doorgewerkt worden (Kunneman 2007).
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1.3 Probleemstelling
De probleemstelling is onderverdeeld in een doelstelling en een vraagstelling.
Doelstelling
1. Een verkenning hoe ontmoetingen tot stand komen tussen mensen in de marge en twee
wijkpastors die vanuit de presentiemethode in het publieke domein hun werk vormgeven.
2. Inzichten verkrijgen of het kleine verhaal als narratieve benadering bij zou kunnen dragen
aan existentiële zingeving door in deze lokale context te onderzoeken hoe zij hieraan bij
zouden kunnen dragen.
3. Middels deze verkenning en inzichten een bijdrage leveren aan nieuwe aanknopingspunten
voor humanistisch geestelijk werk.

Vraagstelling
Via een literatuurstudie en empirisch narratief onderzoek in de werkpraktijk van
geestelijk werkers in het publieke domein wil ik een antwoord vinden op de volgende vraag:

Hoe krijgt existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen tussen geestelijk werkers en
mensen in de marge in het publieke domein vorm?

Deelvragen hierbij zijn:

Hoe komen alledaagse ontmoetingen met mensen in de marge in het publieke domein tot
stand?
Hoe dragen geestelijk werkers bij aan existentiële zingeving van deze mensen?

1.4 Leeswijzer
In dit hoofdstuk heb ik de aanleiding van dit onderzoek, de relevantie voor de humanistiek
en de probleemstelling uiteengezet. In hoofdstuk twee beschrijf ik wijkpastoraal werk,
humanistisch geestelijk werk en hun raakvlakken en verschillen. Vervolgens werk ik het begrip
zingeving uit en beschrijf wat ik onder het grote en kleine verhaal versta. In hoofdstuk drie ga
ik in op het begrip contextualiteit, focus vervolgens op het publieke domein en beschrijf de
concrete context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. In hoofdstuk vier zet ik uiteen hoe het
onderzoeksproces zich ontwikkelt. In hoofdstuk 5 laat ik zien hoe alledaagse ontmoetingen tot
stand komen en welke aspecten mee kunnen spelen als geestelijk werkers zich vanuit de
presentie in het publieke domein ophouden. In hoofdstuk 6 beschrijf ik hoe geestelijk werkers
bij zouden kunnen dragen aan existentiële zingeving bij mensen in de marge in het publieke
domein. Ik sluit deze scriptie af met een conclusie en discussie.
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Aandacht is de kiem van elke relatie, en daaruit zal een mens opstaan.
Andries Baart
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2 Geestelijk werk nader beschouwd
In dit hoofdstuk geef ik een globaal beeld van humanistisch geestelijk werk en
wijkpastoraal werk en beschrijf hun overeenkomsten en verschillen. Daarnaast zet ik uiteen
wat ik onder het begrip zingeving versta aan de hand van de definitie van Alma en Smaling
(2010) en de kleine en grote verhaalbenadering aan de hand van de uiteenzetting hierover
door Ochs en Capps (2001) en Sools (2010).

2.1 Humanistische geestelijk werk
Het Humanistisch Verbond (HV) werd in 1946 opgericht op initiatief van Van Praag
(1960) en had een tweeledige doelstelling: gelijkgerechtigheid voor buitenkerkelijken binnen
het verzuilde Nederland van de vorige eeuw en het tegengaan van sociaal nihilisme (zich laten
leiden door impulsen, doelloze overgave aan conventies en het ontvluchten van waarden).
Volgens

Van

Praag

vormen

mensen

een

lotsgemeenschap

waarin

zij

een

actieve

verantwoordelijkheid jegens elkaar dragen. Humanisme is een open levensbeschouwing die
verschillend wordt ingevuld, deze kan zich laten kenmerken door de bereidheid om zich in
denken en doen te verantwoorden, bij te dragen aan medemenselijkheid en het streven naar
een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en eerbied voor de
menselijke waardigheid en medemenselijkheid centraal staan. Humanisme kan een invulling
krijgen als levenskunst, de poging om het leven mooi en waardevol in te richten. Humanisme
is een levensovertuiging die probeert leven en wereld te begrijpen uitsluitend met menselijke
vermogens. Het acht wezenlijk voor de mens zijn vermogen tot onderscheidend oordelen,
waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoordelijk kan worden gesteld ( HV 2011). Een
kanttekening die ik hierbij maak is dat ik er vanuit ga dat het vermogen tot onderscheidend
oordelen altijd gerelateerd is aan contexten en dat eigen verantwoordelijkheid van daar uit
wordt vormgegeven. In mijn optiek is het onderscheidend oordelen geen neutraal vermogen
en hangen daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden tevens samen met persoonlijke
(impliciete) referenties en met externe situaties waarop mensen niet altijd zelf invloed hebben.
Aan de hand van de theorie van Walker (2007) besteed ik hier in hoofdstuk 3 aandacht aan.
Het HV fungeert voor humanistisch geestelijk verzorgers als levensbeschouwelijk
genootschap dat als zendende instantie door de overheid is erkend. Humanistisch geestelijk
werk is dus identiteitsgebonden, maar niet alle humanistisch geestelijk werkers voelen zich
hierbij thuis. De vereniging voor geestelijk werkers ‘Albert Camus’ ambiëren bijvoorbeeld geen
ambtelijke binding maar pleiten voor algemene geestelijke verzorging. Hun uitgangspunt is dat
geestelijk verzorgers deskundige gesprekspartners zijn voor een diversiteit van mensen met
levens- en zingevingsvragen. De grondwettelijke scheiding van kerk en staat vormt de grond
van de vrijplaats binnen het werk, deze bescherming zou door algemeen geestelijk werk onder
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druk kunnen komen te staan.7 Momenteel werken er rond de 200 humanistisch geestelijk
werkers in uiteenlopende dienstverbanden, zoals de zorg, krijgsmacht, in het gevangeniswezen
en als vrijgevestigde. Het werk wordt vaak gedefinieerd als aanbod; mensen kunnen een
beroep doen op humanistisch geestelijk werkers binnen deze settingen. Hoewel Jorna (2008)
het werk als een vorm van maatschappijkritiek ziet; een tegenbeweging op outputgerichte
professionaliteit en een beweging richting de onherleidbaarheid van elk individu en de
levensruimte die hem gegeven moet worden.
Humanistisch geestelijk werk richt zich op gespreksvoering met (groepen) mensen
rondom fundamentele en existentiële levens- en zingevingsvragen. In de literatuur wordt
humanistisch geestelijk werk vanuit diverse oriëntaties benaderd en er is tevens veel overlap.
Ik noem in dit verband zeer beknopt enkele richtingen. Mooren (1999) gebruikt een narratieve
oriëntatie; in een dialogisch proces kunnen mensen betekenisvolle verbanden ontdekken in
hun levensverhalen waardoor samenhang gevonden kan worden die bij kan dragen aan hun
persoonlijke zingeving. Volgens Jorna (2008) is humanistisch geestelijk werk spiritueel. Met
spiritualiteit bedoelt hij onvoorwaardelijke aandacht voor de werkelijkheid, een gerichte
aandacht op wat zich aandient tijdens de gespreksvoering die ruimte biedt aan mensen om stil
te bij wat hun leven waardevol maakt, welke doelen zij na streven en welke richting zij aan
hun leven willen geven. Bru (2008) neemt horen, verstaan en uitwisseling als pijlers waarop
de gespreksvoering rust in het verlangen van mensen om het ‘eigene’ te kunnen uitdrukken.
Voor

Hoogeveen

(1991)

vormt

verbondenheid

het

meest

wezenlijke

aspect

van

de

grondhouding van humanistisch geestelijk werkers. Mooren, Jorna, Bru en Hoogeveen hebben
als docent bij de Universiteit voor Humanistiek hun eigen stempel gedrukt op het humanistisch
geestelijk werk. Overeenkomstig zien zij zien humanistisch geestelijk werkers als normatieve
professionals en kritische zelfreflectie als belangrijke voorwaarde bij de uitoefening van het
beroep. Zij delen een humanistische oriëntatie, stellen unieke mensen en hun levens- en
zingevingsvragen centraal en gaan er van uit dat samenspraak met humanistisch geestelijk
werkers over moeilijkheden en existentiële kwesties tot zinsamenhang kunnen leiden. Binnen
de humanistiek wordt veel aandacht besteed aan het vormgeven van deze gespreksvoering en
het proces waarin het gaat om trage levensvragen die vaak verbonden zijn met eindigheid,
oncontroleerbaarheid en onmacht, zoals vragen rond ziekte en dood en (schijnbare)
onoplosbare conflicten.
Naast

persoonlijke zingeving is humanisering, het

dichterbij brengen

van

een

rechtvaardige wereld voor alle mensen, een belangrijke peiler binnen de humanistiek.
Studenten worden opgeleid tot kritische normatieve humanistici. Naast kritische zelfreflectie
rondom gespreksvoering met mensen, betekent humanistisch geestelijk werk tevens een
kritische gerichtheid op contexten waarin het werk gebeurt en om waar mogelijk ruimte te
maken voor humanisering. In het leger zijn er bijvoorbeeld humanistisch geestelijk raadslieden
die kritische kanttekeningen of vragen stellen rondom de organisatie (Brabers, 2006).
7
De vrijplaats betekent een toekenning van het verschoningsrecht aan ambtsdragers van levensbeschouwelijke
organisaties en een gegarandeerde inhoudelijke onafhankelijkheid (HV, 1993). Persoonlijk zie ik het meest in een
algemene koepel waar een diversiteit van wetenschappelijk geschoolde geestelijk werkers in zouden kunnen worden
ondergebracht, met name om kennis uit te wisselen en de beroepscode te waarborgen.
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Contexten zijn van invloed op zingevingsprocessen van mensen. Humanistisch geestelijk
werkers kunnen vanuit hun functie in meer of mindere mate invloed op uitoefenen op deze
contexten. Naast humanisering binnen instituties zie ik voor het humanistisch geestelijk werk
uitdagingen om hun werkgebied uit te breiden in de samenleving zelf. Onrecht, onderdrukking
en/of ontkenning van (groepen) mensen vindt niet alleen in instituties plaats maar ook in de
samenleving zelf. Binnen de humanistiek worden zingeving en humanisering wetenschappelijk
doordacht en gerelateerd aan concrete praktijken. Ik vraag me af of de humanistiek met deze
ambitie niet meer of nadrukkelijker praktisch zou moeten aanhaken bij kwetsbare delen van
onze samenleving. Met name omdat in deze tijd mensen onder druk lijken te komen staan
door culturele, politieke en maatschappelijke tendensen als armoede, isolement, vermarkting
van de zorg en spanningen rond sociale en culturele verschillen.

2.2 Wijkpastoraal werk
Pastoraten Oude Wijken (POW) ontstonden in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Zij
signaleerden in die tijd grote sociale en fysieke veranderingen in oude stadswijken; de
bevolkingssamenstelling veranderde en er vond op grote schaal stadsvernieuwing plaats. Om
voeling te krijgen met buurten gingen zij langdurig de straat op en werd hun werk zonder
gestructureerd werkplan vanaf de straat op gang gebracht. Zodoende leerden de wijkpastors
de buurt en haar bewoners elkaar kennen en raakten zij geleidelijk aan vertrouwd met elkaar.
Baart (2001) deed onderzoek naar deze werkmethode en zet in Een theorie van presentie
nauwgezet uiteen hoe wijkpastors te werk gingen. Baart (2001) noemt deze manier van
werken de presentiemethode en het soort van ontmoetingen die de wijkpastors in het publieke
domein hebben stoepcontacten; op straat of een andere cruciale plek vertoeven en op deze
manier het leven van buurtbewoners volgen. Een presentiebeoefenaar laat zich aanspreken,
heeft ongehaast en onbezet de tijd en laat zich aanklampen of binnen vragen. De
presentiemethode vraagt om losse, laag-distante omgangsvormen die aansluiten bij het
alledaagse leven. Wijkpastors weven zich als het ware in het sociale buurtweefsel. Door hun
presentie in het publieke domein kunnen zij betrouwbaar worden en nabij mensen komen.
Hierdoor kunnen zij relaties opbouwen met mensen en hen bijstaan op hun levenspad. Volgens
Baart (2001) is de presentiebeoefenaar niet onder dak. Zij werken niet vanuit een bepaalde
plek en zijn zij vooral in het publieke domein te vinden.
De wijkpastors die ik heb ontmoet binnen het POW werken allen vanuit een bepaalde
locatie in

hun

werkgebied. Meestal

is dit een

laagdrempelige ontmoetingsplek voor

buurtbewoners en/of voor bepaalde mensen die in kwetsbare posities verkeren. In het
beleidsplan POW 2006 wordt de doelstelling als volgt geformuleerd:

Op grond van het evangelie present willen zijn bij de meest kwetsbare mensen met grote
maatschappelijke problematiek en hen ondersteunen in hun inzet voor een menswaardig
bestaan en in hun strijd om het behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun
bestaan bepalen.
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Wijkpastors trekken op met mensen die om een of andere reden steun kunnen
gebruiken. Hun vertrekpunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen hen en de
mensen die zij ondersteunen voor de kwaliteit van de relaties waarin ruimte gemaakt wordt
voor trage levensvragen. Wijkpastors gaan er van uit dat deze mensen verlangen naar
volwaardige deelname binnen sociale contexten zodat zij hierdoor tot ontplooiing kunnen
komen. Wijkpastors vragen zich af of er binnen deze contexten verborgen vindplaatsen van
hoop en kracht te vinden zijn die ruimte zouden kunnen bieden aan deze mensen (IJzerman,
2006). De kwaliteit van de ontmoetingen kan in wederkerigheid betekenisgevend worden. Dit
hangt samen met de hele context en wijkpastors bewegen zich hier radicaal naar toe; de buurt
en haar bewoners moeten uitwijzen welke richting het opgaat (Baart, 2001). Hierbij is het van
belang dat wijkpastors zich bewust worden van hun eigen bindingen (referenties) en
confrontaties die deze ontmoetingen zouden kunnen hebben voor hun eigen-zijn. Binnen de
presentiemethode wordt dit exposure genoemd; het proces waarin men zich als het ware leeg
maakt en zoveel mogelijk ontdoet van eigen referenties waardoor men zich zoveel mogelijk
naar de ander toe kan bewegen (IJzerman, 2002). De exposure is een proces waarin
verschillende fasen worden doorlopen:
1. Een innerlijke worsteling over eigen oordelen die beheerst of onderdrukt worden.
2. Ruimte leren maken voor het vreemde/anderen.
3. Het vreemde/anderen leren toelaten.
4. Toewijding aan het vreemde/anderen.
Het is een voortdurende reflectie van de wijkpastors over de werking van de buitenwereld op
hun eigen binnenwereld.

2.3 Een vergelijking
Humanistisch geestelijk werkers en wijkpastoraal werkers bieden beide ondersteuning
aan mensen bij hun existentiële kwesties en trage levensvragen. Tijdens deze contacten geven
beide ruimte aan het eigen proces en verantwoordelijkheid van de mensen die zij bijstaan.
Daarnaast reflecteren beide op hun eigen normatieve professionaliteit.
Een verschil tussen wijkpastoraal werk en humanistisch geestelijk werk is dat
wijkpastoraal werkers buiten instituties in de samenleving zelf werkzaam zijn en dan met
name in gebieden en op plekken waar zij kunnen verwachten dat zij achterstelling en
kwetsbare (groepen) mensen zouden kunnen ontmoeten (IJzerman 2006). Het present zijn in
het publieke domein stelt hen in de gelegenheid om in contact te kunnen komen met mensen
in de marge en hen bij te staan. Humanistisch geestelijk werkers verlenen over het algemeen
binnen instituties ondersteuning aan mensen. Zij zouden zich in hun werkgebied binnen
instituties echter tevens op kunnen houden in publieke domeinen, zoals luchtplaatsen,
kantines, activiteitencentra enz.. Publieke domeinen in buurten en instituties zouden tot het
werkterrein van zowel wijkpastoraal als humanistisch geestelijk werk kunnen behoren. Deze
plekken zouden ontmoetingsmogelijkheden kunnen bieden met mensen in de marge. Een
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kanttekening bij het wijkpastoraal werk is dat hoewel wijkpastoraten in kwetsbare delen van
de samenleving zelf zijn gesitueerd, niet elke wijkpastor zich (meer) in het publieke domein
begeeft. Dit komt onder andere door tijdsdruk en meer projectmatige invullingen van het
werk.8
Een overeenkomst is dat zowel binnen wijkpastoraal werk als humanistisch geestelijk
werk aan mensen in hun context zeggingskracht wordt toegekend. Bij wijkpastoraal werk
gebeurt dat vanuit een radicale gerichtheid vanuit de presentie op de context zelf en binnen
humanistische perspectieven kan hier vanuit een diverse humanistische gerichtheid vorm aan
gegeven worden zoals ik in 2.1 kort heb aangestipt.
Een verschil is dat de levensbeschouwelijke oriëntatie van de wijkpastors geworteld is in
een christelijke traditie. Zij ontmoeten vanuit hun eigen gemeenschappelijke geloofskaders
(protestants en katholiek) andere geloofskaders (zoals bijvoorbeeld de islam). Humanistisch
geestelijk werkers doen hun werk vanuit de denominatieve verbondenheid van het HV of
vinden andere (zelfstandige of organisatorische) verbanden waarin zij zich thuis voelen. Zij
stellen humanistische uitgangspunten zoals ik in 2.1 heb beschreven centraal, maar er zijn wel
onderlinge nuanceverschillen. Jorna (2008) spreekt in dit verband van een bricolage-cultuur
waarin mensen hun eigen levensbeschouwing vanuit diverse invalshoeken bijeengaren (uit
bijvoorbeeld religie, ideologie, filosofie, kunst, spiritualiteit). Binnen humanistische stromingen
is een spanwijdte tussen inclusief en exclusief humanisme. Exclusief humanisme streeft een
ongodsdienstige levensbeschouwing na, terwijl binnen inclusief humanisme humane waarden
centraal worden gesteld die zich ook in religies en niet-westerse culturen kan manifesteren.
Humanisme staat dan niet voor ongodsdienstigheid maar voor een ondogmatische houding
waarin ruimte is voor pluraliteit en verschillende overtuigingen en achtergronden (HV 2011).
Als aankomend humanisticus voel ik mij verbonden met een inclusief humanisme waarin
(humanistische) waarden natuurlijkheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid,
solidariteit en medemenselijkheid een centrale plek krijgen die binnen contexten (praktisch)
uitgewerkt kunnen worden. Ik ga er vanuit dat ieder mens zijn eigen (impliciete of expliciete)
geloofskader heeft die in min of meerdere mate aan kan sluiten bij geloofstradities. Hierbij zal
de een zich meer en de ander zich minder of helemaal niet betrokken voelen bij bepaalde
geloofsgemeenschappen en/of ideologische groeperingen. Hiermee is nog niet gezegd hoe
mensen zich hiertoe verhouden. Enerzijds kan het zijn dat men veel steun ervaart van zijn of
haar geloof (gemeenschap/groepering) anderzijds kunnen religies, ideologieën, denkwijzen of
gemeenschappen druk uitoefenen op mensen. Tijdens mijn geestelijke begeleidingsstage heb
ik een traditionele christelijke gerichtheid ervaren maar ook diversiteit onder wijkpastors en
waren er verschillende bronnen (zoals filosofie, literatuur, voorbeeldfiguren) waar zij uit putten
om richting te geven aan hun levensbeschouwing. In die zin kan er tevens onder religieuzen
sprake zijn van geïndividualiseerde en gedetraditionaliseerde levensbeschouwingen en zouden
zij zich aangesproken kunnen voelen door een inclusief humanisme.
8
Het POW werd van oudsher gefinancierd door de kerken, maar zij moeten steeds vaker op zoek naar alternatieve
financiering via fondsen en subsidies. Hierdoor worden werkers steeds meer gedwongen om via bepaalde richtlijnen
(en overheidsinvloed) hun werk uit te voeren. Duurzaamheid, continuering in het bijstaan van mensen kan hierdoor
onder druk komen te staan.
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De belangrijkste gemene deler tussen het humanistisch geestelijk werk en het
wijkpastoraal werk is de nadruk op de trage levensvragen en het zoeken naar coherentie in
individuele levensgeschiedenissen die bijdragen aan zingevingsprocessen. Het belangrijkste
verschil is dat wijkpastoraal werkers zich expliciet richten op de meest kwetsbare (groepen)
mensen in de samenleving zelf, terwijl humanistisch geestelijk werkers meestal binnen
instituties (vaak via een aanbod) mensen bijstaan. In het vervolg van deze scriptie gebruik ik
de term geestelijk werk(er(s) waar ik zowel religieus als humanistisch geestelijk werkers mee
bedoel.9

2.4 Zingeving
De gedachte dat de mens een zingevend wezen is wordt door verschillende bronnen
bevestigd en rond deze thematiek kan uit veel (historische) contexten worden geput (zoals
religieuze, filosofische en ideologische). Binnen humanistische stromingen wordt de mens
gezien als een subjectief, belichaamd en betekenisgevend wezen dat zelf vorm geeft aan zijn
leven

binnen

bepaalde

culturele

en

maatschappelijke

contexten.

Dit

mensbeeld

is

voortgekomen uit een humanistische westerse traditie die zijn oorsprong heeft in de Romeinse
tijd (Derkx, 1993). Na WOII ontstaat een existentialistische opvatting over de mens; de mens
is wat hij van zichzelf maakt (Sartre, 1946). De mens is zoals hij zichzelf denkt en zoals hij
zichzelf wil, een project dat zichzelf subjectief beleeft. De mens heeft een vrije keus en is ten
volle verantwoordelijk voor zijn daden. Sartre stelt dus dat de mens zijn eigen zingeving
construeert. Volgens Baumeister (1991) wisten existentialisten echter wel dat dit een
onmogelijk ideaal was, omdat zingeving verworven wordt binnen sociale en culturele
contexten. De mens kan op zijn hoogst kiezen tussen zingevingskaders die binnen zijn context
worden aangereikt. Het maken van keuzes is onvermijdelijk en het is daarom volgens
existentialistische opvattingen van belang om bewust te kiezen en geen zingevingskaders
onkritisch en automatisch aan te nemen. Baumeister (1991) neemt dit als basis voor het
uitwerken van het begrip zingeving.
Alma en Smaling (2010)

gebruiken de term zingeving in ruime zin, zij zien dit niet

alleen als een cognitieve, intentionele en autonome mentale act maar tevens als zinervaring
(wat een mens kan overkomen) en zinbeleving (emotionele, affectieve aspecten). Daarnaast
maken zij een onderscheid tussen alledaagse en existentiële zingeving. Alledaagse zingeving
vindt plaats in allerlei situaties, volgens hen zijn wij ons niet zo bewust van deze
zingevingsvormen en reflecteren wij er niet op omdat de alledaagse werkelijkheid meestal
vanzelfsprekend en hanteerbaar voor ons is. Bij existentiële zingeving gaat het om
levensvragen, hierbij kan een levensbeschouwing als achterliggend zingevingskader spelen. Zij
definiëren een levensbeschouwing als een reflectieve en cognitieve gerichtheid op het leven die
inhoudelijk vorm wordt gegeven. Volgens Jorna (2008 p. 21) zijn levensbeschouwingen in onze
9
Hiermee breng ik religieuze en humanistisch geestelijk werkers onder een noemer, dat heeft in deze scriptie een
praktische relevantie. De term werker spreekt mij meer aan dan de termen verzorger en begeleider omdat dit teveel
een bepaalde gerichtheid van het geestelijk werk aangeeft die de eigen kracht, mogelijkheden, competenties enz. van
mensen zelf en gelijkwaardige samenspraak te kort zou kunnen doen. Een geestelijk werker zou zorg, begeleiding,
steun, praktische hulp enz. kunnen verlenen maar dat staat niet bij voorbaat vast.
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tijd geïndividualiseerd en gedetraditionaliseerd. In het onderzoeksrapport van de WRR Geloven
in het publieke domein (2006) stelt Kunneman dat bijna tweederde van onze bevolking een
ongebonden

zingevingsstijl

aanhangt

die

los

staat

van

religieuze

of

andere

levensbeschouwelijke referentiekaders. De definitie van (existentiële) zingeving van Alma en
Smaling (2010) biedt ruimte aan een breed palet van zingevingsstijlen:

Een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in een
breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, waardevolheid,
verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning,
zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.

Bij doelgerichtheid gaat het om zowel bereikbare doelen als streefdoelen, een streefdoel
kan richtinggevend zijn en voortvloeien uit een gevoel je bestemming te hebben gevonden.
Het ervaren van samenhang maakt de wereld hanteerbaar en begrijpelijk waardoor men zich
er vertrouwd mee kan voelen. Ook het ervaren van samenhang tussen mensen onderling (wat
is mijn plek) en binnen het eigen levensverhaal zijn zingevende aspecten. Bij waardevolheid
kan het gaan om iets van ethische of esthetische of een andere waarde en om eigen waarde
(zelfcompassie, zelfaanvaarding, zelfzorg). Verbondenheid wordt

gezien als een soort

persoonlijk beleefde samenhang, het kan hierbij gaan om sociale verhoudingen of dialogische
relaties. Bij sociale verbondenheid gaat het tevens om het zien van de alteriteit van anderen.
Ook transcendentie kan zingevend zijn en verschillende vormen aannemen (verticaal,
horizontaal en immanent). Dit houdt verband met het overstijgen van het alledaagse en het
eigenbelang, het exploreren van het nieuwe en het onbekende en het ervaren van
verwondering. Volgens Halsema (2005) is het specifiek voor horizontale transcendentie dat het
intermenselijk is, het komt tot stand in relatie met een of meer anderen. Zij gaat er van uit dat
het een menselijke behoefte is om zich open te stellen voor het anderen. Horizontale
transcendentie biedt een basis voor respectvolle uitwisselingen waarbinnen ook de eigen
begrensdheid wordt erkend. Deze begrensdheid leidt tot een bepaalde houding ten opzichte
van zelf en ander, die ruimte laat aan verschillende invullingen. Transcendentie is dan dat wat
op basis van die intersubjectieve verhouding tot stand kan komen. Dat kan een goed gesprek
zijn maar dat kan zich ook uiten in hoe wij met elkaar omgaan. Competentie en het besef dat
je adequaat kan handelen en hier voldoende controle over hebt draagt bij tot het ervaren van
zin. Met een verstandelijke competentie ben je in staat samenhang te zien of aan te brengen,
een empathische competentie draagt bij aan het ervaren van sociale verbondenheid en een
normatieve competentie bij het nemen van verantwoordelijkheid. Het verlangen naar
erkenning zowel door de ander als door jezelf draagt tevens bij aan het ervaren van een zinvol
leven. De bovengenoemde elementen van zingeving kunnen een motiverende werking hebben
om je leven vorm te geven en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Deze ervaringen kunnen
bijdragen aan een gevoel van welbevinden.
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Deze begrippen relateren Alma en Smaling aan existentiële zingeving en daaraan
gerelateerde levensvragen. In deze scriptie onderzoek ik hoe existentiële zingeving in
alledaagse ontmoetingen tussen geestelijk werkers en mensen in de marge in het publieke
domein vorm krijgt. Ik poog inzicht te krijgen hoe dit tot stand zou kunnen komen en hoe
geestelijk werkers hieraan bij zouden kunnen dragen. Zouden er binnen triviale en alledaagse
ontmoetingen tevens essentiële aspecten van zingeving te vinden zijn? En zouden kennis en
inzicht rond deze thematiek handvatten kunnen bieden aan humanistisch geestelijk werkers
om hun handelingsmethodes hier mee uit te breiden en welke betekenis zou een kleine
verhalenbenadering hierbij kunnen hebben?
Een opmerking die ik tot slot wil maken is dat deze manier van kijken naar zingeving
voortgekomen is uit onze westerse traditie. Ik ontmoet in het publieke domein mensen die hun
wortels elders hebben en ik vraag mij af of zij zingeving op een zelfde manier definiëren. Ik wil
om die reden open blijven staan voor andere inzichten rond het begrip zingeving. De Groot
(2006) verwijst in dit verband bijvoorbeeld naar de Afrikaanse Ubuntu filosofie waar een mens
pas een mens wordt door andere mensen. Als mensen elkaar groeten zeggen zij: ‘ik zie je,’ en
als tegengroet antwoorden zij: ‘hier ben ik.’ Het Cartiaanse denken: ik denk dus ik ben wordt
in de Ubuntu filosofie vervangen door ik ben omdat wij zijn en verschilt wezenlijk van onze
westerse manier van denken.

