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Ten geleide

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting Rotterdamse
verpleeghuizen De Rustenburg,1 is een aantal activiteiten georganiseerd. Dat begon
op de eerste zondag in het jubileumjaar 1998 met een dankdienst in de Oude
(Pelgrimsvaders-) kerk in Delfshaven, de bakermat van de stichting. Voorts werden
er feestelijke activiteiten georganiseerd voor de cliënten en hun familie, personeel en
vrijwilligers. Ten slotte werd er een onderzoek uitgevoerd in het belang van de
zorgverlening.
Voor dit laatste is de keuze gevallen op het onderwerp geestelijke verzorging
in het verpleeghuis. Lange tijd is de waarde van de geestelijke verzorging in de zorg
onderbelicht gebleven. De laatste 5 á 10 jaar is er sprake van een duidelijker
erkenning van het belang van de geestelijke verzorging. Maar er is nog weinig
onderzoek gedaan naar de waarde van de geestelijke verzorging in de totaliteit van
de zorg.
In dit kader is ook van belang dat veel verzorgings- en verpleeghuizen zijn
opgericht om primair zorg te verlenen aan mensen uit eigen kring, dat wil zeggen
van dezelfde levensbeschouwing als de oprichters. Andersdenkenden zijn als regel
welkom, mits deze de identiteit respecteren. Bij De Rustenburg betekent dit in de
praktijk voor degenen die van Protestants-christelijke huize zijn, dat zij een 'thuis'
kunnen vinden, waarin ook geestelijke verzorging wordt geboden. Voor de anderen
betekent dit dat zij welkom zijn, waarbij hun vanuit de identiteit van het huis zoveel
mogelijk een 'thuis' wordt bereid, en waarbij hun desgewenst op individuele basis
geestelijke verzorging van hun eigen keuze wordt geboden.
Ontwikkelingen in de laatste decennia, als de voortgaande ontkerkelijking en
de komst van (vaak allochtone) cliënten met andere levensbeschouwingen, heeft een
hernieuwde bezinning op de betekenis en praktische beleving van de eigen identiteit
nodig gemaakt. Daarbij is een belangrijk aspect de rol van de geestelijk verzorger. Is
deze representant of ambtsdrager van een kerk, 'eigen' vertrouwenspersoon en
begeleider, coördinator en doorverwijzer, of functionaris van het verpleeghuis?

1In 1998 is een jubileumboek verschenen, geschreven door drs. A. Jongstra, met als titel Bouwen aan
betere zorg. Daarin is de geschiedenis van de stichting beschreven.

Het onderzoek is in 1997/98 uitgevoerd door de faculteit der Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met
het Trimbos-instituut te Utrecht.
De Rustenburg is inmiddels gefuseerd met de Protestants-christelijke Stichting Zorg
voor Ouderen (verzorgingshuizen en serviceflats) en met de stichting De
Mathenesser Bogert (transmurale zorg), waardoor alle zorgverlening tussen thuis en
ziekenhuis nu onder één bestuurlijk dak zijn verenigd in de stichting Zorg Compas.
Het onderzoekresultaat ligt thans voor u. Ik ben van mening dat het een waardevolle
bijdrage geeft tot een beter verstaan en hanteren van de gesignaleerde problematiek.
Daarbij is het goed in gedachten te houden dat de personen van de twee geestelijk
verzorgers, die ten tijde van het onderzoek werkzaam waren, een zeker stempel op
het geheel hebben gedrukt.
Gaarne wil ik de onderzoekers, onder leiding van Prof. dr. P. Vandermeersch, dank
zeggen voor het geleverde werk. Ik noem daarbij met name de heer D.T. Oenema,
die het leeuwendeel van het werk heeft gedaan. Ook aan de begeleidingscommissie
onder voorzitterschap van drs. J.J.A. Doolaard, veel dank.

ir P. Vermeyden,
vice-voorzitter Raad van Toezicht 'Zorg Compas'
oud voorzitter bestuur 'De Rustenburg'.

Woord vooraf

Bewoners van een verpleeghuis ervaren hun bestaan als een leven in ballingschap.
Ze hebben er niet voor gekozen om hun huizen, straat en buurt en soms zelfs dorp of
stad te verlaten. Maar ze moesten wel. De vertrouwde plek was niet meer veilig en
de nodig complexe zorg kon daar niet meer worden gegeven. Her en der in ons land
zijn daarom de laatste 30, 40 jaar honderden verpleeghuizen ontstaan om aan
mensen van wie lichaam en/of geest onherstelbaar geschonden is, een plaats van
zorg te bieden. Het gaat dan natuurlijk om instituten die zo goed mogelijk
georganiseerd zijn en met behulp van geschoolde hulpverleners van allerlei
disciplines professionele zorg verlenen.
Opgenomen worden in een verpleeghuis als de plaats waar mensen hun
resterende levenstijd gaan doorbrengen, dwingt tot heroriëntatie op alle gebieden
van het leven, zowel van de bewoner zelf als van diens sociale omgeving. Dit boek
gaat over de levensbeschouwing van deze mensen. Wat gebeurt er met het geloof,
met het zoeken naar zin, als het leven zo problematisch is geworden? Krijgt het de
aandacht en de zorg die nodig zijn om het te laten gedijen?
De titel roept een beeld op van gebrokenheid: wat mooi was, is aan flarden
gegaan. Het leven dat meer dan ooit in fragmenten uiteenviel, zoekt naar
samenhang. Geestelijk verzorgers in verpleeghuizen zijn er speciaal voor aangesteld
om daaraan vorm te geven. Zij doen dat niet alleen, ook anderen hebben aandacht
voor het 'geestelijke' in alle facetten, maar geestelijk verzorgers doen dat expliciet.
Zij vragen ernaar, zij brengen ter sprake wat mensen ten diepste beweegt. Zij
troosten en brengen bijeen wat aan fragmenten en flarden in de levensverhalen ligt
opgeslagen.
Het onderzoek waarvan in de volgende bladzijden verslag wordt gedaan,
brengt het werk van de geestelijk verzorger in beeld. Het beschrijft de dagelijkse
praktijk in twee verpleeghuizen, maar het staat voor wat overal in deze
zorginstellingen gebeurt. In die zin mag het representatief heten. Het cijfermateriaal
en de beschouwingen bieden het brede perspectief van de geestelijke verzorging in
het algemeen en de inbedding in de levensbeschouwelijke situatie van onze
samenleving.
Drs. J.J.A. Doolaard
voorzitter van de begeleidingscommissie
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Bergschenhoek: gang op afdeling 'groen'.
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HOOFDSTUK 1

Geestelijke verzorging in een verpleeghuis:
een onderzoek

VRAGEN NA EEN VORIG ONDERZOEK
Uit recent enquête-onderzoek naar de beroepsuitoefening van geestelijk verzorgers
kwam de merkwaardige bevinding naar voren, dat geestelijk verzorgers heel veel
moeite hebben om hun eigen taak precies te omschrijven. 2 Dat betekent niet dat zij
op de hun opgestuurde enquête-formulieren heel wat oningevuld laten, integendeel.
Het valt echter op dat zij hun eigen wijze van werken beschrijven in nadrukkelijke
oppositie tot wat zij van andere beroepsgroepen percipiëren. Deze laatsten
ondergaan volgens hen de tirannie van de standaard-protocollen. Problemen moeten
goed afgebakend worden en de hulpverlening moet dan vervolgens op
welomschreven doelen gericht worden. Geestelijk verzorgers weigeren zich in dat
gareel te laten spannen. Hun gaat het om de gehele mens, in zijn of haar
singulariteit, en deze mens bestaat niet uit een reeks vakjes met dito problemen. Aan
deze gehele mens doet men dus geen recht met een selectieve, op één probleem
gerichte, interventie. Ook al zijn er wellicht andere stemmen te horen bij
hulpverleners, in het bijzonder in de zorgsector waar men een meer holistische
benadering voorstaat, dit is in ieder geval het beeld dat geestelijk verzorgers van de
hulpverlening in het algemeen hebben. Zij eisen dan ook het recht op om niet
volgens dit opgeld makende, maar inperkende behandelingspatroon te opereren.
Mensen moeten het recht hebben om ergens helemaal zichzelf te zijn: dit lijkt de
diepe motivatie te zijn achter de zo vaak geclaimde vrijplaats-functie.
Wanneer je aan geestelijk verzorgers nu vraagt hoe zij precies de door hen zo
belangrijk geachte functie vervullen, dan is hun antwoord wel beperkt, zij het
merkwaardig eensgezind: 'door er te zijn'. Van een verdere concretisering van dit
eensgezinde antwoord vind je in de enquête-formulieren weinig. Je ontkomt dan ook
niet aan een gevoel van onbehagen. Zijn geestelijk verzorgers misschien een
restcategorie uit een vroegere tijd, die men tolereert omwille van een overblijfsel aan

2.

A. de Roy, D. Oenema, L. Neijmeijer en G. Hutschemaekers, Beroep: geestelijk verzorger. Een
verkennend onderzoek naar persoon, werk en werkplek van geestelijk verzorgers in de gezondheidszorg,
Utrecht, Trimbos-Instituut, 1997.
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piëteit, of omwille van een stuk schuldgevoel dat is blijven hangen omdat men
godsdienst en levensbeschouwelijke vragen uit de gewone gang van zaken in de
hulpverlening uitgerangeerd heeft, zonder er eigenlijk bewust mee in het reine
gekomen te zijn? Op basis van wat er geschreven wordt in de enquête-formulieren geen enkele beroepsgroep is zo uitvoerig bij het beantwoorden van open vragen zou je vaak denken van wel. Maar deze slotsom, die wellicht wel een stuk waarheid
bevat, lijkt toch tekort te schieten wanneer je merkt dat men eigenlijk geestelijk
verzorgers graag heeft. Weinigen lijken geneigd om hen af te schaffen, en dat niet
alleen omdat de kleine groep uiteindelijk toch weinig drukt op de grote budgetten
waarmee men werkt. Ergens zijn ze nuttig, en het zou jammer zijn indien zij er niet
meer zouden zijn. Dus is het toch zo dat zij ook nog vandaag ergens een leemte
opvullen. Zo diep steekt deze overtuiging echter ook weer niet dat men spontaan ook
aan hen denkt wanneer men iets nieuws opzet of nieuwe woonvormen plant. In de
nieuwe organogrammen die bij nieuwe plannen horen, moeten zij steeds weer hun
plaats veroveren, als het lukt, tenminste.
Er schuilt dus een raadsel in de schamele bewoordingen die de enquêteformulieren over geestelijk verzorgers opleveren. Zou het niet kunnen zijn dat de
werkelijkheid, waarvoor de geestelijk verzorgers staan, niet te traceren valt met de
terminologie waarmee je je noodgedwongen in enquêtes moet behelpen? Daar heb je
namelijk eenduidige woorden nodig, woorden die je kan optellen en met elkaar doen
correleren, en misschien is het zo dat hetgeen waar geestelijk verzorgers voor staan,
niet te vatten is in de recht-toe recht-aan terminologie waarmee de op cijfers beluste
onderzoeker de werkelijkheid wil opsplitsen. Deze terminologie steekt in ieder geval
schril af tegen het wollige taalgebruik dat gehanteerd wordt in de sector die vaag
met 'levensbeschouwing, zingeving, spiritualiteit, existentiële problematiek' wordt
aangeduid en waar 'ergens' en 'zoiets als' nooit uit de lucht zijn. Maar opnieuw: daar
waar een positivistische op tastbare zaken beluste geest mystificatie en het bakken
van lucht vermoedt, wijst een ander recent onderzoek erop dat toch wel heel veel
mensen op zoek zijn naar iets anders dan het tastbare dat de positivist hun
voorschotelt.3 Het is dus wel degelijk de moeite waard om van naderbij te kijken
naar wat geestelijk verzorgers doen, wat men van hen verwacht en hoe er tegen hen
aangekeken wordt. Het feit dat het gegeven zich niet in een bepaalde terminologie
laat persen, maakt het des te intrigerender, boeiender en misschien zelfs belangrijker.
Hetzelfde geldt voor de meest gebruikte definitie die geestelijk verzorgers
van hun eigen taak geven, namelijk 'er zijn'. Ook daar kan je glimlachen en met een
zekere geamuseerdheid opmerken dat geestelijk verzorgers bijna nooit als 'geestelijk
verzorger' aangesproken worden. De term functioneert niet. Cliënten en bewoners

3. H.J. van Reenen, P. Vandermeersch en G. Hutschemaekers, Alternatieve GGZ en New Age. Verslag
van een enquête onder alternatieve hulpverleners. In Mgv (Maandblad Geestelijke Volksgezondheid) 52
(1997), nr 12, 1207-1218.
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hebben het doorgaans nog steeds over de dominee. Dat gebeurt vaak zelfs daar waar
het om andere geestelijk verzorgers gaat: 37% van de als 'dominee' aangesprokenen
is katholiek. Daarbij is het zo dat één op de vier geestelijk verzorgers door de
collega hulpverleners met de voornaam wordt aangeduid. 4 Dit wijst erop dat
geestelijk verzorgers niet op de eerste plaats als de vertegenwoordigers van een
welbepaalde denominatie worden ervaren. Zij zijn niet de omwisselbare
vertegenwoordigers van een levensbeschouwelijke institutie. Wat telt, is hun persoon
en het persoonlijke contact.
Maar waarom is het in een geseculariseerde context blijkbaar voor zoveel
mensen toch belangrijk dat men een 'dominee' kan laten komen en met hem of haar
'contact' heeft, ook al weet men nog met moeite wat het verschil is tussen een
predikant, een priester en een pater? (Dat een imam iets anders is, dat zal men wel
vermoeden, en wat een pandit betreft, heeft men daar wel ooit van gehoord?) En
waarom hechten de collegae hulpverleners eraan dat de met de voornaam
aangesprokene Frans, Piet of Joris 'er is', en wel die éne Frans, Piet of Joris die zelf
geen 'dominee' meer genoemd wil worden? Ook hier, in de relationele sfeer, is er iets
ongrijpbaars in de band die men met een geestelijk verzorger heeft. De relatie met
hem of haar is iets aparts en heeft een bepaalde vanzelfsprekendheid, al is het
opnieuw een vanzelfsprekendheid waar niet direct woorden voor zijn en ligt met
name de relatie met haar niet direct in het verlengde van vroegere kerkelijkheid. Ook
hier zou je de vinger willen krijgen achter de factoren die ervoor zorgen dat
geestelijk verzorgers bijna vanzelf geaccepteerd worden als iemand met wie men
een relatie mag leggen, en dat het bijna een recht is om op erg persoonlijke wijze een
vorm van contact met hen in de relationele sfeer te claimen.
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Tot nog toe zijn wij bij deze intrigerende vragen uitgegaan van de geestelijk
verzorger zelf, en wat deze beroepsgroep over het eigen functioneren en de werkplek
meldt. Echter, correspondeert het aanvoelen dat geestelijk verzorgers hebben van het
belang van hun 'er zijn' wel met de vragen, noden en wensen van diegenen die zich
tot geestelijk verzorgers richten, mensen naar hen verwijzen of hen gewoon
sympathieke personen vinden? Nog belangrijker is de vraag of wat als
levensbeschouwelijke vragen bij geestelijke verzorgers aankomt, wel het geheel is
van wat zich op dat terrein aandient. Speelt er zich daar niet méér af dan wat er naar
de professionele activiteit van de geestelijk verzorger toe wordt gekanaliseerd?

