
 

Geestelijk begeleiders zien de andere kant van verg ankelijkheid 

Vergankelijkheid. Ieder mens heeft ermee te maken, maar humanistisch geestelijk begeleiders 
in hun werk nog meer dan anderen. Op 6 oktober beli chtten zij op hun jaarlijkse symposium 
alle kanten van het thema: kwetsbaarheid en veerkra cht, autonomie in relatie met anderen, 
goed en kwaad en - onvermijdelijk – verhalen over l iefde en dood. 

Door Saskia Markx 

“Als je mag kiezen tussen Carpe Diem, pluk de dag, of Memento Mori, gedenk de dood, zullen de 
meeste mensen kiezen voor Carpe Diem,” weet Christa Compas. Dat bemerkte ze tijdens één van de 
publieksprogramma’s bij de tentoonstelling met hetzelfde thema Once in a Lifetime in de Oude Kerk 
afgelopen zomer. Lammert Kamphuis legde die keuze aan mensen voor. Leef je liever of het je eerste 
of je laatste dag is? “Het thema had wat positiever gekund,” zegt Compas, “maar het is wel een 
belangrijk en verrijkend thema. Want als je je bedenkt dat alles ophoudt, kan dat zorgen voor urgentie, 
energie en zin. Maar vergankelijkheid, bijvoorbeeld van je werk en je geest kan ook keihard, eenzaam 
en beklemmend zijn.” 

Binnenkant  
Volgens Gerjos Hengelaar, dagvoorzitter en geestelijk begeleider bij defensie verwijst vergankelijkheid 
naar de schone broosheid van het bestaan, dat wat achter ons ligt, in het nu en in de toekomst. "Het is 
ook het verschil tussen de objectieve en de subjectieve tijd,” meent hij. Zit de objectieve tijd vaak 
gevangen in een horloge aan de buitenkant van de pols, het zijn de geestelijk begeleiders die juist de 
vinger aan de binnenkant van de pols houden, daar waar de subjectieve tijd gemeten wordt. Het is het 
terrein van de herinneringen en het eigen levensverhaal. Waar soms lastig woorden voor te vinden 
zijn. “En dat’, zegt hij, ‘is precies de specialiteit van de geestelijk begeleiders.’  

Alledaags  
Maar voor hij te filosofisch wordt, geeft hij het woord aan de filosoof van dienst, hoogleraar aan de 
Universiteit voor Humanistiek Joachim Duyndam. Hoe moet je alledaagse vergankelijkheid, niet 
toevallig ook het thema van de opening van het academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek, 
duiden? Het meest hilarische voorbeeld van vergankelijkheid vindt Duyndam in zijn eigen 
geschiedenis. Vond hij zichzelf in zijn jongere jaren een geestdriftige ‘rokkenjager’, nu weet hij die 
driften in te tomen en is hij ‘geen slaaf meer van zijn eigen impulsen’. Baas zijn over je eigen impulsen 
hoort bij autonoom zijn. En het ideaal van autonomie heeft weer te maken met zingeving, doceert hij. 
Dat we sterfelijk zijn weten we en daarom gaan we op zoek naar de zin van en in het leven. Hoe 
verhoud je je tot jezelf en allerlei prikkels om je heen? Hoe maak je jezelf weerbaar en creëer je ruimte 
om dit te bespreken? En waar vind je zin in je leven? 

Kuddedieren 
We zijn allemaal relationele mensen, meent Duyndam. In eerste instantie zijn we immers kuddedieren, 
afhankelijk van familie en omgeving. Pas later worden we individuen. Maar ook dan geldt dat je zonder 
ander geen zin vindt in je leven. Een belangrijk voorbeeld van een 'zingever' is vriendschap. 
Vriendschap leidt tot erkenning en het gevoel onvervangbaar te zijn. Dat maakt het zo bijzonder en 
exclusief. Juist omdat vriendschap vergankelijk is en kan verdwijnen, door verraad, mislukking of de 
dood, is het zo waardevol. Een ander belangrijk punt voor zingeving is dus weerbaarheid. Je teweer te 
kunnen stellen, vroeger tegen kerk en staat, nu tegen de media en de markt, prikkels en impulsen.  



Hoe doe je dat? Levinas, zegt Duyndam, zoekt het in de balans tussen afhankelijk en onafhankelijk 
zijn. Je kunt in je afhankelijkheid ook onafhankelijk zijn en er zelfs van genieten. In het midden van die 
twee ligt de ontmoeting, de autonomie en de vrijheid. Tot zover de theorie. Hoe zit dat in de praktijk? 
Waarmee dealen de geestelijk begeleiders bij hun cliënten, bewoners en patiënten? Hun verhalen zijn 
verschillend, maar de ruimte die zij maken om met hen samen woorden te vinden voor wat was, is en 
komt lijkt gelijk. Zij zijn meesters in het aanspreken van bronnen van troost en veerkracht. Door te 
luisteren maken zij zichzelf onderdeel van hun verhaal. En dan is er niet alleen ruimte voor optimisme 
en beterschap, maar ook ruimte voor verdriet, of het lament zoals één van de aanwezigen het zo 
treffend zegt.  

Altijd op zoek naar menswaardigheid in de zorg, in detentie en in de krijgsmacht is het Humanistisch 
Verbond blij met alle nieuwe humanistisch geestelijk begeleiders. Aan het einde van de dag heet 
directeur Christa Compas tien van hen dan ook met een ontroerend ritueel van harte welkom. 