2.5 Het grote en kleine verhaal
Bij narratieve perspectieven op de mens wordt uitgegaan dat het vertellen van verhalen
een essentieel onderdeel is van ons mens-zijn. Via het vertellen van verhalen geven mensen
zichzelf, hun leven en de wereld om zich heen vorm en betekenis (Bruner, 1990; Polkinghorne,
1988). Narratieve onderzoekers hebben uiteenlopende opvattingen over wat een verhaal is en
wat de functie van een verhaal kan zijn. Met betrekking tot dit onderzoek maak ik gebruik van
de levende verhalenbenadering zoals uiteengezet door Ochs en Capps (2001). De focus op
deze benadering is relevant omdat ik bestudeer of existentiële zingeving binnen alledaagse en
levende contexten plaatsvindt en welke rol het grote en kleine verhaal hierbij innemen.
Volgens Ochs en Capps (2001) is er een continuüm tussen grote en kleine verhalen, hiermee
brengen zij een groot scala aan verhaalkenmerken en benaderingen onder een handzame
koepel. In deze paragraaf beschrijf ik wat zij onder een groot verhaal verstaan in relatie tot het
belang hiervan voor (humanistisch) geestelijk werk en kritiek hierop. Vervolgens beschrijf ik
kenmerken van het kleine verhaal en verken ik of deze benadering aan zou kunnen sluiten bij
alledaagse existentiële zingevingsprocessen van mensen in de marge in het publieke domein
(buiten instituties) als mogelijk nieuw te ontsluiten gebied voor humanistisch geestelijk werk.
Als benadering wordt er met betrekking tot het grote verhaal van uit gegaan dat het
leven ordelijk, gestructureerd

en doelgericht is, of tenminste gemaakt kan worden.

Kenmerkend

verhaal

voor

het

grote

is

dat

er

verbindingen

worden

gelegd

tussen

gebeurtenissen en deze worden via plots tot een coherent geheel gesmeed. Het grote verhaal
wordt gestructureerd met een begin, een midden en een eind. Het grote verhaal gaat over iets
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uit het verleden of een hypothetische toekomst. Het wordt door één verteller over persoonlijke
ervaringen buiten de context in tijdelijke causale ordening met een hoge vertelbaarheid
geconstrueerd en er wordt een zekere en constante morele positie ingenomen (Sools, 2010).
Het grote verhaal sluit aan bij de gespreksvoering in het geestelijk werk. Geestelijk werkers
voeren gesprekken met mensen die gericht zijn op de zingevende ervaring om coherentie in
hun levensgeschiedenissen aan te brengen. Volgens Ochs en Capps (2001) worden
gebeurtenissen tijdelijk en logisch gevormd in persoonlijke verhalen en dragen zij bij aan het
tot stand brengen van samenhang tussen verleden, heden en de dingen die nog staan te
gebeuren. De mogelijkheden voor zingeving wordt door Freeman (2006) verwoord als
belangrijke meerwaarde van het grote verhaal. De verbindende functie van het grote verhaal
wordt door Sools (2010) gezien als een belangrijk middel tot zingeving. Samenhang vinden in
levensgeschiedenissen kan bijdragen aan zingeving.
Twee kritiekpunten bij het grote verhaal zijn de vooronderstelde coherentie en
compleetheid ervan, waarbinnen slechts één verhaal verteld wordt en andere verhalen uit het
zicht verdwijnen (Sools, 2010; Ochs en Capps, 2001). Zulke narratieven krijgen volgens Ochs
en Capps (2001) een mate van samenhang door foreshadowing en backshadowing. Bij
foreshadowing wordt

het heden in een reeds bepaalde toekomst gesitueerd en bij

backshadowing speelt die bepaaldheid met terugwerkende kracht ook een rol, gebeurtenissen
worden zo verteld dat men had kunnen weten hoe en wat. Ochs en Capps (2001) stellen dat
de voorstelling die hiermee wordt gemaakt dat het leven gestructureerd, ordelijk en
doelgericht verloopt ons wederzijds begrip beïnvloedt en dat dit een mate van psychologische
geslotenheid oplevert. Het menselijke verlangen om een groot verhaal te vertellen waarin
gebeurtenissen coherent binnen een structuur passen kan spanning opleveren. Spanning die
aarzelingen,

onzekerheden

en

conflicterende

gevoeligheden

kunnen

oproepen,

zouden

onderdrukt of vermeden kunnen worden door de behoefte om grip te krijgen of te houden op
de complexiteit van ervaringen en gebeurtenissen.
Binnen existentiële gespreksvoering zou er ruimte gemaakt kunnen worden voor die
spanning. Ochs en Capps (2001) gaan er net als Sools (2010) vanuit dat er binnen die
zogenaamde lineaire coherente verhaalconstructies ook gebeurtenissen te vinden zijn die
ambigue, conflictueus en onstabiel zijn. Verhalen kunnen steeds worden herzien en ook het
niet-weten kan er in huizen. Deze tendensen kunnen volgens Ochs en Capps door
sideshadowing aan het licht komen. Door toe te laten dat er misschien ook (nog) iets anders
heeft plaatsgevonden, zou het verleden herzien kunnen worden. Iets wat was kwijtgeraakt
(vergeten, over het hoofd gezien) zou hierdoor weer kunnen worden opgenomen in het
verhaal. Dit biedt ruimte om eventuele dwang van coherentie en veeleisendheid van
compleetheid los te laten. Als geestelijk werkers zich in hun gespreksvoering te veel (of te
snel) richten op samenhang en structuur, dan kan dit de complexiteit van het leven mogelijk te
kort doen en zou dit zingeving zelfs in de weg kunnen komen te staan. Jorna (2009) stelt het
belang aan de orde dat je het als humanistisch geestelijk werker tijdens gesprekken moet
kunnen uithouden in chaos, het niet weten, het dubbelzinnige enz.. Dit betekent dat zij ook
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eigen referenties en coherentie (houvasten in het eigen denken) zouden moeten kunnen
loslaten.
Het kleine verhaal gaat als benadering uit van een open en/of ruimtelijke organisatie
van het verhaal. Vertellers nemen hierbij onzekere, vloeiende of dynamische morele posities
in. Het zijn gedeelde ervaringen tussen meerdere vertellers, zij geven met elkaar nog aan de
gang zijnde gebeurtenissen vorm en dit gebeurt in lokale contexten. Het kleine verhaal komt
volgens Ochs en Capps (2001) tot stand in dagelijkse uitwisselingen tussen mensen, het zijn
gesprekken waarbij men van te voren niet weet waar het naar toe zal gaan. Kleine verhalen
worden tijdens interacties tussen verschillende mensen in co-vertellingen gemaakt en opnieuw
gedefinieerd (co-creatie). Ochs en Capps (2001) stellen dat mensen niet automatisch meegaan
in verhalen van anderen, ze kunnen er ook kritiek op hebben, het niet eens zijn met bepaalde
standpunten enz.. Mensen kunnen tijdens deze uitwisselingen verrast worden of geschokt
raken door het mogelijke onverwachte.
De kleine verhalenbenadering heeft als inzet om nieuwe domeinen te ontsluiten voor
narratief onderzoek, zoals bijvoorbeeld sms-verkeer tussen adolescenten (Georgakopoulou,
2006). Het nieuwe domein dat ik in deze scriptie wil aanboren zijn interacties tussen geestelijk
werkers en mensen in de marge in het publieke domein. Mogelijk is er in dit domein in plaats
van een grote verhalenbenadering een andere verhaalvorm nodig om aansluiting te vinden bij
mensen in de marge. Wellicht staat niet het grote verhaal centraal maar zouden kleine
verhaalconstructies een middel kunnen zijn die bij zouden kunnen dragen aan zingeving. Het
werken vanuit de presentie in het publieke domein is een manier om in contact te komen met
mensen die in de marge. Dit kunnen mensen zijn bij wie het soms niet lukt om op een bepaald
abstractieniveau over persoonlijke ervaringen en existentiële levensvragen te spreken, of
mensen die niet gewend zijn om op zo`n manier over eigen levenservaringen te praten en/of
dat niet zien zitten, of mensen die zo diep in de narigheid zitten dat ze niet toekomen aan
existentiële gesprekken over hun levensvragen, of mensen die geen kans zien of geen gevoel
hebben voor een gesprek buiten hun dagelijkse context om te reflecteren op hun
levenssituatie. Om aansluiting te vinden bij deze mensen zou een narratieve kleine verhaal
benadering wellicht een ingang kunnen bieden. Zoals uit het onderzoek van Van der Zwaard
(2010) in een kopieerwinkel (dat als publiek domein wordt beschouwd) is gebleken kunnen
interacties en ontmoetingen in deze context bijdragen aan zich vertrouwd en thuis voelen en
hiermee alledaagse zingeving ondersteunen. Daarnaast leveren inzichten rond kleine verhaal
benaderingen bij aan geestelijk werk in het algemeen. Voor geestelijk werkers die in het
publieke domein hun werk vorm geven kunnen inzichten rondom het kleine verhaal wellicht
bijdragen aan zingeving van de mensen die zij er ontmoeten. Daarnaast zou kennis over een
kleine verhalenbenadering mogelijkheden kunnen bieden aan geestelijk werkers om gehoor te
geven aan gemarginaliseerde stemmen van mensen en hiermee humanisering kracht bij
zetten. Binnen de dynamiek van alledaagse ontmoetingen in het publieke domein spelen
(lokale) contexten een rol. In het volgende hoofdstuk beschrijf ik in dit verband verschillende
aspecten van contextualiteit.
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Mensen bevragen elkaar op wat ze leuk en belangrijk vinden, dat doen ze iedere dag. Daar
kijken we overheen of we vinden het onbelangrijk. Maar juist daar moet je als samenleving je
power aan ontlenen.
Hans Boutellier

Narratives are composed for particular audiences at moments in history, and they draw on
taken-for-granted discourses and values circulating in a particular culture.
Catherine Kohler Riessman
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3 Alledaagse ontmoetingen in context
In dit hoofdstuk beschrijf hoe narratieven complex met elkaar samenhangen, elkaar in
en kunnen uitsluiten en versterken of verzwakken. Dit doe ik door het begrip contextualiteit uit
te werken aan de hand van de theorie van Walker (2007). Volgens haar zijn narratieven
moreel geladen; zij verbindt hier eigen agency (zelfsturing, het vermogen om te oordelen en
keuzes te maken) en verantwoordelijkheden aan en zij maakt narratieve ruimte hierbinnen
zichtbaar. Vervolgens zoom ik in op het publieke domein als sociaal fysieke ruimte, omdat dit
de plaats is waar het in dit onderzoek om draait. Publieke domeinen zouden mogelijkheden
kunnen bieden aan geestelijk werkers om mensen in de marge te ontmoeten. Tot slot besluit
ik dit hoofdstuk met een beknopte weergave van de concrete onderzoekscontext die ik relateer
aan mijn persoonlijke context.

3.1 Narratieve ruimte
Contextualiteit neemt in de theorie van Walker (2007) over moraliteit een belangrijke
en complexe plaats in. Zij stelt dat mensen hun leven binnen contexten vorm geven en dat zij
hierbinnen bepaalde en verschillende rollen, posities en identiteiten krijgen en innemen.
Volgens haar spelen binnen deze contexten hiërarchische machtstructuren een rol en ontstaan
er herkenbare en noodzakelijke identiteiten. Rollen, posities en identiteiten zorgen ervoor dat
wij onszelf en anderen herkennen en dat wij onszelf hiermee kunnen identificeren. Herkenbare
identiteiten lokken voorspellingen en verwachtingen uit over wat we (moeten) doen, welke
verantwoordelijkheden wij hebben en hoe we zullen reageren op bepaalde situaties, maar er is
niet precies gedefinieerd hoe er gereageerd zal worden. Als we aangehouden worden door de
politie omdat we in het donker zonder licht rijden kunnen we een bon verwachten maar dat
hoeft nog niet altijd zo uit te pakken. De politie heeft de verantwoordelijkheid om veiligheid op
straat te waarborgen maar hij heeft hierin de ruimte om het bijvoorbeeld te laten bij een
waarschuwing.
Walker (2007) stelt dat er binnen contexten dominante stemmen aanwezig zijn die
bepalen welke andere stemmen meetellen en welke niet. Hierbij kunnen bepaalde (groepen)
mensen onderdrukt worden en kan hun identiteit noodzakelijk worden gemaakt. Hun stemmen
moeten in de marge blijven. Mensen die zonder verblijfsdocumenten in Nederland aanwezig
zijn belanden bijvoorbeeld in de zogenoemde illegaliteit. Hun identiteit wordt door regelgeving
tot een illegaal gedwongen, hun stem verdwijnt vaak in de marge en wordt niet of nauwelijks
meer gehoord. Sommige mensen krijgen dus identiteitskenmerken vanuit een ondergeschikte
positie toebedeeld en kunnen onder gezag of controle van anderen komen waarbij ze bloot
gesteld kunnen worden aan macht en misbruik. Hierdoor kunnen zij in privésferen terecht
komen en kunnen deze contexten buiten externe kritiek gehouden worden. Het normaliseren
van dit soort praktijken kan hierbij versterkend werken. Prostitutie is in onze samenleving
bijvoorbeeld een erkend beroep geworden (genormaliseerd), hierdoor kunnen vrouwen uit
landen die binnen de Europese Unie vallen zoals het Oostblok op een legale manier in de
25

prostitutie terecht komen en is praktisch niet meer te achterhalen of hier dwang achter zit
(Daalder, 2007). Vrouwen kunnen zodoende in privésferen terecht komen en er kan geen
externe kritiek meer uitgeoefend worden op deze praktijken.
Noodzakelijke identiteiten worden volgens Walker (2007) gecreëerd en gehandhaafd in
een complex van sociale overeenkomsten en betekenisgevende kaders waaraan ze verbonden
zijn. Mensen vinden zichzelf hierin en worden onderworpen aan hun identiteit. Ze worden zich
er bewust van dat zij die identiteit hebben omdat zij zo door anderen herkend en
aangesproken worden. Iemand zonder verblijfsdocumenten kan zoals ik hierboven liet zien
worden aangesproken als een illegaal. Sterke aanwijzingen zijn bij de geboorte bijvoorbeeld
fysieke kenmerken. Binnen sociale en culturele contexten zijn vaak verwachtingen en rollen
verbonden aan het feit of men als jongen of als meisje wordt geboren en hoe daarmee dient te
worden omgegaan. Walker (2007) noemt dit soort mechanismen naturalisatiepatronen die zij
in veel hedendaagse situaties terug ziet. Identiteiten kunnen gebaseerd worden op gender of
afkomst en verbonden worden met bepaalde andere kenmerken. Marokkaanse jongens roepen
in onze huidige context bijvoorbeeld allerlei connotaties op en er is een kans dat zij bij
voorbaat al op een bepaalde manier kunnen worden bejegend en zodoende onderworpen
worden aan deze identiteit.
Volgens Walker (2007) is het van belang om goed te kijken naar contexten zodat
zichtbaar kan worden welke relevante feiten er mee spelen rondom machtsrelaties en verzet,
wie er macht heeft over wie, wie wat moet doen voor wie en wie de macht heeft om te zeggen
wat er moet gebeuren. Deze feiten gaan niet over mensen maar ze spelen zich af tussen
mensen. Asymmetrische relaties en onevenwichtig epistemisch gezag die sommigen over
anderen hebben en de verstilde of afwezige stem van ondergeschikten dienen serieus
genomen worden door degene met macht en gezag. Zij stelt dat specifieke morele aanspraken
voortkomen uit ons contact of de relatie die we met anderen hebben wiens belangen
kwetsbaar zijn met betrekking tot onze handelingen en de keuzes die wij maken. Volgens haar
zijn wij verplicht om te reageren als er binnen omstandigheden of in relaties een bepaalde
afhankelijkheid jegens ons aan het licht komt. Wij zouden morele standpunten moeten
innemen met duidelijke expressieve, interpretatieve en (waar mogelijk) samenwerkende
kenmerken. Bijvoorbeeld als wij signaleren dat bepaalde (groepen) mensen buiten de boot
dreigen te vallen in onze samenleving.
Aanspraken of verantwoordelijkheden kunnen echter conflicterend zijn met de integriteit
van mensen en hun eigen behoeften en agency. Om die reden kunnen we volgens Walker
(2007) niet anders dan selectief zijn en kunnen we dankzij die keuzes reflecteren op onze
morele identiteit en deze verfijnen. Zij zijn verbonden met de relatie die we met de ander
hebben, verwachtingen en vertrouwen die zijn ontstaan, de wederzijdse betekenis die er aan
wordt toegekend en aan dat waar wij waarde aan hechten. Sommige keuzen bevestigen onze
waarden en principes, andere kunnen tot kritiek en herinterpretatie leiden. Walker (2007)
hanteert een ruim begrip voor verantwoordelijkheid en wil in contexten sporen volgen wie
waar verantwoordelijk voor gehouden kan worden. Hiermee kan er inzicht verkregen worden
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over hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn in de samenleving. Een wijkpastor die zich in het
publieke domein ophoudt heeft bijvoorbeeld een andere verantwoordelijkheid dan een
buurtbewoner, de buurtagent, de gemeenteambtenaar, de school, de verhuurder enz.. Zij
kunnen

echter

wel

vanuit

hun

eigen

rollen

en

posities

en

daaraan

gerelateerde

verantwoordelijkheden met elkaar samenwerken in verband met bijvoorbeeld mensen in de
marge.
Walker (2007) gaat er vanuit dat agency en autonomie van mensen gerelateerd zijn aan
contexten waar in- en uitsluiting een rol spelen. Hiermee geeft zij een gedifferentieerdere
opvatting rondom de eigen verantwoordelijkheid dan het HV die aan het oordelende vermogen
van de mens een totale eigen verantwoordelijkheid koppelt. Ik heb hierboven laten zien dat
hiërarchische machtstructuren dwingende vormen kunnen aannemen en dat eigen agency en
verantwoordelijkheid onder druk kunnen komen te staan. Het is van groot belang voor
humanistisch geestelijk werkers dat er naast nabije aandacht voor mensen tevens een
gerichtheid is op de context waarin zij werken en eventuele mogelijkheden voor humanisering.
Humanisering is een centraal begrip binnen de humanistiek. Het streven om een rechtvaardige
wereld dichter bij te brengen voor alle mensen zou in de termen van Walker (2007) als een
verantwoordelijkheid kunnen worden opgevat. Binnen het streven naar een humane wereld
maakt de humanistiek keuzes en worden richtingen bepaald. In verband met het humanistisch
geestelijk werk zou de focus verbreed kunnen worden buiten de instituties in de samenleving
zelf. Zij zouden mensen in de marge op microniveau bij kunnen staan met betrekking tot hun
zingeving en op mesoniveau aandacht kunnen vragen voor gemarginaliseerde stemmen.
Hiermee zou er recht gedaan kunnen worden aan hun menselijke waardigheid.
Met betrekking tot mijn onderzoek naar het kleine verhaal in het publieke domein, in
relatie tot zingeving, is het van belang om oog te hebben voor deze complexe processen. In
lokale contexten spelen verschillende discoursen en rollen en posities een rol. Hierin resoneren
verhaalconstructies die dwingende maar ook bevrijdende vormen kunnen aannemen. Mensen
kunnen, zoals ik hierboven heb laten zien, ondergeschikt gemaakt worden aan dominante
discoursen in contexten. Kleine verhaalconstructen in het publieke domein kunnen narratieve
ruimte bieden aan diversiteit. Deze worden in de gewone dagelijkse interactie tussen mensen
gecreëerd en kunnen in co-vertellingen worden bekritiseerd, bereflecteerd en van richting
veranderen (Ochs en Capps 2001). Dit kan ruimte bieden aan een pluriforme stem die bij zou
kunnen dragen aan zingeving.

3.2 Sociaal fysieke ruimte
Het publieke domein is de ruimte die door iedereen gebruikt kan worden zoals
bijvoorbeeld het plein, het park, de bibliotheek, een wachtkamer bij een dokterspraktijk en het
café. Het zijn plekken waar allerlei mensen elkaar min of meer toevallig tegen komen. Hajer en
Reijndorp (2001) definiëren het publieke domein als ‘die plaatsen waar een uitwisseling tussen
verschillende maatschappelijke groepen kan plaatsvinden en ook daadwerkelijk plaatsvindt.’
De laatste tijd is het publieke domein vanuit met name een sociologisch perspectief onder de
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aandacht gekomen en is er een tegengeluid aan cultuurcritici, filosofen en sociologen die
dergelijke plaatsen als niet-plaatsen definiëren. Hajer en Reijndorp (2001) verwijzen in dit
verband naar de Franse antropoloog Augé die publieke domeinen als quasi-machinale
doorgangsruimten ziet die hij afzet tegen antropologische plaatsen die sociaal en historisch zijn
ingebed. Volgens Augé ontberen deze niet-plaatsen essentiële kenmerken om werkelijk
plaatsen genoemd te kunnen worden. Men brengt er hoogstens wat tijd door maar ze zijn
betekenisloos en volgens hem ontmoet niemand elkaar daar werkelijk. Jans (2008) wijst op
denkers die de stedelijke openbaarheid in een geschiedenis plaatsen van een centrum van
beschaving

en

intellectuele

uitwisseling

(de

Griekse

polis)

naar

marktplaatsen

van

tegengestelde belangen en onoverzichtelijkheid. Belderok (2009) zet geïndividualiseerde
stedelijke omgevingen af tegen vormen van traditionele solidariteit als familie en burenhulp op
het platteland. Volgens Müller (2002) zijn visies op het stedelijke leven als onpersoonlijk,
oppervlakkig, vluchtig terug te voeren op klassieke sociologen als Tönnies, Durkheim en
Weber. De bovengenoemde gezichtspunten geven een negatieve invulling aan stedelijke
omgevingen en een eenzijdige visie op menselijke ontmoetingen in publieke domeinen. Binnen
hedendaagse discoursen wordt een gecompliceerder beeld over het leven in de stad gegeven.
Studies over het publieke domein geven een gelaagdheid in de sociale structuur weer waarin
uiteenlopende sferen of domeinen naast elkaar kunnen bestaan.
In relatie hiermee maken Hajer en Reijndorp een onderscheid tussen de openbare
ruimte en het publieke domein. Volgens hen stelt een publiek domein extra eisen en gaat het
om plekken die daadwerkelijk ontmoetingsgelegenheden en mogelijkheden bieden. Eisen die
bijdragen aan een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid, zoals bijvoorbeeld een parkwachter,
een (openstaand) hek of bankjes. Deze plekken worden door een mix en diversiteit aan
mensen gewaardeerd als plaatsen van een gedeelde ervaring. Het publieke domein heeft
volgens hen een bijzondere plaats in de samenleving. In het publieke domein komt men
allerlei mensen met verschillende (culturele) achtergronden tegen die in een beperkte ruimte
min of meer gedwongen worden om op de een of andere manier met elkaar om te gaan. Het is
de plek waar men een mix en een diversiteit van mensen tegen komt en waar men zich moet
verhouden tot ander gedrag. Volgens Van der Zwaard (2010) zouden publieke domeinen als
vanzelfsprekende ontmoetingsplekken in buurten kunnen fungeren. Plekken waar mensen met
een praktisch doel naar toe gaan, verzamel- en doorgangsplaatsen van onbekenden en vage
bekenden waar mensen soms niet meer doen dan naar elkaar kijken en de contacten over het
algemeen vluchtig zijn, maar waardoor toch een zekere vertrouwdheid ontstaat. Als mensen
elkaar vaker tegenkomen, gaan ze elkaar van gezicht kennen, ze worden vertrouwde
vreemden voor elkaar.
Jans (2008) maakt in dit verband een onderscheid tussen de ontmoeting als crash en
als clash. Bij de clash is de ander de vijand en gericht op het vernietigen of verzwakken van de
ander: de Kruistocht, de Heilige Oorlog of het Grote Gelijk. Hij heeft kritiek op deze benadering
waarbij (in zichzelf besloten, zelfgenoegzame) culturen elkaar slechts zouden kunnen
ontmoeten middels conflicten. Als alternatief noemt hij de crash, toevallige en soms
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confronterende ontmoetingen. Volgens hem schuren mensen in de openbare ruimte dagelijks
letterlijk langs elkaar heen. ‘We kijken elkaar in de ogen (snel, nieuwsgierig, onverschillig,
vijandig), we raken elkaar aan (vluchtig, intens, terloops), we ruiken elkaars geuren
(bedwelmd, met afschuw, exotisch), we raken met elkaar in gesprek (verplicht, formeel,
beleefd, warm).’ De crash is de persoonlijke ontmoeting die als een schok kan worden ervaren
en kan leiden tot bewustwording en tot zelfreflectie en dialoog. Jans stelt dat wij in staat zijn
om elkaar werkelijk te ontmoeten, onze eigen zwakten te erkennen en onze identiteitsschilden
af te leggen. Dan blijft de mogelijkheid van de ontmoeting zelf over.
Soenen (2006) volgde mensen in hun gewone doen en laten in een warenhuis,
winkelstraat,
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ontmoetingen en conflicten die ze onderweg tegen kwam. Zij kwam er achter dat binnen dit
soort contexten anonimiteit en herkenbaarheid samen kunnen gaan en dat zij kansen boden
aan ontmoetingen tussen stedelingen die op het gebied van afkomst, klasse en gender van
elkaar verschillen. Zij noemt dit een light versie van gemeenschap, niet-duurzame relaties
waar ook een mate van een thuisgevoel kan ontstaan. Ze geeft voorbeelden van kortstondige
gesprekken over koetjes en kalfjes die zij definieert zij als small talk, deze praatjes kunnen
een prettige sfeer creëren. Ze gaan verder dan het sec voeren van een instrumenteel gesprek
over bijvoorbeeld het kopen van schoenen en zo`n gesprekje kan ook een aanleiding zijn om
een langer gesprek te voeren. Small talk heeft vaak kenmerken van het kleine verhaal. Bij
small talk kan men kiezen om een gesprek wel of niet aan te gaan.10
Soenen (2006) maakt een onderscheid tussen verschillende sferen die in het publieke
domein kunnen ontstaan:
1. De privaat-relationele sfeer: relaties met intimi, vrienden en familie.
2.