4. A. de Roy, D. Oenema, L. Neijmeijer en G. Hutschemaekers, Beroep: geestelijk verzorger, pp. 23-24.
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Mensen hoeven niet voor al hun vragen op levensbeschouwelijk gebied naar
geestelijk verzorgers te stappen. Misschien verkiezen zij die soms aan anderen voor
te leggen, familieleden, vrienden, kennissen, of andersom, aan iemand met wie zij
niet gewoon zijn om dit soort zaken te bespreken maar in wie zij om wat voor reden
vertrouwen hebben.
Eigenlijk zou dat het meest boeiende en het meest omvattende zijn om te
weten: in hoeverre hebben mensen tegenwoordig nog vragen in de brede sfeer van
zingeving en levensbeschouwing? Zijn die vragen - of overtuigingen - steeds
aanwezig, eventueel in gedempte vorm als de continuïteit van een
achtergrondmuziek, of duiken zij enkel op bij bepaalde ingrijpende gebeurtenissen
in het leven? Over welke onderwerpen gaan die vragen, overtuigingen of ervaringen
dan, en met welke gevoelens en emoties gaan die gepaard? Liggen zij nog steeds in
dezelfde sfeer als toen levensbeschouwing nog met Kerk, geloof en ethiek rijmde, of
ademen zij nu een andere sfeer uit, misschien meer een sfeer van geborgenheid, of
van esthetiek? Hoe worden vragen, bedenkingen en overpeinzingen op dit terrein
verwoord? Gebeurt het met de oude woorden van weleer, of anders, minder
herkenbaar, minder eenduidig en misschien minder consistent? Gaat het overigens
over zaken waarover men graag met anderen praat, eventueel verheldering bij krijgt,
zaken die men gewoon met iemand wil delen of zaken die men het liefst in de
intimiteit van het eigen hart bewaart? Terwijl je deze vragen stelt, word je er echter
zelf mee geconfronteerd hoe moeilijk het is om in heldere woorden en
welomschreven categorieën de erfenis van het religieuze wereldbeeld in onze
maatschappij aan te duiden. Je stuit op je eigen metaforen wanneer je 'iets' probeert
op te roepen van de wijze waarop de vroegere, welomlijnde kerkelijkheid zich in
nieuwe en bredere vormen van zingeving heeft verspreid - of moet je zeggen:
vervluchtigd, gesublimeerd?5
Pas wanneer deze bredere problematiek voldoende zou zijn verkend en er
consistente begrippen ontwikkeld zouden zijn om haar in kaart te brengen, zou je
binnen deze bredere nieuwe fenomenen van hedendaagse zingeving en
levensbeschouwing de vraag kunnen stellen wat door geestelijk verzorgers verzorgd
kan worden, wat beter door anderen behartigd wordt, en waarin men beter niet
intervenieert om het met respect zijn eigen loop te laten gaan. Maar zo ver staan wij
niet. Wij hebben zelfs geen duidelijke woorden om de sfeer van levensbeschouwing
en zingeving in kaart te brengen. Zeker, er zijn mensen die denken dat je helderheid
kunt scheppen door begrippen eigenmachtig te definiëren. Vóór dat je een
problematiek te lijf gaat of een onderzoeksveld binnentrekt, denken zij dat je dan al
kunt zeggen wat je met een aantal termen zal bedoelen. Zo werkt onze geest echter

5. Met deze bedenking sluit ik mij uiteraard aan bij verwante ideeën bij M. ter Borg, De uitgewaaierde
eeuwigheid. Het menselijk tekort in de moderne cultuur, Baarn, Ten Have, 1991.
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niet.6 Wij kunnen niet anders dan spreken met de woorden die wij in onze geest
hebben, en die woorden refereren niet, ergens diep in ons, naar eenduidige
voorstellingen die op een wonderbaarlijke wijze zouden corresponderen met
eenduidige zaken buiten ons.7
Zien hoe geestelijke verzorging in het veld functioneert en in datzelfde veld
peilen hoe ruim of beperkt de vragen of overtuigingen op het terrein van zingeving
en levensbeschouwing verspreid liggen, is dan ook de enige weg om geleidelijk
begrippen te ontwikkelen die ons meer vat kunnen geven op het nieuwe fenomeen
dat wij met de metaforen van levensbeschouwing, zingeving, spiritualiteit, etc.
proberen te benaderen. Het is van belang om niet al te snel voor één van deze
metaforen te kiezen, voor zingeving of levensbeschouwing bijvoorbeeld, omdat het
eerste de bredere ervaring van het ontvangen van zin suggereert, terwijl
levensbeschouwing meer wijst op de actieve houding die het leven op coherente
wijze binnen een wel bepaalde perspectief plaatst. Wie omwille van de zogeheten
helderheid eerst zou pogen om termen te definiëren en met deze termen vervolgens
via gerichte vragen antwoorden zou willen verzamelen, zou door de keuze van de
termen zelf zijn eigen voorkeur tot het te bestuderen object hebben gepromoveerd en
onder mom van objectiviteit subjectieve willekeur hebben binnengebracht.
Vandaar de keuze voor de participerende observatie waarop het onderzoek,
waarover het nu verder zal gaan, is gebouwd. Maar uiteraard kan je met zo'n
concreet onderzoek niet wereldwijd gaan. Je moet ergens gaan observeren hoe
levensbeschouwing en zingeving in de praktijk werken en of er aparte zorg voor
nodig is. Het voorstel om in een verpleeghuis na te gaan hoe levensbeschouwelijke
vragen en overtuigingen daar spelen, naar wie zij zich richten, of zij om aparte
aandacht en zorg vragen en wat het mogelijke aandeel van een geestelijk verzorger
hierbij is, kwam dan ook uiterst gelegen om een vervolgonderzoek over het werk en
de werkplek van geestelijk verzorgers op te zetten.

6. Een boek dat overduidelijk aangeeft hoe hopeloos het is om met definities te beginnen om helderheid
te scheppen in de inhoud van geestelijke verzorging, is dit van Frank Brinkhuis, Pastores, raadslieden en
therapeuten. Een vergelijkend literatuuronderzoek over humanistisch raadswerk, pastorale zorg en
psychotherapie, Brussel, VUBPress, 1993.

7. De Franse psychoanalyticus J. Lacan heeft er ons genoeg op gewezen dat woorden signalen zijn, die in
onze geest een bundel van associaties oproepen, en dat een goed deel van deze associaties onbewust is.
Het vraagt dus een hele weg van uitzuivering en doordenking alvorens wij onze woorden met echte
begrippen kunnen verbinden. Je moet je in een problematiek laten zinken, je moet je door een
problematiek laten drenken, en dan de verschillende voorstellingen nagaan die bepaalde woorden in je
geest met elkaar verbinden. Dan moet je controleren of diezelfde associaties ook in andermans geest
spelen. Deze reflexieve houding van zelfcontrole moet je tenslotte verbinden met wat je ziet: dat is de
enige weg om tot ware begrippen te komen. Wie dat niet doet omdat hij denkt op een archimedisch punt
buiten de werkelijkheid te staan, zodat hij op eigen houtje zijn begrippen voorafgaande aan ieder contact
met de te exploreren werkelijkheid kan definiëren, handelt naïef en helpt de wetenschap niet vooruit. De
woorden die zo doende in een vacuüm eigenmachtig tot begrippen worden gepromoveerd, zijn eigenlijk,
zoals de filosoof G.F.W. Hegel het terecht stelt, slechts 'nur-Begriffe'.
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WAAROM EEN VERPLEEGHUIS EEN GOEDE TESTCASE IS
Op het eerste gezicht is een verpleeghuis niet de meest voor de hand liggende plaats
om actuele vragen over levensbeschouwing en zingeving te gaan onderzoeken. Je
verwacht niet dat het daar van leven bruist, maar eerder dat de klok er wordt
stilgezet, voor kortere of langere duur. Met existentiële problemen word je er
natuurlijk wel geconfronteerd, met ziekte en dood met name. Dat is echter slechts
een deel, zij het het meest acute deel, van de levensbeschouwelijke problematiek. De
vragen hoe je zin geeft aan wat normaal het dagelijkse leven vult, hoe je aan je eigen
leven in de praktijk coherentie geeft - en daar gaat het in de zingeving en in de
levensbeschouwing toch om - staan daar niet op de voorgrond. Existentiële
problemen zoals relaties, kinderen, keuze voor een bepaald beroep, al dan niet
politieke inzet, geldbesteding, invulling van de vrije tijd, de verschillende kerkelijke
en esthetische vormen om de zin van het leven uit te drukken, daar moet je niet in
een verpleeghuis voor zijn om na te gaan in welke mate mensen op dit vlak voor een
bepaalde levensbeschouwing kiezen, erdoor gedragen worden of er bewust over
reflecteren.
Maar toch kan je in een verpleeghuis wellicht meer leren dan je aanvankelijk
dacht. Allereerst is er natuurlijk de vraag wat nog als belangrijk wordt ervaren
wanneer de gewone gang van het leven doorbroken wordt en het
toekomstperspectief vervaagt of zelfs helemaal begint weg te vallen. Vindt men
steun in de levensbeschouwing waaraan men vroeger hechtte of waarin men zonder
al te veel na te denken een bedding vond, komt die in een crisis te verkeren of
verliest die gewoon haar kracht? In het geval de vaak geroemde relativering optreedt
die met het ziek-zijn of de oude dag samenhangt, neemt men dan inderdaad afstand
ten aanzien van alles wat men voorheen belangrijk vond, of is deze relativering
selectief, en zo ja, wat laat men dan inderdaad in de beleving als onbelangrijk vallen,
en wat blijft er dan toch over als iets dat overeind blijft en waaraan men zich
eventueel vastklampt? Beleeft men deze relativering overigens als een actieve daad,
als iets waarin men zichzelf ervaart als iemand die een standpunt inneemt, of is die
relativering eigenlijk iets dat van buitenaf wordt aangedaan, omdat men toch de
greep op de dingen verliest, de krachten wegvloeien en men steeds meer zaken aan
de beslissingen van anderen moet overlaten?
Deze vragen, die eigenlijk alles betreffen waarmee het dagelijkse leven
voorheen gevuld werd, slaan natuurlijk ook op de levensbeschouwing zelf, in
beperktere zin begrepen als de meer expliciete en bewust geformuleerde wijze
waarin men, al dan niet in kerkelijk verband, de zin van het leven uitdrukt. Hoe gaan
de bewoners van een verpleeghuis om met de religie of de uitdrukkelijk wijsgerige
of humanistische keuzen die in hun vroegere leven een rol hebben gespeeld? Ook
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hier is het de vraag of de toen aangenomen houding wordt volgehouden en tot steun
dient. Blijft het geheel zijn coherentie behouden, in die zin dat alles wat tot dit
complexe geheel behoorde op gelijke wijze overeind blijft of vervaagt, of is het zo
dat bepaalde elementen uit het complex van levensbeschouwing en zingeving meer
markant op de voorgrond treden en dus, wellicht, om meer nadrukkelijke zorg
vragen?
Maar een verpleeghuis is méér dan een oord waar mensen in een verzwakte
positie met wat hun rest aan zingeving en levensbeschouwing hun dagen
doorbrengen. Het is ook een plaats van merkwaardige en intense interactie tussen
wie verpleegd wordt en wie verpleegt. De groep van het verplegend personeel is
voor het grootste gedeelte veel jonger dan de verpleegden, en het bevindt zich dus
wel in die levensfase waar de brede waaier van existentiële keuzen gemaakt wordt.
Je kan daarbij verwachten dat wie ervoor kiest om in deze zorgsector te gaan
werken, meer dan gemiddeld er op gericht is om met anderen mee te voelen. In de
mate dat er een goed contact is tussen verzorgers en verzorgden, zou je verwachten
dat er ook gepraat wordt over die zaken die het leven belangrijk maken, en dat de
wijze waarop ouderen bepaalde zaken relativeren maar aan andere zeer gehecht
blijven, door het jongere personeel opgemerkt wordt en de eigen instelling ten
aanzien van een aantal zaken beïnvloedt.
Wat je in deze situatie in het bijzonder kunt observeren is het probleem van de taal
wanneer jongeren en ouderen over levensbeschouwelijke problematiek
communiceren. Is het zo dat levensbeschouwing en zingeving eigenlijk nog steeds
op dezelfde wijze bestaan als vroeger, maar dat er daar nu andere woorden voor zijn,
en dat het dus essentieel gaat om een vertaal-probleem? Dit is namelijk de stille
hoop van diegenen die van woorden zoals zingeving of levensbeschouwing
overkoepelende termen willen maken: zij kunnen dan van de constatering dat de
jeugd toch ook nog 'ergens' met existentiële problemen bezig is tot de conclusie
komen dat het bredere gebied van de levensbeschouwing en zingeving als
samenhangend gebied nog steeds bestaat. Er is dan nog gesprek mogelijk,
bijvoorbeeld tussen kerken en jongerencultuur. Het is echter de vraag of het
gemeenschappelijke, dat men zo doende wil aanwijzen, wel degelijk bestaat en of er
dus nog steeds communicatie mogelijk is. Begrijpt men nog wel wat het voor
iemand concreet inhoudt wanneer die zegt dat die zou willen bidden of even
mediteren, heeft men nog wel een concrete voorstelling van wat er dan in de geest
van de ander gaat gebeuren, of zit er eigenlijk een radicaal onbegrip verscholen in de
overkoepelende term waarnaar men dan meent te kunnen grijpen zoals het 'laten wij
even stil zijn', omdat men geen enkel besef meer heeft van het onderscheid tussen
bidden en mediteren, laat staan van het verschil tussen het katholieke en het
protestantse bidden?
Wat gebeurt er met iemands levensbeschouwing wanneer die in een
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verpleeghuis terecht komt, heeft die daar dan een aparte zorg voor nodig, moet die
door een geestelijk verzorger verstrekt worden of is dat gewoon een deel van de zorg
waar ook anderen tegemoet kunnen komen, en hoe zit het met de communicatie
tussen verzorgers en verzorgden op dat punt? Dit waren de vragen die met een
participerende observatie gevolgd door interviews in een verpleeghuis beantwoord
zouden konden worden.

HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK
Dit onderzoek is gegroeid als vervolgonderzoek op het meer kwantitatieve waarvan
verslag werd gedaan in de reeds vermelde publicatie Beroep: geestelijk verzorger. 8
Daarom werden in een eerste stap de toen verzamelde maar nog niet uitputtend
verwerkte data verder bewerkt met de focus op de specifieke kenmerken van de
geestelijk verzorger in verpleeghuizen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door A. de
Roy onder de supervisie van G. Hutschemaekers. Het verslag ervan zou logisch
passen als eerste hoofdstuk van dit boek, maar omdat het ons beter leek de lezer
eerst een impressie te geven van het dagelijkse leven in een verpleeghuis, vindt men
het in het tweede hoofdstuk.
Voor het nieuwe onderzoek werd gekozen voor participerende observaties en
interviews. Om de verpleeghuiszorg goed te leren kennen en de cultuur en de sfeer
in De Rustenburg goed te kunnen proeven, liep de onderzoeker bij aanvang van het
onderzoek in beide huizen eerst enige tijd mee met het verplegend en verzorgend
personeel. Dit meelopen kreeg in Bergschenhoek een wat zwaarder accent,
aangezien op deze locatie begonnen werd en de onderzoeker op dat moment nog
vrijwel onbekend was met de verpleeghuiszorg. Uitgezonderd de dagbehandeling
werden alle afdelingen een dag lang bezocht. In overleg met het personeel werd
onder andere geassisteerd bij het wassen, het eten geven, de toiletgang etc. Hierbij
werd met name gelet op de omgang van het personeel met cliënten; de eventuele
uitingen op religieus of levensbeschouwelijk gebied; de sfeer in huis; het
functioneren van de signatuur in de praktijk van alledag. Eveneens werden
bijbelkringen, kerkdiensten en een herdenkingsbijeenkomst bijgewoond. Hierbij
werd gelet op de invulling ervan, de betrokkenheid van de cliënten en hun reacties.
Daarna werden een hele reeks mondelinge interviews afgenomen bij cliënten,
familieleden, geestelijk verzorgers, diverse geledingen van het personeel, directie en
bestuursleden van De Rustenburg. In deze semi-gestructureerde interviews kwam
een aantal vaste vragen aan de orde, die waar nodig en ter verdieping werden
aangevuld met andere vragen.
87. Zie noot 1.
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De vragenlijst bestreek vooreerst het werk van de geestelijk verzorger, diens
taken en activiteiten, het contact met de cliënten. Er werd gevraagd naar diens
omgang met levens- en geloofsvragen, diens idealen, theologische en
levensbeschouwelijke opvattingen en de vertaling hiervan in de praktijk. Verder
werd er gevraagd naar de wijze waarop de geestelijk verzorger het andere personeel
betrekt in de geestelijke verzorging en de mogelijke knelpunten. Ook kwam de
beeldvorming van het andere personeel t.a.v. de geestelijke verzorging aan de orde.
Ten tweede gingen de vragen erover of verplegend en verzorgend personeel
zelf bijdroeg aan geestelijke verzorging in bredere of striktere zin. Was daar plaats
voor in hun contact met de cliënten, gingen zij om met levens- en geloofsvragen en
hoe was het contact, de samenwerking met de geestelijk verzorger?
Ten derde werd er gepeild naar de feitelijk aanwezige behoefte aan zorg op
het vlak van levensbeschouwing. Speelt die een rol in de relatie tot het personeel,
merkt men het in wat belangrijk ervaren wordt in de verzorging, stuit men op levensen geloofsvragen bij de cliënten en wat verwachten zij van de geestelijke
verzorging? Voor wat betreft het huis aan de Mathenesserlaan werden de bewoners
zelf ondervraagd, in de locatie in Bergschenhoek de familieleden van cliënten: de
manager van de laatste locatie had, in overleg met de cliëntenraad, ethische
bezwaren tegen het ondervragen van cliënten.9
Ten vierde en tenslotte werden in de interviews de signatuur en de identiteit
van De Rustenburg ter sprake gebracht. Wat is de beeldvorming en verwachtingen
omtrent de signatuur, hoe wordt zij concreet ingevuld, is zij belangrijk, is zij
herkenbaar in het klimaat in huis? Een bijzonder punt van aandacht was hoe de
geestelijk verzorger met de signatuur omgaat en eventuele knelpunten rond de
signatuur.
In de uitgewerkte interviewteksten werden bovenstaande domeinen
afgebakend (domeinanalyse). Er werd vervolgens een ordening aangebracht in de
uitspraken die deze domeinen regarderen (taxonomische analyse). Tenslotte werd er
een verdeling gemaakt naar de te onderscheiden aandachtspunten, met een speciale
aandacht voor contrasterende uitspraken. De resultaten die dit opleverde werden
gespiegeld aan de persoonlijke ervaringen van de onderzoeker in de huizen. Op die
wijze kwam het voorliggende beeld tot stand van de (behoefte aan) geestelijke
verzorging in De Rustenburg. Daaruit vallen wellicht in meer algemenere zin aan
een aantal conclusies te trekken over geestelijke verzorging in de verpleeghuiszorg.
Het onderzoek is uitgevoerd op twee locaties van De Rustenburg, een
9Als reden gaf hij aan, dat een interview met dementerende bewoners geen valide of betrouwbare
antwoorden kan opleveren en dat de vaak verwarde en ontredderde oudere mensen tegenstrijdig met hun
vroegere visie op het leven zullen responderen. Uit piëteit voor de bewoners (wier keuze het niet is om
hun laatste levensdagen door te brengen in een psychogeriatrisch verpleeghuis) en uit respect voor de
familie, achtte hij het vastleggen van reacties van wilsonbekwame mensen in een dergelijk
wetenschappelijk onderzoek niet gewenst.
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psychogeriatrisch en een somatisch verpleeghuis, die mede door de ligging grote
cultuurverschillen vertonen. Omwille van de helderheid is besloten om in ieder
hoofdstuk afzonderlijk aandacht te besteden aan de beide huizen. Alle geïnterviewde
personen zijn geanonimiseerd, hun namen zijn fictief. Uit de interviews zal, omwille
van een authentieke weergave, zoveel mogelijk letterlijk worden geciteerd. Hierdoor
kan er incidenteel sprake zijn van grammaticale onvolkomenheden.
Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan werd uitgevoerd door D. Oenema
onder de supervisie van P. Vandermeersch. Het vond plaats in het kader van de
onderzoeksactiviteiten
van
de
Faculteit
der
Godgeleerdheid
en
Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen en werd financieel
mogelijk gemaakt door De Rustenburg. G.W. Lamain sprong bij om de interviews te
analyseren tijdens een periode van ziekte van de onderzoeker. De
begeleidingscommissie werd voorgezeten door J.J.A. Doolaard, pastor en hoofd van
het pastoraal centrum van het academisch VU-Ziekenhuis in Amsterdam en bestond
verder uit Drs. J. Van Dijk, voormalig directeur van De Rustenburg (die zich wegens
ziekte halverwege moest terugtrekken); Mr. J.T.A. Bos, voormalig lid van het
bestuur van De Rustenburg (dat tegenwoordig is opgegaan in de Stichting Zorg
Compas); Dr. G. Hutschemaekers, hoofd van de afdeling geestelijke gezondheid van
het Trimbos-instituut in Utrecht; Prof. dr. P. Vandermeersch, hoogleraar
godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De foto's werden in
overleg met de onderzoeker gemaakt door J. Werkman.
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Mathenesserlaan 500
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HOOFDSTUK 2

De Rustenburg

In de verpleeginrichtingen van De Rustenburg houdt men zich bezig met de zorg
voor langdurig lichamelijk en/of geestelijk zieken en gehandicapten. De Rustenburg
heeft drie locaties; een psychogeriatrisch verpleeghuis in Bergschenhoek, een
centrum voor verpleeghuiszorg en reactivering in Rotterdam en een psychiatrische
woonvoorziening. Het onderzoek is uitgevoerd in het psychogeriatrische
verpleeghuis in Bergschenhoek en in het somatische verpleeghuis aan de
Mathenesserlaan in Rotterdam. De afdelingen voor dagbehandeling in beide huizen
zijn niet in het onderzoek betrokken, aangezien hier geen sprake is van langdurige
opname.

BERGSCHENHOEK
Het Centrum voor verpleeghuiszorg te Bergschenhoek heeft een capaciteit van 180
bedden, verdeeld over vijf afdelingen. Er werken 250 mensen, waarvan de meesten
deel uitmaken van de verplegingsdienst: verpleegkundigen, ziekenverzorgenden,
leerling-ziekenverzorgenden, verpleegassistenten en voedingsassistenten. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging die zich uitstrekt van hulp bij het
eten, wassen, aankleden en toiletbezoek tot wondverzorging en het toedienen van
medicijnen.
De medische zorg berust bij de verpleeghuisartsen. Zij zijn
eindverantwoordelijk voor het zorgplan en bezoeken dagelijks de paviljoens om
actuele problemen te bespreken en bewoners te onderzoeken. Op de afdeling
fysiotherapie wordt getracht de functies van het bewegingsapparaat zoveel mogelijk
te herstellen of te handhaven. In de activiteitenruimtes van de paviljoens organiseren
de activiteitenbegeleiders groepsactiviteiten. Zij werken samen met o.a. de
fysiotherapie, bijvoorbeeld met gymnastiek, volksdansen en zwemmen. Voorts zijn
er een maatschappelijk werker, twee psychologen en een geestelijk verzorger
werkzaam.
De facilitaire dienst draagt zorg voor de materiële condities van het leven en
werken in het verpleeghuis en is onderverdeeld in de voedingsdienst, de
huishoudelijke dienst, de linnen- en naaikamer en de technische dienst. Ook zijn er
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voorzieningen als een winkeltje, een kapper en een pedicure.
"Ben jij wel eens in Los Angeles geweest?"
"Nee."
"Ik wel! Ik ben vroeger bootsman geweest! Los Angeles, Houston, Panama,
Singapore, Malakka, Melbourne, Sydney, Rio de Janeiro, Rotterdam! Satu, dua, tiga,
apa, lima! ... terima kasi! Dat is Maleis. Dankjewel betekent dat! En ik heb een oom,
die heeft nooit gewerkt! En hij is ook niet op de begrafenis van mijn moeder
geweest! Dat neem ik hem nog steeds kwalijk. Het eerste wat hij deed, was een graai
doen in het juwelenkistje! De schoften! Maar ja, sommige mensen die weten niet
wat ze willen, die willen niet beter worden. Sjonge, jonge, sjonge jonge jonge jonge
jonge zeg! ... Ben jij wel eens in Los Angeles geweest? Los Angeles, Houston,
Panama, Singapore, Malakka, Melbourne, Sydney, Rio de Janeiro, Rotterdam. Satu,
dua, tiga, apa, lima! Terima kasi! Dat is Maleis. Ik heb een oom, die heeft nooit
gewerkt! En hij is ook niet op de begrafenis van mijn moeder geweest. Maar ja,
sommige mensen die weten niet wat ze willen, die willen niet beter worden! Satu,
dua, tiga, apa lima! Tss, sjonge jonge ... tsjonge ... .Ben jij wel eens in Los Angeles
geweest?"
In het psychogeriatrisch verpleeghuis De Rustenburg in Bergschenhoek liggen
herinneringen opgeslagen. Herinneringen die als door een kalme golfstroom worden
meegevoerd en dan plotseling door de branding kunnen worden gegrepen en op het
strand geworpen worden. Als door een bruisende branding voortgestuwd, weer
achterwaarts getrokken, opnieuw voortgeduwd en op het strand neergelegd om
opnieuw heropgenomen en weer teruggegeven te worden... Splinters, rafels,
scherven, flarden die zich zo op een wonderlijke wijze vermengen met het dagelijks
leven in huis.
Bij binnenkomst valt de rust op die er heerst. De bezoeker wordt aan de
receptiebalie op vriendelijke en correcte wijze ontvangen en doorverwezen. In de
gangen en op de afdelingen worden geluiden gedempt door dik linoleum. In de grote
centrale ontmoetingsruimte (COR), rechts van de receptiebalie, zit her en der
verspreid, een aantal bewoners al of niet in gezelschap van familieleden. Er wordt
gesproken of gezwegen. In een hoek achterin de ruimte ligt een mevrouw in een
groot bed op wielen onder hagelwitte lakens. Haar man geeft haar voorzichtig te
drinken uit een plastic beker met een tuitje tegen het morsen. Dagelijks wordt ze
door hem van de afdeling naar de "COR" gerold, waar ze samen, soms in gezelschap
van andere bewoners met hun bezoekers, een deel van de middag doorbrengen. Zo
nu en dan praat hij zachtjes tegen haar. Met grote, wijd opengesperde ogen kijkt ze
hem aan, dan weer naar het plafond. Af en toe, tussen de slokjes door, geeft ze een
geluidje of een gilletje, waarbij het vocht in een dun straaltje langs haar ingevallen
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wang druipt. Voorzichtig veegt hij het er weer af. Straks, tegen een uur of vijf, zullen
ze zich weer naar afdeling wit begeven, voor het avondeten. Sommigen krijgen een
boterham, anderen vloeibaar voedsel, omdat ze niet meer kunnen kauwen.
De bootsman beent zuchtend en steunend met hoog opgetrokken schouders
en met grote, krampachtige passen, waarbij hij zijn benen nauwelijks lijkt te buigen,
door de ruimte. Zijn linkerarm houdt hij gestrekt omlaag, schuin van zijn lichaam af.
Zijn rechterarm scherp gehoekt op borsthoogte, de vingers bij elkaar geperst, alsof
hij ooit halverwege een saluut is blijven steken. Consequent volhardend in deze
houding, van het ene op het andere been zwaaiend, klampt hij een andere bezoeker
aan: "Ben jij wel eens in Los Angeles geweest? Los Angeles, Singapore..." Hij komt
van afdeling rood, één van de vijf afdelingen in huis. Op deze open afdeling
verblijven ongeveer veertig oudere mensen met een psychiatrisch ziektebeeld die
uitbehandeld zijn binnen de psychiatrie. Mensen die niet meer gedijen in
psychiatrische woonvoorzieningen of de RIBW. Ze hebben van het opstaan tot en
met het naar bed gaan intensieve begeleiding en verzorging nodig, al naar gelang
hun psychische en door hun ouderdom vaak ook lichamelijke kwalen. In principe
verblijft men hier vrijwillig, vaak jarenlang. Afdeling rood toont een op het eerste
gezicht wat droevig stemmende schakering aan ontsporingen van de menselijke
geest. De argeloze bezoeker zal er misschien wat meewarig gestemd vandaan
komen. De mimiek, houding en gebaren van de bewoners weerspiegelen
uiteenlopende gemoedsbewegingen, maar lijken ontdaan van levendige scherpte en
verfijning, alsof deze er in de loop der jaren afgesleten zijn.
In de huiskamer heerst een betrekkelijke rust. Aan één van de tafels is een
verpleegkundige de dossiers aan het bijwerken die van dag tot dag van de bewoners
worden bijgehouden. In grote blauwe mappen worden veranderingen in gedrag of
stemming genoteerd. De bootsman heeft steunend naast haar plaatsgenomen. Hij
vraagt haar of ze wel eens in Los Angeles geweest is en begint in het Maleis te
tellen. Ze kijkt niet op of om en gaat door met haar werk. Ze kent de verhalen uit
haar hoofd. Letterlijk. Aan een ander tafeltje, bij het raam, zit een man met zijn
handen voor zich op tafel, peinzend te kijken naar de spullen die voor hem liggen
uitgestald: boekjes, foto's, een krant en wat schrijfgerei. Aan de andere kant van de
huiskamer, ook bij het raam, zit een man met half open mond naar buiten te staren.
Zo nu en dan prevelt hij iets onverstaanbaars of neemt vergeefs een trek van een half
opgebrande en uitgedoofde sigaar. Bruin speeksel druipt van zijn kin op zijn broek.
In een rolstoel, scheef onderuitgezakt en met haar elleboog steunend op de
armleuning en met haar kin in haar handpalm, zit een vrouw apathisch voor zich uit
te kijken. Roerloos. Een andere vrouw, eveneens in een rolstoel, ligt met het hoofd
op tafel te slapen. De televisie staat aan, maar er wordt nauwelijks naar gekeken. De
meesten zitten te knikkebollen, deels onder invloed van medicijnen. Op een aantal
na. Een spichtige vrouw zit onrustig op haar stoel heen en weer te schuiven, haar
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vingers om een leeg pakje sigaretten geklemd. Voortdurend slaat ze haar ene been
over het andere, dan pakt ze haar handtasje, staat op en sloft de huiskamer door.
Iedereen die ze tegenkomt, houdt ze beverig het lege sigarettendoosje voor en
smeekt ze om sigaretten: "sigaretten, sigaretten." Ze is op rantsoen gesteld, maar dit
belet haar niet om voortdurend te lopen bedelen. Keer op keer bij dezelfde personen,
hoewel zonder resultaat. Zo sloft ze soms de hele dag van de één naar de ander. 's
Morgens om tien uur bij de koffie krijgt ze vier sigaretten uitgereikt en 's middags
om vier uur bij de thee nog eens vier. Een kwartier voor het uur U wordt de
frequentie van haar lamenterende smekingen opgevoerd. Onaangedaan weet de
verpleging haar repeterende smeekbeden te pareren. Totdat het moment daar is.
Huiverend neemt ze de sigaretten dan in ontvangst, neemt plaats in haar stoel, slaat
haar benen over elkaar, brengt met trillende vingers de eerste sigaret naar haar mond
en begint er dwangmatig aan te trekken, onderwijl haar rechteronderbeen driftig op
en neer pompend. Binnen een mum van tijd is ze gehuld in een blauwe wolk. Na
ongeveer vijf minuten trekt de wolk op en zijn de sigaretten verdwenen. Even later
staat ze op en begint weer te bedelen.
Ook Lenie is wat onrustig. Zenuwachtig plukt ze wat aan haar rok, gaat staan,
loopt wat rond, gaat weer zitten, gaat weer staan en loopt langs de zusterpost de
huiskamer uit, de gang op. Licht voorovergebogen en met ferme tred. Ze is vaak aan
de wandel en is een bekende verschijning in huis. Overal waar de deuren niet op slot
zitten duikt ze op: de open afdelingen, de gangen, de COR, het bruin café, de
paramedische dienst. Soms glipt ze de kantine voor het personeel binnen of dringt ze
door tot de eerste verdieping van het hoofdgebouw, waar de administratie en de
directie gehuisvest zijn. Daar wordt ze vriendelijk begroet, maar met zachte dwang
naar de deur begeleid die eigenlijk op slot had moeten zitten. Ze heeft zo haar
stemmingen. Een vriendelijk: "Goedemiddag Lenie" kan ze bijna furieus
beantwoorden met: "Het is geen middag, mispunt!" Ofwel ze onderbreekt haar mars,
kijkt je bijna verliefd aan en grijpt je hand of omhelst je. Het laatste overkomt vooral
veldonderzoekers.
Afdeling rood is een gerontopsychiatrische afdeling. Hoewel de realiteit door
psychiatrische aandoeningen of overdadige alcoholconsumptie aan banden lijkt
gelegd, of net als de mensen zelf de nodige deuken en littekens lijkt te hebben
opgelopen, is ze nog hanteerbaar en herkenbaar. Er is nog een suggestie van
controle. De verzorging heeft hier veeleer het karakter van begeleiding. De
communicatie tussen bewoners en personeel berust op min of meer vertrouwde en
herkenbare voorwaarden.
Anders is dit op de afdelingen geel, groen, blauw en wit. Hier verblijven
mensen met een psychogeriatrische indicatie. Demente mensen of mensen met een
beginnende dementie, zoals op 'groen', een soort overgangsafdeling. De bewoners
zijn hier weliswaar begeleidingsbehoeftig, maar toch nog vrij zelfstandig en kunnen
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goed aangeven wat ze wel en niet willen. Ze zijn vergeetachtig maar over het
algemeen lichamelijk nog aardig in orde. Het is schrijnend om te zien hoe het
geheugen iemand langzaam maar zeker in de steek kan laten en hoe iemand
langzaam maar zeker zijn greep op de werkelijkheid kan verliezen. Toch vormt de
Rustenburg dagelijks het decor voor tragikomische situaties die soms aandoen als
absurdistische éénakters.
Op de gang die van de huiskamer van 'groen' naar de slaapkamers van de bewoners
leidt, kom ik een dame tegen van in de zeventig. Ze is keurig gekapt en gaat keurig
gekleed in een stijlvolle jurk en draagt een ketting met grote glimmende kralen.
Het is overigens opvallend hoeveel zorg en aandacht er door het personeel
wordt besteed aan de kleding, de hygiëne en het uiterlijk van de bewoners. Iedereen
wordt 's ochtends na het wassen netjes aangekleed en eventueel opgemaakt, ook de
mensen die in bed blijven liggen. Niemand loopt lang rond in bevuilde kleren, de
bedden zijn proper en ook de rest van het interieur van de afdelingen wordt
zorgvuldig schoongehouden. Ondanks de werkdruk spant het personeel zich
zichtbaar in voor een rustige, respectvolle en correcte bejegening van de bewoners.
Niemand wordt getutoyeerd, iedereen wordt met "u", en "meneer" of "mevrouw"
aangesproken, hoe diep dement ook.
Parmantig stapt ze op me af en gaat tegenover me staan. Ze is ongeveer één meter
vijfenvijftig en ze moet omhoog kijken om me aan te kunnen kijken.
"Goedemiddag meneer... Tsjong wat een verschil hè! Nou zeg!"
"Goedemiddag mevrouw."
"Goedemiddag meneer, zou ik u iets mogen vragen?"
"Ja hoor, dat mag."
"Nu moet u weten, ik ben al een tijdje op zoek naar het toilet, maar nu wil het geval,
dat ik de weg ben kwijt geraakt. Zou u mij wellicht de weg naar het toilet kunnen
vertellen?"
"Ja hoor, zal ik u een arm geven, dan begeleid ik u wel even."
"Nou, als u dat zou willen, graag. Dat zou ik zeer op prijs stellen."
We lopen samen naar het toilet.
"Fijn, dank u wel hoor, ik stel het zeer op prijs."
Ik had al een paar dagen meegedraaid met het personeel en kon dus inmiddels bogen
op enige ervaring. Ik wist dat veel mensen luiers om hebben en hulp nodig hebben
op het toilet omdat ze er anders een smeerboel van maken. Ik kijk om me heen.
Niemand van de verpleging in de buurt. Allemaal te druk. Ik maak een inschatting.
"Zal ik u misschien even op het toilet helpen?"
"Nou, als u dat zou willen doen, graag. Dat zou ik zeer op prijs stellen."
Gelukkig. Geen impertinente vraag gesteld. Ze draagt inderdaad een papieren luier.
26