Dit zijn vier voorbeelden waar geestelijk begeleiders interacteren; 

Extreem   
"Ik praat met militairen, die om verschillende redenen tijdelijk of blijvend niet hun beroep kunnen 
uitoefenen, vertelt Eline Verbruggen. "De redenen kunnen fysiek of mentaal zijn, en zijn soms wel en 
soms niet werk gerelateerd. Meestal worden de militairen die ik spreek weer ‘beter’, met de tijd, en 
met de juiste behandeling en begeleiding. Soms worden ze niet beter, en heel soms gaan ze dood. " 
Eén van haar cliënten, Paul ,wordt waarschijnlijk niet meer beter. Hij maakte deel uit van speciale 
militaire eenheden. Zij worden opgeroepen bij bijvoorbeeld terroristische dreiging, het bevrijden van 
gijzelaars, het beveiligen van speciale personen of objecten. Er wordt je geleerd onder extreme 
omstandigheden te handelen, en zo nodig iemand uit te schakelen. Door een opeenvolging van 
missies en opdrachten heeft Paul ervaringen opgedaan, die zijn brein niet hebben kunnen verwerken. 
Na zijn laatste missie ging het langzaam mis. Zijn vergankelijkheid heet PTSS posttraumatische 
stressstoornis. 

Rijkdom  
Jasper Smits werkt in een verpleeghuis: "Voor veel van mijn cliënten is de situatie niet bepaald 
rooskleurig. Dementie, de gevolgen van een beroerte, gescheiden wonen van je partner omdat de 
zorg individueel is ingericht en dus niet voorziet in een mogelijkheid tot samenwonen. Niet gehoord 
worden in een verzoek om euthanasie omdat de arts te druk is. Niet meer willen omdat je ervaart dat 
je voor je kinderen een last bent geworden en iedereen in je eigen wereld inmiddels overleden is. Mij 
valt vaak op hoe sterk mensen eigenlijk zijn, vaak juist de op het oog meest kwetsbaren. Zij blijken 
weet te hebben van het leven en hoe op een verstandige manier om te gaan met het eigen leed of de 
aankomende dood. Het besef van vergankelijkheid geeft ruimte aan een ongekende rijkdom. Het geeft 
mij het gevoel iets unieks te kunnen doen voor een ander die dat op dat moment nodig heeft. Het 
delen van het besef van eindigheid, daarin gezien worden geeft vertrouwen en verlichting, al is het 
maar voor even." 

Moeras  
Hoe vergankelijk zijn goed en kwaad? vraagt raadsvrouw Ellen van der Weerd zich af als zij de 
situatie van gedetineerden bekijkt, met name die van langgestraften. Vergankelijkheid betekent voor 
hen immers vaak verlies van huis en ander bezit, van baan, van hun intieme relatie. "Contact met 
familie en de sociale omgeving verslechtert of stopt helemaal. Zij verliezen vaak hun zekerheid, 
basisvertrouwen en autonomie. Velen verliezen ook deels hun decorum: zij scheren zich niet meer 
regelmatig, lopen alleen nog in trainingspak en houden zichzelf en hun cel niet meer schoon." De 
ergste vorm van hun vergankelijkheid is misschien wel 'het dreigende verlies van perspectief op een 
goed leven'. "Blijft perspectief mogelijk in detentie, of zakt dat ook weg in het moeras van 
uitzichtloosheid, lethargie en slachtofferschap? Sommigen verliezen het, anderen hervinden het juist 
in detentie. Zij hebben een misdaad gepleegd, een daad die mis was, maar zijn zij daarmee zelf ook 
mis, vallen zij samen met die daad, of kunnen zij het gedane kwaad herstellen?"  



Vrijages 
Wessel Jenner Klarenbeek heeft een zelfstandige praktijk. Een zorgorganisatie schakelt hem in om bij 
een mevrouw langs te gaan, die na een operatie last zou hebben van 'de vergankelijkheid van haar 
lichaam'. Er blijkt echter iets heel anders aan de hand te zijn. Zij heeft intens genoten van een 
onafhankelijk en vrij leven met veel vrijages en korte affaires vooral met jongere mannen. Na de 
operatie had ze het gevoel iets of 'het' kwijt geraakt te zijn en deze levensstijl ten grave te moeten 
dragen. Wessel: “Als geestelijk verzorger vind ik het een taak om iemand enerzijds bij te staan in deze 
gevoelens van rouw en anderzijds tegelijk te laten zien dat vergankelijkheid niet betekent dat alles 
voorbij is. Wanneer er ruimte of durf is te kijken naar de betekenis en kracht van wat verging, is er de 
mogelijkheid om deze kracht in te zetten voor iets nieuws. Dan is er ruimte om opnieuw betekenis te 
geven aan dingen, verhalen en het leven. Dat gebeurde ook met mevrouw Pieterse: aan het einde van 
het gesprek neemt zij een besluit: zij zal de komende revaliderende tijd gebruiken om dit verlangen 
verder te onderzoeken, om dit verlangen ruimte te geven. Om te kijken waar het haar brengt. Een 
aantal maanden later krijg ik een bericht van haar. Ze heeft een eerste serieuze date.”  

 

 