De parochiaal-relationele sfeer: relaties op grond van (enige) gemeenschappelijkheid

tussen kennissen, collega`s en de buren.
3. De publiek-relationele sfeer: relaties en interacties tussen onbekenden.
Müller (2002) geeft een omschrijving van publiek relationele sferen die persoonlijke,
vriendelijke en intieme dimensies kennen. Mensen kunnen door triviale interacties op allerlei
manieren betrokken raken bij anderen. Hij kwam tot de ontdekking dat er bij het ogenschijnlijk
afstandelijk bekijken van de ander, de terloopse aandacht (bijvoorbeeld een glimlach tijdens
passeren) of het uitgebreid observeren van mensen, er sprake is van emotionele en reflectieve
betrokkenheid. Door informatie die men van waargenomen gedrag krijgt kan men de ander
identificeren en men kan dit betrekken op de eigen zelfpresentatie. Toevallige contacten
blijken meer te betekenen dan oppervlakkige nietszeggende interacties. Terloopse (impulsieve)
opmerkingen zoals het maken van een grap, een compliment maken, het delen van een
ervaring en het spontaan reageren op elkaar blijken van betekenis in onze dagelijkse omgang.
Gesprekken kunnen in het publieke domein ook langer duren. Persoonlijke problemen kunnen
worden verkend, men kan zich samen willen amuseren, ervaringen delen of de ander leren
kennen. Deze ontmoetingen worden volgens Müller (2002) geconstrueerd op basis van
10

Small talk is een term voor oppervlakkige praatjes. In deze scriptie gebruik ik term klein verhaal als benadering van
narratieven. Small talk heeft vaak kenmerken van het kleine verhaal.
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precieze observaties. Men probeert er op een reflectieve manier achter te komen hoe men zich
tot elkaar verhoudt. Binnen stedelijke complexe culturele contexten kan men niet meer uit
gaan van vaste en traditionele omgangspatronen en stedelingen gaan in onze tijd op zoek naar
eigen sociale verbanden. Zij eigenen het vreemde en onpersoonlijke toe door in het publieke
domein contact te maken en zij creëren zij plekken die voor hen sociaal en symbolisch van
waarde is.
Het publieke domein biedt tevens de keuzemogelijkheid om contact te vermijden. Van
der Zwaard (2010) benoemt beleefde onoplettendheid als belangrijk gedragsprincipe in het
publieke domein. Bij beleefde onoplettendheid is er wellicht een vluchtig oogcontact waarmee
men duidelijk maakt dat men zich bewust is van de aanwezigheid van de ander. Die
kortstondige aandacht wordt echter weer snel afgewend omdat er geen speciale interesse voor
die ander is. Dat is geen onverschilligheid maar een manier om elkaar met rust te laten. Deze
keuzemogelijkheid biedt ruimte aan mensen. In een ons-kent-ons cultuur kunnen mensen in
dwingende netwerkverbanden terecht te komen waar sociale controle en in- en uitsluiting een
rol kunnen spelen. In kleine homogene gemeenschappen zijn rollen en posities vaak duidelijker
maar valt men ook sneller uit de toon. Volgens haar biedt het publieke domein in meer
stedelijke omgevingen juist allerlei ontmoetingsmogelijkheden voor een diversiteit aan
mensen.

3.3 De concrete onderzoekscontext
Het onderzoek vindt plaats bij de twee wijkpastors Marianne en William die in de twee
Rotterdamse wijken Bloemhof en het Oude Westen werken.11 Deze omgevingen en kennis
daarover zijn een onderdeel van de onderzoekscontext en zullen mee spelen in de
ontmoetingen die de wijkpastors en ik in het publieke domein hebben en om die reden geef ik
een beknopte omschrijving.
Bloemhof is een vooroorlogse wijk in de deelgemeente Feyenoord te Rotterdam. Dit
gedeelte van de stad wordt vaak de boerenzij genoemd en verwijst naar het eind van de 19e
eeuw toen veel mensen uit Brabant en Zeeland naar de Maasoevers op Rotterdam Zuid
trokken voor werk. De wijk heeft ondanks recente nieuwbouw nog steeds een dorps karakter
en is bekend door haar sociale woningbouwprojecten uit het begin van de 20ste eeuw. Het
binnengebied is rustig en doet gemoedelijk aan, de wijk wordt omzoomd door drukke en soms
hectische winkelstraten. Het noordelijke gedeelte bestaat uit smalle straatjes met veel groen
en het zuidelijke gedeelte kent mede door de stadsvernieuwing ook verschillende pleinen.
Momenteel wonen er in Bloemhof ongeveer 14.830 mensen, daaronder is ongeveer 30%
autochtoon, 26% Turks, 11% Surinaams, 10% Marokkaans, 5% Antilliaans, 5% komt uit
geïndustrialiseerde landen en 13% uit niet geïndustrialiseerde landen. 47% van hen leeft van

11
In deze scriptie zijn alle namen om privacyredenen gefingeerd. Over precieze plaatsen zoals straatnamen blijf ik
onduidelijk. Bepaalde kenmerken van mensen benoem ik wel ter verlevendiging van de tekst en omdat ik er vanuit ga
dat bepaalde kenmerken mee kunnen spelen tijdens ontmoetingen. Bepaalde kenmerken die specifiek voor een
persoon zijn laat ik weg uit respect en om herkenning te voorkomen.
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een uitkering.12 Wijkpastoraat Bloemhof is gevestigd in een besloten buurtkerk en vanaf de
jaren zeventig van de vorige eeuw actief in de wijk. Elke ochtend komen er met name
Nederlandse ouderen koffie drinken en biljarten. Er is een tweewekelijkse lunch en een warme
maaltijd en een maandelijkse zondagsviering. Er werken drie wijkpastors binnen dit pastoraat,
twee

van

hen

staan

individuele

mensen

bij

en

zijn

actief

binnen

(professionele)

buurtnetwerken, zij geven hun werk geen invulling middels het publieke domein. Wijkpastor
Marianne werkt nog niet zo lang in de wijk en was tot nu middels projectsubsidie regelmatig te
vinden in een bepaald buurtje waar nieuwe bewoners zijn komen wonen met als doel te kijken
of er verbindingen tussen de zittende bewoners en deze nieuwkomers te leggen zijn. Present
zijn bij de meest kwetsbare mensen in deze wijk vindt plaats door met name ouderen ruimte
te bieden, individuele ondersteuning en huisbezoeken en een projectmatige invulling van het
werk.
Het Oude Westen is een levendige vooroorlogse stadswijk en kwam in de 19e eeuw tot
ontwikkeling door de groei van de stad. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ging de wijk
op de schop. De stadsvernieuwing ging gepaard met een sterke bewonersbeweging en hun
strijd voor goede en betaalbare woningen. Dit heeft tot sociale cohesie geleid die nog steeds
merkbaar is in de wijk. De lange smalle straten werden doorbroken met pleinen en er werd
een groen wijkpark gecreëerd. Momenteel wonen er zo`n 9500 mensen, waaronder ongeveer
27% autochtoon, 13% Marokkaans, 14% Turks, 7% Kaapverdiaans, 3% Antilliaans, 15%
Surinaams, 6% Zuid Europeaans 4% overige geïndustrialiseerde landen en 11% uit niet
geïndustrialiseerde landen. 48% van hen heeft een uitkering. Wijkpastoraat Oude Westen is
gevestigd in een klein pandje midden in de wijk. Het pandje biedt een laagdrempelige plek
voor met name de kwetsbaarste mensen uit de wijk. Het is een dynamisch gebeuren van
mensen die komen en gaan, er worden activiteiten georganiseerd door mensen zelf en zij
participeren bij wijkactiviteiten, er wordt wekelijks gekookt, er is een wekelijkse kerkdienst en
er worden wekelijks voedselpakketten verstrekt. Er werken twee wijkpastors die dagelijks
aanspreekbaar zijn en actief binnen (professionele) buurtnetwerken en een ouderenwerker die
steun biedt aan geïsoleerde ouderen. Alleen Wijkpastor William heeft in zijn werkplan
opgenomen dat hij enkele uren per week in het publieke domein door wil brengen.
Zowel Bloemhof als het Oude Westen bestaan voor meer dan 80% uit sociale
woningbouw. Beide wijken hebben een eigen ontwikkeling doorgemaakt en zijn geworden tot
wat ze nu zijn. Bewoners die over het algemeen prettig met elkaar (willen) wonen, krijgen
soms

te

maken

met

(vaak

drugsgerelateerde)

criminaliteit,

in

beide

wijken

is

er

armoedeproblematiek en is er in min en meerdere mate (enige) spanning rond sociale en
culturele verschillen. Zelf ben ik vanuit verschillende perspectieven in deze wijken verbleven
en heb er mijn eigen ervaringen opgedaan die door zullen spelen tijdens het onderzoek, om
die reden beschrijf ik beknopt enkele relevante gegevens rondom mijn persoonlijke context.

12

Wijkgegevens zijn nooit statisch, de cijfers zijn een reële benadering van de bevolkingssamenstelling. Zie bij de
literatuuropgave Gemeente Rotterdam: feiten over de bevolking in statistisch overzicht.
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3.4 Persoonlijke context
De wijk Bloemhof leerde ik kennen door mijn geestelijke begeleidingsstage bij
Wijkpastoraat Bloemhof. Deze ving aan met een exposure periode als onderdeel van de
presentiemethode; ik hing rond in het publieke domein om voeling te krijgen met de wijk en
haar bewoners en deze zodoende haar eigen zeggingskracht toe te kennen. Ik merkte dat het
een goede manier was om in contact te komen met mensen in de marge. Om die reden ben ik
mij gedurende mijn stageperiode (een half jaar) regelmatig op blijven houden in het publieke
domein. Ik werkte samen met de drie wijkpastors, met wijkpastor Marianne zal ik in het kader
van dit onderzoek de straat op gaan. Zij is een Nederlandse vrouw van in de vijftig, geboren
op het platteland en al ruim dertig jaar vanuit de Protestantse Kerk Nederland werkzaam
binnen het Rotterdamse POW. Ze werkt sinds een half jaar in Bloemhof.
In het Oude Westen werkte ik zes jaar opbouwwerker. Hierdoor heb ik deze wijk goed
leren kennen en ken ik er nog steeds veel mensen. Ik werkte onder meer samen met het
wijkpastoraat en verwees mensen er soms naar toe. Met William begeef ik mij in het publieke
domein, ik ken hem nauwelijks omdat hij na mij in de wijk is komen werken. Hij komt uit
Afrika en studeerde in Nederland theologie. Hij werkt een half jaar vanuit de Rooms Katholieke
kerk bij het wijkpastoraat. Daarnaast woon ik al lang in Rotterdam, ben ik het gewend om in
een stedelijke buurt te wonen en te werken en ik heb er vriendschappen en relaties
opgebouwd. Deze bekendheid heeft het voordeel dat ik me snel vertrouwd zal voelen en
gemakkelijk in kan voegen binnen de natuurlijke setting waar ik het onderzoek doe. Een
nadeel is dat ik om diezelfde reden wellicht iets over het hoofd zal kunnen zien omdat mijn
opmerkzaamheid al teveel is ingekleurd. Daarnaast heeft mijn bekendheid consequenties voor
mijn onderzoeksrol. In het volgende hoofdstuk beschrijf ik het onderzoeksproces en zal daar
onder andere laten zien hoe mijn bekendheid met de onderzoekscontext van invloed is.

In hoofdstuk 2 heb ik uiteengezet hoe humanistisch geestelijk werk en wijkpastoraal
werk gepositioneerd is en wat hun raakvlakken en verschillen zijn. Vervolgens heb ik in dit
hoofdstuk omschreven hoe rollen en posities, eigen agency en verantwoordelijkheid binnen
concrete contexten vorm kunnen krijgen en een beknopte weergave van de praktische
onderzoekscontext. Deze noties vormen het theoretisch kader binnen dit onderzoek. In het
volgende hoofdstuk laat ik zien hoe het onderzoeksproces zich ontwikkelt.
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Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous découvrirons, c'est sur la route, dans la
ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes.13
Jean-Paul Sartre

13

Niet in de afzondering zullen we onszelf ontdekken, maar onderweg, in de stad, in de menigte, als dingen onder
dingen, als mensen onder mensen.
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4 Onderzoeksproces
Naast het inhoudelijke literatuuronderzoek waaruit ik relevante kennis in de hoofdstukken
2 en 3 heb gedistilleerd, maak ik in dit hoofdstuk inzichtelijk hoe ik het onderzoek aanpak.
Allereerst beschrijf ik aan de hand van micronarratieven uit de verkregen data (cursief) hoe ik
concreet te werk ga en de data verwerk. Vervolgens ga ik in op kwaliteitseisen in kwalitatief
onderzoek. Tot slot laat ik zien hoe ik mijn onderzoeksrol invul en welke onderzoeksmethoden
ik gebruik.

4.1 Dataverzameling en verwerking
Zoals ik in het vorige hoofdstuk al heb aangekondigd vindt het onderzoek plaats in de
Rotterdamse wijken Bloemhof en Oude Westen bij de wijkpastors Marianne en William. Tot
deze keus ben ik gekomen omdat ik geen humanistisch geestelijk werkers heb gevonden die
hun werk in het publieke domein vorm geven en uit pragmatische overwegingen in verband
met de tijd die ik voor dit onderzoek heb en het feit dat ik een gemakkelijke en betrouwbare
ingang bij deze wijkpastors heb. Middels participerende observatie houd ik mij met beide
wijkpastors gedurende tien weken op in het publieke domein. Daarnaast interview ik de
wijkpastors elke week. De onderzoeksmethodologie die ik hanteer vat ik niet op als strikte
methoden maar als een proces waarbinnen verschillende onderzoeksmethoden worden
ingezet. Voor het verzamelen van de data volg ik de volgende systematiek:
1. Direct na het veldwerk (participerende observatie) schrijf ik een uitgebreide veldnotitie.
2. Het interview met de wijkpastors neem ik af bij de eerst volgende afspraak, neem ik met
toestemming op en relevante passages typ ik letterlijk uit.14 Ik maak geen gebruik van
transcriptie conventies, omdat deze transcripten ter ondersteuning van de verkregen data uit
het veld onderzoek dienen.15
3. Daarna beschrijf ik mijn eigen reflecties op de veldnotitie en het interview .
Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij het veldwerk en de veldnotities, de interviews en
eigen reflecties dienen ter ondersteuning hiervan. Ik maak in Atlas-ti een Hermeneutic Unit
aan en bundel de veldnotitie, de relevante uitgetypte passages en mijn reflecties in 1 Primary
Doc (PD). Uiteindelijk levert dit mij 20 PD`s op (met elke wijkpastor loop ik 10 keer mee en
hou ik 10 keer een interview). Deze PD`s codeer ik aan de hand van de richtinggevende
begrippen zingeving, grote en kleine verhaal, presentie, publieke domein en contextualiteit. Ik
volg hier Bertrand Russell (2010) die stelt dat de onderzoeker beter kiezen voor rapid
assessment als er niet veel tijd is voor het veldonderzoek. Om de kwaliteit bij kortdurend
onderzoek zo hoog mogelijk te houden is het volgens hem beter om het onderzoek in te gaan
met een heldere onderzoeksvraag en binnen het onderzoek te focussen op zo`n vijf

14

Met relevante passages bedoel ik de gedeelten van het interview die over de onderzoeksvraag handelen.
Transcriptieconventies zijn tekens die gebruikt worden ter ondersteuning van teksten, bijvoorbeeld het onderstrepen
van een woord om te laten zien waar iemand de nadruk op lag in zijn intonatie. Zie bijvoorbeeld Sools (2010).
15
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variabelen.16 De begripsontwikkeling begint bij de literatuurstudie en de dataverzameling. De
richtinggevende begrippen zullen tijdens het onderzoeksproces verfijnen (zie bijlage). Aan de
codes link ik eventueel methodologische, theoretische/analytische memo`s die ik tevens
doorspreek met de wijkpastors. Tijdens het onderzoeksproces zal ik steeds keuzes maken,
mijn ervaringen en

herinneringen interpreteren, deze toetsen

bij de wijkpastors en

voortdurend reflecteren op het verzamelde materiaal.
Om zoveel mogelijk gegevens vast te houden gebruik ik een notitieboekje tijdens het
veldwerk. Ik kwam er tijdens het veldwerk de eerste keer echter al achter dat dit van invloed
is op de concrete situatie.

Intussen is de buurjongen van het wijkpastoraat aangekomen en loopt op William af. William
vraagt hoe het met hem is en of hij mij kent. De buurjongen knikt en zegt mij te kennen, ik
herken hem niet en ik zeg: ‘zou best kunnen, ik weet het alleen even niet.’ William zegt dat hij
het gezellig vindt dat hij is gekomen en nodigt hem uit naast ons te zitten. De buurjongen gaat
liever ergens anders zitten. Ik zie hem naar mijn notitieboekje kijken en denk dat het daar
mee te maken heeft. Later maakt wijkpastor Carla de opmerking: ‘je lijkt wel een journalist.’
Hoewel ik merk dat ze dit grappig bedoelt voel ik dat ze een punt heeft. Later schrijf ik een
methodologische memo: notitieboekje kan belemmerend werken. Tijdens het volgende
interview zegt William: ja, hij (de buurjongen) is heel gevoelig voor dat soort dingen (ik en
mijn notitieboekje). Normaal is hij zo niet (normaal gesproken was hij bij William gaan zitten).’

William heeft mij ook expliciet gevraagd om geen notities te maken toen we op bezoek gingen
bij de opvang van mensen in een kerk.17 Om deze redenen stel ik het direct noteren soms uit
en schrijf op een later tijdstip steekwoorden en herinneringen. Directe notities zal ik met name
maken tijdens interacties met mensen die ik al ken, omdat het vertrouwd raken dan minder
nodig zal zijn. Na het veldwerk schrijf ik direct alles wat ik meegemaakt heb op en probeer ik
mij te herinneren wat ik gehoord en gezien heb. Ik poog hierbij zo dicht mogelijk bij een
natuurlijke situatie te komen. Een kanttekening hierbij is dat ik niet kan beschrijven wat ik
letterlijk gewaar word tijdens de participerende observaties. De transcripten van het veldwerk
zijn mijn eigen interpretaties en reflecties die ik na toetsing met de wijkpastors analyseer en
waarover ik gesprekken met mijn scriptiebegeleiders voer.
Tijdens het beschrijven van de observerende participaties ontdekte ik vrij snel dat dit niet
alleen cognitieve activiteiten zijn maar dat ook mijn gevoel en mijn lichaamsbeleving hierin
mee spelen. Ik schreef over dit inzicht een theoretisch/analytische memo en ging op zoek naar
literatuur. Volgens Rek (2010) zit er in het lichaam veel betekenis en sociale informatie
opgeslagen en is deze lichamelijke gevoelskennis van belang. Zij vindt dat het reflecteren en
oefenen in het vinden van woorden over deze kennis beter benut zou kunnen worden binnen
16
Bertrand Russell (2010) stelt dat er voor traditioneel veldwerk minimaal een jaar nodig is. Decorte en Zaitch (2009)
spreken in dit verband van een gefocuste observatie die uitgevoerd wordt aan de hand van een structurele vraag die
de onderzoeker gedurende het hele onderzoeksproces blijft herhalen.
17
Deze kerk biedt plek waar mensen komen die dakloos zijn, geen verblijfsdocumenten hebben, verslaafd, psychische
problemen hebben etc.
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professionele contexten. Als ik reflecteer dan voel ik ook mijn lichaam. Wanneer ik terug denk
aan de Surinaamse jonge vrouw die lachend voorbij raasde richting de dokterspraktijk en riep:
‘Ooo, ik heb geen tijd is er een wachtrij?’ dan verschijnt er nog een lach op mijn gezicht en
geeft het mij een vrolijk gevoel.

We lopen richting de winkels. Als we daar aankomen zijn er verschillende mensen op het plein.
Voor de apotheek staat een groepje mannen te praten. ‘Ooo, ik heb geen tijd, is er een
wachtrij?’ Een Afrikaans uitziende jonge vrouw met hoofddoek komt hard aangerend en lacht
naar ons. De mannen kijken even op en gaan weer verder met hun gesprek. Ze schiet de
apotheek binnen.

Codering: presentie en beleefde oplettendheid in het publieke domein. Marianne en ik hebben
oogcontact als ze langs loopt. Ze lacht en wij lachen terug. We hebben een open houding.

Interpretatie: Zij lacht naar ons en steelt de show met haar vrolijke gedrag. Tijdens het
interview zegt Marianne: ‘zo`n meid die zo speels in het leven staat, dat vind ik gewoon heel
leuk. Dan denk ik dit is, dit geeft ook iets. Al is het alleen al haar lach, of hoe ze aan kwam
rennen. Dat is toch leuk.’

Methodologische memo: Het herinneren van deze gebeurtenis is naast een cognitieve
herinnering tevens een lichamelijk weten, ik reageer lichamelijk (er verschijnt een lach op mijn
gezicht) en een gevoelservaring, ik word er nog vrolijk van.

Voor de selectie van de data gebruik ik in dit hoofdstuk fragmenten waarin ik zo helder
mogelijk kan laten zien hoe ik te werk ben gegaan en in hoofdstuk 5 en 6 waarmee ik
antwoorden op de onderzoeksvraag en de deelvragen zo goed mogelijk voor het voetlicht kan
brengen. Het gaat mij tenslotte niet om een waarheidsclaim maar om zicht te krijgen op hoe
existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen tussen geestelijk werkers en mensen in de
marge in het publieke domein vorm krijgt. Een kanttekening hierbij is dat verhalen tijdens de
participerende observaties op verschillende manieren op me af komen. Niet alle mensen zijn
even taalvaardig, binnen interacties worden woorden en zinnen afgebroken, vallen er stiltes,
vinden plotselinge overgangen en interrupties plaats enz.. Deze nuances kan ik niet goed
omschrijven omdat ik geen opnames maak en ik moet bouwen op mijn herinneringen en
toetsing middels de interviews. Hiermee gaat informatie verloren en kan ik niet dicht op de
teksten zelf analyseren. Mijn beschrijvingen zullen een veel consistentere weergaven zijn dan
de werkelijke situaties die ik tijdens het veldwerk tegenkom. Daarnaast speelt mijn eigen
subjectiviteit een grote rol in dit onderzoek. Om die reden ben ik zo transparant mogelijk en
laat ik in dit hoofdstuk zien hoe ik te werk ga. Tot slot zal ik, om de natuurlijke setting zo min
mogelijk geweld aan te doen, niet toetsen of existentiële zingeving wordt ervaren tijdens de
alledaagse interacties tussen de wijkpastors en de mensen die zij ontmoeten in het publieke
36

domein. Dit is een zwak punt binnen het onderzoek, omdat ik hierdoor niet zeker kan weten of
dit werkelijk het geval is geweest.

4.2 Kwaliteitseisen in kwalitatief onderzoek
Voor de kwaliteit van onderzoek is objectiviteit een belangrijk criterium, objectiviteit kan
binnen menswetenschappelijk onderzoek gezien worden als het streven om recht te doen aan
het object van onderzoek of om trouw te zijn aan het te bestuderen fenomeen. Een verhalende
benadering in de wetenschap kan hiertoe bijdragen (Sools, 2010). Door het beschrijven van
concrete en met name kleine verhaal narratieven poog ik recht te doen aan de ontmoetingen
die de wijkpastors in het publieke domein met mensen hebben en zoveel mogelijk trouw te
blijven aan wat ik heb geobserveerd.
Binnen kwalitatief onderzoek komt betrouwbaarheid neer op de virtuele herhaalbaarheid
van het onderzoek omdat het praktisch niet mogelijk is om betrouwbaarheid te toetsen door
de onderzoekssituatie feitelijk te herhalen. Maso en Smaling (1998) maken een onderscheid
tussen interne en externe betrouwbaarheid. Interne betrouwbaarheid kan zoveel mogelijk
worden bereikt door intersubjectieve overeenstemming tussen leden van een onderzoeksteam
en de consistentie van de onderzoeker. Ik werk niet in een onderzoeksteam maar houd wel
structurele interviews met wijkpastors, heb gesprekken met mijn scriptiebegeleiders en losse
gesprekken met studenten en vrienden die hiertoe bij kunnen dragen. Daarnaast maak ik
steeds

een

onderscheid

tussen

beschrijvingen

van

hetgeen

ik

tegenkom

in

de

onderzoekspraktijk, theoretische verwijzingen, interviews van de wijkpastors en mijn eigen
reflecties

en

interpretaties.