Ik help haar op het toilet.
"Fijn, dank u zeer, ik stel het zeer op prijs."
"Graag gedaan hoor. Dan laat ik u nu even alleen en kom over vijf minuten weer bij
u terug."
"Fijn, dank u wel, ik stel het zeer op prijs... Is het gratis?"
"Ja mevrouw, er zijn geen kosten aan verbonden."
"Fijn, dank u zeer, goedemiddag meneer."
Op elke afdeling kent de dagelijkse gang van zaken een vergelijkbaar ritme, met als
vaste elementen en op gezette tijden: het opstaan, het wassen, het aankleden, het
ontbijt, de bekertjes koffie of ander vocht, de medicijnrondes, de middagmaaltijd, de
toiletrondes, de thee, de avondboterham, het uitkleden en het slapen gaan. Heel
herkenbaar, maar om bovengenoemde vanzelfsprekendheden te realiseren voor 180
hulpbehoevende ouderen is een enorme en goed geoliede organisatie vereist. Dit
verslag is niet de geëigende plaats om de hele organisatie gedetailleerd in kaart te
brengen, maar om een impressie te krijgen van het leven en werken in een
(psychogeriatrisch) verpleeghuis, mag de factor tijd niet buiten beschouwing gelaten
worden. Tijd. Handelingen die buiten het verpleeghuis door gezonde en zelfredzame
mensen gedachteloos en in een oogwenk worden verricht, nemen in het verpleeghuis
tijd in beslag, veel tijd. Al naar gelang de hulpbehoevendheid van de bewoner kosten
dergelijke handelingen meer of minder tijd en is er meer of minder assistentie bij
nodig. Tussendoor moet er tijd ingeruimd worden voor andere activiteiten: de gang
naar de kapper, de bijbelkring, de kerkgang, de fysiotherapie, de validation therapie,
de zang, de gymnastiek etc. Alles moet zorgvuldig op elkaar worden afgestemd en
de hulp van vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk. Ondanks de rust die het huis ademt,
is de tijdsdruk waaronder het personeel moet werken, bijna overal voelbaar.
De mate van zorg- en hulpbehoevendheid bepaalt in belangrijke mate de
tijdsindeling en het klimaat op een afdeling. Op afdeling geel hebben de mensen
beduidend meer zorg nodig dan op afdeling groen. Hun dementie is verder
voortgeschreden en ze zijn een stuk onrustiger, zowel verbaal als non-verbaal. Er
wordt veel rondgelopen, gescholden, gelachen, gehuild, geduwd en getrokken. Ook
typisch voor geel is het gesleep met meubilair en andere spullen.
De voedingsassistente heeft een bekertje koffie neergezet op het grote plastic blad
dat boven de knokige schoot van mevrouw van Schaik met scharnieren aan de
armleuning van haar rolstoel is bevestigd.
"Zo, alstublieft mevrouw van Schaik, een lekker bakkie."
Geen reactie. Zelf kan ze het glas niet naar haar mond brengen. Dan zou het
onherroepelijk over de vloer gaan. Voorzichtig breng ik het naar haar mond. Glazig
kijkt ze me aan. Zachtjes druk ik de rand van het glas tegen haar onderlip. Ze neemt
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een slokje en wendt haar hoofd af. Ik neem het bekertje weg en veeg haar mond af.
Ze staart weer voor zich uit. Dan geeft ze me met een bijna onzichtbaar knikje te
verstaan dat ze nog een slokje wil. Ik wordt op mijn schouders getikt. Achter me
staat een vrouw, die ik al eerder had gezien, onrustig dwalend over de afdeling, links
en rechts mensen aanklampend. Wanhopig kijkt ze me aan.
"Meneer, zou u me alstublieft kunnen helpen, ik weet niet waar ik ben. Ik ben
helemaal de kluts kwijt. Ik moet naar huis, kunt u me niet naar huis brengen? Ik
woon in Bleiswijk, hier vlakbij. Ik begrijp er niets van. Ik weet niet wat me
overkomt, ik ben helemaal de kluts kwijt. Begrijpt u er iets van? Is er niet een dokter
die er iets aan kan doen? Ze zullen er toch zeker wel iets aan kunnen doen? Mijn
hoofd doet zo raar... Ik begrijp er niets van, ik ben negenentachtig jaar en ik heb
altijd een helder verstand gehad en nu heb ik het gevoel dat ik gek wordt. Ik begrijp
er niets van. Ik moet naar huis. Kan ik niet gebracht worden? Er is vast wel iemand
die me kan brengen. Weet u waar ik ben?"
De tranen biggelen over haar wangen. Van een verpleegkundige verneem ik dat deze
vrouw al bijna een jaar in deze toestand van desperate verwarring rondloopt. Elders
in de huiskamer krijgt een andere vrouw een onbedaarlijke lachbui die beurtelings
aanzwelt en weer afneemt, als golven die aan komen rollen en zich weer
terugtrekken. Een man met een gelaatsuitdrukking die ooit streng moet zijn geweest,
maar nu gebroken lijkt, schuifelt zachtjes snikkend rond op grote aangepaste
orthopedische schoenen. Hij roept om zijn vrouw. Dan valt hij bijna, hij heeft
Parkinson. Een leerlinge ziekenverzorging kan hem nog net opvangen. Ze kalmeert
hem enigszins en brengt hem naar een stoel.
"Geel" is niet voor niets een gesloten afdeling want de mensen lopen rond en
zwermen uit, willen weg. Euforisch, breeduit lachend, verdwaasd, angstig, kwaad,
geprikkeld of diep verdrietig op zoek naar een uitgang, naar huis of naar hun
moeder. Opvallend veel mensen zijn op zoek naar hun moeder.
De paviljoens zijn zodanig ontworpen, dat de mensen er in rond kunnen
wandelen als ze dat willen. De indruk opgesloten te zitten wordt daardoor zo goed
en zo kwaad als mogelijk vermeden. Vanuit het hoofdgebouw lopen gangen min of
meer stervormig naar de paviljoens. Elke afdeling heeft één centrale toegangsdeur
die op slot kan en in het geval van geel en groen op slot blijft. Alle afdelingen,
behalve wit, die in het centrale gebouw gelegen is, tellen twee huiskamers met een
keukentje en een post voor de verpleging. Om de huiskamers liggen de kamers van
de bewoners gegroepeerd. Het zijn vierpersoons- of éénpersoonskamers. Samen met
de toilet- en verkleedruimte voor het personeel, de kamer van het afdelingshoofd, de
conferentieruimte en de ruimte voor de activiteitenbegeleiding liggen ze in een soort
carré rondom een kleine binnenplaats met een tuintje. Alle ruimtes komen uit op een
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gang die begint en eindigt bij de toegangsdeur.
Bij deze toegangsdeur van gewapend glas spelen zich op geel zo nu en dan
deerniswekkende taferelen af. Als er iemand van het personeel of een bezoeker in of
uit moet, drommen de mensen die zich op dat moment op de gang bevinden, samen
bij de deur. Ontroerende en klemmende bedes als "Kunt u me eruit laten, ik moet
nodig naar huis, naar m'n zuster, die is jarig" of "mag ik alstublieft met u
meelopen?" zouden je bij het verlaten van de afdeling haast opzadelen met een
schuldgevoel. Sommigen doen zwijgend een poging zich door de deuropening te
wringen. Nadat de deur weer in het slot gevallen is, staren de achterblijvers over
elkaars schouders de gang in die naar het hoofdgebouw leidt. Na verloop van tijd
verspreiden de meesten zich weer. Een enkeling blijft nog lange tijd staan.
Onwillekeurig dringt de vergelijking met een schimmenrijk zich op.
Als bewoners van "geel" nog meer zorg en verpleging nodig hebben, worden ze
dikwijls overgeplaatst naar "blauw" of "wit".
Mevrouw Hoefnagel deelt met drie anderen een kamer op "blauw". Om kwart over
negen wordt ze gewekt om gewassen te worden. Twee kamergenoten zijn al klaar en
zitten in hun rolstoelen in de huiskamer te wachten op het ontbijt. Vrolijk keuvelend
met twee collega's die de buurvrouw van mevrouw Hoefnagel aan het wassen zijn,
trekt zuster Ingrid het gordijn rondom het bed dicht. "Goed geslapen mevrouw
Hoefnagel?" Ze streelt haar voorhoofd en pakt haar hand. Er verschijnt een lach op
het gezicht van mevrouw Hoefnagel en ze spert haar ogen wijd open. Enige tijd kijkt
ze Ingrid onbewogen aan. Dan brengt ze een knorrend geluidje uit, dat de opmaat
vormt van een luid en vrolijk aaaaaaaaaa! Hoewel mevrouw Hoefnagel zeker niet de
kleinste is, wipt Ingrid haar vlot en vaardig uit de pyjama. Ook het wassen gebeurt
snel en efficiënt. Bij de eerste aanraking met het natte washandje krimpt ze eventjes
ineen en dan volgt een bijna gelukzalig oeoeoeoeoeoeoeoefffffffff! Na het wassen
worden de doorligplekken gecontroleerd en behandeld. Dan wordt ze aangekleed en
opgemaakt. Ingrid heeft er zichtbaar lol in. "Zo wijfie, we gaan u weer eens even
lekker optutten. Nou, kijk nou toch eens, u bent net een jonge meid." Mevrouw
Hoefnagel kreunt en grijpt naar haar arm, die ze stevig vastpakt. "Dus u wou me niet
meer laten gaan, maar ik kan hier niet de hele dag blijven, ik moet nog meer mensen
wassen!" Onder vrolijk protest wringt ze zich voorzichtig los. Dan slaat ze een laken
over haar heen, want mevrouw Hoefnagel blijft in bed liggen. Bij de geringste
inspanning krijgt ze het vreselijk benauwd. Ingrid stopt een bandje met Hollandse
schlagers in een cassettedeck, de favoriete muziek van mevrouw Hoefnagel en
verlaat de kamer. Er moeten nog een paar mensen gewassen worden. Over een paar
uur zal ze haar in een andere houding leggen, om doorliggen te voorkomen.
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De mensen op "blauw" moeten vrijwel allemaal met het eten worden geholpen. De
verplegenden en de voedingsassistente lopen tijdens het middagmaal van de één
naar de ander om de hapjes met fijngemalen voedsel toe te dienen. Het
afdelingshoofd stelt me voor aan mevrouw Sansaar, een blinde Surinaamse vrouw,
die vaak op haar eigen plekje bij het raam te vinden is. Dan zit ze voorovergebogen
in haar stoel, ingedommeld of gespitst luisterend naar de geluiden in de huiskamer.
Ze pakt mijn hand beet en laat hem niet meer los. Met de andere geef ik haar te eten.
Ze eet heel langzaam en is duidelijk ergens anders, ver weg. Tussen de happen
prevelt ze aan één stuk door."We gaan, we gaan, we gaan, we gaan, we gaan... pr, pr,
pr, pr, pr, ... nee, het geeft niet, daar moet je je niets van aantrekken... het is fraai, het
is fraai, het is fraai." Af en toe komt ze even terug. "U bent een lieve zuster."
Tegenover ons aan tafel verslikt een vrouw in een rolstoel zich. Een groot wit servet
dat bij haar kraag is ingestopt, voorkomt dat ze zichzelf onder sproeit. Ze begint te
gillen en een verpleegkundige probeert haar te kalmeren, maar ze is niet meer te
stuiten. Mevrouw Sansaar krimpt ineen, met een vertrokken gezicht. Ze staat
plotseling op scherp en valt uit: "Hou je kop nou toch eens een keer!" Ze wordt
onrustig en ik knijp haar zachtjes, bij wijze van verstandhouding, in haar hand."Wat
een lawaai allemaal hè?" "Ja" zegt ze, " u bent een lieve zuster." Ze glimlacht weer.
Als de rust is weergekeerd, drijft ze weer weg, voorovergebogen. Dan richt ze zich
op. Haar ogen omhoog gedraaid.
"Het is feest... we weten het van te voren, ja van te voren, van te voren prr, prr, prr,
prr, prr. Het is feest..."
"O ja?" vraag ik, "is het feest?"
"Feest ja, ja ja feest."
"Is het een mooi feest?"
Ze lacht ondeugend en met de rug van haar hand stoot ze me veelbetekenend aan.
"Nou, het is zeker een mooi feest ja, als we gekomen zijn dan is het, is het, is het, is
het, ... daar bij die posse, posse, posse... Heeft ze de groene jurk aan, de groene jurk,
groene jurk, groene jurk..." Dan lijkt ze aan te dringen: "Heeft ze de groene jurk
aan?"
Ik probeer in haar wereld te kruipen en doe een gooi: "Eens even kijken. Volgens mij
heeft ze de groene jurk aan. Ja hoor, ze heeft hem aan!"
"Aah!" Ze heft haar handen omhoog en begint te stralen. Ik ben ontroerd.
Op afdeling wit in het centrale gebouw heerst een merkwaardige, bijna serene rust.
Twee mannen en twee vrouwen zitten in hun rolstoelen aan de witte tafel in de
huiskamer, allemaal met een glaasje oranje limonade voor zich. Zwijgend. Normaal
staat een mens er niet zo bij stil, maar in een verpleeghuis valt ineens op hoe
belangrijk het is dat een mens op tijd wat vocht binnenkrijgt, zeker als iemand zijn
eigen glas niet meer naar de mond kan brengen. Er is veel wit op afdeling wit. Aan
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weerszijden van de huiskamer staan zes bedden tegen de muur, drie aan elke kant.
Onder smetteloos witte lakens liggen mensen op hun rug of op hun zij. 's Ochtends
na het wassen worden ze naar de huiskamer gereden, waar ze de rest van de dag
doorbrengen. Met de ogen dicht of wijd open gesperd. Grote ogen in magere
gezichten. Wit haar op witte kussens. Sommigen lijken naar het plafond te staren.
Een ander kijkt er dwars door heen. Af en toe klinkt er een gilletje of een klagelijke
schreeuw, soms verrassend krachtig. Als het gillen aanhoudt komt er een
verpleegkundige langs die met kalmerende woorden, het vastpakken van een hand,
het strelen van een wang of het schikken van de kussens de rust probeert te
herstellen.
Als er een stokoude vrouw van haar rug op haar zij moet worden gedraaid in
verband met doorliggen, spartelt ze eerst nog wat tegen. Ze trekt haar ellebogen
tegen haar lichaam en verbergt haar gezicht achter verkrampte handen. Door
spiercontracties in haar benen die ze al jaren niet meer heeft gebruikt, zijn deze
langzaam maar zeker in een gehoekte stand blijven staan. Met grote kraalogen kijkt
ze naar de verpleger, die nauwelijks kracht hoeft te gebruiken om haar om te
draaien. Zo ligt ze daar, als een gewond vogeltje. Ze krijgt regelmatig bezoek van
haar zoon. Van herkenning in strikte zin is al lang geen sprake meer. Toch dringen er
in de stille verwondering waarmee ze hem aankijkt als hij haar voorzichtig te eten of
te drinken geeft, af en toe kleine signalen van een vertrouwde blijdschap door. De
mensen die zich dagelijks met de directe verpleging bezighouden, hebben geleerd
veel van deze soms minimale signalen van vreugde of verdriet, van tegenzin of
berusting, van pijn of genot, te herkennen.
De zuurstofflessen die in een hoek staan opgesteld, zijn hier wat prominenter
aanwezig dan op andere afdelingen. De achttien bewoners van wit zijn breekbaar en
zwak en hebben een intensieve verpleging nodig. Vrijwel allemaal zijn ze
overgeplaatst van andere afdelingen. Een enkeling komt rechtstreeks van buiten.

