
  

 

 

Tilburg University

Trots? Helden?

Körver, Jacques

Published in:
Tijdschrift Geestelijke Verzorging

Publication date:
2020

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Körver, J. (2020). Trots? Helden? Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(99), 3.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/38d4d5e8-638c-41ad-b3c2-c6eb4c45a46c


3Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 23 | nr 99

Trots? Helden?

De laatste maanden krijg ik steeds vaker e-mails of berichten van de overheid, het management, 
organisaties of collega’s waarin men trots is op mij of iemand anders. In de afgelopen tijd was er 
een ware hausse van dit soort meldingen. Er zijn weinig woorden die meer jeuk bij me oproepen. 

Het is een vorm van taalinflatie, met hyperbolen die hun doel ver voorbij schieten. 

Vaak is er ook een dubbele bodem. Zo werden verpleegkundigen en verzorgenden tijdens de coronacrisis 
de hemel in geprezen, maar kunnen ze vervolgens geen structurele loonsverhoging verwachten. Moeten 
artsen op de spoedeisende hulp in ‘normale’ tijden ook heel hectische en ingrijpende gebeurtenissen 
doorstaan, maar worden ze daarom nooit als held gezien. En wat te denken van de thuiszorg, waar men 
zich altijd al uit de naad werkt, met steeds minder tijd voor cliënten: blijven anderen trots op hen als alles 
weer enigszins normaal functioneert? 

‘Trots’ en ‘held’ zijn predicaten die vooral degene die ze uitspreekt lijken te moeten helpen. Maar wat zég 
je eigenlijk, als je trots op iemand bent of hem een held noemt? In ieder geval eigent de spreker zich het 
gezag toe om zo’n oordeel uit te spreken. Dat brengt in ieder geval asymmetrie aan in de relatie. Alsof 
je een kind of ondergeschikte bent, die bijzonder zijn best heeft gedaan om te doen wat de ander in 
gedachten heeft of verwacht. En dat is een tweede element: zo’n oordeel is gebaseerd op verwachtings-
patronen, ideeën en normen van de spreker. 

Veel zorgverleners die tot held werden bestempeld of op wie anderen trots waren, bleken zelf hele-
maal niet zo te spreken over wat zij hadden gepresteerd. Te weinig hulp- en beschermingsmiddelen, te 
weinig of zelfs geen contact met de patiënt, strakke protocollen die vaak de eigen verantwoordelijkheid 
onderdrukten, voortdurend wisselende richtlijnen met allerlei innerlijke tegenstrijdigheden. Trots zijn en 
anderen tot helden bestempelen betekent dus ook dat de spreker zich niet hoeft in te laten met de con-
crete omstandigheden. Er ontstaat afstand – tussen beleid en praktijk, tussen management en werkvloer 
en tussen ideeën en realiteit.

Geestelijk verzorgers mogen eigenlijk niet trots zijn op iemand of hem tot held bestempelen, vind ik. 
Geestelijk verzorgers moeten bewogen zijn en vooral de werkelijkheid van de medemens zo goed moge-
lijk in beeld brengen. Met alle schoonheid, maar ook met alle lelijkheid die daarbij hoort. Mogelijkheden 
en beperkingen, veerkracht en tragiek – zoals het leven is. Vaak met antihelden, zonder iets om trots op 
te zijn. Ons tijdschrift draagt eraan bij, ook in dit nummer, om die werkelijkheid in beeld te brengen.

Het is u misschien opgevallen: dit is nummer 99 van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging. In december 
verschijnt nummer 100. Op dit moment bereidt de redactie dit jubileumnummer voor. We willen er een 
beeld in schetsen van de stand van zaken in de geestelijke verzorging anno 2020. De alledaagse werke-
lijkheid die bijzondere voorbeelden laat zien, maar ook niet zelden een soort gefröbel.
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