Ik

beschrijf

mijn

bevindingen

van

het

veldwerk,

maak

theoretische/analytische en methodologische memo`s en schrijf persoonlijke reflecties. Bij de
externe betrouwbaarheid wordt virtuele herhaalbaarheid als norm gesteld, het criterium hierbij
is of het onderzoek intersubjectief navolgbaar is. In hoofdstuk 2 en 3 heb ik theoretische
veronderstellingen en de onderzoekscontext die meespelen tijdens het onderzoek omschreven.
Ik beschrijf het onderzoeksproces in dit hoofdstuk en de verschillende rollen en posities die ik
als onderzoeker, de wijkpastors en de mensen die wij zijn tegen gekomen. Daarnaast verwerk
ik de data systematisch in Atlas-ti. Hiermee poog ik de navolgbaarheid te vergroten. In de
literatuur wordt het gebruik maken van verschillende type data en onderzoeksmethodes
triangulatie genoemd, hiermee ondervang ik zoveel mogelijk mijn subjectiviteit.
Maso en Smaling brengen tevens een onderscheid aan tussen interne en externe validiteit.
Bij interne validiteit gaat het om de onderbouwing van argumenten en de redenering die tot
onderzoeksconclusies

hebben

geleid.

Volgens

Sools

(2010)

spelen

geloofwaardigheid,

aannemelijkheid en overtuigingskracht van de onderzoeksconclusies hierbij een rol. Om de
validiteit te verhogen begeef ik mij in de alledaagse praktijk van de wijkpastors waarbij ik zo
concreet mogelijk beschrijf hoe ontmoetingen verlopen tussen geestelijk werkers en mensen in
het publieke domein. Bij externe validiteit gaat het om de generaliseerbaarheid van
onderzoeksconclusies, dit is echter niet het doel van mijn onderzoek. In dit onderzoek gaat het
niet om (objectieve) waarheidsvinding maar het belichten van intermenselijke interacties in
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relatie tot zingeving en de eventuele nieuwe kansen en mogelijkheden die dit zou kunnen
bieden voor humanistisch geestelijk werk.

4.3 Onderzoeksrol
Over

de

onderzoeksrol

binnen

participerende

observatie

bestaan

verschillende

opvattingen die zich bewegen in een continuüm tussen volledige participant en volledige
observator (Angrosino, 2007, Maso en Smaling, 1998). Ik vat mijn rol voor dit onderzoek
tijdens het veldwerk dynamisch op en kies al naar gelang de omstandigheden voor een
rolinvulling. Ik probeer een open houding aan te nemen en zie mijn onderzoeksrol als een
voortdurend proces. Als participerende observator neem ik steeds beslissingen, waar ik zo
verantwoord mogelijk mee om wil gaan en waarbij ik zo veel mogelijk recht wil blijven doen en
trouw wil blijven aan hetgeen ik tegenkom tijdens het veldwerk. Mijn rol beweegt zich tussen
participant en participerende observator.

Winkel “De Boekenbuurvrouw“ is open. ‘Hahai,’ roept William naar binnen. ‘O hee hallo!!, roept
Sjaan die achter de toonbank staat te zwaaien. William stapt naar binnen. Intussen wordt ik bij
mijn middel gepakt. Als ik me omdraai zie ik dat het Els is, ze woont in de wijk en ik ken haar
nog vanuit mijn opbouwwerkperiode. Ze vertelt dat ze op vakantie naar Engeland is geweest.
Ik luister naar haar verhaal en mis zodoende het gesprek dat William binnen heeft.

Hier stap ik bewust uit mijn rol van onderzoeker en wordt ik participant omdat ik Els op dat
moment te woord wil staan. Ik kan William niet meer volgen omdat hij in de winkel is en ik
buiten in gesprek ga met Els. Ik vind het belangrijk dat zij even haar verhaal kwijt kan, dat ze
even gezien wordt en dat ik aandacht voor haar heb. Els is erg eenzaam, dat komt omdat ze
door veel mensen ervaren wordt als lastig in de omgang. Het publieke domein is de plek waar
zij het voor een groot deel van moet hebben. Privécontacten lopen tot nu toe altijd stuk. Ik
kies ervoor om aandacht te hebben voor haar, het is dus ook een normatieve keuze mijn
onderzoeksrol te verlaten. Volgens Maso en Smaling (1998) loop ik in de rol van participant
het risico van going native waarbij de onderzoeker zich volledig identificeert met de
onderzochte. Ik identificeerde mij in deze situatie met mijn oude opbouwwerkrol. Ik volg
hierbij de lijn van Russell Bernard (2010), hij vindt totale objectiviteit per definitie een mythe
en wil going native niet als goed of slecht beoordelen. Hij vindt het veel belangrijker dat er
geloofwaardige data wordt geproduceerd met ondersteuning sterke analyses. Angrosino stelt
dat een onderzoeker ook een volledig observator kan zijn, dat is volgens mij onmogelijk omdat
ik deel uit maak van de onderzoekscontext en daarin hoe dan ook participeer. Ik stel me wel
zo veel mogelijk afwachtend op om ruimte te laten voor de wijkpastors waardoor ik me beter
kan concentreren op wat er gebeurt. Daarnaast reflecteer ik op de situaties waarin ik me
begeef en schrijf mijn gevoelens en gedachten op. Het was een bewuste normatieve keuze om
te participeren in de context met Els. Er ontstond even een parochiaal-relationele sfeer (zie
3.2) toen ik haar zag, ik vond het leuk haar te zien en het gaf mij een goed gevoel om haar
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aandacht te geven. Ik had het idee dat Els het contact ook fijn vond. Dat maakte ik op doordat
ze vrolijk vertelde, me lachend aankeek en mijn arm een paar keer vriendschappelijk vast
pakte en deze ontmoeting zou voor haar om die reden zingevend kunnen zijn.
Mijn onderzoeksrol zal ik niet altijd verhelderen omdat ik situaties zo natuurlijk mogelijk
probeer te observeren, daarnaast verlopen contacten soms te vluchtig. Als ik mij voorstel dan
zeg ik dat ik onderzoek hoe Marianne of William ontmoetingen verlopen met de mensen die zij
tegen komen op straat.

4.4 Participerende observatie
Het veldwerk van dit onderzoek vindt middels participerende observatie plaats in de
context die ik omschreven heb in 3.2. Deze manier van data verzamelen is diep geworteld in
de sociologie en de antropologie. Volgens Russell Bernard (2010) is het een strategische
methode, hiermee bedoelt hij dat de onderzoeker strategische keuzes maakt en dat deze
zowel kwalitatieve (bijvoorbeeld veldnotities en opnames) als kwantitatieve (bijvoorbeeld
kennis over de wijken) data verzamelt. Participerende observatie betekent dat de onderzoeker
zich onderdompelt in een bepaalde context en daar ook steeds weer uit stapt zodat hij na kan
denken over zijn observaties, deze in een perspectief kan plaatsen en er uiteindelijk
overtuigend over kan schrijven. Observeren is een proces waarbij het doen en laten van
mensen in hun natuurlijke omgeving wordt geobserveerd en in hun context geplaatst. Volgens
Angrosino (2007) is participerende observatie een beschrijvend etnografisch onderzoek en een
studie over hoe mensen zich gedragen in hun eigen natuurlijke omgeving. Participerende
observatie is een manier van onderzoeken die door Russell Bernard (2010) en Wolcott (1995)
wordt gezien als een humanistische methode omdat het onderzoek tussen mensen en binnen
concrete situaties plaatsvindt. Kennis wordt verkregen door te participeren in dagelijkse
gebeurtenissen tussen mensen in hun eigen context. Doordat de onderzoeker midden in deze
praktijken ervaringskennis op doet (het veldwerk), kan hij volgens hen geloofwaardig vertellen
over situaties waar hij zich in heeft begeven.
Het humanistische van deze onderzoeksmethode heb ik opgevat als de mogelijkheid om
binnen contexten zelf inzichten te krijgen hoe alledaagse interacties bij zouden kunnen dragen
aan existentiële zingeving. Deze manier van onderzoeken dient het zicht krijgen op het leven
van alledag in de lokale context. Ik verhelder hoe existentiële zingeving in alledaagse
ontmoetingen vorm krijgt, hoe kleine en grote verhalen hierbinnen resoneren en hoe rollen en
posities, sociale en culturele afkomst en gender meebepalend zijn voor hoe mensen zichzelf
tonen, hun leven vormgeven en met elkaar om (willen/ kunnen) gaan. Hierbij wordt de
gehanteerde werkwijze presentie in het publieke domein door geestelijk werkers als
mogelijkheid gezien om in contact te komen met mensen in de marge. Door interacties binnen
deze ontmoetingen te observeren zou recht gedaan kunnen worden aan stemmen van mensen
in de marge en verhelderd hoe zingeving hierin op kan lichten. Doordat ik als onderzoeker mee
beweeg in de werkpraktijk van William en Marianne heb ik de mogelijkheid om het dagelijkse
doen en laten van mensen van dichtbij en in hun eigen omgeving en context te observeren.
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Als we naar buiten gaan regent het en er waait een onstuimige en frisse wind. We lopen door
de straat, aan de ene kant staan vooroorlogse eensgezinswoninkjes te wachten op sloop met
veel tijdelijke bewoners, aan de kant waar wij lopen zijn etagewoningen waaronder een plint
met winkels en voorzieningen loopt. We passeren een paar mensen, ze kijken strak voor zich
uit en lijken haast te hebben om zo snel mogelijk onder dak te zijn. Als we langs Stichting het
Plezier lopen kijken Marianne en ik naar binnen. We zien iemand achter in de ruimte staan.
Marianne zegt: ‘o hier wil ik nog steeds naar binnen.’ Ik zeg vragend: ‘dan doen we dat toch?’
Marianne wil de deur open doen maar die zit op slot. De vrouw heeft ons gezien en loopt al
richting de deur. Ze doet de deur open en lacht naar mij en vervolgens naar Marianne. Het is
de Antilliaanse Mevrouw Francisca, ik ken haar nog van mijn stage. Ze is een oudere dame en
voorzitter van de stichting. ‘Kom binnen!’ zegt ze vriendelijk. Marianne stelt zich voor en ik leg
uit dat ik voor mijn studie aan het onderzoeken ben hoe Marianne in contact komt met mensen
in de wijk.

Deze omschreven observatie laat zien welke aspecten er aan het licht kunnen komen tijdens
een participerende observatie in die specifieke context. Zoals het weer, de tijdelijke bewoning
(met soms mensen voor wie wijkpastoraten wat zouden kunnen betekenen), winkels en
voorzieningen (publieke domeinen, ontmoetingsmogelijkheden), de interacties en rollen en
posities die ingenomen worden: wederzijdse passanten op straat (beleefde onoplettendheid),
Marianne in de rol van pastoraal werker, Mevrouw Francisca als de voorzitter van Stichting het
Plezier, ikzelf als onderzoeker, vrouwen met eigen culturele contexten. In de interactie
resoneren gedeelde geschiedenissen en vangt het contact maken van Marianne en de
uitnodiging ‘kom binnen’ aan als een klein verhaal: een alledaagse uitwisseling waarbij we van
te voren niet weten waar het naar toe zal gaan. Daarnaast spelen mijn eigen gevoelens en
gedachten ook mee in deze ervaringen, zij zijn meebepalend hoe ik op situaties reageer en
hoe ik mijn onderzoeksrol invul. Ik vond het bijvoorbeeld leuk om Mevrouw Francisca weer te
zien en heb dat waarschijnlijk naar haar uitgestraald. Ik vond het prettig dat Marianne contact
met haar wilde maken, Mevrouw Francisca heeft toegang tot mensen die in kwetsbare posities
verkeren, Marianne zou voor hen van betekenis kunnen zijn. Daarnaast kan Mevrouw Francisca
zelf met haar stichting een steuntje in de rug gebruiken. De aandacht van Marianne zou zij als
een erkenning kunnen ervaren wat bij zou kunnen dragen aan haar alledaagse zingeving.
Naast dit veldwerk hou ik interviews met de wijkpastors.

4.5 Interviews
De interviews met de wijkpastors krijgen de vorm van een dialogisch gesprek waarin
betekenissen gezamenlijk tot stand komen. Hierbij gaan we structureel te werk en kijken stap
voor stap terug op situaties die we tegen kwamen tijdens het veldwerk en reflecteren daarop.
Deze reflecties vat ik op als een subjectieve interpretatieve toets die leidt tot bevestiging van
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ervaringen en geeft ons beiden soms nieuwe inzichten en verschillende invalshoeken waarop
onze ervaringen rusten. Een voorbeeld.

We passeren een school. Het is druk op het schoolplein. Er staan veel vrouwen/moeders en er
lopen kinderen rond. Marianne wil weten waarom het op dat moment zo druk is en stapt op
een groepje Turkse vrouwen met kinderwagens af en vraagt hier naar. De vrouwen spreken
bijna geen Nederlands en stellen zich erg terughoudend op.

Toen ik na afloop reflecteerde op deze situatie dacht ik dat deze terughoudendheid met de
geslotenheid van hun Turkse gemeenschap te maken zou kunnen hebben omdat ik dit wel
vaker mee had gemaakt in Bloemhof. Marianne brengt mij echter op heel andere gedachten.
Ze legt uit dat ze vrouwen aan sprak die het Nederlands niet goed beheersen en om die reden
aarzelend reageerden.

‘Dat is hun deel, dat ze dat helemaal niet fijn vinden, dan wordt hun onvermogen ook
zichtbaar. Er is een taboe op niet goed Nederlands spreken.’

Dit is voor mij een nieuw gezichtspunt waar ik me bij nadere beschouwing beter in kan vinden.
Marianne verrijkt dit inzicht nog verder als ze vervolgt:

‘Het kan mensen wel even bepalen bij het feit dat hun taal nog niet voldoende is, het kan hen
ook aan het denken zetten: wil ik dat nu elke keer. Of ga ik daar nu wat aan doen?’

In de termen van Jans (zie 3.2) zou hier dus sprake kunnen zijn van een crash, een
confrontatie die zou kunnen leiden tot zelfreflectie en dit zou een motiverende werking hebben
om in dit geval de taalcompetentie te vergroten waardoor deze vrouwen meer aansluiting
zouden kunnen vinden bij de samenleving. Het zou dus bij kunnen dragen aan hun
persoonlijke zingeving, er kan een motiverende werking van uitgaan, het zou tot een doel
kunnen leiden en de vrouwen zouden zich hierdoor meer competent kunnen gaan voelen (zie
2.4 m.b.t. aspecten van zingeving). Naast inhoudelijke reflecties waarbij we ons met name
richten op de richtinggevende begrippen zingeving, grote en kleine verhaal, presentie, publiek
domein en contextualiteit, onderzoeken wij onze eigen rol en wat situaties bij ons oproepen.

We komen een oude Turkse man tegen op straat. Als William hem aanspreekt vertelt hij dat hij
op weg naar de supermarkt is. Hij loopt heel langzaam en ziet er wat vermoeid uit, in het
gesprek wordt duidelijk dat hij het aan zijn hart heeft en erg op zichzelf is aan gewezen.
Tijdens het interview zegt William dat deze ontmoeting hem raakte. ‘Gewoon simpel vertellen
hoe zijn leven is. Zijn broosheid en zijn kwetsbaarheid en zijn strijdigheid om zelf in leven te
blijven, om dingen te doen, van daar naar daar lopen voor een boodschap. Ook al kan hij dat
bijna niet zelf dragen.’ Voor William is dit de kern van het op straat zijn en het werken vanuit
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de presentie. ‘Het is een uitzonderlijke ontdekking dat mensen hier zijn die eigenlijk geen hulp
hebben maar die dat wel nodig hebben en die waarschijnlijk ook niet zo vragen. Voor deze
mensen moet je juist op straat zijn’ William vertelt dat hij ook grote bewondering voor deze
man heeft: ‘Het is een sterke man die de kunst van de beweging kent en het op deze manier
vol houdt.’

De manier hoe William over deze man praat voegt nieuwe aspecten toe aan onze gedeelde
ervaring. Ik ervaar zijn betrokkenheid bij deze man en het respect dat hij voor hem heeft. Ik
maak hieruit op dat deze manier van werken vruchtbaar kan zijn.

Het publieke domein zou een wezenlijk terrein voor geestelijk werkers kunnen zijn om in
contact te komen met mensen die steun of aandacht van geestelijk werkers kunnen gebruiken.
In de volgende twee hoofdstukken laat ik aan de hand van fragmenten uit de data zien hoe
existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen tussen geestelijk werkers en mensen in de
marge in het publieke domein vorm heeft gekregen. Hierbij leg ik de focus in hoofdstuk 5 op
hoe alledaagse ontmoetingen tot stand komen en welke aspecten mee kunnen spelen als
geestelijk werkers zich in het publieke domein begeven en in hoofdstuk 6 hoe geestelijk
werkers bij kunnen dragen aan existentiële zingeving in het alledaagse leven van mensen in de
marge.
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Ondanks drukte en hectiek kunnen mensen in de stad door herhaalde ontmoetingen bekende
gezichten voor elkaar worden. Door herhaling over uiteenlopende plekken kan publieke
vertrouwdheid zich richting een gevoel van verwantschap ontwikkelen.
Joke van der Zwaard
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5. Geestelijk werk in het publieke domein
In dit hoofdstuk beantwoord ik deelvraag 1 die handelt over de vraag hoe alledaagse
ontmoetingen in het publieke domein tot stand komen. Als geestelijk werkers zich in het
publieke domein begeven kunnen er verschillende contextuele aspecten meespelen die hierbij
van belang kunnen zijn. Ik belicht drie aspecten die toegespitst zijn op het wijkpastoraal werk
maar ook raakvlakken hebben met andere geestelijk werk settings: rollen en posities, publieke
sferen en presentie in context. Ik vraag me af in hoeverre deze aspecten van invloed zijn op
de
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handelingsruimte hierbij zouden kunnen invullen. Aan de hand van voorbeelden uit de
onderzoeksdata (cursief) ga ik hier op in.

5.1 Rollen en posities
Geestelijk werkers kunnen binnen contexten onderzoeken wat er speelt, wie wat over
wie zegt en wie de macht heeft om wat te zeggen en wat er moet gebeuren. Wat dient zich
aan in het publieke domein en wat speelt er tussen ons af? En in relatie tot het geestelijk
werk, welke verantwoordelijkheden liggen er in het verlengde van hun werk? Geestelijk
werkers willen oog hebben voor mensen die met existentiële levensthema`s worstelen en
mensen wiens leven moeilijk is geworden. Volgens Walker (2007) komen hier specifieke
morele aanspraken uit voort en zijn wij verplicht om te reageren als er bepaalde
afhankelijkheden jegens ons aan het licht komen (zie 3.1). In Bloemhof wonen bijvoorbeeld
veel Bulgaarse families die te maken hebben met uitbuiting. De stem van sommige van deze
Bulgaren is verstild of zelfs afwezig geraakt in deze wijk.18 Marianne buigt zich samen met
Bulgaren uit Bloemhof en andere instituties zoals de gemeente over deze problematiek. De
missie van het POW om mensen in de marge bij te staan heeft zij in deze situatie als concrete
verantwoordelijkheid en rol opgevat door zich hiervoor in te zetten. Tijdens het veldwerk
kwamen wij een paar keer mensen van Bulgaarse afkomst tegen.

We komen langs een leegstaande winkel. Voor de winkel staan twee vrouwen en een man met
een kinderwagen druk in gesprek. Ze zien er zorgelijk uit, ik denk dat ze Bulgaars zijn. Ik hoor
de man het woord ‘probleem’ zeggen. Marianne groet hen. Vooral de vrouwen knikken
vriendelijk naar ons. Marianne kijkt in de etalage en zegt: ‘dit zou ook nog een mooi pandje
zijn voor ons.’ We gluren naar binnen. Ik vraag aan de man: ‘weet u iets van dit pand?’ De
man haalt zijn schouders op, kijkt mij even aan en richt zich vervolgens weer tot de vrouwen.
Tijdens het interview vertelt Marianne dat ze het haast impertinent vond om ze aan te spreken
omdat die mensen met elkaar stonden te praten. Ze zou het een inbreuk vinden op het
gesprek dat zij aan het voeren waren. Als ik alleen was geweest had ik het beginnende contact
dat ik maakte doorgezet.

18

Zie bijlage GB stage eindverslag Kreuk (2010): Presentie vanuit humanistisch perspectief.
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Ik voer dit voorbeeld op omdat ik duidelijk wil maken dat eigen agency van geestelijk werkers
een rol speelt bij het werken vanuit de presentie in het publieke domein. Geestelijk werkers
laten zich aanspreken, maken zelf actief contact en maken hierbij keuzes. Ik vind niet dat je
kunt zeggen dat deze situatie noodzakelijk maakte om contact te maken. Zichtbaar wordt dat
agency
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keuzemogelijkheden zijn. Ook de persoonlijke stijl van de geestelijk werker speelt een rol. Ik
ben bijvoorbeeld veel directer dan Marianne en ik voelde een impuls om met deze mensen in
contact te komen omdat ik me liet aanspreken door het woord ‘probleem’ en ik bedrukte
gezichten zag. Ik koos ervoor om niet met hen in gesprek te gaan omdat ik mijn afwachtende
houding (en rol) als participerende observator wilde vasthouden. Volgens Walker (2007) is het
belangrijk dat wij ons bewust worden van onze keuzes, omdat we ons dan moreel sterker
kunnen verantwoorden. Ik verantwoord dat ik in mijn onderzoeksrol wil blijven, Marianne doet
dat door te zeggen dat ze inbreuk op het gesprek van dat moment impertinent vindt.
Walker (2007) pleit er voor om goed te kijken naar de lokale context en oog en oor te
hebben voor meerstemmigheid en stemmen die bijdragen aan het bestendigen van identiteiten
die hierdoor in- of uitsluitend kunnen werken. Een voorbeeld hiervan maakte ik mee in een
kerk.

Bij de kerk komt William een Somalische man tegen en raakt met hem in gesprek. Hij vertelt
dat hij twee jaar geleden uit Den Bosch gevlucht is voor zijn schoonfamilie. Hij zegt dat zijn
vrouw agressief was en wijst op zijn voorhoofd waar een litteken op te zien is. Hij heeft haar
verlaten omdat hij vrede wilde. Toen kwam zijn schoonfamilie achter hem aan. Ze zoeken hem
en hij is bang voor hen. Er zijn veel mensen uit die stam die naar hem op zoek zijn. Om die
reden ging hij twee jaar geleden naar Parijs. Daar heeft hij een dakloos leven geleid en is hij
‘mentaly ill’ geworden. ‘I need a psychiater, zegt hij, I feel depressed and sad.’ William zegt
dat hij zich dat voor kan stellen. De man zoekt een huis en heeft geen geld om rond te komen
en vraagt of William niet iets weet. Hij heeft recht op AOW als hij woonruimte zou hebben,
maar de Rotterdamse SoZaWe heeft hem terug gestuurd naar Den Bosch en daar durft hij niet
naar terug. William vraagt of hij illegaal is, dat blijkt niet zo te zijn. De man laat zijn
Nederlandse paspoort zien en een briefje dat hij niet begrijpt. Op dat briefje staat de naam
van de dominee van de kerk, hij is met zijn zaak bezig.

In dit voorbeeld wordt zichtbaar dat regelgeving uitsluitend en beschermend kan werken.
Enerzijds hebben de steden afgesproken om eigen lokale problemen zelf op te lossen (daarom
moet de man naar Den Bosch) en werkt dat insluitend omdat men de zorg voor eigen
stadsbewoners op zich wil nemen, anderzijds werkt de regelgeving voor deze man juist
uitsluitend, hij kan of hij durft in elk geval niet terug naar Den Bosch en is zodoende dakloos.
De dominee van de kerk heeft zijn stem gehoord en zijn lot aangetrokken en is bezig om een
oplossing voor hem te zoeken en neemt daarmee een verantwoordelijkheid op zich. De
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vragende opstelling van deze man zou kunnen komen omdat hij waarschijnlijk geen toegang
tot bepaalde kennis en te bewandelen wegen heeft die de dominee (en William) wel heeft.
Het werken vanuit de presentie in het publieke domein vraagt om alertheid voor rollen,
posities in contexten waar hiërarchische machtsstructuren op inspelen. Naast de rol van
presentie in het publieke domein door aandachtig en nabij te zijn, vragen dit soort
omstandigheden
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Wijkpastoraten zijn vanuit de kerken ontstaan om aansluiting te zoeken bij sociaalmaatschappelijke problematiek als armoede en uitsluiting door de macht van institutionele
discoursen (Baart, 2001). Voor humanistici zou dit een maatschappijkritische houding en
verzet tegen onmenselijke praktijken kunnen inhouden die ook op het meso-niveau invulling
zou kunnen krijgen. Zoals ik aan de hand van Walker (2007) en deze concrete voorbeelden
heb laten zien spelen rollen en posities van geestelijk werkers mee en ze zijn gerelateerd aan
contexten waar gelaagde machtsaspecten in mee kunnen spelen. Door contexten te
deconstrueren kan deze gelaagdheid zichtbaar en ontrafeld worden en gekeken wie
verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat en hoe eigen agency hierbinnen mogelijk
en/of georganiseerd wordt.
Geestelijk werkers kunnen hierdoor zicht krijgen op wie aanspreekbaar is voor wat en
zelf hun eigen morele keuzes verfijnen en verantwoorden. Zij kunnen binnen deze complexiteit
verbinding zoeken tussen bijvoorbeeld (lokale) overheden, uitvoerende instituties en mensen
waarmee zij in contact zijn gekomen. Kunneman (2006) spreekt in dit verband over de
verschillende logica`s van de kampvuren en lantaarnpalen. Waarbij lantaarnpalen een
metafoor zijn voor de logica van het streven naar zichtbaarheid en controle, centrale
zelfsturing, efficiëntie en de logica van de kampvuren waar decentralisatie, verhalen, mensen
en hun ervaring van verbinding en saamhorigheid en ruimte voor leerzame wrijving voor staan
(zie 6.3). Normatieve professionals zoals humanistici maken keuzes: hou ik me aan de regels
of wijk ik er van af, zijn er creatieve verbindingen te leggen, welke samenwerking is er
mogelijk, hoe stel ik iets aan de kaak enz.. Keuzes zijn volgens mij nooit sec goed of fout; ze
kunnen worden verantwoord en leiden tot een bewuste omgang met eigen mogelijkheden en
grenzen. Dit vereist een voortdurende scherpe en kritische blik omdat contexten nooit
statische, maar dynamische, complexe en organische situaties zijn.