MATHENESSERLAAN
Het verpleeghuis in Bergschenhoek ligt in een landelijke en vrij kerkelijke
omgeving. De meeste bewoners zijn afkomstig uit de "drie B-hoek", een streek met
veel glastuinbouw, waar de gemeentes Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en
Bleiswijk deel van uitmaken. Anders is de situatie in Rotterdam. Daar bevindt het
centrum voor verpleeghuiszorg en reactivering zich midden in een oude stadswijk
waar veel allochtonen wonen. Zowel de locatie als de architectuur van het vijf
verdiepingen tellende gebouw, als het overwegend somatische ziektebeeld van de
bewoners, zijn in hoge mate bepalend voor het klimaat in huis. Het huis biedt plaats
aan ongeveer 128 bewoners, verspreid over kamers voor één, twee of vier personen.
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Behalve de onder Bergschenhoek genoemde diensten, is er aan de
Mathenesserlaan tevens een ergotherapeut en een logopedist aanwezig. Ook hier is
er een winkeltje, een kapper en een pedicure.
In de nacht voorafgaande aan de begrafenis van de heer Vlasgaard heeft de familie
nog gedanst met de kist, naar Surinaams gebruik. Ook werd er volop gezongen. Ook
na de afscheidsdienst in het uitvaartcentrum drommen vrienden en familieleden
samen bij de kist en worden er opnieuw liederen aangeheven: "Janda na da kondre
dem engel de njam pree, wi sa moksi nanga dem." Later bij het graf op de grote
begraafplaats in Crooswijk zal er opnieuw gezongen worden. Meneer Vlasgaard had
ernstige suikerziekte en is aan de gevolgen bezweken. Veel mensen die aan de
Mathenesserlaan verpleegd worden, lijden aan suikerziekte of zijn door een
hersenbloeding in een rolstoel beland. Ook verblijven er ouderen die na een
botbreuk zeer moeilijk revalideren doordat ze te kampen hebben met botontkalking.
De overigen zijn door ouderdom of een chronische aandoening zodanig verzwakt
dat ze intensieve zorg en verpleging nodig hebben.
Op de eerste verdieping van het vijf verdiepingen tellende gebouw worden de
mensen verpleegd die behalve hun fysieke tekortkomingen ook gedragsstoornissen
vertonen. In veel gevallen hangen deze samen met hun lichamelijke kwaal. Door een
hersenbloeding
kunnen
bijvoorbeeld
naast
geheugenstoornissen
ook
persoonlijkheidsveranderingen optreden, waardoor iemand snel agressief kan
worden. Ook door depressies ten gevolge van de situatie van afhankelijkheid kunnen
mensen snel ontstemd raken of agressief worden.
De woonkamer heeft uitzicht op het Mathenesserplein. De geluiden van
auto's, trams en de mensen op straat dringen spaarzaam door tot de ruimte waarin
het dagelijks leven van veel bewoners zich voor een belangrijk deel afspeelt. Een
dagelijks leven dat voor een groot deel uit wachten lijkt te bestaan. Wachten op het
eten, wachten op bezoek, wachten op hulp bij de toiletgang, wachten op herstel.
Bij het helpen van de voedingsassistente word ik aangesproken door een Surinaamse
man in een rolstoel. Hij geeft me een hand, zijn linker. Hij verontschuldigt zich en
vertelt dat zijn rechterarm en zijn benen door een hersenbloeding verlamd zijn
geraakt. Hij spreekt ontzettend snel en in een ongelofelijk tempo doet hij zijn
levensverhaal. "Ja", legt hij uit, "door die hersenbloeding ben ik wat onrustiger
geworden en spreek ik wat sneller." Terwijl we verder babbelen, worden we
aangestaard door een Chinese vrouw aan de andere kant van de tafel. Ik knik haar
toe, steek mijn hand uit en stel me aan haar voor. Ze draait haar hoofd naar me toe,
kijkt me aan, maar verroert verder geen vin en zegt niets. "Ook een hersenbloeding",
legt mijn gesprekspartner uit, "maar die reageert niet meer."
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Zo zijn er ook op de andere afdelingen nog betrekkelijk veel mensen aan te treffen
die door hun lichamelijke aandoeningen en gebreken ook verstandelijk of psychisch
een opdoffer hebben gekregen. Veel mensen zijn verward en onrustig. Ook zijn er
mensen die te kampen hebben met afasie of met een beginnende dementie. Allemaal
factoren die de communicatie tussen de bewoners onderling niet vergemakkelijken
en een stempel drukken op de sfeer op de afdeling. Sommigen vertonen zich zelden
of nooit in de woonkamers en blijven liever op hun kamer. Ook de mensen die te
zwak of te ziek zijn blijven op hun kamer. De mensen die wat mobieler en
communicatiever zijn, hebben ook wat meer mogelijkheden tot afleiding en
verstrooiing. Zij kunnen zich per rolstoel of met een looprekje door het huis
verplaatsen en bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het restaurant op het souterrain.
Hier klopt het hart van het sociale leven in de Rustenburg. Personeel, bewoners, hun
bezoekers en vrijwilligers komen er voor een maaltijd, een kop koffie en wat
aanspraak. Ook kunnen oudere alleenstaanden uit de buurt er terecht voor een
warme maaltijd. Anders dan in Bergschenhoek, waar het verpleeghuis enigszins
geïsoleerd en buiten het dorp ligt, is het huis aan de Mathenesserlaan veel meer
opgenomen in zijn omgeving. Het leven binnenshuis lijkt enigszins mee te resoneren
op het ritme van het stadsgedruis dat door de schuifdeuren van de hoofdingang naar
binnen dringt. De in- en uitloop is groot: Personeel, leveranciers, bezoekers. Ook
bewoners die met hun bezoek een wandelingetje maken. Er wonen veel allochtonen
in de wijk. Aan de overkant van het Mathenesserplein staat een moskee. Er omheen
heerst doorgaans een gezellige drukte van groepjes pratende mensen. Ook voor de
Turkse kruidenierswinkeltjes aan het plein staan veel mensen te praten. Het bonte
straatbeeld lijkt zich te vertalen in huis. Er worden mensen uit Suriname, Turkije,
Marokko, China en Indonesië verpleegd. Een enkeling komt uit Polen, Kroatië of
Griekenland. Ook onder het verplegend en verzorgend personeel valt er een zelfde
diversiteit aan culturen en achtergronden waar te nemen. Van de bewoners spreekt
lang niet iedereen Nederlands, wat het onderlinge contact bemoeilijkt.
De levendige drukte die er op straat heerst, is echter van een andere orde dan
de drukte binnen de muren van het verpleeghuis. Waar buiten auto's en trams de
boventoon voeren, zijn het binnen vooral de geluiden van rubberen zolen op
linoleum, het gerammel van de karretjes met de maaltijden en de medicijnen, de
telefoon op de zusterpost, het open- en dichttrekken van de gordijnen rondom de
bedden, deksels op ondersteken, de televisie en de conversaties in de woonkamer,
het zachte gekraak van rolstoelen en het gedempte gezoem van de twee liften die
bijna voortdurend op en neer bewegen. Overdag gonst het huis permanent van
activiteit. Een activiteit die 's avonds tot bedaren komt, wanneer het meeste
personeel naar huis is en de bewoners gegeten hebben. In de huiskamers op de
afdelingen gaat de televisie aan en er volgt nog een rondje thee of ander vocht. Er
wordt nog wat geconverseerd of televisie gekeken. Sommige bewoners zijn al naar
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bed. Anderen kiezen er voor de avond op hun kamer door te brengen en trekken zich
terug. Er zijn ook bewoners die zich ook overdag niet of nauwelijks in de
huiskamers laten zien. Omdat ze er geen zin in hebben, of omdat ze te zwak zijn en
noodgedwongen aan het bed zijn gekluisterd. Zo nu en dan wordt er iemand in bed
naar de woonkamer gerold.
Meneer Huizinga ligt al tien jaar op bed. Hij heeft last van longemfyseem en heeft
regelmatig extra zuurstof nodig. Ook van praten krijgt hij het zichtbaar benauwd.
Met een zeker cynisme vertelt hij over zijn wederwaardigheden. "Eigenlijk kun je
zeggen dat ik al vijf jaar niet meer van bed ben geweest. Tijdens het wassen ben ik
toen bijna gestikt, in de badkamer. Sindsdien wordt ik in bed gewassen, anders blijf
ik er in." Huizinga heeft een kamer voor zichzelf, een in zijn omstandigheden
twijfelachtige luxe. Een ongetwijfeld welwillende en goedbedoelende vrijwilliger
die verkleed als Sinterklaas de afdelingen bezocht, moest het ontgelden toen hij de
kamer van meneer Huizinga aandeed en hier een opmerking over maakte. "Goh, wat
ligt u hier mooi, wat hebt u een mooie kamer." Huizinga reageerde furieus: "Mooie
kamer? Mooie kamer? Donder op man! Ik lig hier dood te gaan man! Ik lig al vijf
jaar naar hetzelfde plafond en dezelfde muren te staren! Ik kan niet zeggen dat dit
nou zo'n mooie kamer is. Ik kan niet zeggen dat ik van deze kamer ben gaan houden.
Hoe haal je het in je hoofd, een mooie kamer. Kom nou, zeg."
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Mathenesserlaan: lunch in bed.
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HOOFDSTUK 3

