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Je talen leren en op je woorden letten. Lessen voor een theologische faculteit 

Bij het afscheid van Martin Walton – Groningen, 8 november 2019 

Sjaak Körver (TST – UCGV) 

 

De idioot in het bad 
 
Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen, 
haast dravend en vaak hakend in de mat, 
lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, 
gaat elke week de idioot naar 't bad. 
 
De damp die van het warme water slaat 
maakt hem geruster : witte stoom… 
En bij elk kledingstuk, dat van hem afgaat, 
bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. 
 
De zuster laat hem in het water glijden, 
hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst, 
hij zucht, als bij het lessen van zijn eerste dorst 
en om zijn mond gloort langzaam aan een groot verblijden. 
 
Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden, 
zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen, 
zijn lange, bleke benen, die reeds licht verdorden 
komen als berkenstammen door het groen opdoemen. 
 
Hij is in dit groen water nog als ongeboren, 
hij weet nog niet, dat sommige vruchten nimmer rijpen, 
hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren 
en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. 
 
En elke keer, dat hij uit 't bad gehaald wordt, 
en stevig met een handdoek drooggewreven 
en in zijn stijve, harde kleren wordt gesjord 
stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. 
 
En elke week wordt hij opnieuw geboren 
en wreed gescheiden van het veilig water-leven, 
en elke week is hem het lot beschoren 
opnieuw een bange idioot te zijn gebleven. 
 
 
 
uit: M. Vasalis (2006), Verzamelde gedichten. Amsterdam: Van Oorschot, p. 12 
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Geestelijke verzorging 
 
Dit gedicht uit 19401 van Vasalis omvat alles wat je over geestelijke verzorging zou kunnen zeggen. 
Het gaat over zorg en intimiteit, over regelmaat en concrete handelingen, over diepgang en 
transcendentie, over ritueel en gebaar, over de elementen van het bestaan, over tijd en ruimte, over 
diachroniciteit en synchroniciteit, over oorsprong en bestemming. Wat is er geestelijker en 
hartverwarmender dan een warm bad? Vasalis zal dit waarschijnlijk niet bedoeld hebben, maar Job 
Smit in zijn proefschrift Antwoord geven op het leven zelf (2015), een onderzoek naar de 
basismethodiek van de geestelijke verzorging, had hier wel een duidelijk vermoeden van. Niet voor 
niets geeft hij zijn model aan het slot van zijn proefschrift weer in de vorm van een ritueel bad. 
 
 

 
 
De doorgang door dit bad helpt mensen om zich bewust te worden van hun positie in tijd en ruimte, 
een tijdruimtelijke oriëntatie, maar vooral ook op hun weg van oorsprong naar bestemming. In de 
roman van Tommy Wieringa Dit zijn de namen (2013) fungeert het rituele bad ook als zodanig: een 
bewustwording van de eigen oorsprong en het vermoeden van en het verlangen naar de eigen 
bestemming. 
 
Het gedicht van Vasalis is opgenomen in een bundel van Ramsey Nasr Dichter Draagt Voor (2013) 
met 21 gedichten die vervolgens door zijn broer in beeld zijn gebracht.2 De woorden van Vasalis 
zullen zeker niet worden gebruikt om in beleidsrapporten en onderzoek geestelijke verzorging te 
omschrijven. En toch: ‘het lijkt sprekend’ – om de titel van een recent boek van Guus van Loenen 
over de relatie tussen religie en zingeving te citeren (van Loenen, 2018). De Beroepsstandaard 
Geestelijk Verzorger (VGVZ, 2015, p. 7) formuleert het als volgt: ‘Geestelijke verzorging is 
professionele begeleiding,  hulpverlening en advisering bij zingeving en  levensbeschouwing’, waarbij 
vier dimensies worden onderscheiden: existentieel, spiritueel, ethisch en esthetisch. Formuleringen 
waaraan Martin Walton destijds een belangrijke bijdrage heeft geleverd. En u begrijpt: naar die 
laatste dimensie wil ik toe, de esthetische dimensie, die in de Beroepsstandaard wordt omschreven 
als ‘(…) de vormende betekenis van ervaringen met schoonheid in zowel cultuur als natuur’ (VGVZ, 
2015, p. 10). Juist de laatste jaren staat die esthetische dimensie centraal in het denken van Martin 
Walton over geestelijke verzorging. Ik kom hier nog op terug, maar ik moet eerst een tussenstap 
maken, via de theologie – een tweede brandpunt in Martin Waltons denken over geestelijke 
verzorging. 

                                                           
1 Opgenomen in de bundel Parken en woestijnen van M. Vasalis (pseudoniem van de psychiater Margaretha 
Droogleever Fortuyn-Leenmans). 
2 https://dichterdraagtvoor.nl/.  

https://dichterdraagtvoor.nl/
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Theologie 
 
Na een gedicht uit 1940 breng ik nu een lezing uit 1975 onder uw aandacht. En wel een lezing die 
Jaap Firet, een van de grondleggers van de moderne praktische theologie in Nederland, gehouden 
heeft aan de VU voor beginnende theologiestudenten en die later verschenen is onder de titel Op 
weg naar theologische existentie (Firet, 1987). Hij houdt de studenten voor, dat theologische 
existentie zich in drie polariteiten afspeelt, moet afspelen, en dat het verwaarlozen van een van de 
polen de theologie en de persoonlijke theologische existentie uit balans brengt en tot gevaarlijke 
eenzijdigheden verleidt. Het gaat om de polariteiten: 

• geloof en wetenschap, 
• traditie en ervaring, en 
• Woord en werkelijkheid. 

Het zijn de brandpunten die nog steeds het denken en handelen van theologen dienen te bepalen. 
Firet vat dit als volgt samen: 

‘ – Een theoloog is iemand die zelf leeft in de dialogische geloofsrelatie, en tegelijk serieus, 
kritisch, wetenschappelijk dóórvraagt. – Een theoloog is iemand die beseft dat de wijsheid en 
het geloof niet bij hem beginnen, dat hij niet meer is dan een schakeltje in de ketting van de 
traditie, en die tegelijk een ontdekkingsreiziger is, op zoek naar de waarheid die nieuw is. – 
Een theoloog is iemand die één en al oor is voor het woord dat van God tot mensen komt, en 
tegelijk één en al oog voor de werkelijke werkelijkheid van het mensenbestaan’ (Firet, 1987, 
p. 26). 

Het zijn ook de brandpunten die het denken en handelen van geestelijk verzorgers dienen te 
bepalen. Het gaat om verschillende talen of taalspelen, en het is onontbeerlijk om deze verschillende 
talen te leren en te beheersen: de taal van het geloof (religiositeit, spiritualiteit, levensbeschouwing), 
de taal van de wetenschap, de taal van de traditie, de taal van de ervaring, de taal van de Schrift (de 
tale Kanaäns) en de taal van de werkelijkheid (de tekenen des tijds). En gaat erom deze zes 
brandpunten twee aan twee als de brandpunten van een ellips blijvend bijeen te houden. Niet te ver, 
niet te dichtbij, op een esthetische afstand zoals Thomas Scheff (2001) zegt, zodat het een 
vruchtbare spanning oplevert. 

 

Esthetiek en theologie 

Meestal kun je er wel van uitgaan dat een theologische opleiding drie van deze zes talen goed 
beheerst en weet over te dragen: de talen van het geloof, de traditie en de Schrift. Mijn ervaring 
door de jaren heen – als geestelijk verzorger en als docent/onderzoeker – is dat de drie andere talen 
gewild of ongewild minder aandacht krijgen, en soms ook wel moedwillig worden verwaarloosd. 
Voor kritisch en wetenschappelijk doorvragen is menigeen angstig: het geloof zou weleens verloren 
kunnen gaan. En ervaring en werkelijkheid zijn vaak chaotisch en ondoorgrondelijk, waardoor 
zekerheden en vertrouwdheden op losse schroeven lijken te staan. Maar – zoveel is wel de laatste 
decennia duidelijk geworden – geloof, traditie en Schrift kunnen niet zonder de dialoog met 
wetenschap, met ervaring en met de werkelijkheid van alledag, de empirie dus. Geestelijke 
verzorging kan juist helpen om die verbindingen te leggen. Niet voor niets heeft Meerten ter Borg de 
geestelijk verzorger als de avant-garde, de voorhoede van theologie en kerk bestempeld. Hij zegt het 
zo: ‘De professionele geestelijke verzorging vervult een voorhoedefunctie in Nederland met 
betrekking tot zingeving. Geestelijk verzorgers zijn op plekken werkzaam, waar de 
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zingevingsproblematiek enorm is toegespitst en wel op een manier dat er geen ontkomen aan is. 
Alles wat we met betrekking tot zingeving in de maatschappij tegen kunnen komen, is in hun praktijk 
aan de orde in geconcentreerde vorm. Hierdoor is er, denk ik, geen betere plaats om het geestelijk 
klimaat te leren kennen dan in de praktijk van de geestelijke verzorging’ (Ter Borg, 2000, p. 80). 

En juist dit leren we door het Case Studies Project Geestelijke Verzorging dat Martin en ik sinds 2016 
leiden. Geestelijk verzorgers beschrijven gedetailleerd wat ze doen, wat hun beweegredenen daarbij 
zijn, waar ze op uit zijn en waarop zij zich in theoretische zin baseren. En het blijkt dat zeer dikwijls de 
esthetische dimensie van zingeving en levensbeschouwing aan de orde is: de gevoeligheid voor taal, 
verhaal, symbool en ritueel. En daarmee gaat onverbrekelijk samen de gevoeligheid voor tragiek en 
vergankelijkheid, en de gevoeligheid voor kunst, muziek en stilte. De gevoeligheid, kortom, voor hoe 
mensen hun ervaringen en werkelijkheid tot uitdrukking brengen, voor de schoonheid van hun 
worsteling met het bestaan, voor het verlangen dat nooit een definitieve bestemming zal vinden 
maar wel in taal, verbeelding en esthetiek expressie vindt (De Kesel, 2019). Een gevoeligheid die 
Martin Walton als hoogleraar tot het middelpunt van zijn werk heeft gemaakt. Esthetiek verbindt de 
werkelijkheid met de theologie. Esthetiek opent een ruimte waarin mensen stamelend en 
(ver)beeldend hun levensverhaal, hun verwondering en hun tragiek trachten te verwoorden en te 
begrijpen (Jongsma-Tieleman, 1996). De worsteling met zinloosheid, eenzaamheid, 
verantwoordelijkheid en vergankelijkheid (Yalom, 1980). En dit zijn toch de vragen waarop de 
theologie en waarop ook geestelijke verzorging een antwoord tracht te geven, althans een 
perspectief om ermee te kunnen leven. 

Misschien geeft de middelste strofe van het gedicht van Vasalis de esthetiek van de vergankelijkheid 
wel op een bijzondere wijze weer: 

Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden, 
zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen, 
zijn lange, bleke benen, die reeds licht verdorden 
komen als berkenstammen door het groen opdoemen. 

Dat is wat een theologische opleiding haar studenten moet meegeven: liefde voor het schone en het 
tragische van het menselijk bestaan, liefde voor kunst en muziek als toegangen tot de ervaring en 
werkelijkheid, maar ook tot de wezenlijke theologische vragen. De liefde voor het gedicht. En ik zou 
willen toevoegen: de liefde voor de fotografie. 
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