5.2 Publieke sferen
Publiek domeinen zijn plekken waar een diversiteit aan mensen elkaar tegen komt en
waartussen uitwisseling plaatsvindt. In de loop van dit onderzoek heb ik ervaren dat er in het
publieke domein privaat-, parochiaal- en publiek-relationele sferen zijn (zie 3.2) die kunnen
variëren en ze zijn dynamisch. In deze paragraaf laat ik zien dat het publieke domein geen
statisch gegeven is, maar aan deze verschillende sferen onderhevig die van invloed kunnen
zijn op ontmoetingskansen tussen geestelijk werkers en mensen in de marge.
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We wandelen door de wijk. Onderweg passeren we spelende kinderen, ze gaan zo op in hun
spel dat ze ons niet zien. Er loopt een oudere Hindoestaanse vrouw voorbij met een
boodschappenwagentje. We groeten elkaar beleefd en lopen door. We steken een brug over en
komen in een straatje waar twee Nederlandse mannen van rond de zeventig en veertig met
elkaar op de stoep staan te praten. Ze zien ons ook aankomen, ze kijken in onze richting. Als
we dichterbij komen loopt de man met een stapel papieren naar een ondergrondse
vuilcontainer. Intussen neemt de jongere man zijn telefoon op. De oudere man loopt weer
terug naar hem als hij de papieren in de vuilcontainer heeft gegooid en wacht tot hij is
uitgebeld. Dan raken ze weer met elkaar aan de praat.

Deze omschrijving karakteriseer ik als typerend voor een publiek-relationele sfeer,
omdat het hier om interacties tussen onbekenden gaat. Hierbinnen creëren de twee mannen
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gemeenschappelijkheid want ze zijn buren van elkaar zoals later blijkt als we met hen in
gesprek raken. Op dat moment heerst er een prettige sfeer en lopen we op ons gemak door de
wijk. De mannen en wij kijken terloops naar elkaar. Dergelijke observaties dienen volgens
Müller (2002) ter oriëntatie; een vluchtige verkenning van degene die in je blikveld komen. In
een oogopslag worden andere mensen gescand, wordt er gezocht naar herkenningspunten en
krijgt niet iedereen dezelfde aandacht. Een blik kan bijvoorbeeld op een opvallend figuur
langer vast gehouden worden of men kan er juist snel van weg kijken. Deze manier van doen
wordt beleefde onoplettendheid genoemd (Van der Zwaard 2010). Geestelijk werkers vullen
die rol echter anders in, zij zijn uit op ontmoetingen in het publieke domein en willen in contact
komen met mensen in de marge. Zij hebben een open houding en zijn alert op wat zij tegen
komen, bij hen is er dus meer sprake van beleefde oplettendheid. Geestelijk werkers in het
publieke domein laten de omgeving op zich af komen en laten zich aanspreken.

In de verte bij de school zie ik op het pleintje drie vrouwen op een bankje zitten kletsen. ‘Dat
is Aysel volgens mij,’ zegt Marianne. Als we dichterbij komen springt Aysel van de bankt en
stormt vrolijk lachend op ons af. De school gaat zo direct uit en Aysel wacht op haar zoontje.
Ze zat hierop samen met de twee andere vrouwen te wachten.19

Met dit voorbeeld laat ik zien hoe een publieke domein toegeëigend kan worden op een
bepaald tijdstip. In deze situatie wordt het pleintje en het bankje ingevuld door wachtende
ouders/verzorgers van schoolkinderen. Het uitgaan van een school zou dus een goed moment
kunnen zijn om in contact te komen met deze mensen. De vrouwen op het bankje creëren een
parochiaal-relationele sfeer door te zitten kletsen en het gesprek dat wij een stukje verder op
het pleintje gaan voeren Aysel. We vormen groepjes mensen en nemen ruimte in beslag, de
publieke ruimte eigenen we hiermee in enige mate toe. Maar ook de publiek relationele sfeer
blijft gehandhaafd, terwijl wij in gesprek zijn passeren er mensen om ons heen en er
19

Aysel en haar vriendinnen (competente en talentvolle vrouwen) komen uit Bulgarije, ze kunnen regelmatig
nauwelijks het hoofd boven water houden en hebben nare ervaringen binnen illegale werkpraktijken.
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verzamelen zich meer mensen bij de school. Sommige mensen staren voor zich uit, anderen
staan met elkaar te praten, misschien zijn sommigen van hen familie of vrienden en creëren zij
hun eigen privé-relationele sfeer. Publieke domeinen zijn dynamisch, ze veranderen van
invulling in de tijd. Voor geestelijk werkers is het van belang om hier oog voor te hebben, met
name als ze in contact willen komen met mensen in de marge.
Publieke domeinen kunnen variëren, de sfeer van dit pleintje verandert bijvoorbeeld
tijdens de schooltijden en als de kinderen naar huis zijn. Naast de school zit een garage waar
dagelijks aan auto`s gesleuteld wordt. Er hangen vaak Turkse mannen rond deze garage en zij
maken soms ook gebruik van de bankjes die er staan. Publieke domeinen worden soms door
bepaalde (groepen) mensen toegeëigend en op sommige plekken kwamen we regelmatig
dezelfde mensen tegen.

Aan het plein staan karakteristieke dorpsaandoende huizen. Het plein is ingericht met speel
elementen en een voetbalveldje met doelen dat omringt wordt door bomen en bankjes.
Marianne ziet Samira en Layla op een bankje aan het Bloemhofplein zitten en loopt op hen af.
Ik zie dat de vrouwen blij zijn om Marianne te zien, hun ogen lichten op en ze beginnen op te
schuiven als we in hun richting lopen en te wijzen dat wij naast hen moeten gaan zitten.
Tijdens het interview vertelt Marianne: ‘ik heb ontdekt dat deze vrouwen dit plein gebruiken
om elkaar te ontmoeten. Samira heeft een zieke man thuis. Die beweegt zich door het huis en
dan is het moeilijk om een vriendin te ontvangen thuis.’

Met dit voorbeeld laat ik zien hoe Marianne ontdekt heeft dat deze vrouwen vaak op het
plein te vinden zijn. Zij weet wanneer zij daar te vinden zijn en kan hiermee rekening houden
als zij hen wil ontmoeten. Publieke domeinen kunnen (op bepaalde tijden) in bezit genomen
worden door bepaalde (groepen) mensen. Ditzelfde plein wordt op woensdagmiddag
bijvoorbeeld

druk

bezocht

door

kinderen

die

activiteiten

krijgen

aangeboden

door

medewerkers van TOS.20 Volgens van der Zwaard (2010) kunnen dit soort omgevingen
vertrouwde plekken worden, een ons-soort-mensenplek die redenen geven om er nog eens
terug te komen. Deze plekken maken dat men de omgeving als veiliger en aangenamer
ervaart, maar er kan ook een bepaalde dreiging uitgaan, zoals manifestatie gedrag van
groepen jongeren, superieur, angstig, vermijdend of intolerant gedag van andere aanwezigen
(Van der Zwaard 2010).
Als geestelijk werkers inzicht hebben welke mensen op welke momenten waar te vinden
zijn vormen publieke domeinen bij uitstek gelegenheden om contacten met mensen in de
marge op te bouwen. Marianne vindt het bijvoorbeeld belangrijk om een relatie op te bouwen
met deze vrouwen. Zij weet intussen dat deze vrouwen met allerlei problemen zitten en zij wil
zich laten aanspreken door hen. Daarnaast is niet zeker dat in publieke domeinen altijd
mensen in de marge te vinden zijn. Marianne komt in de loop van het onderzoek tot de
volgende bevindingen en vraag:
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Thuis Op Straat (TOS) zorgt voor leefbaarheid en sociaal klimaat op straat, in de wijk en op het plein.
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‘Zijn de plekken die wij als publieke domeinen aanduiden wel de plekken om de mensen in de
marge tegen te komen. De kwetsbaarste mensen kwamen we de afgelopen keer juist tegen
ergens in tussenstraatjes. Hangend op een elektriciteitshuisje of op de vensterbank. Zijn het
niet de verdwaalde plekken en het scharrelen door de wijk waar we naar moeten zoeken?’

Dit levert een ander perspectief rondom geestelijk werk in de openbare ruimte op. De minder
gangbare plekken zoals de smalle straatjes of de vergeten hoeken kunnen plaatsen zijn waar
geestelijk werkers mensen in de marge tegen zouden kunnen komen. Dit kunnen plekken zijn
die minder vertrouwd aanvoelen en een mate van veiligheid missen die in het publieke domein
wel aanwezig is. Wij zijn ons vervolgens op gaan houden in tussenstraatjes en zijn daar
inderdaad een paar keer mensen tegen gekomen waarvan wij het idee hadden dat zij aandacht
van geestelijk werkers zouden kunnen gebruiken.
Naast pleinen, parken en winkelgebieden worden inpandige openbare plekken tot
publieke domeinen gerekend. Tijdens onze wandelingen hebben we regelmatig met regen te
maken gehad en kwamen om die reden buiten niet in contact met mensen. Buurthuizen, een
zorgcentrum, een kerk, een bewonersorganisatie en een Marokkaanse bakker bleken onder die
omstandigheden wel plekken waar wij mensen tegen kwamen. Ook de huiskamer van het
wijkpastoraat Oude Westen functioneert als publiek domein.

Het is druk in het pastoraat. Er zitten twee Afrikaanse mannen die William willen spreken, twee
vaste Nederlandse bezoekers zitten aan een andere tafel en de Nederlandse buurman schenkt
net een kopje koffie voor hen in. In de hoek zitten een drie Chinese vrouwen, er staat een
kinderwagen naast. Een Irakese vrouw met hoofddoek steekt haar gezicht door de deur en
roept: ‘ik kom vanmiddag terug,’ ‘Joo,’ roept de Duitse vaste vrijwilliger van het wijkpastoraat
Thijs en de vrouw verdwijnt weer uit zicht. Wij groeten de aanwezigen. William loopt nog even
naar de Afrikaanse mannen en ik hoor hem zeggen: ‘jullie kunnen ook wachten hoor, hier zit je
droog.’ De mannen kijken bedeesd, een van hen antwoord: ‘het is te nat om buiten te lopen’
en wijst op zijn natgeregende kleding.

In dit voorbeeld wordt een gelaagdheid in de sociale structuur zichtbaar waarin verschillende
sferen naast elkaar kunnen bestaan. De privaat-relationele sfeer tussen de intimi onderling (de
Chinese vrouwen, de Afrikaanse mannen en de Nederlandse vaste bezoekers), de parochiaalrelationele sfeer door de vrouw die haar hoofd om de hoek steekt en binnen de hele context de
publiek-relationele sfeer, de groepjes mensen zijn onbekenden van elkaar, zij interacteren met
hun non-verbale gedrag met elkaar, door aan en weg te kijken, van houding te veranderen
enz..
Tijdens mijn aanwezigheid in het publieke domein heb ik ervaren dat er verschillende
sferen te herkennen zijn en dat deze plaatsen door de tijd maar ook door het weer of de
omstandigheden (bijvoorbeeld de vakantieperiode) veranderen. Ik heb ontdekt dat ook minder
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vertrouwde openbare plekken ontmoetingskansen en mogelijkheden voor geestelijk werk in
het publieke domein en dat er op bepaalde tijden bepaalde (groepen) mensen te vinden zijn.

5.3 Presentie in context
Het toekennen van zeggingskracht aan mensen in hun gehele context is de kern van de
presentiemethode (zie 2.2). De bovengenoemde aandacht voor rollen en posities en het
publieke domein als dynamische plek waar verschillende sferen kunnen heersen dragen hiertoe
bij. Daarnaast zijn er contextspecifieke aspecten die per werksetting kunnen verschillen. Voor
de wijkpastors speelden bijvoorbeeld fysieke en sociale aspecten mee waarvan ik er hier een
aantal benoem. Fysieke aspecten zijn de bebouwing en de straten, pleinen, parken enz.. Een
smalle stoep met veel passanten waar je steeds voor moet uitwijken zou bijvoorbeeld minder
uitnodigend kunnen zijn om een praatje aan te knopen dan een plek waar je ongestoord kunt
praten. Bewoning vertelt iets over de mensen die er wonen, chaos in een portiek,
verwaarloosde tuintjes, kranten voor ramen kunnen signalen zijn waar mensen te vinden zijn
die zich wellicht willen laten aanspreken en aandacht kunnen gebruiken. Het zijn omgevingen
waar geestelijk werkers zich op kunnen houden en in contact kunnen komen met mensen in de
marge. Fysieke aspecten hebben een signaalfunctie en kunnen bijdragen aan keuzes die
geestelijk werkers maken om zich daar wel dan niet op te houden.
Daarnaast zijn er sociale aspecten waar geestelijk werkers vanuit de presentie in het
publieke domein waarde aan toekennen. In een tussenstraatje komen we Marie tegen, ze is
een alleenstaande moeder met een verstandelijke beperking en ze woont samen met haar
autistische zoon. Marianne kent haar van de straat.

Marie vertelt dat ze het weleens moeilijk heeft ‘Maar geen RIAGG, ben je gek, die man zei zelf
dat ik er te goed voor was.’ Marie praat keihard en begint hard te lachen. ‘Dus ik heb wel
medicijnen bij me, voor als ik niet goed wordt,’ legt ze nog een keer uit. Marianne knikt en
zegt: ‘het is wel lekker om er even uit te gaan, met uw hondje.’ ‘Ja hoor, zegt de vrouw, elke
morgen lekker de buurt verkennen.’ ‘Dus u houdt van wandelen,’ zegt Marianne vragend. Dat
blijkt niet zo te zijn, alleen een blokje om met een paar pauzes tussendoor. Ze lacht en wij
lachen met haar mee. Marianne zegt: ‘u weet dat u bij ons ook langs kunt komen voor de
koffie he?’

Aan de hand van dit voorbeeld laat ik zien dat presentie in het publieke domein eigen
keuzemogelijkheden biedt aan mensen die geestelijk werkers tegen kunnen komen. Marianne
kiest ervoor om zich in de kleine tussenstraatjes op te houden en komt Marie tegen. Zij wil
haar beter leren kennen en stapt na een groetcontact van Marie op haar af. Marianne vertelt in
een interview dat ze het contact voorzichtig aanpakt met haar omdat ze bang is dat Marie
anders afhaakt. Marianne wil in contact blijven met haar omdat Marie behalve hulpverlening
bijna geen mensen om zich heen heeft. Presentie op straat geeft keuzemogelijkheden voor
Marie. Ze hoeft niet naar iemand toe of over een drempel heen en zij kan elk moment
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besluiten om het praatje te beëindigen. Gesprekken kunnen oppervlakkig blijven maar dat
hoeft niet. Marie geeft hier zelf sturing aan en dit doet recht aan haar eigen agency. Door op
dezelfde plekken terug te komen kunnen geestelijk werkers aanspreekbare

en betrouwbare

figuren worden voor mensen die op straat te vinden zijn. Een andere sociaal aspect is de
invloed van het tijdsgewricht waarin dit onderzoek speelt en waarbij de PVV een opmars
maakt. Met name in Bloemhof spraken mensen regelmatig hun zorg en kritiek uit op hun
multiculturele woonomgeving.

De Marokkaanse Fatna kijkt naar Marianne en zegt: ‘Wilders gaat op 11 september..weet je
wel toen ze door die torens..(Marianne knikt) demonstreren in New York.’ Marianne vraagt wat
ze er van vindt. Fatna haalt haar schouders op en zegt: ‘hij is van de partij voor de vrijheid
dus hij mag dat doen. Maar als iemand er anders over denkt dan hij, dan mag het niet. Dat
vind ik geen vrijheid.’ Anneke vraagt of ze hier vaak met elkaar over praten. Fatna zegt van
niet, alleen op school.

Met dit fragment laat ik zien dat internationale en landelijke ontwikkelingen door kunnen
spelen op lokaal niveau. Fatna begint niet voor niets over dit onderwerp, het is iets wat speelt
en waar zij als Marokkaanse mee geconfronteerd wordt. Hieronder vertelt Selman hoe zijn
relatie met zijn buren veranderd is.

Selman zegt dat hij ruzie heeft gekregen met zijn Nederlandse buren. Ze woonden al negen
jaar in vrede naast elkaar vertelt hij. Opeens gingen ze raar doen tegen hem. Selman denkt
dat het door Wilders is gekomen. ‘Ze denken niet meer zelf,’ is zijn conclusie.

Rond dit soort signalen in een bepaald buurtje vraagt Marianne zich af tijdens het interview:

‘Ik werd bevestigd om die buurt op te gaan zoeken. Hier waren we op het snijvlak van die
buurt. Misschien moeten we er gewoon echt gaan zitten in een pandje, dat je aanspreekbaar
bent.’

Alertheid op sociale aspecten zoals onderlinge spanningen tussen bewoners zou kunnen
betekenen dat geestelijk werkers zelf fysiek opschuiven. Naar aanleiding van situaties die wij
tegen kwamen overweegt Marianne bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar een plek midden in
dit spanningsveld. Presentie betekent in dit verband dan ook aanwezig zijn middels een fysieke
locatie,

zoals

bijvoorbeeld

in

een

pandje,

een

laagdrempelige

ontmoetingsplek

of

gespreksruimte.
Het werken vanuit de presentie betekent ongehaast en onbezet de tijd nemen; je te
laten aanspreken en aansluiting zoeken bij het alledaagse leven van mensen. Voor William is
het present zijn op straat een nieuwe manier van werken. Tijdens het interview vertelt hij:
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‘Het wandelen op straat is verrijkend. De mensen die ik zomaar ontmoet, dat er zoveel
behoefte is bij de mensen op straat om met iemand te kunnen praten. Ik kwam een vrouw
tegen, bij vrouwen die bij elkaar zijn, en ze heeft behoefte aan een bepaald soort gesprek. Ik
kon me niet voorstellen dat ze eenzaam kon zijn in het samenzijn met die vrouwen, maar uit
het gesprek bleek dat ze die dingen eigenlijk niet met die vrouwen deelt.‘Oorlogsverhalen, die
eenzaamheid viel me op. De behoefte om te praten komt uit de mens zelf. Het is leerzaam
geweest, wij zeggen dat wij present zijn, nabij maar we zijn toch ver van mensen. Zoals deze
vrouw, die niet weet wie wij zijn of waar we zitten en dat ze bij ons kan komen.’

William doelt hier op een gesprek dat hij heeft met een Bosnische vrouw die haar man kwijt is
geraakt in de oorlog. We komen haar met een stel vriendinnen tegen in het park. Hij heeft zich
vanuit de presentie laten aanspreken en heeft aandacht voor haar situatie. Het werken op
straat heeft hem verrijkt en hij wordt zich er bewust van dat presentie in het publieke domein
hem dichter bij mensen brengt die zijn aandacht kunnen gebruiken en dat present zijn op een
fysieke plek (het wijkpastoraat) niet voldoende is. Bij de presentiemethode gaat het om
aandacht en nabijheid, aansluiting zoeken, openheid en afstemming en betekenis toe te
kennen aan mensen. Deze manier van werken vereist een subtiele fijngevoelige beleefd
oplettende houding van geestelijk werkers maar soms ook een actieve houding. Volgens Baart
(2010) betekent het werken vanuit de presentie niet alleen in-relatie-staan, maar doet de
geestelijk werker wat er gedaan kan worden en gaat het om passende zorg die steunt op
praktische wijsheid en liefdevolle trouw aan wat de ander deugd zal doen.
In dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe geestelijk werk in het publieke domein tot stand
kan komen. Het doel van geestelijk werkers die in het publieke domein werken is om in
contact te komen met mensen in de marge. Om die reden is het van belang dat zij zicht
krijgen op verschillende contextuele aspecten die hieraan bij kunnen dragen. In het publieke
domein

nemen

mensen

rollen

en

posities

en

daaraan

gekoppelde

agency

en

verantwoordelijkheid in en zij kunnen deze krijgen toebedeeld. Geestelijk werkers kunnen
signalen van mensen in de marge opvatten als een concrete verantwoordelijkheid door zich
bijvoorbeeld nabij hen te begeven, hen bij te staan of hen bepaalde kennis bij te brengen. Het
onderzoeken van context en eigen normatieve keuzes kan ruimte bieden aan een bewuste
omgang

met

eigen

(keuze)

mogelijkheden

en

grenzen.

Publieke

domeinen

kunnen

verschillende sferen aannemen waar geestelijk werkers bij aan kunnen sluiten. Op pleinen zijn
wij bijvoorbeeld vrouwen in moeilijke posities tegen gekomen die het contact met de
wijkpastors op prijs stelden. Het werken vanuit de presentie betekent niet alleen nabij mensen
zijn en blijven; er zou teven zeggingskracht toegekend moeten worden aan contextspecifieke
aspecten die per werksetting kunnen verschillen. Kennis rond contextualiteit biedt inzicht wat
mee zou kunnen spelen en van belang zou kunnen zijn bij het tot stand komen van
ontmoetingen in het publieke domein. Met deze kennis in het in het achterhoofd, laat ik in het
volgende hoofdstuk expliciet zien hoe geestelijk werkers bij zouden kunnen dragen aan
zingeving.
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Die vele kleine dingen doen er toe, meer nog: op de weg naar meer gemeenschap zijn ze van
essentieel belang. Van groter belang dan tot nog toe werd aangenomen. Precies omdat ze niet
dwingend

zijn

en

geen

of

nauwelijks

extra

inspanning

vragen,

doorbreken

ze

de

onverschilligheid die aan het gemeenschapsgevoel knaagt. Bovendien gebeurt het, voltrekt het
zich: het kleine ontmoeten bestaat. Waarom zouden we er niet bewuster mee leren/durven
omgaan?
Ruth Soenen
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6 Zinvolle ontmoetingen
In dit hoofdstuk beantwoord ik de deelvraag hoe geestelijk werkers bij kunnen dragen
aan existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen met mensen in de marge in het publieke
domein. Allereerst breng ik een groot en klein verhaalconstructie in beeld. Vervolgens laat ik
zien hoe geestelijk werkers bij kunnen dragen aan existentiële zingeving in het alledaagse
leven van mensen die zij ontmoeten. Dit doe ik aan de hand van micronarratieven die
kenmerken van het kleine verhaal hebben; het zijn allen aan-de-gang-zijnde interacties in de
lokale context. Tot slot ga ik in op botsingen in het publieke domein om te laten zien of er in
die situaties mogelijkheden voor zingeving zijn.

6.1 Een groot en klein verhaalconstructie
Zoals ik in 2.5 heb uitgelegd kunnen kleine en grote verhalen gezien worden als twee
polen binnen een continuüm. De gesprekken die de wijkpastors William en Marianne in het
publieke domein voerden varieerden van vijf tot twintig minuten en hierin werden zowel kleine
als grote verhaalconstructen zichtbaar. Grote verhalen worden niet alleen geconstrueerd bij
existentiële gespreksvoering die geestelijk werkers voeren met mensen, zij worden ook in het
publieke domein gecreëerd.

De ontmoeting met Mira

We zijn op bezoek bij de Hindoestaans Surinaamse vereniging Milan die opendag houdt in een
buurthuis voor de buurtbewoners en we ontmoeten Mira. Mira komt bij ons staan. Ze vertelt
dat ze actief is binnen de vereniging, dat ze activiteiten organiseert en mensen probeert bij te
staan. Ik vraag of dit een betaalde baan is. Dat is niet zo, Mira vertelt dat ze vrijwilligerswerk
doet. Ze vertelt dat ze altijd in een verzorgingshuis heeft gewerkt, totdat ze borstkanker
kreeg. ‘Ze wijst naar haar borst en zegt: ‘ik heb alles gehad, borst er af, bestralen, chemo. Ik
dacht ik ga dood en ik had één grote wens. Dat was naar India gaan want daar liggen mijn
wortels. Mijn broer woont er en ik ben er met mijn vier kinderen geweest. Ik ben nu vrij van
kanker en mijn wensen zijn vervuld. Nu kan ik niet werken want ik ben nog heel snel moe,
maar dit vrijwilligerswerk is goed. Dat doe ik graag en dat kan ik doen. Ik kan ook afhaken.’
Intussen houdt Mira mensen die binnenkomen in de gaten. Ze vervolgt met vertellen dat ze
vijftig is.‘Vijftig?,’ roepen wij uit van verbazing. Ik zeg dat ze er veel jonger uit ziet. ‘Wacht
maar tot je m`n kinderen ziet,’ zegt ze lachend, dan zie je het wel.’