Geestelijk verzorgers becijferd

INLEIDING
In dit hoofdstuk bekijken we hoe de totale groep van geestelijk verzorgers in de
gezondheidszorg eruit ziet (en hoe typerend de situatie in De Rustenburg is). 10 Eerst
komen enkele persoonsgegevens aan bod, evenals een klein aantal kenmerken van
de instellingen waarin deze beroepsbeoefenaren werkzaam zijn. We schenken
daarbij speciaal aandacht aan verpleeghuizen, aan de protestantse signatuur en aan
de protestantse denominatie. Vervolgens richten we ons op de taakuitvoering en de
taakopvatting van geestelijk verzorgers en bestuderen in hoeverre deze voorspeld
kunnen worden aan de hand van persoons- en instellingsgegevens. Tot slot zullen we
een poging doen om tot een typologie van geestelijk verzorgers te komen.
Naar schatting werken er 918 geestelijk verzorgers in de intramurale
gezondheidszorg, ongeveer veertig procent daarvan (369 mensen) werkt in een
verpleeghuis.11 De gemiddelde leeftijd van geestelijk verzorgers in verpleeghuizen
bedraagt 50 jaar. Daarmee zijn deze beroepsbeoefenaren één jaar ouder dan hun
collega's elders in de gezondheidszorg (GZ). Vooral de groep 60-plussers is groter in
de verpleeghuiszorg dan in de andere gezondheidszorgsectoren. De gemiddelde
leeftijd van geestelijk verzorgers is een punt dat aandacht verdient en dat sommige
mensen zorgen baart. Een gemiddelde leeftijd van 49 of 50 jaar roept namelijk de
vraag op of de groep van geestelijk verzorgers bezig is te vergrijzen, om zo
langzaam maar zeker uit het werkveld te verdwijnen. We kunnen hier enkele dingen
over zeggen. Dat geestelijk verzorgers in verpleeghuizen gemiddeld iets ouder zijn
dan in de andere sectoren van de gezondheidszorg kan ermee te maken hebben dat
de patiënten/bewoners in die sector ook ouder zijn. Om deze mensen goede
geestelijke verzorging te kunnen bieden is het hebben van levenservaring misschien
108. Het gaat hier dus in hoofdzaak om algemene gegevens, hier en daar zal iets meer aandacht besteed
worden aan elementen die bij De Rustenburg te vinden zijn, zoals 'verpleeghuiszorg', protestantschristelijke denominatie en protestants-christelijke signatuur.
119. Gegevens zoals die hier zijn weergegeven en ook in de rest van dit hoofdstuk naar voren komen, zijn
ontleend aan of gebaseerd op het reeds vermelde onderzoek van De Roy e.a. (zie voetnoot 1). In het
rapport 'Beroep: geestelijk verzorger' beschrijven zij de resultaten van een studie naar geestelijk
verzorgers werkzaam in de (intramurale) gezondheidszorg. De onderzoeksmethoden waarvan zij gebruik
maken, zijn: interviews, literatuurstudie, concept-mapping en een grootschalige schriftelijke enquête
onder geestelijk verzorgers werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg.
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wel een vereiste. Vanuit het veld komt de opmerking dat mensen over het algemeen
pas later aan het beroep geestelijk verzorger in de gezondheidszorg beginnen, vaak
heeft men eerst enkele jaren werkervaring opgedaan in het basispastoraat. Wanneer
we dit met cijfers proberen te ondersteunen, dan blijkt dat tweederde van de
geestelijk verzorgers in de gezondheidszorg (65%) vijf jaar geleden ook al in die
functie werkzaam was. Over vijf jaar wil nog 73% van de huidige geestelijk
verzorgers in de gezondheidszorg blijven werken. Dat betekent dus dat het aantal
geestelijk verzorgers zal toenemen en wel met 8% in tien jaar, mits natuurlijk het
aantal vacatures stijgt, anders zal de beroepsgroep snel vergrijzen.
Bijna veertig procent van de geestelijk verzorgers in verpleeghuizen is vrouw,
in de overige gezondheidszorginstellingen is dat ruim dertig procent. Geestelijk
verzorgers in verpleeghuizen zijn over het algemeen iets lager opgeleid dan hun
collega's in de andere typen instellingen. Het percentage dat een academische
opleiding heeft afgerond bedraagt 76%, buiten de verpleeghuizen is dat 84%.

Tabel 1
Geestelijk verzorgers in verpleeghuizen en in de rest van de gezondheidszorg (%)
VZ
Overig GZ
N
369
549
leeftijd
20-29
1
1
30-39
16
13
40-49
32
41
50-59
35
37
60-69
14
8
70+
3
0
geslacht
vrouwen
38
31
mannen
62
69
denominatie
katholiek
41
49
protestant
50
43
humanistisch
9
8

Vergeleken met de andere sectoren valt in verpleeghuizen de verdeling naar
denominatie op. In verpleeghuizen is de meerderheid van de geestelijk verzorgers
protestant, terwijl in de andere gezondheidszorginstellingen katholieke geestelijk
verzorgers de overhand hebben. Ook de signatuur wordt bij verpleeghuizen vaker als
protestants-christelijk aangemerkt (bij 18% van de verpleeghuizen is dat zo) dan bij
andere type instellingen (8%).
Protestantse instellingen, in welke gezondheidszorgsector dan ook, werken
meestal met protestants geestelijk verzorgers. Voor de hele gezondheidszorg past
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daarbij een getal van 88%; dat wil zeggen dat 88% van de geestelijk verzorgers in
protestantse instellingen een protestantse denominatie heeft 12. Over protestantschristelijke geestelijk verzorgers kan verder nog gezegd worden dat ze over het
algemeen jonger zijn (47 jaar) dan hun collega's met een andere denominatie (51
jaar). Ook is het percentage vrouwen hoger onder de protestants geestelijk
verzorgers: 47% van deze groep is vrouw, van de geestelijk verzorgers met een
andere denominatie is slechts 28% vrouw.

TAAKUITVOERING
Tabel 2 geeft een procentuele weergave van de werkzaamheden van geestelijk
verzorgers in verpleeghuizen (VZ), afgezet tegen de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ), de algemene en academische ziekenhuizen (AZ) en de verstandelijk
gehandicaptenzorg (VGZ). Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat geestelijk
verzorgers in verpleeghuizen iets minder tijd besteden aan de geestelijke verzorging
van individuele patiënten/bewoners (in de zin van -pastorale- gesprekken) en iets
meer tijd besteden aan het uitvoeren van (groepsgebonden) rituele handelingen dan
hun collega's in andere sectoren van de gezondheidszorg. Ook besteden geestelijk
verzorgers in verpleeghuizen meer tijd aan het bieden van geestelijke verzorging aan
de sociale context (familieleden of andere naasten van de patiënt).

1210. Katholieke en humanistische instellingen geven een soortgelijk beeld. Zo heeft 86% van de
geestelijk verzorgers in katholieke instellingen een katholieke denominatie. In de humanistische
instellingen zijn vier van de vijf geestelijk verzorgers (80%) humanist.
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Tabel 2
Werkzaamheden geestelijk verzorgers in de GZ (% van de werkweek)
patiëntgebonden werkzaamheden
- geestelijke verzorging aan patiënten
- geestelijke verzorging aan soc. context
- individu-gebonden rituelen
- groepsgebonden rituelen

VZ
62
35
17
4
14

GGZ
61
42
18
3
13

AZ
61
41
18
4
9

VGZ
48
19
23
2
22

totaal
60
37
18
4
13

intercollegiaal contact:
- transmurale zorg
- collegiaal/teamoverleg
- multidisciplinair overleg
- begeleiden andere disciplines
- onderwijs, supervisie

17
2
5
6
2
2

18
2
8
4
2
2

18
2
6
6
2
2

23
3
6
5
5
4

18
2
6
6
2
2

beleid, beheer en administratie
- rapportage, registratie, adminis
- leidinggevende taken
- commissie/beleidsoverleg
overige taken

10
7
1
2
11

10
6
2
3
18

11
6
2
4
17

12
6
2
3
11

11
6
2

100

100

100

2
11

totaal

100

100

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal uren dat geestelijk verzorgers in de vier
sectoren gemiddeld aan de diverse werkzaamheden besteden. Ook geeft de tabel
informatie over de grootte van het dienstverband van geestelijk verzorgers in de
diverse sectoren. Zo valt op dat geestelijk verzorgers in verpleeghuizen over het
algemeen een kleiner dienstverband hebben (ze werken gemiddeld 25 uur per week)
dan hun collega's elders.
Tabel 3
Werkzaamheden geestelijk verzorgers in de GZ (uren van de werkweek)
VZ
geestelijke verzorging aan patiënten
rituele handelingen
geestelijke verzorging aan sociale context
intercollegiaal contact
4
beleid, beheer en administratie
overige taken
totaal

GGZ

AZ

VGZ

totaal

9
5
2
5
3
2

12
5
1
6
3
2

13
4
2
7
3
2

6
7
2
5
4
5

10
5
2

25

28

31

31

28

3
3

TAAKUITVOERING VOORSPELD
De vraag is nu hoe de verschillende taakuitvoeringen/werkzaamheden voorspeld
worden door bepaalde factoren. Daarbij onderzoeken we in hoeverre
persoonskenmerken van invloed zijn, zoals 'geslacht'; 'denominatie'; 'leeftijd'; het
aantal uur dat men werkzaam is en het niveau van de hoogst genoten opleiding. Ook
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de invloed van een tweetal instellingskenmerken wordt onderzocht; namelijk het
type instelling en de signatuur van de instelling.
Om de invloed van de diverse factoren op de taakuitvoering te bekijken,
hebben we een zogenaamde one-way analyse uitgevoerd op de werkzaamheden van
geestelijk verzorgers. Bij deze analyse worden de groepen steeds op basis van één
kenmerk of variabele onderscheiden. Zo wordt bijvoorbeeld eerst bekeken welke
invloed de variabele 'geslacht' heeft op de vijf taakuitvoeringen, daarna wordt
hetzelfde gedaan voor denominatie, et cetera. Tabel 4 geeft het resultaat van deze
analyses weer. Onderaan in deze tabel staan de gemiddelden van de hele groep
genoemd, hiermee moeten de percentages in de tabel dan ook vergeleken worden
(horizontaal tellen de percentages bijna op tot 100%: het verschil wordt veroorzaakt
door de groep 'overige werkzaamheden' die meestal maar enkele procenten bedraagt
en niet is opgenomen in de tabel).
Wanneer we naar de diverse persoons- en instellingsgegevens kijken, valt een
aantal dingen op. Ten eerste blijkt het geslacht geen noemenswaardige invloed te
hebben op de taakuitvoering. Andere persoonskenmerken hebben meer invloed,
zoals de denominatie. Humanistisch geestelijk verzorgers bieden significant meer
geestelijke verzorging aan patiënten/bewoners en besteden minder tijd aan rituele en
liturgische handelingen. 'Jonge' geestelijk verzorgers vertonen een tegengestelde
trend: zij besteden minder tijd aan het bieden van geestelijke verzorging aan
patiënten/ bewoners en hun sociale context en meer tijd aan intercollegiaal contact
en liturgische en rituele handelingen.
Het aantal uren dat iemand per week werkt is ook van invloed op de
activiteiten. Zo besteden geestelijk verzorgers met een full-time aanstelling meer tijd
aan beleid, beheer en administratie en minder tijd aan de geestelijke verzorging van
patiënten/bewoners. Geestelijk verzorgers die ten hoogste een opleiding op hboniveau hebben afgerond, besteden meer tijd aan de geestelijke verzorging van de
sociale context van de patiënt en aan intercollegiaal contact; minder tijd is er voor
hen gemoeid met het uitvoeren van rituele handelingen.
Wat de instellingskenmerken betreft blijkt het type instelling een grote
invloed te hebben op de taakuitvoering. De verstandelijk gehandicaptenzorg is een
sector die vaak apart lijkt te staan. In die sector besteedt men significant minder tijd
aan geestelijke verzorging aan individuele bewoners en meer tijd aan intercollegiaal
contact en aan het uitvoeren van liturgische en rituele handelingen. In ziekenhuizen
wordt significant minder tijd besteed aan rituele en liturgische handelingen. Verder
valt nog op dat geestelijk verzorgers werkzaam in psychiatrische ziekenhuizen
minder tijd besteden aan het bieden van geestelijke verzorging aan familieleden en
andere naasten van de patiënt/bewoner. Een verklaring hiervoor kan zijn dat
patiënten/bewoners in de GGZ minder bezoek krijgen dan de mensen in andere
typen instellingen.
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Tabel 4
Taakuitvoering, persoons- en instellingskenmerken
beleid

familie

patiënt

intercollegiaal

rituelen

1 Persoonskenmerken
geslacht
vrouw
man

10
11 7

7
40

41
18

21
17

denominatie
katholiek
protestant
humanistisch

11
11
10

***
7
6
6

40
38
53

***
17
20
21

18
20
5

leeftijd
jonger dan 40 jaar
40-49
50-59
60 jaar en ouder

11
12
11
9

5
6
8
8

*
36
40
41
44

22
19
18
18

*
21
17
16
18

6
8
6
37

**
44
42
40
18

24
18
18
18

*
11
11

9
6

**
40
40

***
23
18

type instelling
psych. ziekenhuis
ziekenhuis
verpleeghuis
11
inst. verst. gehand.

9
12
9
12

**
3
7
39
6

***
45
44
17
22

***
18
19
20
23

signatuur
geen
11
katholiek
12
protestant
algemeen-christelijk

7
8
9
12

***
45
40
6
7

19
18
34
35

***
14
18
21
20

24
19

totaal

11

6

37

18

17

uren
minder dan 16
16-24
24-32
meer dan 32

***
12
10
9
13 6

opleiding
hbo
wo

17

17
17
16

14
18

2 Instellingskenmerken
***
16
13
24

*= p<0,1 / **=p<0,05 / ***=p<0,01.

Een andere goede voorspeller voor de tijd die gemoeid is met rituele handelingen en
het bieden van geestelijke verzorging aan patiënten is de signatuur van de instelling.
Geestelijk verzorgers werkzaam in een instelling zonder signatuur besteden
significant meer tijd aan geestelijke verzorging aan patiënten/bewoners en minder
tijd aan het uitvoeren van rituele en liturgische handelingen. In protestantse
instellingen wordt aan dat laatste de meeste tijd besteed.
Bij de analyses is in eerste instantie ook onderzocht welke invloed de regio,
waarin de instelling gevestigd is, heeft op taakuitvoering van geestelijk verzorgers.
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De regionale factor bleek echter nauwelijks interessante informatie op te leveren en
weinig tot geen voorspellende waarde te hebben. In de meeste gevallen was de regio
een artefact van de signatuur van de instelling. Het is bijvoorbeeld voor de hand
liggend dat in het Zuiden van het land de katholieke instellingen
oververtegenwoordigd zijn. Om die reden is de regio bij verdere analyses buiten
beschouwing gebleven.
Tabel 4 geeft niet alleen informatie per instellings- en persoonskenmerk, maar ook
informatie per taakuitvoering. Taakuitvoering 'beleid/beheer/administratie' wordt
negatief voorspeld door de protestantse signatuur, verder werken de geestelijk
verzorgers met deze taakuitvoering minder tussen de 16 en 32 uur per week. Ze zijn
dus volledig werkzaam of juist minder dan twee dagen per week.
Het bieden van geestelijke verzorging aan familieleden en andere naasten van
de patiënt/bewoner, de zogenaamde sociale context wordt significant vaker gedaan
door geestelijk verzorgers met een hbo-opleiding. Ook het werkzaam zijn in een
ziekenhuis of verpleeghuis is een goede voorspellende waarde voor het bieden van
geestelijke verzorging aan de sociale context.
Voor de taakuitvoering 'geestelijke verzorging aan patiënten/bewoners' heeft
het werkzaam zijn in een verpleeghuis juist een negatief voorspellende waarde,
hetzelfde geldt voor het werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Verder zijn
het vooral de humanistisch geestelijk verzorgers die veel tijd aan deze taak besteden.
De betreffende beroepsbeoefenaren zijn niet jonger dan veertig jaar en doorgaans
academisch geschoold. Tot slot heeft het fulltime werken (meer dan 32 uur per
week) een negatief voorspellende waarde.
Werkzaamheden rondom 'intercollegiaal contact' worden overwegend
uitgevoerd door geestelijk verzorgers jonger dan veertig jaar, die niet meer werken
dan 16 uur per week. Een afgeronde opleiding op hbo-niveau is een positieve
voorspeller, het werken in een verpleeghuis daarentegen is een negatieve
voorspeller.
De laatste taakuitvoering heeft te maken met rituele en liturgische
handelingen. Geestelijk verzorgers die hier veel tijd aan besteden zijn over het
algemeen geen humanist en gemiddeld genomen iets vaker man. De typen
instellingen die positief voorspellend zijn, zijn de psychiatrische ziekenhuizen,
verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Verder hebben
deze instellingen vaak een protestantse signatuur; het niet hebben van een signatuur
heeft een negatieve invloed.
Samenvattend kunnen we stellen dat van de persoonskenmerken alleen de
denominatie van een geestelijk verzorger in belangrijke mate van invloed is op de
taakuitvoering. De onderzochte instellingskenmerken (type instelling en signatuur
instelling) zijn beide van groot belang voor de werkzaamheden van de geestelijk
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verzorger.

TAAKOPVATTINGEN
Naast de werkzaamheden, of taakuitvoeringen van geestelijk verzorgers is ook
gekeken naar hun taakopvattingen. In tabel 5 wordt uitgegaan van zes verschillende
taakopvattingen, ontleend aan de reeds vermelde studie van De Roy e.a. (zie
voetnoot 1). Hier volstaan we met het geven van een korte omschrijving per
taakopvatting.
'Empathie' verwijst naar de houding van de geestelijk verzorger tegenover de
patiënt/bewoner of de relatie tussen beide. Zaken als 'luisteren', 'belangeloze
aandacht', 'gesprekspartner zijn' en 'inleven in de problematiek' zijn daarbij van
belang. 'Zingeving' heeft betrekking op 'aandacht voor levens- en bestaansvragen'.
'Ethiek/teamlid' is een aanduiding voor de opvatting dat geestelijk verzorgers moeten
bijdragen tot discussie over ethische, levensbeschouwelijke thema's, maar ook
zorgen voor het leef- en werkklimaat van de instelling en de signatuur/identiteit van
het instituut. Bij 'begeleiding/ondersteuning' gaat het om 'troost' en bemoediging',
'aandacht voor de beleving van de ziekte en de daarmee gepaard gaande emoties',
'stervensbegeleiding' et cetera. 'Religie en levensbeschouwing' behelst aandacht voor
het goddelijke of de religieuze dimensie. 'Vrijplaats' tot slot heeft betrekking op de
bijzondere positie van de geestelijk verzorger in de gezondheidszorginstelling.
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Tabel 5 Taakopvattingen (%)

empathie
50
zingeving
ethiek/teamlid
18
begeleiding/ondersteuning34
religie
vrijplaats
12

13

VZ

GGZ

AZ

VGZ totaal

52
46
17
36
44
17

54
50
12
45
48
14

41
46
21
19
45
12

50
74
16
36
45
13

49
46

Wat taakopvattingen betreft lijken geestelijk verzorgers in verpleeghuizen niet veel
af te wijken van het totaalbeeld. Onder hun collega's in de andere sectoren is een
grotere spreiding te vinden. Zo hechten geestelijk verzorgers in de VGZ minder
belang aan 'empathie' en juist veel belang aan 'zingeving'. Op 'Ethiek/teamlid' scoren
de geestelijk verzorgers in verpleeghuizen en in de GGZ gemiddeld, in ziekenhuizen
ligt dit percentage duidelijk lager en in de instellingen voor gehandicapten juist weer
hoger. Iets vergelijkbaars is er aan de hand met de taakopvatting 'begeleiding/
ondersteuning: geestelijk verzorgers in de VZ en GGZ zitten op het gemiddelde, hun
collega's in ziekenhuizen scoren hier hoger en in de VGZ lager. 'Religie' is voor
geestelijk verzorgers in verpleeghuizen iets minder belangrijk dan voor de totale
groep, in de GGZ is dit iets belangrijker. Hetzelfde geldt voor de laatste
taakopvatting 'vrijplaats', die over het algemeen veel minder vaak wordt genoemd
dan je zou vermoeden. In de GGZ is de vrijplaatsfunctie van geestelijk verzorgers
relatief het belangrijkst. Dat blijkt ook uit andere onderzoeksgegevens in de reeds
eerder vermelde studie; zo neemt slechts 22% van de geestelijk verzorgers in deze
sector deel aan het multidisciplinair overleg, tegenover 54% in de andere
gezondheidszorginstellingen.

TAAKOPVATTINGEN VOORSPELD
Net zoals bij de taakuitvoeringen, kijken we ook nu naar de factoren die van invloed
zijn, ditmaal op de taakopvattingen. Het zijn dezelfde persoons- en
instellingsgegevens, waarvan de invloed ook nu weer met one-way analyses wordt
uitgezocht. Dit heeft tabel 6 opgeleverd. De tabel moet als volgt gelezen worden: in
de meest rechtse kolom staan de totalen vermeld. Daar staat bijvoorbeeld dat 66%
van de respondenten man is. Van de mensen die 'religie en levensbeschouwing' tot
hun taak rekenen is 68% man. Dit is echter geen significant verschil. De 'N' geeft het
aantal geestelijk verzorgers weer waarop we ons bij de analyses hebben gebaseerd.
1311. De cijfers in deze tabel tellen niet op tot honderd procent, omdat de meeste geestelijk verzorgers
verschillende taakopvattingen hebben: zij hoeven zich niet te beperken tot slechts één taakopvatting. Zo
kan iemand begeleiding/ondersteuning tot zijn taak rekenen, maar ook empathie.
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Tabel 6 geeft informatie over de mate waarin de persoonskenmerken en de
instellingskenmerken van invloed zijn op de taakopvatting. Het eerste
persoonskenmerk was het geslacht. In de tabel komt naar voren dat geslacht niet of
nauwelijks van invloed is. Er werden geen significante verschillen gevonden,
hetgeen betekent dat vrouwen niet vaker of minder vaak deel uitmaken van een
bepaald cluster dan mannen. Het volgende persoonskenmerk is de
kerkelijke/levensbeschouwelijke achtergrond van de geestelijk verzorgers:
humanisten zijn oververtegenwoordigd in de cluster zingeving, teamlid/ethiek en
begeleiding/ondersteuning. Verder delen katholieken vaker de taakopvatting
'zingeving' en lijkt 'begeleiding/ondersteuning' meer bij protestants geestelijk
verzorgers te passen.
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Tabel 6 Taakopvatting , persoons- en instellingskenmerken (%)

N
%

empathie

zingeving

ethiek

begeleiding

243
50

237
49

76
16

176
36

66
34

65
35
39
50
11

religie vrijplaats
223
46

totaal

64

489
100

68
32

66
34

66
34

46
48
6

41
48
11

45
46
9

13

1 persoonskenmerken
geslacht
man
vrouw

66
34

65
35

denominatie
katholiek
protestant
humanistisch

45
45
10

*
48
41
11

leeftijd
< 40
40-49
50-59
60+

17
35
35
13

16
38
37
9

16
40
35
9

**
9
41
38
12

16
36
35
13

17
43
31
9

18
36
34
12

uren
<16
16-24
24-32
32+

15
27
20
38

***
9
27
21
43

9
37
16
38

12
24
20
44

**
15
20
25
40

12
23
21
44

15
26
21
38

opleiding
hbo
wo

19
81

22
78

**
29
71

19
81

***
15
85

*
28
72

20
80

13
33
39
7

***
14
29
38
13

16
23
45
12

**
13
39
37
5

15
31
39
9

16
33
36
8

13
31
40
9

36
17
14

*
39
14
9

35
21
13

44
15
10

40
16
10

42
13
13

42
18
14

21

27

20

18

24

20

26

**

*

50
35
15

2 Instellingskenmerken
type instelling
apz
az
vz
vgz
signatuur
geen
katholiek
protestant
algemeenchristelijk

*

( *= p<0,1 / **=p<0,05 / ***=p<0,01).

De leeftijd is alleen van belang voor de taakopvatting begeleiding/ondersteuning die
relatief vaak wordt aangehangen door geestelijk verzorgers tussen de veertig en
zestig jaar. Het aantal uren per week dat men werkt is tot op zekere hoogte mede
bepalend voor de taakopvatting. Zo lijken de parttimers (mensen die twee tot drie
dagen per week werken) minder belang te hechten aan de cluster religie en
levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers die weinig werken (minder dan 16 uur)
noemen minder vaak 'zingeving', hun voltijds werkende collega's noemen deze
taakopvatting significant vaker.
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Naast persoonsgegevens hebben we ook naar twee instellingsgegevens
gekeken14. Allereerst is het type instelling van belang: geestelijk verzorgers
werkzaam in de gehandicaptenzorg scoren significant hoger op 'zingeving' en lager
op 'begeleiding en ondersteuning'. Deze twee taakopvattingen worden ook bepaald
door de signatuur van de instelling waarin de geestelijk verzorger werkzaam is.
Geestelijk verzorgers in katholieke en protestantse instellingen rekenen 'zingeving'
en 'begeleiding' significant minder vaak tot hun taakopvatting dan hun collega's in
instellingen zonder signatuur of met een algemeen-christelijke signatuur.
Uit de resultaten van de one-way analyses kan een aantal zaken geconcludeerd
worden over de taakopvattingen en de taakuitvoeringen. De geestelijk verzorgers die
empathie tot hun taakopvatting rekenen, zijn vaak al ouder dan zestig jaar en werken
parttime (tussen 24 en 32 uur per week). Verder heeft deze groep geen specifieke
persoonskenmerken. Over instellingen waar deze mensen werken, kan wel nog iets
gezegd worden. Zo is het werken in een ziekenhuis of verpleeghuis een positieve
voorspeller, instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg scoren daarentegen
negatief. Als laatste heeft de instelling vaak een katholieke signatuur en geen
protestantse.
De volgende taakopvatting ('zingeving') is significant. Geestelijk verzorgers
die deze taakopvatting noemen zijn vaak humanistisch. Ze zijn niet ouder dan zestig
jaar en hebben vaak een full-time betrekking. Deze mensen zijn werkzaam in een
instelling voor verstandelijk gehandicapten. Het betreft vaak instellingen met een
algemeen-christelijke signatuur.
De derde taakopvatting is die van 'ethiek/teamlid'. Het gaat in dit geval vaak
om humanistisch geestelijk verzorgers, ook wel om katholieke, maar niet om
protestantse beroepsbeoefenaren. Ze zijn niet ouder dan zestig jaar en hebben vaker
een hbo-opleiding afgerond. Verder werken ze minder dan drie dagen per week en
doen dat doorgaans in de gehandicaptenzorg.
Voor de taakopvatting 'begeleiding/ondersteuning' is de humanistische
denominatie een positieve voorspeller en de katholieke denominatie een negatieve.
De geestelijk verzorgers die deze taakopvatting noemen zijn ouder dan veertig jaar
en werken grotendeels voltijds. Het type instelling waar deze mensen te vinden zijn
is het ziekenhuis, niet het verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk
gehandicapten. Deze instellingen hebben meestal geen signatuur.
Religie en levensbeschouwing is de volgende taakopvatting, hier vinden we
nauwelijks humanisten, evenmin zijn er veel hbo-opgeleiden te vinden. Geestelijk
verzorgers die veel waarde hechten aan deze taakopvatting werken meestal meer dan
24 uur per week.
14. Net als bij de taakuitvoeringen is ook hier de vestigingsregio van de instelling buiten beschouwing
gelaten; deze leverde te weinig interessante informatie op.
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Bij de laatste taakopvatting 'vrijplaats' vinden we vooral geestelijk verzorgers
tussen de veertig en vijftig jaar oud, met een fulltime dienstverband en een hboopleiding. Deze mensen werken vaak in psychiatrische ziekenhuizen en instellingen
zonder signatuur.
Samenvattend kunnen we stellen dat voor de taakopvattingen de signatuur
van de instelling in grote mate een bepalende invloed heeft. Daarnaast zijn het type
instelling waarin de geestelijk verzorger werkt, zijn/haar opleiding en het aantal
werkzame uren per week ook van invloed. De resultaten ten aanzien van de
taakopvattingen 'zingeving' en 'begeleiding/ondersteuning' zijn significant, de andere
resultaten wijzen op trends.

TYPOLOGIE
Verdere analyses op de uitkomsten van bovenstaande tabellen hebben tot een
typologie geleid, waarbij we vijf typen geestelijk verzorgers onderscheiden. De
volgende tabel geeft een overzicht van de kenmerken waaraan deze typen voldoen.
Daarnaast hebben we ook uitgezocht op welke taakuitvoeringen en taakopvattingen
deze vijf typen het hoogst scoorden. De 'N' geeft het aantal geestelijk verzorgers
weer waarop de typologie gebaseerd is.
De uitgevoerde analyses hebben dus vijf typen geestelijk verzorgers
opgeleverd. Tot type één behoren relatief veel humanisten; ook de vrouwen zijn
goed vertegenwoordigd. Verder zijn deze geestelijk verzorgers vrij vaak werkzaam
in de psychiatrie, overheersend in instellingen zonder signatuur. De geestelijk
verzorgers, of "raadslieden", van dit type houden zich voornamelijk bezig met het
bieden van geestelijke verzorging aan patiënten/bewoners. Zij scoren hoog op de
taakopvatting 'begeleiden/ondersteunen' en laag op 'ethiek'.
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Tabel 7
Typologie geestelijk verzorgers (%)
type 2
62

type 3
94

type 4
75

type 5
87

totaal
392

57
31
***
20
31
2
**
21
24
40
12

**
77
43
***
60
77
3
**
12
46
24
9

**
78
23
***
54
28
12

**
66
22

34

45
37
9

46
9

15
37
50
6

39
36
10

16
84

13
29
19
40
*
20
80

7
41
36
11
**
12
28
20
53
**
28
72

type instelling *** **
apz
22
az
37
vz
31
vgz
1
signatuur
**
geen
45 29
katholiek
15 11
protestant
9
algemeen-christelijk 11

***
5
29
55
6
***
31
12
15
32

***
13
8
59
13
*
32
20
24
26

***
13
24
35
25
*
45
16
5
31

3 taakuitvoering*** ***

***

***

***

beleid
familie
patiënt
intercollegiaal
rituelen

5
10
36
16
25

14
5
31
29
25

14
8
27
17
14

16
6
49
18
10

***

**

***

****

60
55
24
18
48
20

35
43
17
27
52
8

64
56
25
23
48
12

50
43
12
52
35
13

N

type 1
74

1 persoonskenmerken
geslacht
man
vrouw
denominatie
katholiek
protestant
humanistisch
leeftijd
< 40
40-49
50-59
60+
uren
<16
16-24
24-32
32+ 19
opleiding
hbo
wo

***
53 69
47
***
32 67
49
19
12 24
41
31
16
*
15
32
27
34
24
76

16
21
29
39

11
21
15
39

13
27
21

13
87

20
80

8
71
14
-

12
34
38
10

41
17
5
25

14
28

2 instellingskenmerken

4 taakopvatting
empathie
zingeving
ethiek
begeleiding
religie
vrijplaats

5
4
56
15 21
12
***
49 40
54
4
62
47
15 11

*= p<0,1 /**=p<0,05 /***=p<0,01

11
6
37
17

49
16
36
46

Het tweede type zou je "pastoraal werkers" kunnen noemen. Het gaat dan
grotendeels om katholieke geestelijk verzorgers, tot veertig jaar en boven de vijftig
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jaar, werkzaam in verpleeghuizen. Deze geestelijk verzorgers rekenen met name
'zingeving' tot hun taak en noemen daarnaast ook relatief vaak de taakopvatting
'ethiek'. In dit type besteedt men naar verhouding veel tijd aan het bieden van
geestelijke verzorging aan familie en aan het uitvoeren van rituele en liturgische
handelingen.
Geestelijk verzorgers van het derde type werken ook in een verpleeghuis,
maar hebben een protestantse denominatie, ook de instelling waarin zij werken heeft
vaak een protestantse signatuur. Verhoudingsgewijs zijn de type drie geestelijk
verzorgers vaak vrouw. Zij houden zich vrij veel bezig met beleid en rituelen.
'Empathie', 'vrijplaats' en 'religie' zijn de taakopvattingen die zij, meer dan hun
collega's van andere typen, op zichzelf van toepassing achten. Wanneer je deze
groep zou moeten omschrijven, dan kan dat in termen van "jongere protestantse
geestelijk verzorgers in verpleeghuizen".
Tot type vier behoren weer overwegend katholieken, ook de mannen zijn
hier in ruime mate oververtegenwoordigd. De geestelijk verzorgers van dit type
werken relatief vaak in instellingen met een katholieke signatuur en veelal in
instellingen voor gehandicapten. Zij besteden naar verhouding veel tijd besteden aan
beleid en intercollegiaal contact. Verder vinden ze 'zingeving' en 'ethiek' belangrijk.
Deze groep kan omschreven worden als een groep van pastores met beleidstaken.
Ook bij type vijf zijn de mannen ver in de meerderheid, net als het
percentage academici. Het zijn veelal mensen met een volledig dienstverband. Tot
hun taakopvatting rekenen ze 'empathie' en 'begeleiden/ondersteunen'. In
vergelijking met de andere typen besteden deze geestelijk verzorgers veel tijd aan
beleid en het bieden van geestelijke verzorging aan patiënten. Heel opvallend is het
type instelling waar deze mensen werken: dat is overwegend het ziekenhuis. De
'ziekenhuispastor' lijkt dan ook een passende naam.
Wanneer we het geheel bezien, dan blijkt de typologie in belangrijke mate
door een aantal persoons- en instellingskenmerken bepaald te worden. Het gaat om:
geslacht, denominatie, type instelling en signatuur van de instelling. Daarnaast zijn
de taakopvatting en taakuitvoering van groot belang.
BESLUIT
In dit hoofdstuk hebben we allereerst, zeer summier, een algemeen beeld gegeven
van geestelijk verzorgers werkzaam in de (intramurale) gezondheidszorg. In totaal
gaat het dan naar schatting om 918 personen, daarvan is veertig procent werkzaam
in een verpleeghuis. In verpleeghuizen zijn er naar verhouding iets meer vrouwen en
iets minder academici onder de geestelijk verzorgers. De helft van hen heeft een
protestantse denominatie; dat is iets meer dan in de rest van de gezondheidszorg.
Ook de protestants-christelijke signatuur komt vaker voor bij verpleeghuis50

instellingen. De gemiddelde leeftijd van geestelijk verzorgers in verpleeghuizen is
50 jaar, in de rest van de gezondheidszorg is dat 49 jaar. Het is de vraag of deze
verhoudingsgewijs hoge leeftijd (afgezet tegen andere beroepsgroepen) een
bedreiging vormt voor geestelijk verzorgers. Zullen zij als gevolg van de vergrijzing
langzaam verdwijnen?
Vervolgens zijn de werkzaamheden van de geestelijk verzorgers besproken.
In verpleeghuizen besteedt men een derde van de tijd aan het bieden van geestelijke
verzorging aan patiënten. Twee andere taken die relatief veel tijd in beslag nemen
zijn het uitvoeren van liturgische en rituele handelingen (18%) en intercollegiaal
contact (17%). Gemiddeld genomen werken geestelijk verzorgers in verpleeghuizen
25 uur per week in hun grootste of enige dienstverband; dat is drie uur minder dan
hun collega's in de rest van de gezondheidszorg.
Aansluitend hebben we onderzocht welke factoren van invloed zijn op deze
werkzaamheden c.q. taakuitvoeringen en is per taakuitvoering bekeken in hoeverre
persoons- en instellingskenmerken een voorspellende waarde hebben voor de
betreffende taakuitvoering. Gebleken is dat van de persoonskenmerken de
denominatie van geestelijk verzorgers van doorslaggevend belang is. Zo besteden de
humanisten relatief meer tijd aan de geestelijke verzorging van patiënten en relatief
minder tijd aan het uitvoeren van rituelen. De onderzochte instellingskenmerken zijn
beide van invloed op de taakuitvoering. Wat het type instelling betreft, hebben we
als resultaat gevonden dat geestelijk verzorgers in (psychiatrische) ziekenhuizen
verhoudingsgewijs meer tijd besteden aan de geestelijke verzorging van
patiënten/bewoners, terwijl hun collega's in verpleeghuizen en in de VGZ naar
verhouding meer tijd aan het uitvoeren van rituelen besteden. Ook ten aanzien van
de signatuur van de instelling valt dit onderscheid op; instellingen zonder signatuur
houden zich vooral bezig met de geestelijke verzorging van patiënten, terwijl in
protestants-christelijke instellingen verhoudingsgewijs het uitvoeren van liturgische
en rituele handelingen meer tijd in beslag neemt.
Dezelfde procedure als beschreven voor de taakuitvoeringen, is gevolgd voor de
taakopvattingen. We hebben zes taakopvattingen onderscheiden, te weten empathie,
zingeving, ethiek/teamlid, begeleiding/ondersteuning, religie en vrijplaats. De
taakopvattingen die het meest genoemd zijn, zijn empathie, zingeving en religie.
Geestelijk verzorgers in verpleeghuizen wijken hierbij niet af van het totaalbeeld.
Uit de analyses bleek dat alleen de resultaten ten aanzien van 'zingeving' en
'begeleiding/ondersteuning' significant zijn. De geestelijk verzorgers die zingeving
tot hun taakopvatting rekenen zijn meestal jonger van zestig jaar en werken relatief
vaak in de VGZ en in instellingen met een algemeen-christelijke signatuur. Zowel
bij deze groep als bij degenen die begeleiding/ondersteuning noemen, werken zij
vaak voltijds en hebben verhoudingsgewijs vaker een humanistische denominatie.
Over de geestelijk verzorgers met taakopvatting begeleiding/ondersteuning kan nog
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gezegd worden dat zij over het algemeen ouder zijn dan veertig jaar en relatief vaker
werkzaam zijn in een ziekenhuis en in instellingen zonder signatuur.
Na de beschrijvingen van de taakuitvoeringen en de taakopvattingen hebben
we tot slot gepoogd een typologie van geestelijk verzorgers te maken, hetgeen een
indeling in vijf typen heeft opgeleverd. Hierbij waren de volgende factoren met
name bepalend: denominatie, geslacht, type instelling, signatuur instelling,
taakuitvoering en taakuitoefening. We hebben de vijf typen als volgt omschreven:
raadslieden (1), pastoraal werkers (2), jongere protestants geestelijk verzorgers in
verpleeghuizen (3), pastores met beleidstaken (4) en ziekenhuispastores (5).
Wanneer we kijken hoe de geestelijk verzorgers werkzaam in De Rustenburg
in de gemaakte typologie passen, dan lijken zij de meeste kenmerken van type drie
te vertonen. Het zijn protestants-christelijke geestelijk verzorgers, werkzaam in een
verpleeghuis met protestantse signatuur. Volgens de typologie zouden deze geestelijk
verzorgers verder relatief veel tijd besteden aan beleid en rituelen en rekenen zij
'empathie', 'vrijplaats' en 'religie' tot hun taakopvattingen. Of dat inderdaad zo is, zal
dit rapport uitwijzen.
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HOOFDSTUK 4

Geestelijk verzorgers in De Rustenburg

BERGSCHENHOEK
Om een beeld te krijgen van het blijkbaar veelomvattend en moeilijk te duiden
domein van de geestelijk verzorger in het verpleeghuis is als aanvulling op de
typologie gekozen voor een beschrijving van het werk zoals dit concreet gestalte
krijgt in de Rustenburg.
Het werk van de geestelijk verzorger
In het Centrum voor Verpleeghuiszorg te Bergschenhoek waren oorspronkelijk twee
geestelijk verzorgers werkzaam; met aanstellingen van respectievelijk 24 uur en 8
uur. Vlak voor aanvang van het onderzoek beëindigde de laatste zijn
werkzaamheden bij de Rustenburg. Om praktische redenen is er besloten om
uitsluitend de nog werkzame geestelijk verzorger, mevrouw Vlasblom, in het
onderzoek te betrekken.
Na jaren in het kleuter- en basisonderwijs gewerkt te hebben, besloot zij de
HBO opleiding theologie aan het Nederlands Bijbelinstituut te gaan volgen. Via een
stage kwam zij bij De Rustenburg terecht.
Haar taken bestrijken uiteenlopende terreinen. Enerzijds dat van het overleg
en de formele contacten met de disciplines die vormgeven aan het zogenaamde
zorgplan. Zo woont zij de overdracht bij in aanwezigheid van de zorgcoördinator.
Wekelijks neemt zij deel aan het multidisciplinaire overleg op de afdelingen. Ook
vindt er regelmatig overleg plaats met het verplegend personeel en de mensen van
de activiteitenbegeleiding. Voorts is er frequent contact met de geestelijk verzorger
in het huis aan de Mathenesserlaan. Ook onderhoudt zij contact met kerken in de
regio door overleg met plaatselijke predikanten en pastoors. De nauwe
samenwerking met de kerkelijke vrijwilligers maakt regelmatige besprekingen
noodzakelijk. Binnen De Rustenburg is de algemeen directeur hiërarchisch de
leidinggevende van de geestelijk verzorgers. De dagelijkse aansturing is om
praktische redenen gedelegeerd aan de locatiemanagers.
Behalve de kaders van het formele en informele overleg vormt ook het bijhouden
van een nauwgezette administratie van gegevens over bewoners een noodzakelijke
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voorwaarde voor het bieden van geestelijke verzorging. Naast de gesprekken met de
bewoners en hun familieleden worden deze gegevens betrokken uit de zogeheten
hetero-anamnese. Deze wordt bij opname van een bewoner door de maatschappelijk
werker afgenomen bij diens familieleden en verschaft informatie over het
levensverhaal, het karakter, het gevoelsleven etc. van de betreffende bewoner. Deze
hetero-anamnese berust tevens bij de andere disciplines in huis en ligt ook ter inzage
op de afdelingen voor het verplegend en verzorgend personeel.
Anderzijds is er het terrein van het pastoraat, het persoonlijk gesprek.
Gesprekken met bewoners, hun familieleden en met het personeel. Het bijzondere
karakter van het werk van een geestelijk verzorger in een psychogeriatrisch
verpleeghuis komt hier eerst goed aan het licht. Ook bewoners die in het ziekenhuis
verblijven, worden door de geestelijk verzorger bezocht, evenals de langdurig zieken
onder het personeel. In de sfeer van de persoonlijke gesprekken neemt de
begeleiding in de terminale fase een bijzondere plaats in. De contacten met zowel de
bewoner als diens familieleden worden dan geïntensiveerd. Samen met de
maatschappelijk werker en de psycholoog leidt de geestelijk verzorger eens in de
vijf à zes weken een gespreksgroep voor familieleden van bewoners.
Voorts is er het terrein van de liturgische taken en van het groepsgewijze
onderricht aan bewoners en personeel. Ongeveer twee keer per maand gaat de
geestelijk verzorger voor in een kerkdienst. Eén keer per maand verzorgt haar
collega in de Rustenburg of een predikant uit de regio een dienst. Ook is er éénmaal
in de maand, op de eerste vrijdagmiddag, een mis verzorgd door een pater die op
declaratiebasis werkzaam is. Ongeveer zes keer per jaar leidt de geestelijk verzorger
een dienst in het huis aan de Mathenesserlaan.
Veel mensen die in het huis in Bergschenhoek komen wonen, overlijden er
ook. Begrafenisdiensten staan hierdoor regelmatig op het programma van de
geestelijk verzorger. In beide huizen worden overigens twee maal per jaar
bijeenkomsten georganiseerd waarin overleden bewoners worden herdacht. Ook bij
de coördinatie van deze bijeenkomsten, die door familie en personeelsleden worden
bezocht, is de geestelijke verzorging nauw betrokken.
De bijbelkringen vormen een herkenbaar en repeterend motief in het
weekritme op de afdelingen. Elke afdeling komt aan bod, soms in combinatie met
(een deel van) een andere afdeling. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau
van verstandelijk functioneren van de deelnemende bewoners.
Ook op het niveau van de reflectie rond de identiteit van de Rustenburg, de
zorgvisie etc., is er voor de geestelijk verzorger een bijzondere taak weggelegd. In
de grote training "Identiteit, Mensvisie, Zorgvisie", die twee jaar geleden in de
Rustenburg werd gehouden speelde de geestelijke verzorging een belangrijke rol.
Deze training vond plaats binnen het kader van de door de nieuwe directie
geïnitieerde bezinning op de identiteit van de Rustenburg. Deze training was
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verplicht voor alle medewerkers.
De Bijbelkring
In de activiteitenruimte klinkt orgelmuziek. De laatste deelnemers aan de bijbelkring
worden in hun rolstoel of aan de arm van een verpleegster naar hun plaats begeleid.
Dan schakelt mevrouw Vlasblom de muziek uit. Ze wil beginnen. Mevrouw Alders
die pas is opgenomen in de Rustenburg, geeft gedecideerd te kennen dat ze naar huis
wil en blijft dit herhalen. De vrijwilliger, die de geestelijk verzorger en de
activiteitenbegeleiding regelmatig assisteert bij kerkdiensten en bijbelkringen,
probeert haar te sussen: "Zo meteen mevrouw, we gaan eerst beginnen." Tevergeefs.
"Ik wil naar huis, ik wil naar huis toe."
Mevrouw Vlasblom doet opnieuw een poging.
"Goedemiddag, goedemiddag allemaal."
"Kunt u de deur niet opendoen? Ik wil naar huis."
"Goedemiddag allemaal, mevrouw Alders, we zijn..."
"Ik ben zo doof als een kwartje, ik hoor er niks van."
"Kunt u mij zo horen?"
"Dat valt tegen. Ik wil naar huis."
Een verpleegster die sinds kort op de afdeling werkt en de bijbelkring ook wel eens
wil meemaken, doet eveneens een poging haar erbij te betrekken. "Kunt u haar zo
horen, de dominee?"
"Ik hoor er niks van, maar dat maakt niet uit."
De geestelijk verzorger, geduldig en zo duidelijk als ze kan: "Mevrouw Alders, kunt
u mij nu horen?"
"Nou niet best, nee. Nou, dan ga ik maar naar huis."
De andere deelnemers zien het gelaten aan. