
VGVZ – V&V: Utrecht, 9 oktober 2017

Spelen met taal: taal-spelen



Een foto van jou?!



Over deeg kneden, iemands gezicht herkennen en geestelijke verzorging

Spelen met taal: taal-spelen



“Wie ken ik die mij kent?” (dementerende vrouw tot geestelijk verzorger)

“Vang mijn tranen in uw kruik” (Van der Schaft, 2017 – Ps. 56, 9)

“Een ziel heb je nu en dan” (Szymborska, Enige woorden over de ziel) 

“Vita mutatur non tollitur” (prefatie Latijnse requiem-mis)

Taal van geestelijk verzorgers!?



Heb je het gehoord van mijn zus?
Kanker. Kanker in twee borsten.

Elk half jaar worden we gescreend.
Sinds mijn moeder.
Om het half jaar.
En nu toch.
Kanker. Kanker in twee borsten.

Moet je je voorstellen.
Maar ze pakt het goed op.

We zijn meteen naar Wittem gegaan.
Daar, daar hebben we óók koffie gedronken.

Elk half jaar… en toch.
Kanker. Kanker in twee borsten.

OOK



• Gaat het (alleen) om het spreken van de juiste taal?

• Gaat het om taalarmoede bij andere zorgverleners?

• Gaat het om (negatieve of verkeerde) beeldvorming?

• Gaat het om het verschil tussen systeemwereld en leefwereld?

• Gaat het om het bewustzijn van het eigen domein?

Taalvaardigheid?



Religiestress

In 2012 door Van Dale 
genomineerd als ‘Woord 
van het Jaar’:

"Geheel van religieuze 
spanningen die kunnen 
optreden in een moderne, 
seculiere samenleving als 
die wordt geconfronteerd 
met traditionele 
godsdienstuitingen"



Priming & framing van religie
- selectie, versimpeling, stigmatisering
- achterhaald, onderdrukkend, gewelddadig
- benadrukken van conflict

Aandacht voor extremen

Levensbeschouwelijke ongeletterdheid

Gebrek aan geschikte taal

Negatieve framing van religie



Ariarajah (1999). Not without my neighbour

• Buitencirkel: gemeenschappelijke 
menselijke ervaring en praktijk > 
universeel, gemeenschappelijk

• Tweede cirkel: gemeenschappelijke 
schatkamer van spirituele ervaring en 
praktijk > complementair, mogelijk 
conflictueus

• Binnencirkel: particuliere religieuze 
ervaring en praktijk > contrast en 
potentieel conflict

Benadrukken van verschillen



Kurt Deruyter: Halfway Home 
(over Molenbeek)

Cars, priests & haircuts



• Bewoners zijn (zeer) tevreden (PROM’s), maar medewerkers en managers 
weten niet/nauwelijks wat zij met GV in huis hebben

• Associaties:
• Dood en eindigheid
• Geloof en kerk
• Kerkdiensten en ritueel

• Geestelijk verzorgers distantiëren zich hiervan
• In GV gaat het over meer dan de dood
• GV is ruimer dan de kerk
• “Ik ben geen sacramentenboer”

Verkeerde beeldvorming: “Dood & Verderf”?



“Religion is (1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, 
pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by (3) 
formulating conceptions of a general order of existence and (4) clothing 
these conceptions with such an aura of factuality that (5) the moods and 
motivations seem uniquely realistic.” (1993, p. 90)

“Religie is een systeem van symbolen, die krachtige, overtuigende en 
langdurige stemmingen en motivaties in de mens vestigen, en wel door de 
formulering van overtuigingen inzake een algemene orde van het bestaan 
alsmede door deze overtuigingen in een glans van werkelijkheid te kleden, 
zodanig dat de stemmingen en motivaties op een unieke wijze realistisch 
schijnen te zijn.” (vertaling ontleend aan Van der Ven, 1993, p. 144)

Geertz: Religion as a cultural system



Religie is vooral nodig als er chaos ontstaat.

Chaos: “a tumult of events which lack not just interpretations but 
interpretability” (1993, p. 100)
- aan de grens van begrip: “ik kan het niet meer begrijpen”
- aan de grens van uithoudingsvermogen: “ik kan het niet meer uithouden”
- aan de grens van morele draagkracht: “het is ontoelaatbaar”

In symbool of ritueel komen Model of reality & Model for reality samen.

