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‘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)







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.

Oók



“Wie ken ik die mij kent?” – in de psychogeriatrie

“Bezieling” – in de oncologische revalidatie

“Afspraak is afspraak” – op een psychiatrische afdeling

Verhalen van geestelijk verzorgers



• Gaat het om het spreken van de juiste taal?

• Gaat het om taalarmoede bij andere zorgverleners?

• Gaat het om beeldvorming?

• Gaat het om het verschil tussen systeemwereld en leefwereld?

• Gaat het om belangstelling?

Kwestie van taal?



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

Verdriet en dood



• Bewoners zijn (zeer) tevreden 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”?



“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.”

(1993, p. 90)

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



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

Verhalen vertellen