Aan de hand van dit voorbeeld illustreer ik welke kenmerken van het grote en kleine
verhaal naar voren komen, welke rollen en posities ik herken en waar zingevingsaspecten
zichtbaar worden. Allereerst heeft dit verhaal kenmerken van een groot verhaal. Mira (de
actieve verteller) legt buiten de lokale context (waar zij op dat moment als gastvrouw
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functioneert) verbinding tussen gebeurtenissen in haar leven en ze maakt haar verhaal via
plots tot een coherent geheel. Het gesprek neemt vervolgens een wending door over te gaan
op haar leeftijd, hiermee komt er ruimte in het grote verhaal en krijgt het gesprek meer de
vorm van een kleine verhaal. De opmerking over haar leeftijd is open en niet zeker is hoe
Marianne en ik er op zullen reageren. Deze interactie is een gebeurtenis die in deze context
aan de gang is en kan verschillende kanten opgaan; wij co-creëren met elkaar het verhaal.
In dit voorbeeld worden verschillende rollen en posities zichtbaar. Mira laat iets van
haar rol en positie zien, een vrouw en moeder die haar wortels in India heeft en borstkanker
heeft gekregen. Haar agency komt naar voren door zichzelf te positioneren als iemand die
tijdens dat proces eigen keuzes heeft gemaakt. Wij reageren op Mira met een gedeelde
ervaring dat zij er jong uitziet en de morele positie dat wij jong eruit zien positief waarderen
(co-vertelling). Dit is een dominant verhaal in onze culturele context dat hierin resoneert. Ik
heb de opmerking over haar leeftijd als een afbakening en als een grens rondom haar
voorgaande verhaal ervaren. Het was niet de gelegenheid om dieper op haar verhaal in te
gaan. Mira was gastvrouw en wilde die rol (en haar verantwoordelijkheid) weer oppakken, ze
begon met een alerte blik om zich heen te kijken. Ik had het idee dat ze op dat moment niet
verder op haar toestand in wilde gaan. Ik had de indruk dat ze verwachtte dat wij zo zouden
reageren op haar leeftijd. Het gaf haar de kans om van onderwerp te veranderen en weer
verder te gaan in haar rol als gastvrouw. Marianne kent dit verhaal van haar nu. Mira weet dat
Marianne wijkpastor is en er bestaat een mogelijkheid om hier in de toekomst op terug te
komen, waarbij er wellicht wel tijd en ruimte gevonden kan worden om eventuele twijfel,
spanning of het onbepaalde toe te laten. In haar verhaal zit immers ook een bepaalde
geslotenheid en heeft de spanning tussen grip te willen hebben op het leven door coherentie
en de complexiteit van haar leven geen ruimte gekregen.21 Aan de andere kant biedt het
publieke domein juist ook de mogelijkheid om iets van jezelf te laten zien zonder er al te ver
over door te gaan, misschien was het voor Mira voldoende om ons dit verhaal te vertellen. Een
gesprek in het publieke domein biedt dus ook ruimte en vrijheid om even een zwaar
onderwerp te delen en dit vervolgens weer los te laten.
Zingevingsaspecten die ik meen te herkennen in deze ontmoeting zijn: dat Mira een
samenhangend verhaal kan vertellen; uit haar verhaal kwam een doelgerichtheid naar voren
(naar India gaan, vrijwilligerswerk gaan doen, er jong uit willen zien) en zij liet haar
competentie zien; door de bevestigende aandacht die wij voor haar hadden zou zij zich erkend
en waardevol kunnen voelen; hier zou een motiverende werking vanuit kunnen gaan die
ondersteunend zou kunnen zijn bij de gerichtheid in haar leven. Tijdens het gesprek ontstond
er een bepaalde verbondenheid tussen haar en ons, dat was te zien aan onze non verbale en
fysieke
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betrokkenheid op elkaar. De overgang naar de opmerking over haar leeftijd bracht een
bepaalde lichtheid in het gesprek waardoor er meer openheid ontstond en een tussen-ons
gesprek waardoor er iets ontsnapte uit het grote verhaal van Mira wat een mate van
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Ik ga er vanuit dat elk leven complex is.
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transcendentie teweeg bracht. We deelden de ervaring over onze culturele context rondom
leeftijd. Dat laatste heeft mij doen inzien hoe dominante culturele verhalen ook in mij
resoneren. Hoewel ik het onzin vind dat mensen er altijd maar jong uit moeten blijven zien,
vond ik mezelf achteraf in die context. Dit is wat Walker (2007) bedoelt met noodzakelijk
gemaakte identiteiten binnen culturele contexten (zie 3.1). Er jong uit moeten blijven zien is
een naturalisatiepatroon in onze Westerse wereld.
Met dit voorbeeld heb ik laten zien dat grote en kleine verhalen niet absoluut te scheiden zijn
en dat verhaalconstructies dynamisch zijn waarin ruimte is voor zingevingsaspecten.
Interacties die geestelijk werkers met mensen hebben zijn een samenspel van zowel grote als
kleine verhalen die zich als tijdelijke sociale constructen op een complexe manier tot elkaar
verhouden.

6.2 Zinvolle interacties
Over onze alledaagse manier van betekenisgeving zijn we ons volgens Alma en Smaling
(2010) doorgaans weinig bewust. Met alledaagse zingeving bedoelen zij dagelijkse dingen die
we doen en onze dagelijkse omgang met anderen. Zij gaan er van uit dat dit soort zaken op
een vanzelfsprekende manier begrijpelijk en hanteerbaar voor ons zijn. Existentiële zingeving
heeft volgens hen te maken met het zoeken naar antwoorden op levensvragen: wie we zijn,
waar we vandaan komen, welke betekenis iets voor ons heeft, of we ons leven als zinvol
ervaren enz.. Ik vraag me af of het onderscheid tussen alledaagse en existentiële zingeving zo
scherp gesteld kan worden. Zouden ook ogenschijnlijk triviale gesprekken in het alledaagse
leven bij kunnen dragen aan onze existentiële zingeving? Een kleine verhaal benadering biedt
openingen om alledaagse doelen, richtingen en betekenissen zichtbaar te maken in aan-degang-zijnde ontmoetingen. In deze paragraaf laat ik allereerst aan de hand van concrete
voorbeelden alledaagse interacties tussen de wijkpastors en de mensen die zij ontmoeten zien.
Vervolgens identificeer ik wat de gebeurtenis is en beschrijf ik hoe deze aan-de-gang-zijnde
gebeurtenis zich ontwikkelt, welke kenmerken van het kleine en grote verhaal en welke rollen
en posities ik geobserveerd heb. Dan laat ik zien welke zingevingsaspecten uit de definitie van
Alma en Smaling naar voren kwamen (zie 2.4), en relateer ik sommige inzichten met kennis
uit het theoretisch kader. Ik maak een differentiatie tussen ontmoetingen met onbekenden
waarbij ik beschrijf hoe een eerste contact van een groetcontact tot een complexer gesprek
zou kunnen verlopen en ik beschrijf en ontmoetingen met bekenden waarmee ik voorbeelden
geef van manieren waarop wijkpastors zich zouden kunnen invoegen in het sociale
buurtweefsel. Hiermee poog ik te laten zien hoe de wijkpastors bij zouden kunnen dragen aan
existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen.

6.2.1 Ontmoetingen met onbekenden
Het publieke domein biedt mogelijkheden om in contact te komen met mensen en aan
te sluiten bij de alledaagsheid van het bestaan. In deze paragraaf beschrijf ik een vluchtig
ontmoetingsmoment, een gesprek in het publieke domein en een doelbewuste kennismaking
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met onbekende mensen. Vaak beginnen interacties in het publieke domein met oogcontact en
(mee) luisteren. Geestelijk werkers kennen omgevingen zeggingskracht toe door bewust
(oog)contact te maken. Dit heb ik in het vorige hoofdstuk als beleefde oplettendheid
gedefinieerd.

De ontmoeting met de Hindoestaanse vrouw

Er zit een oude Hindoestaanse vrouw alleen op een bankje. William zoekt haar op met zijn
ogen. Als ze ook naar hem kijkt groet hij haar vriendelijk en loopt door. Ik loop achter hem en
zie een glimlach en de ogen van deze vrouw oplichten.

Met dit fragment laat ik zien dat William contact maakt met zijn ogen en een gangbare
afstandelijke omgang in het publieke domein hiermee doorbreekt. Hij wacht met groeten tot
de vrouw naar hem terug heeft gekeken. Dan groet hij vriendelijk en loopt door. De vrouw
kijkt er van op, dat zie ik aan haar ogen en gelaatsuitdrukking. Kenmerken van het kleine
verhaal zijn de lage vertelbaarheid (het is praktisch een non verbale interactie) en deze
gebeurtenis vindt plaats in het dagelijkse ritme van deze vrouw. Posities en rollen blijven in dit
voorbeeld vaag. William en de vrouw maken op dat moment beiden gebruik van het park, ze
zijn onbekenden van elkaar. William straalt iets gemoedelijk vaderlijks uit, hij gedraagt zich
beleefd en hij ziet er verzorgd uit. Deze signalen zouden ertoe bij hebben kunnen dragen dat
de vrouw bevestigend reageerde op het contact. Het feit dat William deze vrouw erkenning gaf
door haar te groeten zou een zingevende ervaring voor haar kunnen zijn. Ik maak dit op uit
het korte moment van wederzijdse herkenning via oogcontact en de groet van William die
bevestigd wordt met oplichtende ogen en een glimlach.
Posities in het publieke domein zijn dynamisch en bieden ruimte. Uit zo`n groetcontact
zou een gesprek kunnen voortvloeien maar dat hoeft niet. Er bestaat een mogelijkheid dat
William en de vrouw elkaar een volgende keer herkennen, weer groeten en wellicht in gesprek
geraken.
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gemeenschappelijks ontstaat. Volgens Van der Zwaard (2010) hebben dit soort triviale
interacties betekenis en kunnen mensen kunnen hierdoor vertrouwder met elkaar en elkaars
verschillen raken. Zij kunnen een horizontale transcenderende werking hebben (zie 2.4), men
komt dingen over elkaar te weten en hierdoor kan de beeldvorming die men over anderen
heeft veranderen en dit kan van invloed zijn op onderlinge omgang en verhoudingen. Mensen
weten dat ze impressies achter laten bij mensen, uiterlijkheden en gedrag vertellen wat over
hun identiteit. Eerste contactmomenten bieden keuzemogelijkheden, men kijkt snel weg,
glimlacht, groet of gaat met elkaar in gesprek. Marianne en William doorbraken de gangbare
beleefde onoplettendheid vaak met een groet, een terloopse opmerking of het maken van een
grapje.
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De ontmoeting met Ibrahim

We ontmoeten Ibrahim als hij voor zich uit staat te kijken op een plein. Hij zit sinds vijf weken
in de ziektewet. Hij vertelt dat het de leeftijd is, hij heeft altijd hard gewerkt en dat kan te veel
worden voor het lichaam. Hij zou best willen stoppen met werken maar hij vraagt zich af of hij
het over een jaar ook nog wel zo leuk zou vinden. ‘Turken hebben geen hobby’s, zegt hij en
vervolgt twijfelend begrijp je?’ ‘U bent een echte man die hard wil werken,’ zegt William en
stroopt zogenaamd zijn mouwen op. Ibrahim moet daar om lachen, ‘ja, ja, knikt hij
bevestigend, zijn ogen lichten op.’

Het is de eerste keer dat wij Ibrahim ontmoeten. William stapt na een oogcontact en een groet
op hem af. Hij legt uit wie we zijn, Ibrahim blijkt het wijkpastoraat te kennen. De vertelling
van Ibrahim heeft kenmerken van het grote verhaal. Hij vertelt over persoonlijke ervaringen
buiten de context. Het verhaal wordt temporeel geordend en heeft een begin (ziektewet), een
midden (altijd hard gewerkt wat teveel kan worden voor het lichaam), een eind (willen stoppen
met werken) en een hypothetische toekomst. Zijn morele positie rondom deze toekomst is
onzeker, hij twijfelt eraan of hij niet werken wel zo leuk zou vinden omdat hij geen hobby`s
heeft. Op dat moment wordt het grote verhaal een klein verhaal, door zijn twijfelende vraag
(begrijp je?) ontstaat een open ordening en een ambigue einde waar William op inhaakt met
zijn opmerking waar Ibrahim op reageert en ontstaat er een gezamenlijke co-vertelling.
Ibrahim positioneert zich als een Turkse harde werker in de ziektewet die nadenkt over een
mogelijke toekomst. Hij identificeert zich met Turken zonder hobby`s. William heeft de rol van
wijkpastor, hoewel Ibrahim William niet kent is zijn positie wel bekend bij hem. William heeft
verstaan dat Ibrahim hard heeft gewerkt en maakt een identiteitsversterkend grapje. Dit maak
ik op uit het gegeven dat Ibrahim als reactie moet lachen. Mijn rol was observerend en de
opmerking van William kwam op mij over als een mannen onder elkaar grapje, mannelijkheid
tonen door de mouwen op te stropen. Met betrekking tot zingeving heeft gender op dat
moment een verbindende werking tussen William en Ibrahim. Ik zie dat de mannen op elkaar
betrokken zijn, er is vriendelijk oogcontact en er zijn blikken van herkenning. Hierdoor
ontstaat ruimte en een mate van vertrouwdheid. William kan hierdoor inhaken op het
onderwerp Turken zonder hobby`s.
Het maken van grapjes is een manier om contact te maken en levendigheid te creëren.
Volgens Van der Zwaard (2010)

stelt humor mensen op hun gemak en verlaagt het de

drempel voor verdere uitwisseling. Door samen te lachen kunnen mensen even los komen van
hun dagelijkse beslommeringen. Met humor en woordspelingen kunnen op een luchtige manier
onderwerpen worden aangesneden en humor kan identiteitsversterkend werken.
Geestelijk werkers kunnen vertrouwde gezichten en aanspreekbare personen in het
publieke domein worden. Dat vertrouwen begint bij kijken, het opvangen van flarden van
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gesprekken en hier bij aan te haken of door belangstelling te tonen. Belangstelling tonen gaat
regelmatig gepaard met het uitdelen van complimenten en het tonen van waardering.

De ontmoeting met Naida

Als we naar binnen kijken zien we een Somalische en een Antilliaanse vrouw die voor zes
kinderen aan het voorlezen zijn. We bellen aan en de Antilliaanse vrouw doet de deur open.
Ze geeft ons een grote glimlach en zegt: ‘goedemiddag, moeten jullie hier zijn? Kom gauw
binnen, blijf niet zo in de regen staan.’ Ze gebaart met haar arm naar binnen. We stappen
over de drempel en de vrouw geeft ons een stevige hand en weer diezelfde glimlach: ‘Naida
Fernandes.’ Marianne vertelt wie we zijn en wat zij komt doen, ze kent een vrouw die een
eigen projectje heeft op gezet. Deze vrouw maakt samen met vrouwen kerstkaarten voor alle
kerstvoedselpakketten met een wens erop. Marianne vraagt aan Naida: ‘er komen hier toch
ook vrouwen bij elkaar?’ Naida knikt en zegt: ‘elke dinsdag.’ Marianne vraagt of deze vrouwen
zouden willen helpen met kerstkaarten maken. Naida herhaalt wat Marianne verteld heeft in
haar eigen woorden en vraagt: ‘zo heb ik het goed begrepen toch?’ Marianne zegt dat het
klopt. Naida zegt dat ze dit met de coördinator moet bespreken. Die blijkt Marianne te kennen.
‘O, zegt Marianne, dus dat mag ik niet rechtstreeks met jou doen?’ Naida schudt van nee.
‘Okee, zegt Marianne en vervolgt: ik zag dat je aan het voorlezen was?’ Naida vertelt dat ze
een voorleesproject is gestart. Ze begon een paar maanden geleden met zes kinderen. Dat zijn
er inmiddels al ‘over de honderd,’ vertelt ze trots. ‘Zoho, zegt Marianne, over de honderd, hoe
krijg je dat zo snel voor elkaar.’ Naida laat weer een brede glimlach zien en zegt: ‘gewoon
langs de scholen gaan en zo, de kinderen lezen thuis niet, maar hier lukt het wel. Hier vinden
ze het leuk.’

Marianne is Naida met een doel op gaan zoeken en ze ontmoeten elkaar voor de eerste keer.
Marianne hoorde via een collega dat er een ruimte beschikbaar was gesteld voor vrouwen uit
de buurt. Ze wil kennis met hen maken en vragen of ze willen helpen met het maken van
kerstkaarten voor de kerstvoedselpakketten in Rotterdam. De aanvang van het contact heeft
kenmerken van het kleine verhaal. Naida opent het gesprek en er volgt een kennismaking
waarna het verschillende kanten op zou kunnen gaan. Marianne legt uit waarom ze Naida wil
ontmoeten, dit verhaalconstruct heeft kenmerken van een groot verhaal. Het gaat over iets
buiten de context en is temporeel geordend: het heeft een begin (een vrouw met een project)
en een midden (het maken van kerstkaarten met vrouwen en een eind (voor in de
kerstvoedselpakketten). Naida brengt samenhang aan door dit verhaalconstruct nog een keer
te herhalen. Marianne doet dit door een oriënterende vraag over de plaats te stellen: of er
vrouwen komen wat bevestigend wordt beantwoord door Naida. Door de wederzijdse
kennismaking kunnen Marianne en Naida elkaar enigszins positioneren. Met de vraag of de
vrouwen zouden kunnen helpen bij het maken van de kerstkaarten wordt een machtsaspect
zichtbaar. Naida mag niet beslissen of de vrouwen die zij begeleid hierbij mogen helpen, dat
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moet de coördinator beslissen. Marianne spreekt hier haar verbazing over uit. Tijdens het
volgende interview delen Marianne en ik het morele oordeel dat we het vreemd vinden dat
Naida niet zelf over zo iets zou mogen beslissen. Marianne maakt dit later in een ontmoeting
met de coördinator bespreekbaar. Hier volgt een afspraak uit dat Marianne rechtstreeks met
Naida zaken gaat regelen. Dit heeft een humaniserende en empowerende werking, het
bevordert de agency van Naida, ze krijgt meer bewegingsvrijheid en ruimte om eigen
beslissingen te nemen. En daarnaast krijgt de coördinator ruimte om de controle meer los te
laten. Tot slot delen ze het morele uitgangspunt dat lezen goed is en dat kinderen thuis niet
lezen. Bij Naida (hier) vinden ze het leuk, ze positioneert zichzelf en haar werkplek als
belangrijk voor de buurt.
Met betrekking tot zingeving zijn er verschillende aspecten te benoemen. De ruimte om
zelf zaken te regelen zou een stimulans voor Naida kunnen zijn en kan haar haar eigen
agency, zelfbepaling en eigen gerichtheid ondersteunen die bij zou kunnen dragen aan
zingeving. De hartelijkheid van Naida wordt door Marianne (en mij) bevestigend ontvangen
door vriendelijk te kijken en terug te glimlachen. Marianne gaat er vanuit dat Naida
competenties heeft want ze doet een beroep op haar. Dit zou bij kunnen dragen aan de
ervaring er bij te horen en waardevol te zijn. Marianne spreekt haar waardering uit over het
voorleesproject. De erkenning dat Naida snel veel voor elkaar krijgt ( meer dan honderd
kinderen en voorleesmoeders) kan bijdragen aan het gevoel dat het waardevol is wat ze doet.
Dat dit zingevend voor Naida kan werken leid ik af aan de trotse manier waarop ze over haar
project vertelt en haar brede glimlach. Van deze waardering kan tevens een richtinggevende
en motiverende werking uit gaan. Naida geeft later in het gesprek aan dat ze een studie zou
willen volgen en betaald werk zoekt op dit gebied. Ik denk dat de bevestigende en
waarderende houding van Marianne bijdroeg aan het uiten van deze wens. Het zou kunnen dat
onder deze uiting nog een vraag ligt of Marianne iets in die richting zou weten. Daarnaast zijn
zowel Marianne als Naida in de buurt actief, dat kan bijdragen aan een gevoel van samenhang
in de buurt en buurtbinding. Marianne zoekt contact met Naida omdat ze wil samenwerken.
Samenwerking en verbinding met de buurt kunnen bijdragen aan alledaagse zingeving.

6.2.2 Ontmoetingen met bekenden
Geestelijk werk in het publieke domein heeft een netwerkfunctie, geestelijk werkers
weven zich als het ware in het sociale buurtweefsel. Zij kunnen vertrouwde en aanspreekbare
personen worden in het publieke domein. Naast relatief onbekenden komen geestelijk werkers
bekenden tegen. In deze paragraaf laat ik zien dat luchtige ontmoetingen, aansluiten bij
taalgebruik, een actieve talige houding, erkennen van competenties en het maken van
complimenten bijdragen aan zingeving.
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De ontmoeting met twee buurtbewoners

Als we buiten zijn komen er twee Nederlandse vrouwen met boodschappenwagentjes
aangelopen. ‘Hai,’ zegt William. De vrouwen giechelen, ‘we komen gauw weer koffie drinken
hoor,’ zegt de jongste vrouw van rond de veertig flirtend. William glimlacht en vraagt: ‘gaan
jullie boodschappen doen?’ ‘Dat dacht ik wel,’ zegt de oudere vrouw resoluut. Lachend wijst ze
op haar karretje: ‘die is nog leeg.’ ‘Okee, zegt William, we zien elkaar later nog wel.’ De
vrouwen en wij lopen door, ik kijk ze na. Alsof ze het aanvoelt draait de jongste vrouw zich
om, ziet mij en roept: ‘hij is al getrouwd, jammer he!’ ‘Nou zeker,’ zeg ik. We lachen.

Deze gebeurtenis heeft kenmerken van het kleine verhaal. Er is een open organisatie waarbij
in co-vertelling de interacties vorm krijgen. Van te voren is niet duidelijk waar het naar toe zal
gaan in dit gesprek. De rollen zijn over en weer bekend, William als wijkpastor en de vrouwen
als buurtbewoners. Ik ken de vrouwen van gezicht, zij weten niet wie ik ben want ik heb me
niet voorgesteld. De posities zijn dynamisch, het is een alledaagse uitwisseling waarin eigen
agency en keuzemomenten zijn hoe men met de situatie om wil gaan. De groet van William
wordt beantwoord met een flirtende opmerking van de jonge vrouw. Dit werkt verbindend, dat
zie ik omdat William haar bevestigt door te glimlachen. Vervolgens gaat hij over op het stellen
van een vraag over boodschappen doen. Hiermee geeft hij op een subtiele manier een grens
aan waarmee de verbinding tussen de vrouw en hem in tact blijft. William flirt niet terug maar
hij stelt wel meteen op een rustige en serieuze manier een belangstellende vraag. De oudere
vrouw haakt in door de vraag te beantwoorden en neemt hiermee haar eigen positie in.
William reageert daar bevestigend op en sluit af met de verbindende opmerking gericht op de
toekomst dat ze elkaar op een later tijdstip wel weer zullen treffen. De jongere vrouw maakt
verbinding met mij door een opmerking te maken. Ik reageer bevestigend omdat ik haar
spontaniteit leuk vind en ik zie haar opmerking als een luchtig grapje waar ik met eenzelfde
luchtigheid op reageer. Zingevende elementen die hier naar voren komen zijn de verbindende
werking zoals hierboven beschreven, de belangstelling van William en de bevestigende
opmerking van mij. Van der Zwaard (2010) noemt zo`n soort ontmoeting een parochiale
zeepbel, een gemeenschappelijkheid die gecreëerd wordt door mensen die elkaar (enigszins)
kennen. Ze zorgen voor levendigheid en/of luidruchtigheid in het publieke domein. In het
voorbij gaan op de stoep is er even aandacht en tijd voor grappenmakerij. Een luchtige
conversatie kan overgaan in een gesprek over persoonlijkere zaken maar het hoeft niet, Van
der Zwaard (2010) noemt dit een prettige vrijblijvendheid die openheid geeft.
Naast non verbale en verbale communicatie is volgens Schippers-Baptist (2006) taal
van groot belang voor het geestelijk werk, omdat mensen zich het beste in hun eigen
natuurlijke taal uitdrukken. In het onderstaande voorbeeld sluit Marianne aan bij bepaald
Rotterdams taalgebruik. Ze is in een gesprek met de Nederlandse Elzelien die ze kent uit het
buurtje waar ze actief is.
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De ontmoeting met Elzelien

‘Binnenkort komt er weer een schoonmaakactie, dan wordt er weer zo`n vuilcontainer neer
gezet waar je al je troep in kan pleuren.’ Ik kijk een beetje raar naar Marianne want ik vind
pleuren helemaal geen woord voor haar. Elzelien ziet dat, begint te lachen en zegt: ‘ja hoor
gewoon lekker Rotterdams.’

Deze scène gaat over een gezamenlijke geschiedenis en toekomst rondom schoonmaakacties
die Elzelien en Marianne delen. Elzelien is betrokken bij de buurt en ze zet zich hiervoor in door
mee te helpen bij de schoonmaakacties. Marianne weet hiervan af en informeert haar dat er
weer een aan zit te komen. Onze rollen zijn bekend, ook ik heb me voorgesteld. Elzelien en
Marianne zijn geanimeerd met elkaar in gesprek. Met betrekking tot zingeving merk ik een
zekere verwantschap tussen hen, ze voeren een levendig gesprek waarbij Marianne aansluit bij
het taalgebruik van Elzelien. Deze verbintenis wordt door Elzelien versterkt door Marianne te
bevestigen in haar taalgebruik en mij uit te leggen dat dit gewoon lekker Rotterdams is. Zij
reageert op mijn non- verbale bevreemdende gezichtsuitdrukking. Misschien heeft haar reactie
met mijn onderzoeksrol te maken. Ik ben geen actieve deelnemer in deze buurtcontext. Met
dit voorbeeld laat ik zien dat taalgebruik van belang is binnen het geestelijk werk. Nuances in
de taal of aansluiten bij een andere taal kan bijdragen aan zingevende aspecten als
saamhorigheid, verbondenheid en erkenning. Naast aansluiten bij de taal vereist het werken
vanuit de presentie een mate van taligheid van de geestelijk werkers. Tijdens het veldwerk
kwamen de wijkpastors in contact met mensen die niet zo goed konden praten, die deze
sociale competentie misten of de Nederlandse taal gebrekkig spraken. Een luisterende en
afwachtende houding kan in zulke gevallen spanning oproepen waardoor mensen zouden
kunnen afhaken. Babbeltjes en gezellige praatjes over ditjes en datjes en eenvoudig
taalgebruik zijn belangrijke middelen om relaties op te bouwen in het publieke domein.

De ontmoeting met Carmen

‘Zijn dat je kinderen?, vraagt Marianne en wijst naar twee meisjes op een fiets. De
Antilliaanse Carmen vertelt dat het meisje dat achterop zit haar dochtertje is en het andere
meisje haar nichtje. ‘Wat een mooie meisjes,’ zegt Marianne. Carmen lacht verlegen en let
intussen goed op de fietsende meisjes. ‘Ze kunnen wild zijn he,’ zegt Marianne. Carmen knikt.
‘Je bent bang dat ze vallen?’ Carmen knikt weer en zegt: ‘ja ze zijn wild.’ Ze lacht en wij
lachen mee. ‘Lekker nog even buiten he,’ zegt Marianne. Carmen kijkt in de richting van de
zon en zegt ja. ‘Nog maar even genieten van het zonnetje,’ zegt Marianne. Carmen glimlacht
verlegen. ‘Leuk dat ik je weer tegen kom,’ zegt Marianne. Carmen knikt en kijkt nog steeds
verlegen. Marianne zegt: ‘we gaan maar weer eens verder. We zien elkaar vast weer een
keer.’ Carmen glimlacht, we zeggen gedag en lopen verder.
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Carmen zit op de vensterbank van haar huis. We ontmoeten haar voor de tweede keer. Ik zie
aan Carmen dat ze ons herkent aan de glimlach als wij dichterbij komen. Marianne raakt met
haar in gesprek en stelt een informatieve vraag waar Carmen antwoord op geeft. Carmen is
niet zo taalvaardig en spraakzaam. Marianne houdt het gesprek op gang door in te gaan op de
alledaagse situatie. De rol van Marianne en mij is onduidelijk omdat we ons niet voorstellen en
Carmen vraagt er ook niet naar. Ik merk dat ze het leuk vindt dan Marianne met haar praat,
ze glimlacht en maakt oogcontact met Marianne. Marianne ziet dat ze de meisjes nauwlettend
in de gaten houdt en interpreteert dat als zorgzaamheid van Carmen. Carmen reageert
bevestigend op de opmerking van Marianne hierover en deelt de mening van Marianne dat de
meisjes wild zijn. Dit zorgt voor verbondenheid want we lachen er met elkaar om. Marianne
maakt een paar alledaagse opmerkingen over het weer, Carmen lijkt niet goed te weten wat ze
terug moet zeggen want ze lacht verlegen. Marianne neemt dan weer het woord en legt een
verbinding met Carmen door te zeggen dat ze het leuk vindt om haar te zien en rond het
gesprek dan af. Met dit voorbeeld laat ik zien dat losse, laag-distante omgangsvormen die
aansluiten bij het alledaagse leven ontmoetingen kunnen ondersteunen.

De ontmoeting met Jan en Rudy

We ontmoeten we de Nederlandse Jan en de Surinaamse Rudy. Ze werken vanuit de OK Bank
in het park.22 William ziet dat ze de vloer hebben schoongemaakt en zegt: ‘zo wat is die vloer
schoon zeg!’ ‘Ja, zegt Jan deskundig, en we moeten um goed laten drogen anders gaat het
schimmelen. Dus we zetten er nog niks op.’ Ook Rudy laat zijn vakkundig oog even op de vloer
vallen en knikt beamend.

Als we in het park zijn lopen we even bij de werkruimte van de parkwachters Jan en Rudy naar
binnen om ze te groeten. Op het moment dat wij binnen komen staan ze naar de vloer te
kijken. William ziet dat en haakt daar op in. Hij sluit aan bij hun dagelijkse ritme als
parkwachters. Dit voorbeeld illustreert dat William ziet wat Jan en Rudy gedaan hebben en dat
hun werk waardevol is. Hij heeft er aandacht voor en hij geeft hun werk zeggingskracht door
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zingevingsaspect competentie zoals in dit voorbeeld Jan en Rudy zich vakbekwaam voelen
omdat zij de vloer van de werkruimte mooi hebben schoongemaakt. Dat zie ik aan hun
deskundige en vakbekwame blikken. De waardering van William heeft een motiverende
werking want Jan gaat uitleggen dat de vloer eerst goed moet drogen voordat ze de spullen er
weer op kunnen zetten. Uit hun trotse blikken maak ik op dat zij zich erkend voelen door
William. Er is vriendelijk oogcontact dat een verbindende werking heeft.

22

De Onbenutte Kwaliteiten bank biedt mensen die een uitkering hebben en niet uitkeringsgerechtigden met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de samenleving.
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De ontmoeting met Erna

Tijdens een barbecue is de Nederlandse jonge Erna druk bezig met de bediening. Erna zet
twee bakjes nootjes op onze tafel. ‘Geweldig!,’zegt William en pakt haar hand vast. Erna
begint te stralen. ‘Bedankt dat je aan ons denkt,’ zegt William. Hij houdt nog steeds haar hand
vast. Erna begint aan haar hand te trekken en doet alsof ze niet los kan komen. Het is een spel
en ik zie dat ze er van geniet. William vraagt of ze wat te drinken wil halen voor ons. Dat wil
ze wel. In het interview zegt William: ‘Erna heeft weinig complimenten gehad in haar leven. Zij
mist ook waardering op haar werk. En dat men niet zegt dat ze blij zijn met wat ze doet.’

Ik had met William voor de barbecue afgesproken om afspraken met elkaar te maken rondom
het onderzoek dat ik ga doen. We zaten om die reden afgezonderd in de tuin aan een tafeltje.
Intussen is een ander gedeelte van de tuin langzaam volgestroomd met mensen die in een
groep bij elkaar zitten en is de gepensioneerde Afrikaanse wijkpastor Nelson bij ons
aangeschoven. Erna doet iets extra`s door speciaal bij ons nootjes neer te zetten en later te
vragen of wij wat willen drinken. Het is een losse dagelijkse uitwisseling waarbij Erna in het
zonnetje wordt gezet door William. Nelson en ik volgen de interactie met plezier, dat zie ik aan
de glimlach van Nelson. Onze rollen en posities zijn duidelijk, Erna weet dat ik bezig ben met
een onderzoek, maar ik ken haar ook nog vanuit mijn werkperiode. Het wijkpastoraat vervult
al langer een belangrijke functie voor haar. Erna heeft veel meegemaakt in haar jeugd en bij
het wijkpastoraat vindt zij een veilige en duurzame plek. Ik ervaar William als een soort
vaderfiguur voor haar. Zijn complimenten komen rustig en vaderlijk op mij over. Ik zie dat
Erna straalt doordat hij haar complimenteert en haar hand vasthoudt. Erna leert op een
speelse manier complimenten te ontvangen. Hierdoor wordt ze zich bewuster van haar
zelfpresentatie, hoe ze overkomt en wat voor effect haar zorg in deze situatie heeft op ons.
Het kan haar een gevoel geven dat ze competent is, dit kan haar eventueel ergens toe
aanzetten en bijdragen aan haar welbevinden. Het fysieke contact dat William maakt werkt
hierbij versterkend, ik zie aan heel haar houding en stralende gezicht dat Erna het leuk vindt.
Aandacht voor iemands vaardigheden of talenten kan identiteitsbevestigend werken en zou
kunnen bijdragen aan zelfreflectie, eigen agency en het maken van keuzes. Erna heeft
regelmatig contact met William en hij is vaak complimenteus. Door dit duurzame contact zou
haar eigenwaarde sterker kunnen worden en dit zou er toe kunnen leiden dat zij bijvoorbeeld
gaat nadenken over haar positie in haar huidige werkkring.

In bovenstaande voorbeelden heb ik laten zien hoe alledaagse interacties tussen
geestelijk werkers en mensen die zij ontmoeten bij zouden kunnen dragen aan existentiële
zingeving en het welbevinden van mensen(in de marge). Alma en Smaling (2010) stellen dat
welbevinden een relatief begrip is en zien naast welbevinden door veiligheid en geborgenheid
ook ruimte zijn voor andere verlangens en voor exploratiedrang. Welbevinden is breder dan
alleen lustbevrediging; zij benoemen tevens transcenderende ervaringen zoals de zorg voor de
64

ander en een gevoel van (kosmische) verbondenheid. Welbevinden is tevens contextgebonden
en er spelen allerlei aspecten in mee, zoals persoonlijke levensgeschiedenissen, opvoeding,
onderwijs, de tijd en de samenleving waarin men leeft en levensbeschouwelijke referenties.

6.3 Botsingen in het publieke domein
De voorbeelden die ik tot nu toe omschreven heb definieer ik als zinvolle ontmoetingen
in de alledaagse omgang tussen geestelijk werkers en mensen in het publieke domein. Dit
betekent impliciet dat er ook zinloze ontmoetingen zijn. Zouden ontmoetingen die niet direct
verbinding maken met zingevingsaspecten per definitie niet zingevend en dus zinloos zijn?
Het publieke domein biedt de gelegenheid om je neutraal of anoniem op te stellen.
Tijdens het veldwerk waren er ook mensen die zonder op te kijken langs ons heen liepen. Deze
beleefd onoplettende omgangsvormen bieden vrijheid en ruimte, waarbij geestelijk werkers
niet bijdragen aan de zingeving van deze mensen. Dat neemt niet weg dat iemand persoonlijk
wel zingeving zou kunnen ervaren, bijvoorbeeld door omgevingsaspecten als genieten van een
mooie boom, levendigheid op straat enz.. Van dominante en overheersende bezetting van
publieke domeinen, anonimiteit of weinig herkenningspunten kan een dreiging uitgaan en
zingeving belemmeren. Scheldkanonnades, hufterig gedrag, agressiviteit en dergelijke dragen
meestal niet bij aan zingevende ontmoetingen. Hoewel dit soort ervaringen kunnen zorgen
voor reflectie en het eigen morele posities en eigen gerichtheid in het leven kan versterken,
wat weer wel bijdraagt aan zingeving. Zelf heb ik tijdens het veldwerk zulk soort gedragingen
niet geobserveerd. Ik heb slechts één onprettige ontmoeting meegemaakt.

Er komt een Nederlandse man met een scootmobiel naar buiten en rijdt me bijna omver. ‘Je
mot hier een beetje voor de deur blijven staan,’ roept hij hard en nors in mijn richting. Ik
spring opzij. ‘Hee klootzak,’ roept een Nederlandse vrouw terwijl ze haar boodschappentas op
de grond zet en naar hem wijst, ‘je reed mij ook al bijna overhoop. Die vent is gek’ Ze kijkt
naar mij wijst op haar hoofd. Ik kijk de man na, hij draait zich nog even half om als hij de
vrouw hoort roepen en rijdt vervolgens verder. Als ik me terugdraai heeft de vrouw inmiddels
haar tas opgepakt en loopt verder.

Dit is een voorbeeld dat ik als hinderlijk gedrag heb ervaren. De man vindt dat ik in de weg sta
en laat dat op een ruwe manier merken. Ik sta op dat moment ruim vijf meter van de ingang
van een supermarkt op een plein en vind het vervelend dat deze man mij bijna omver rijdt. De
vrouw stelt het gedrag van de man in de scootmobiel aan de kaak. Ze vindt dat hij zich niet zo
kan gedragen in het publieke domein en met haar reactie ontstaat er een kort moment van
saamhorigheid tussen haar en mij, maar ik vind haar grove manier van doen ook lastig. Ik
draai me vervolgens richting de man om te kijken hoe hij reageert. Haar boze reactie zou tot
zelfreflectie kunnen leiden bij hem. Dit maak ik op uit het feit dat hij zich even half omdraaide
richting de vrouw. De man en de vrouw delen een bepaalde Rotterdamse taalvaardigheid en
cultuur waardoor de man zou kunnen gaan nadenken over zijn gedrag en hoe dat bij een
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ander overkomt. Via botsingen kunnen mensen elkaar grenzen aangeven, maar het kan ook
agressie versterken.
Het publieke domein biedt daarnaast mogelijkheden om mensen tegen te komen die
anders zijn dan jezelf. Hierdoor kan men een andere kijk op mensen krijgen. Dit laat ik in het
volgende voorbeeld zien.

We vervolgen onze weg en passeren een magere kaalgeschoren slungelachtige bleke
Nederlandse jongen op kisten, met tatoes, piercings en een soort pitbull aan een lijn. Hij kijkt
strak voor zich uit. In het voorbijgaan zegt Marianne een beetje nonchalant: ‘hooi.’ De jongen
kijkt verrast op, zijn gezicht ontspant, er komt een glimlach op zijn gezicht en hij zegt op de
zelfde toon terug: ‘hooi.’

Deze jongen verwacht niet dat een oudere vrouw hem groet. Dat maak ik op uit het feit dat hij
er verrast van op kijkt. Aan zijn veranderende gezichtsuitdrukking en de groet terug zie en
merk ik dat de groet van Marianne hem goed doet. Ervaringen rondom het zien van de
alteriteit van de ander of het andere zouden bij kunnen bijdragen aan vertrouwdheid en een
thuisgevoel en kan een transcenderende werking hebben.
In het publieke domein komen situaties voor die te benoemen zijn als een crash/botsing
(Jans, 2008) of als leerzame wrijvingen (Kunneman, 2006): conflicterende of confronterende
ontmoetingen tussen mensen onderling. Jans (zie 3.2) wijst op confronterende ontmoetingen
in het publieke domein die tot bewustwording en tot zelfreflectie en dialoog kunnen leiden.
Kunneman (2006) verwijst in dit verband naar leerzame wrijvingen die ook op het microniveau
plaatsvinden. Referenties, beelden die we van anderen hebben, levensbeschouwingen etc.
zouden door leerzame wrijvingen kunnen verschuiven, dat zou een schok teweeg kunnen
brengen, maar ook tot nieuwe inzichten kunnen leiden of een bevrijdende werking kunnen
hebben.

Op een dag zijn Marianne en ik bij een Turkse vereniging binnen uitgenodigd voor een kopje
thee, nadat Marianne voor de deur van de vereniging een praatje maakte met een Turkse
man. ‘Hebben jullie zondag feest?’ vraagt Marianne en ze wijst op een A4tje dat aan de muur
hangt met een aankondiging in het Turks en de datum van aankomende zondag. De man die
bij ons zit knikt. Zijn broer gaat de Hadji doen en zondag trakteert hij iedereen op een
maaltijd. ‘Dat is mooi,’ zegt Marianne.

Hier illustreer ik hoe Marianne aansluiting zoekt bij de gerichtheid in het leven van de Turkse
man door te vragen of er een feest aan komt en bevestigend te reageren. Hierna praten we
door over de Hadji en de vijf zuilen van de Islam. Deze pelgrimage en gerichtheid op de Islam
kan bijdragen aan zingevingsprocessen en een gevoel van bestemming te hebben. Marianne
beweegt mee met zijn verhaal en vertelt later dat dit een goed middel is om aansluiting te
vinden bij mensen. Het zijn verhalen die hun identiteit bevestigen. Zelf ervaar ik soms
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weerstand als er over dit soort (dominante culturele en religieuze) verhaalconstructies wordt
gesproken. Als mens kan het in zo`n context moeilijk zijn om een andere mening te hebben en
dat

kan

onderdrukkend

werken.23 Doelgerichtheid

kan

zodoende

leerzame wrijvingen

opleveren en voor geestelijk werkers betekenen om eigen referenties op te schorten. Hier
bedoel ik niet mee dat zij hun eigen waarden los moeten laten, maar eigen betekenisgevende
kaders kunnen wel belemmerend werken in het nabij-zijn en het erkennen van het eigen-zijn
van mensen. Door openheid en ruimte te bieden zou het ambigue, conflictueuze of onstabiele
binnen dominante verhaalconstructies wellicht ruimte kunnen krijgen.
Botsingen kunnen leiden tot zelfreflectie en een veranderende kijk op dingen. Er kan
een

motiverende werking van uit gaan om bijvoorbeeld anders naar medemensen die er

anders uit zien te kijken en/of er mee om te gaan.

We steken de straat over en gaan richting de Somalische moskee. Als we voor de openstaande
deur staan vraagt Marianne of we er naar binnen mogen aan een Somalische jongen. Hij kijkt
ons heel wantrouwend aan. Er komen nog twee jongens bij ons staan, ook zij bekijken ons
argwanend. We geven ze alle drie een hand en Marianne legt uit wie we zijn. De blik van de
jongens wordt iets minder achterdochtig en er verschijnt enige nieuwsgierigheid in hun blik..
Marianne legt uit dat ze graag in contact zou willen komen met de vrouwen van de moskee. De
jongens leggen uit dat zij er alleen op vrijdagmiddag zijn. Marianne knikt en vraagt: ‘dit is toch
een moskee waar allerlei nationaliteiten komen, Surinaams, Marokkaans, Somalisch?’ Een van
de jongens zegt wat opener: ‘Veel Surinamers, ja.’ ‘En jullie zijn toch Somalisch,’ vraagt
Marianne. De jongens knikken. Marianne vervolgt: ‘dus ik moet hier op een vrijdag een keer
terug komen.’ Het argwaan is van de gezichten verdwenen. ‘Ja mevrouw, zegt een van hen
vriendelijk en behulpzaam vervolgt hij, dan moet u aan de andere kant van het gebouw zijn.’
Hij wijst in de richting waar we de hoek om zouden moeten gaan.

In dit voorbeeld laat ik zien hoe een wantrouwende houding overgaat naar een coöperatieve
opstelling van deze jongens. Het contact wekte bij aanvang argwaan op, het bevreemdende
om aangesproken te worden door een Nederlandse vrouw. Marianne deelt deze ervaring:

‘Het was mooi om te zien hoe die jongens langzamerhand wat ontdooien. Je ziet dat het voor
hen een ongewone situatie is, twee Nederlandse vrouwen die belangstelling voor hun moskee
hebben en willen kijken of praten. Je ziet hen argwanend kijken: moet dat? En gaande weg het
gesprek zie je ze toeschietelijker worden, informatiever, uitleggen, je ziet ze ontdooien.’

De uitleg wie we zijn, wat we komen doen en de oprechte belangstelling komt over bij deze
jongens, maar er moet eerst wel een barrière overbrugd worden. Deze drempels kunnen
gerelateerd zijn aan leeftijd, gender, afkomst of uiterlijke kenmerken. Dit laat ik in het
volgende voorbeeld zien waar William een botsing heeft met een Poolse jonge vrouw.
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Dominante verhaalconstructies die onderdrukkend kunnen werken komen in alle sociale praktijken voor en niet
specifiek bij moslims, zoals ik aan de hand van Walker heb laten zien.
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We lopen richting het pleintje van de basisschool en William zegt dat hij even een praatje met
die moeders gaat maken en hij wijst richting speeltoestellen op een plein. Ik zie in eerste
instantie geen moeders, maar als we dichterbij komen zie ik inderdaad twee jonge Poolse
vrouwen op een klimrek zitten en er hangt een jongetje aan het klimrek. Ze zijn aan het
roken. William stapt voorzichtig op hen af en zegt: ‘zo zijn jullie lekker aan het roken?’ ‘Ja, wat
heb jij daar mee te maken,’ zegt een van de vrouwen geërgerd. ‘O, sorry, zegt William, het is
goed.’ Ik zie hem terugdeinzen. Tijdens het interview zegt William hierover: ‘Het was zo van
boem: van hé, wat heb jij hiermee te maken blijf van mij af, die houding hadden ze.’

Ook ik schrik van de felle reactie van deze vrouw en ik vind het vervelend om te zien hoe
William terugdeinst. Door deze situatie verschuif ik mijn onderzoeksrol naar een meer
participerende houding. Ik probeer uit te leggen wie wij zijn waar deze vrouw in eerste
instantie afwijzend op reageert. Haar houding verandert als ik een compliment maak over de
tweetaligheid van het jongetje die zij er bij haalt om te vertalen. Mogelijk speelt bij het feit dat
het ijs gebroken werd een rol dat ik een westerse vrouw ben en geen grote Afrikaanse man.
Dit sluit aan bij het inzicht van Müller (2002) die stelt dat er meer moeite gedaan moet worden
om een gesprek te beginnen als er weinig sociale en culturele herkenning is. De vrouw liet
haar afwerende houding los en kon door het gesprekje met mij het beeld dat ze in eerste
instantie van William had waarschijnlijk bij stellen, want ze neemt uiteindelijk vriendelijk en
met een glimlach afscheid van ons beiden. In dit voorbeeld blijkt een conflicterende aanvang
uit te kunnen monden in een mate van vertrouwdheid.
Uit deze voorbeelden blijkt dat interacties die niet direct een verbindende werking
hebben met positieve zingevingsaspecten hieraan wel kunnen bijdragen. Enerzijds denk ik dat
onze inzichten over wat wij zingevend vinden in de tijd aan veranderingen onderhevig zullen
blijven. Anderzijds

kunnen leerzame wrijvingen binnen interacties tussen geestelijk werkers

en mensen bijdragen aan zinvolle ontmoetingen. Ze zijn wellicht zelfs nodig om los te kunnen
komen van (dogmatische) referenties die ons (niet langer) dienen of die ons ruimte kunnen
bieden en tot nieuwe of andere gezichtspunten zouden kunnen leiden. Volgens Kunneman
(2006) gaat het in de omgang met elkaar om een vrijwillige erkenning van uniciteit en het
diepe verlangen van ieder mens naar een bestaansrecht dat gegeven wordt. Geestelijk werkers
die in het publieke domein in contact komen met mensen in de marge kunnen hier een rol in
vervullen. Erkenning van het bestaansrecht van mensen kan toegang bieden tot (tijdelijke)
kwetsbare vormen van verbinding zonder dat er iets bewezen hoeft te worden. Volgens
Kunneman kan hier intimiteit en trouw uit volgen waaruit niet alleen interesse, betrokkenheid
en zorg kan voortvloeien maar waar ook ruimte ontstaat voor leerzame wrijvingen. Deze
botsingen kunnen zingevend worden door horizontale transcendentie waardoor ruimte kan
komen voor nieuwe of andere inzichten en erkenning en verbinding met de ander.
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Degene die aandacht wil geven aan een ander, is tamelijk weerloos en moet moedig zijn. Je
brengt je eigen persoon in het spel en moet intens deelhebben aan alledaagsheid en lijden. Je
doet als vriend heel normale, concrete dingen. Daarin zit de verbondenheid met de ander. Er
wordt niet gedacht over iemand, maar aan iemand. Deze aandacht zoekt niet naar iets
diepers, maar houdt zich in zodra ze raakt aan de ander. Je moet je voegen in de taal, het
ritme en de tijd van de ander.

Joep Dohmen
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7. Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk geef ik een conclusie, hiermee beantwoord ik aan de hand van de
deelvragen de hoofdvraag van dit onderzoek:

Hoe krijgt existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen tussen geestelijk werkers en
mensen in de marge in het publieke domein vorm?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik (naast een literatuurstudie) verkend hoe twee
wijkpastors vanuit de presentiemethode en een kleine verhalenbenadering bijdroegen aan
existentiële zingeving van mensen in de marge in het publieke domein. Met als uiteindelijk
doel te illustreren hoe deze nieuwe context en benadering nieuwe aanknopingspunten zouden
kunnen bieden aan humanistisch geestelijk werk.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele discussiepunten en suggesties rond humanistisch
geestelijk werk en enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

7.1 Totstandkoming van alledaagse ontmoetingen
In deze paragraaf beantwoord ik de deelvraag: Hoe komen alledaagse ontmoetingen
met mensen in de marge in het publieke domein tot stand? Uit de literatuur en het onderzoek
is gebleken dat contextualiteit in dit verband een belangrijke rol speelt. Contextualiteit heb ik
toegespitst op rollen en posities, publieke sferen en presentie als werkmethode omdat deze
aspecten meebepaalden hoe ontmoetingen tussen de wijkpastors en mensen in de marge tot
stand kwamen.

Rollen en posities
In de literatuur beschrijf ik aan de hand van Walker (2006) dat mensen in hun
contexten rollen en posities innemen en/of krijgen toebedeeld en dat dit van invloed is op
eigen agency en het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
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Ik heb betoogd dat rollen en

posities verhelderd kunnen worden, zodat aan het licht kan komen wat er speelt, wie wat over
wie zegt en wie de macht heeft om te zeggen wat er moet gebeuren. Op basis van het
onderzoek in de concrete praktijk van de twee wijkpastors heb ik laten zien dat rollen en
posities met daaraan gerelateerde agency en verantwoordelijkheden een belangrijke rol bleken
te spelen bij het tot stand komen van alledaagse ontmoetingen. Uit het onderzoek kwam
bijvoorbeeld naar voren dat een van de wijkpastors zich liet aanspreken door Bulgaren die in
moeilijke omstandigheden hun leven (moeten) vormgeven. Zij vatte dit in haar rol en positie
van wijkpastor als een concrete verantwoordelijkheid op, door zich voor hen in te zetten.
Volgens Walker (2006) moeten wij reageren als wij mensen tegen komen die een bepaalde
afhankelijkheid jegens ons hebben (zoals het geval was bij deze Bulgaren) en is het van
belang om samenwerking te zoeken. In een ander voorbeeld heb ik laten zien dat regelgeving
24

Onder agency versta ik zelfsturing, het vermogen om te oordelen en keuzes te maken.
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in- en uitsluitend kan werken en hoe iemand om die reden in een dakloze situatie belandde.
Door samen te werken met bijvoorbeeld de overheid en hulpverlenende instanties zou de
situatie voor deze persoon eventueel kunnen verbeteren. Ik heb gesteld dat (humanistisch)
geestelijk werkers stabiele en aanspreekbare figuren kunnen worden voor dergelijke mensen
in de marge, door nabij te zijn en te blijven, een wederkerige en gelijkwaardige relatie op te
bouwen en te doen wat in de mogelijkheden ligt. Aandacht vragen voor mensen in de marge,
samenwerking met anderen, het bieden van trouwe nabijheid en steun zou bij kunnen dragen
aan humanisering. Dit vereist een voordurende scherpe en kritische blik van (humanistisch)
geestelijk werkers omdat contexten nooit statische, maar dynamische, complexe en organische
situaties zijn. In het onderzoek heb ik laten zien dat ook de eigen agency van geestelijk
werkers meespeelt en dat zij hun eigen normatieve keuzes (moeten) maken. Ik heb laten zien
dat het hierbij niet gaat om de beoordeling of keuzes sec goed of fout zijn; zij kunnen ruimte
bieden aan een bewuste omgang met eigen mogelijkheden en grenzen.
In het onderzoek heb ik voorbeelden gegeven waarin zichtbaar wordt dat bij het tot
stand komen van ontmoetingen in het publieke domein gender, afkomst, klasse en
uiterlijkheden een rol kunnen spelen. Uit de literatuur kwam naar voren dat bijvoorbeeld
uiterlijke kenmerken, maar ook gedrag iets vertelt over wie we (willen) zijn (Müller 2002). Ik
heb laten zien dat ontmoetingen in het publieke domein mogelijkheden bieden om mensen
tegen te komen die anders zijn. Hierdoor zou men een andere kijk op anderen kunnen krijgen.
Daarnaast zouden ervaringen rond de alteriteit van anderen bij kunnen dragen aan
vertrouwdheid. Daarnaast biedt het publieke domein de mogelijkheid om contact te vermijden
(Van der Zwaard, 2010). Uit het onderzoek kwam naar voren dat sommige mensen in de
marge tijd nodig hebben om iemand toe te kunnen of willen laten. Losse herhaalde
omgangsvormen en (v)luchtige ontmoetingen bieden ruimte en tijd om als humanistisch
geestelijk werker betrouwbaar en nabij te worden.
Kennis en inzichten rond rollen en posities zouden een bijdrage kunnen leveren aan
(nieuwe)

invullingen

van

humanistisch

geestelijk

werk.

De

lokale

werkcontext

van

humanistisch geestelijk werkers speelt zich over het algemeen binnen instituties af. Maar ook
daar nemen mensen rollen en posities in of krijgen zij deze toebedeeld. Ik zie het als een
verantwoordelijkheid en als een uitdaging voor humanistisch geestelijk werkers om in hun
werkcontexten te onderzoeken wat er speelt, hoe zij hun eigen rol invullen en waar mogelijk
bij te dragen aan humanisering. Ook in institutionele settings zijn er mensen in de marge,
mensen die het moeilijk hebben en die om de een of andere reden niet goed mee kunnen
komen in die context.

Publieke sferen
Alledaagse ontmoetingen kunnen tot stand komen in het publieke domein en zij kunnen
bijdragen aan een mate van vertrouwdheid en een thuisgevoel (Van der Zwaard 2010). Het
publieke domein heb ik als ontmoetingsmogelijkheid voor (humanistisch) geestelijk werkers
met mensen in de marge beschouwd. Uit de literatuur en het onderzoek kwam naar voren dat
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er eisen aan dit soort plekken wordt gesteld, dat ze dynamisch zijn en dat er verschillende
sferen kunnen heersen. Gebleken is dat dynamiek in het publieke domeinen wordt bepaald
door verschillende (groepen) mensen die er gebruik van maken en/of deze plekken toeeigenen. Ik heb laten zien dat de wijkpastors op gezette tijden naar bepaalde plekken toe
gingen omdat zij wisten dat zij op die momenten mensen in de marge zouden kunnen treffen.
Een van de wijkpastors ging bijvoorbeeld in de ochtenden naar een park omdat hij daar
bepaalde mensen trof voor wie hij aanspreekbaar wilde zijn. Publieke sferen worden door
mensen in het publieke domein gecreëerd. Vriendinnen op een bankje in het park, onbekenden
van elkaar in rookruimten, een luidruchtig groepje mensen dat ergens zit te kaarten; zij
maken met elkaar de publieke sfeer. Deze sferen kunnen bij te dragen om zich vertrouwd in
hun buurt te weten en het kunnen plekken zijn waar men nog eens terug komt (Van der
Zwaard, 2010). Op pleinen kwamen de wijkpastors bijvoorbeeld telkens bepaalde jongeren
tegen en zaten er bepaalde buurtmoeders met elkaar op een bankje terwijl hun kinderen aan
het spelen waren. Naast publieke domeinen bleken tevens minder vertrouwde openbare
plekken ontmoetingskansen te bieden met mensen in de marge. Een van de wijkpastors
wandelde regelmatig door smalle achterafstraatjes waar zij mensen in de marge ontmoette.
Kennis en inzicht over openbare plekken en het publieke domein als vindplaatsen voor
mensen in de marge zou nieuwe aanknopingspunten kunnen bieden voor humanistisch
geestelijk werk. Ook binnen instituties zijn er gelegenheden waar mensen te vinden zijn die
het humanistisch geestelijk werk wellicht minder vanzelfsprekend opzoeken maar hun steun
wel zouden kunnen gebruiken. Hoe ziet de dynamiek en verschillende sferen van het
restaurant in een ziekenhuis er bijvoorbeeld uit, wie hangen er op bepaalde plekken rond en
wat gebeurt er in het activiteitencentrum en op de luchtplaats? Humanistisch geestelijk
werkers zouden bij kunnen dragen aan publieke sferen waarin mensen zich enigszins
vertrouwd en thuis kunnen voelen door aanwezig en aanspreekbaar te zijn.

Presentie
Presentie bleek een goede methode om ontmoetingen in het publieke domein tot stand
te brengen. Ik heb aan de hand van het onderzoek beschreven hoe de wijkpastors ongehaast
en onbezet de tijd namen om zich te laten aanspreken in het publieke domein. Uit de literatuur
(Baart, 2001) kwam naar voren dat het werken vanuit de presentie vraagt om losse, laagdistante omgangsvormen en een subtiele fijngevoeligheid. Bij presentie gaat het om het
toekennen van zeggingskracht aan mensen. Uit het onderzoek bleek dat een actieve houding
van de wijkpastors tevens aansluiting bood bij het leven van alledag van mensen in de marge.
Omdat sommige mensen in de marge soms minder sociaal of taalvaardig waren stapten zij zelf
op mensen af en begonnen een praatje. Presentie in het publieke domein is een middel om
mensen in de marge te ontmoeten en om bij hen aan te sluiten. De wijkpastors hadden een
open houding en lieten ruimte in gesprekken zodat de mensen met wie zij spraken zelf
bepaalden welke kant een ontmoeting uit ging. Soms bleef het bij een groet, een andere keer
volgde een uitgebreid gesprek. Het publieke domein nodigt hier toe uit, interacties in dit
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domein hebben een bepaalde vrijblijvendheid. Mensen kunnen bij wijze van spreken hun hart
uitstorten maar ze kunnen het ook bij een oppervlakkig praatje of een groet houden of contact
(voorlopig) helemaal uit de weg gaan.
De wijkpastors bouwen aan vertrouwen door hun aanwezigheid, zij weven zich als het
ware in het sociale buurtweefsel. Presentie in het publieke domein bleek een laagdrempelige
manier om in contact te komen met mensen in de marge. Door aandachtig nabij te zijn en te
blijven kunnen presentiewerkers betrouwbare en aanspreekbare figuren worden voor mensen
in de marge. Volgens de wijkpastoraten gaat het bij mensen in de marge om de meest
kwetsbare mensen en Baart (2010) spreekt over de zwakste buurtbewoners. Tijdens dit
onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat er tevens mensen in de marge zijn die door
hun positie kwetsbaar zijn of er zwak voor staan. De Bulgaren die een wijkpastor ontmoette
hadden een zwakke positie en dat maakte hen kwetsbaar voor bepaalde illegale praktijken.
Presentie is een manier van werken die aan kan sluiten bij humanistisch geestelijk werk.
Het biedt de mogelijkheid om op een gelijkwaardige manier met mensen in de marge om te
gaan en hen bij te staan. Presentie is tevens een manier om humanisering kracht bij te zetten
omdat het mogelijkheden biedt om middels het publieke domein aansluiting te zoeken bij
mensen in de marge. Naast mensen die het humanistisch geestelijk werk zelf weten te vinden
zou er ruimte gemaakt kunnen worden voor deze mensen door een beweging naar hen toe te
maken. Presentie is een middel om ontmoetingen tot stand te brengen, door rond te hangen
op publieke plekken, in te voegen in contexten, zeggingskracht toe te kennen aan dat wat zich
aandient en daar passend mee om te gaan.
Tot slot ben ik in de rol van participerende observant tijdens het onderzoek zelf
onderdeel geweest van de onderzoekscontext. Om die reden heb ik relevante gegevens rond
mijn

persoonlijke

context

onderzoeksbenaderingen

en

vormt

het
deze

onderzoeksproces
methodologische

beschreven.

Binnen

verantwoording

een

narratieve
belangrijk

onderdeel. Door het onderzoeksproces zo transparant mogelijk te beschrijven heb ik willen
verantwoorden hoe ik te werk ben gegaan, welke stappen ik heb gezet en welke keuzes ik heb
gemaakt. Daarnaast heb ik mijn onderzoeksrol normatief opgevat en heb ik laten zien hoe ik
met mijn eigen rol en positie ben omgegaan en welke leerzame wrijvingen ik tegen ben
gekomen. Door kritisch naar mijn eigen rol en positionering te kijken ben ik er achter gekomen
dat dit mij ruimte bood, ik werd bewuster van mijn keuzes en kon deze beter verantwoorden.

7.2 Bijdragen aan existentiële zingeving
In deze paragraaf beantwoord ik de vraag: Hoe dragen geestelijk werkers bij aan
existentiële zingeving van deze mensen? Hiervoor ga ik eerst in op het grote en kleine verhaal
en vervolgens op existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen.

Grote en kleine verhalen
Aan de hand van met name Ochs en Capps (2001) en inzichten van Sools (2010) zijn
kenmerken van het grote en kleine verhaal in kaart gebracht. In dit onderzoek heb ik gekeken
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of het kleine verhaal als narratieve benadering mogelijkheden zou bieden om in contact te
komen met mensen in de marge in het publieke domein in relatie tot zingeving. De interacties
tussen de wijkpastors en mensen in de marge bleken echter kenmerken van zowel het grote
als het kleine verhaal te bevatten en zij bleken niet absoluut te scheiden. Ik heb laten zien dat
de interacties tussen de wijkpastors en de mensen die zij ontmoeten een samenspel van zowel
grote als kleine verhalen waren die zich als tijdelijke sociale constructen op een complexe
manier met elkaar verhielden.
Tijdens ontmoetingen met mensen in de marge bleek het kleine verhaal als narratieve
benadering voor geestelijk werkers echter wel een belangrijke bijdrage te leveren. Hierbij was
er een verschil tussen interacties met onbekenden en bekenden. Voor interacties met
onbekenden bleek een beleefd oplettende houding en een subtiele aftastende manier van
contact maken behulpzaam. Deze interacties hadden soms een lage vertelbaarheid en
verliepen non-verbaal via oogcontact, een vriendelijke groet of een opmerkinkje (grappig,
complimenteus, vragend, open). Dit leidde soms tot alledaagse praatjes maar ook tot
langdurigere gesprekken over levensthema`s. Met voorbeelden van interacties tussen
bekenden heb ik laten zien hoe (humanistisch) geestelijk werkers zich in het sociale
(buurt)weefsel zouden kunnen invoegen. Zoals een grappig intermezzo op de stoep,
gesprekjes over gedeelde ervaringen en alledaagse praatjes. Interacties met bekenden
verliepen vlotter, er was dan al een basis gelegd en men hoefde elkaar minder af te tasten.
Tijdens deze interacties ontstond soms een mate van een ons-kent-ons gevoel

en

verwantschap. Naar voren kwam dat de meeste interacties aanvingen met een open narratieve
ordening waarbij morele posities soms onzeker en dynamisch waren. Dit liet ruimte om
gesprekken te laten ontstaan en om hier in co-vertelling en co-creatie vorm aan te geven.
Humanistisch geestelijk werkers richten zich primair op existentiële gespreksvoering
met betrekking tot levensvragen. Hier sluit een grote verhalenbenadering bij aan, met name
om de verbindende functie dat als een belangrijk middel tot zingeving kan worden gezien
(Sools, 2010). Daarnaast vind ik het van belang om een kleine verhalenbenadering als
werkmethode te ontwikkelen binnen humanistisch geestelijk werk. Deze benadering biedt
mogelijkheden om bewust(er) om te gaan met alledaagse interacties in hun werkcontext.
Interacties die in co-vertelling en co-creatie in de lokale context ontstaan bieden ruimte aan
diversiteit en complexiteit en zou bij kunnen dragen aan reflectie en dialoog. Dit zou een
humaniserende werking kunnen hebben omdat ideeën en beelden (in wederkerigheid of door
leerzame wrijvingen) kunnen verschuiven. Daarnaast sluit een kleine verhalenbenadering aan
bij de presentiemethode en het doel om in contact te komen met mensen in de marge. Deze
mensen zijn soms niet in staat om op een bepaald abstractieniveau te praten over persoonlijke
ervaringen en existentiële levensvragen, zijn dit niet gewend, hebben iets anders aan hun
hoofd enz.. Een kleine verhalenbenadering biedt mogelijkheden om de presentiemethode
concreet nog meer handen en voeten te geven. Tot slot draagt empirisch narratief onderzoek
rond een kleine verhalenbenadering bij aan humanisering, door een stem te geven aan

74

mensen wiens stem niet of nauwelijks gehoord wordt, zoals bij veel mensen in de marge het
geval is.

Existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen
Om zicht te krijgen hoe existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen vorm kreeg
vormden contextualiteit, publiek domein, presentie en het grote en kleine verhaal de
richtinggevende begrippen in dit onderzoek. Deze begrippen heb ik in de loop van het
onderzoeksproces verfijnd en ik heb correlaties gelegd tussen deze begrippen (zie bijlage). Een
zwak punt binnen het onderzoek is dat ik niet getoetst heb bij mensen in de marge of zij
daadwerkelijk zingeving hebben ervaren en of de wijkpastors hier een bijdrage aan leverden.
Deze keus heb ik gemaakt omdat ik de natuurlijke setting geen geweld aan wilde doen.
In de literatuur heb ik aan de hand van de definitie van Alma en Smaling (2010)
beschreven wat er onder zingeving verstaan kan worden.25 Aanwijzingen rond existentiële
zingeving in alledaagse ontmoetingen heb ik met name opgemerkt door non-verbale aspecten
zoals

oplichtende

(toegewend, open)

ogen,

glimlachen,

trots

kijken,

samen

lachen,

lichaamshoudingen

en verbale reacties van de mensen die de wijkpastors ontmoetten. De

wijkpastors droegen hiertoe bij door gebruik te maken van humor, complimenten uit te delen,
alledaagse gesprekjes over ditjes en datjes te maken en aan te haken bij de alledaagse gang
van zaken. Een groet aan iemand op straat zou bij kunnen dragen aan een gevoel van
erkenning en een mate van verbondenheid. Hierbij is de grondhouding van een (humanistisch)
geestelijk werker belangrijk. Dit heb ik een beleefd oplettende houding genoemd, voorzichtig
aftasten en aanvoelen of iemand contact op prijs stelt. Uit de literatuur kwam naar voren dat
terloopse aandacht en triviale interacties van betekenis zijn in onze dagelijkse omgang (Müller,
2002). Een groet van wijkpastors bleek uit te kunnen monden in een praatje of een uitgebreid
gesprek. Dit vergde regelmatig een actieve houding daar de mensen die zij ontmoeten soms
zwakke sociale of taalcompetenties hadden. Het maken van een grapje was soms een eerste
aanzet en dit had vaak een verbindende werking, samen lachen kan een mate van
saamhorigheid opleveren die bij zou kunnen dragen aan zingeving.
Als mensen zich competent voelen dan kan daar een motiverende werking van uitgaan,
competenties hingen regelmatig samen met doelgerichtheid. Ergens aan werken, het hebben
van een doel en zich ergens bekwaam in voelen zou bij kunnen dragen aan zingeving. De
wijkpastors benoemden regelmatig competenties door belangstelling te tonen, waardering uit
te spreken, door zeggingskracht toe te kennen aan een bezigheid of situatie en door
complimenten te geven. Dit leidde tot oplichtende ogen, een glimlach, een trotse blik of een
vervolggesprek. Ik maakte hieruit op dat mensen zich erkend en waardevol voelden.
Humanistisch

geestelijk

werkers

zouden

bewust

hun

aandacht

kunnen

richten

op

mogelijkheden van mensen. Dit zou een verbindende maar ook een empowerende werking
kunnen hebben.

25

De cursief geschreven tekst hieronder verwijst naar aspecten van zingeving.
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Naast alledaagse gesprekjes vertelden mensen over levensthema`s, deze verhalen
hadden meer kenmerken van het grote verhaal. Zij deelden bepaalde situaties uit hun leven en
gingen soms vloeiend over op een alledaags onderwerp. Het delen van levensthema`s en de
mogelijkheid om het gesprek van richting te laten veranderen kan ruimte bieden. Soms kan
het even delen voldoende zijn, maar een trouwe en nabije (humanistisch) geestelijk werker
onthoudt die kennis wel. Het kan zijn dat er op een ander tijdstip nog eens op terug gekomen
wordt, maar zo`n gesprek kan ook voldoende geweest zijn. Existentiële gespreksvoering waar
men de ruimte krijgt om coherentie te vinden in levensgeschiedenissen is een mogelijkheid in
het

publieke

domein.

Mensen

hoeven

hierbij

geen

drempel

over

en

hebben

meer

keuzemogelijkheden hoe zij gesprekken willen laten verlopen of beëindigen.
Volgens Alma en Smaling (2010) is het alledaagse leven op een vanzelfsprekende
manier begrijpelijk en hanteerbaar voor ons, deze samenhang draagt bij aan zingeving. Een
kleine verhalenbenadering gaat uit van een open en dynamische organisatie maar heeft tevens
min of meer samenhangende aspecten. Veel alledaagse gedragingen en taalhandelingen zijn
vanzelfsprekend voor ons en dragen bij aan het ervaren van samenhang (Müller, 2002).
Daarnaast kan deze benadering een horizontale transcenderende werking hebben omdat niet
van te voren te zeggen is hoe een gesprek zal gaan verlopen. In tussen-ons-gesprekken
ontsnapt ook iets aan de ervaren samenhang, hiermee zou het alledaagse overstegen kunnen
worden door het nieuwe en ongekende.
Naast ontmoetingen die zingevend leken heb ik me afgevraagd of ontmoetingen zinloos
zouden kunnen zijn. Dominante en dreigende bezettingen in het publieke domein zouden
zingeving kunnen belemmeren. Hoewel dergelijke ervaringen tevens zouden kunnen leiden tot
reflectie over eigen morele posities en gerichtheid in het leven wat weer wel zingevend zou
kunnen zijn. Daarnaast bleken botsingen en leerzame wrijvingen tevens te kunnen leiden tot
zelfreflectie en een veranderende kijk op situaties. Hiervan zou men kunnen leren en het zou
ruimte kunnen bieden, argwaan zou vertrouwen kunnen worden en drempels rondom gender,
afkomst, klasse en uiterlijkheden overbrugd.
Tot slot leken non-verbale en lichamelijke aspecten dienstbaar te zijn aan het beleven
van zin. Oogcontact en gezichtsuitdrukkingen (zoals meelevend, vriendelijk, blij, vragend,
ernstig

kijken,

glimlachen,

knikken)

en

lichaamshoudingen

(beleefd,

nabij,

open,

meebewegend) leken van invloed op het verloop van ontmoetingen. Lichamelijkheid zoals
kennis maken door handen te schudden, een schouderklopje te geven en een aai over de bol
zouden bij kunnen dragen aan het ervaren van verbondenheid.

7.3 Discussie
In deze scriptie heb ik laten zien dat contextualiteit een belangrijke rol speelt binnen
humanistisch geestelijk werk. Humanistisch geestelijk werkers zouden gebruik kunnen maken
van hun werkcontext en naast de traditionele existentiële gespreksvoering aansluiting kunnen
zoeken bij mensen in de marge in het publieke domein. Niet alleen binnen de instituties maar
ook in de samenleving zelf. Door sociale en armoede problematiek, vermarkting in de zorg,
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wet- en regelgeving en toenemende complexiteit zijn er mensen in onze samenleving die in
kwetsbare posities en/of in de marge van onze samenleving terecht komen. Ik zie het als een
uitdaging voor humanistisch geestelijk werk om humanisering nog meer en met name
praktisch te relateren aan deze contexten. Bijdragen aan een humane samenleving en een
zinvol bestaan van ieder mens worden binnen de humanistiek kritisch doordacht, dat zou
aanknopingspunten moeten bieden voor concrete werkpraktijken.
Presentie is een manier van werken die mogelijkheden biedt om in het publieke domein
in contact te komen met mensen in de marge. Hoewel het bij de presentiemethode gaat om
aan te sluiten bij het alledaagse, is de vraag hoe een (humanistisch) geestelijk werker dit in de
praktijk vorm geeft op een narratief niveau niet uitgewerkt. Een kleine verhalenbenadering
levert nieuwe methodische en analytische gezichtspunten en aanknopingspunten waar ik een
beginnende aanzet toe heb gegeven. Ik denk dat wij rondom interacties in alledaagse lokale
contexten nog veel kunnen leren en dat deze (nog) niet voldoende op waarde worden geschat.
In het alledaagse geven wij ons leven vorm en bepalen wij met elkaar hoe wij wel of niet met
elkaar om willen en kunnen gaan. Humanistisch geestelijk werkers zouden hierbij kunnen
aansluiten en middels deze kleine verhalenbenadering bij kunnen dragen aan existentiële
zingeving in die dagelijkse context. Dit vraagt om een ander beroepshouding en andere
werkmethoden en wellicht om aanvullingen of verschuivingen binnen het curriculum van de
Universiteit voor Humanistiek. Hoe kan een humanistisch geestelijk werker toegerust worden
om betrouwbaar en nabij mensen in de marge te zijn en te blijven? Ik denk hierbij aan vormen
van ervaringsleren en oefening in een meer actieve, weerbare en talige houding. Deze manier
van werken zou humanistisch geestelijk werk een nieuwe impuls kunnen geven.
Tot slot zou ik willen pleiten voor kwalitatief narratief onderzoek rondom de complexiteit
van grote en kleine verhaal constructies in relatie tot alledaagse existentiële zingeving bij
mensen in de marge. Hoe staan zij in het leven, waar ligt hun kracht en waar gloort er hoop en
hoe zouden humanistisch geestelijk werkers van betekenis kunnen zijn? In dit onderzoek heb
ik met name gebruik gemaakt van mijn eigen verbeeldingskracht en deze getoetst bij de
wijkpastors,

mijn

scriptiebegeleiders

en

losse

gesprekken

met

anderen.

Om

verhaalconstructies van mensen die niet altijd even taalvaardig zijn op het spoor te komen
zouden wellicht creatieve praktijken dienstbaar kunnen zijn. Community art, kunstzinnige
projecten rond sociale vraagstukken, zou gerelateerd kunnen worden aan onderzoek
waarbinnen onderzochten zelf als belanghebbenden in een onderzoeksprogramma zouden
kunnen participeren. Hier zou een motiverende en empowerende werking vanuit kunnen gaan,
maar ook ruimte vrij kunnen komen voor de stem, kracht en competenties van mensen zelf.
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Bijlage
Codering in Atlas-ti26
Zingeving – competentie
Zingeving – doelgerichtheid
Zingeving – elkaar steunen
Zingeving – erkenning
Zingeving – het delen van ervaringen
Zingeving – humor
Zingeving – lichamelijkheid
Zingeving – motiverende werking
Zingeving – samenhang
Zingeving – transcendentie
Zingeving – waardevolheid
Zingeving – welbevinden
Zingeving – verbinding
Zingeving – zorgzaamheid
Presentie – aandacht
Presentie – gebruik van humor
Presentie – complimenten geven
Presentie – actieve houding
Presentie – aanspreekbaar zijn
Presentie – bekend maken wie je bent
Presentie – belangstelling tonen
Presentie – beleefde oplettendheid
Presentie – grenzen
Presentie – meebewegen
Presentie – vertrouwen
Presentie – taalgebruik
Presentie – zeggingskracht toekennen
Presentie – anders > rol onderzoeker > het gebruik van taal > dagboek bij houden > exposure > reflectie
Contextualiteit – machtsstructuren
Contextualiteit – identiteitsbevestigend
Contextualiteit – meerstemmigheid
Contextualiteit – rollen en posities/gender
Contextualiteit – ruimte voor mensen in de marge
Contextualiteit – samenwerken
Contextualiteit – verantwoordelijkheid
Contextualiteit – agency
Contextualiteit – in- uitsluiting
Contextualiteit – anders > complexiteit > cultuurkritiek > dwingende verhaalconstructies > intermezzo >
Publiek domein – beleefde onoplettendheid
Publiek domein – crash
Publiek domein – gelaagdheid in sociale structuur
Publiek domein – keuzemogelijkheid
Publiek domein – omgevingsfactoren
Publiek domein – parochiale sfeer
Publiek domein – publieke sfeer
Publiek domein – toe-eigenen
Groot verhaal < > Klein verhaal
Lichamelijkheid > hand schudden > hand vast houden > klopje op de schouder > arm vast pakken > klopje op de knie >
aai over de bol > arm om een schouder.
Non verbaal gedrag > oogcontact > gebaren maken > afstand houden > dichtbij komen >> gezichtsmimiek > lachend,
ernstig > verlegen > wantrouwend > vriendelijk > afstandelijk > blij kijken > vies kijken > aangeslagen kijken >
twijfelachtig kijken > vragend kijken.
26

Demo versie van Atlas-ti geeft de mogelijkheid om maximaal 50 codes aan te maken
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Correlaties bij zingevingsaspecten
Zingeving – competentie
Relatie met:
- Presentie – complimenten geven
- Presentie – zeggingskracht
toekennen
- Contextualiteit –
identiteitsbevestigend
- Contextualiteit – agency
- Publiek domein –
keuzemogelijkheid
Zingeving – doelgerichtheid
Relatie met:
- Zingeving – motiverende werking
- Contextualiteit –
verantwoordelijkheid
- Contextualiteit – agency
- Contextualiteit – samenwerken
- Publiek domein –
keuzemogelijkheid
- Tactische verwantschappen
Zingeving - elkaar steunen
Relatie met:
- Zingeving – erkenning
- Zingeving – het delen van
ervaringen
- Zingeving – humor
- Zingeving – samenhang
- Zingeving – welbevinden
- Zingeving – verbinding
- Zingeving – zorgzaamheid
- Presentie – aandacht
- Presentie – zeggingskracht
toekennen
- Publiek domein – parochiale sfeer
- Publiek domein – private sfeer
Zingeving - erkenning
Relatie met:
- Zingeving – waardevolheid
- Zingeving – welbevinden
- Zingeving – verbinding
- Presentie – complimenten geven
- Presentie – belangstelling tonen
- Contextualiteit –
identiteitsbevestigend
- Publiek domein – parochiale sfeer
Zingeving - het delen van ervaringen
Relatie met:
- Zingeving – elkaar steunen
- Zingeving – motiverende werking
- Zingeving – welbevinden
- Zingeving – verbinding
- Presentie – vertrouwen
- Presentie – aanspreekbaar zijn
- Contextualiteit –
meerstemmigheid
- Contextualiteit – rollen en
posities/gender
- Publiek domein – parochiale sfeer
Zingeving – humor
Relatie met:
- Zingeving - verbinding
- Presentie – gebruik v. humor
- Samen lachen
- Een grap vertellen
- Woordspelingen
- Morele posities
- Publiek domein - parochiale sfeer
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Zingeving – lichamelijkheid
Relatie met:
- Zingeving – welbevinden
- Zingeving – verbinding
- een hand geven
- iemands arm vast pakken
- moeder en kind
Zingeving – motiverende werking
Relatie met:
- Zingeving – competentie
- Presentie – complimenten geven
- Contextualiteit – samenwerken
- Contextualiteit –
verantwoordelijkheid
- Contextualiteit – agency
Zingeving – samenhang
Relatie met:
- Zingeving – elkaar steunen
- Zingeving – transcendentie
- Zingeving – verbinding
- Presentie – meebewegen
- Groot verhaal
- Publiek domein – parochiale sfeer
Zingeving – transcendentie
Relatie met:
- Zingeving – verbinding
- Presentie – bekend maken wie je
bent
- Contextualiteit –
meerstemmigheid
- Contextualiteit – rollen en
posities/gender
- Presentie – grenzen
- alteriteit/overstijgen van het zelf
- leerzame wrijvingen
- reflectie
Zingeving – waardevolheid
Relatie met:
- Zingeving – competentie
- Zingeving – erkenning
- Zingeving – motiverende werking
- Zingeving – welbevinden
- Zingeving – verbinding
- Presentie – aandacht
- Presentie – zeggingskracht
toekennen
Zingeving – welbevinden
Relatie met:
- Alle zingevingsaspecten.
- Presentie – aandacht
Zingeving – verbinding
Relatie met:
- Zingeving – elkaar steunen
- Zingeving – het delen van
ervaringen
- Zingeving – humor
- Zingeving – lichamelijkheid
- Presentie – aandacht
- Presentie – taalgebruik
Zingeving – zorgzaamheid
Relatie met:
- Zingeving – elkaar steunen
- Zingeving – motiverende werking
- Contextualiteit – ruimte voor
kwetsbare mensen
- Presentie – meebewegen