Geertz: Religion as a cultural system



Geestelijke verzorging: drie samenhangende clusters

geloof 
levensbeschouwing dood

eindigheid

ritueel
symbool
verhaal



Cadge & Sigalow (2013): Negotiating religious differences
• Hoe gaan GV’ers om met patiënten/naasten met heel diverse religieuze/spirituele 

achtergronden?
• Verwijzing naar collega: referral
• Gebruik van een brede spirituele taal (spiritualiteit, zingeving, aanwezigheid): 

neutralizing
• Overschakelen naar de religieuze/spirituele taal van de ander: code-switching
• Gv’ers zijn in een bijzondere positie om die ontmoeting tussen verschillende 

religieuze/spirituele tradities waar te nemen en te onderzoeken – o.a. in het kader 
van de gezondheidszorg

• Universele spiritualiteit ten behoeve van zingeving of beroep op expliciete religieuze 
tradities?

Benadrukken van overeenkomst



Körver (2016, 2017)

• Buitencirkel: particuliere religieuze 
ervaring en praktijk > verschil

• Tweede cirkel: 
gemeenschappelijke schatkamer 
van spirituele ervaring en praktijk > 
complementair

• Binnencirkel: gemeenschappelijke 
menselijke ervaring en praktijk > 
universeel, gemeenschappelijk

Benadrukken van overeenkomst & verschil



De theologie terug aan de ervaring (vgl. het werk van Christa Anbeek)
• Van ultiem belang (God)
• De natuur die we zijn (schepping)
• De mens (de mens: waarde en ellende)
• Het is zoals het is (christologie, verzoening)
• Luchtigheid (pneumatologie, heilige geest)
• Gebroken gemeenschap (ecclesiologie, de gemeenschap van (on)volmaakten)
• Toekomst? (eschatologie, de laatste dingen)

(Anbeek & De Jong, De berg van de ziel)

Dialoog over fragiele bestaan



Cadge (2017): God on the fly?

► Werk van geestelijk verzorgers is onzichtbaar
► Het wordt niet gedaan als zij er niet zijn
► Het wordt niet als werk gezien, en tegelijk is het het “vuile werk”
► Op een persoonlijke wijze omgaan met verdriet en dood

Spirituele voorbeelden? (Oman, 2013)
Personale competentie (Van de Spijker, 1984)

Verdriet en dood



• Geestelijke verzorging beschikt over eigen taal: verhalend, symbolisch, 
metaforisch, evocatief, performatief, relationeel

• Religie/levensbeschouwing in de media: meestal negatief geframed
• “Verkeerde” of gedateerde beeldvorming verwijst naar het hart van 

geestelijke verzorging: eindigheid – religie – ritueel 
• Taal van geestelijke verzorging raakt aan de leefwereld van mensen, aan 

de kern van het fragiele bestaan
• Taal is vooral betrekking: expressie van wie ik ben, uitdrukking van hoe ik 

de relatie zie/wil, mijn appel op de ander
• Taal kan spelen met de werkelijkheid, kan meer ordeningen van de 

werkelijkheid oproepen – net als religie/levensbeschouwing

Tussenstand



Polanyi: “we can know more than we can tell“ (1966, p. 4)
• deeg kneden, muziekinstrument bespelen, herkennen van gezicht, een taal spreken

► Overdracht van deze kennis vereist langdurig persoonlijk contact, 
regelmatige interactie, vertrouwen, voordoen, verhalen vertellen
► Overdracht kan alleen in een specifieke, concrete praktijk, in een sociaal 
netwerk
► Via concrete elementen tot een vermoeden van het geheel

► Geldt ook voor geestelijke verzorging

Tacit knowing



• György Konrad: “Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt 
iedereen met zijn levensloop” (Tuinfeest, 1989)

• Een verhaal is de vorm waarin mensen van nature communiceren
• Verhalen ingezet bij organisatieverandering
• Verbindend en transformatief

► Gedeelde ruimte (Giebner, 2015)
► Symbolisch bewustzijn (Van den Berk, 1999)
► Religie als speelruimte van verbeelding (Jongsma-Tieleman, 1996)
► Zingeving als spel: hanteren van meer werkelijkheden (Droogers, 2010)

Storytelling



‘And, finally, this is what I need to say to you.
There are things in your life that only you will see,
stories that only you will hear.
If you don’t tell them or write them down,
if you don’t make the picture,
these things will not be seen,
these things will not be heard.‘
(Emmet Gowin, 2013, p. 64)

Tot slot
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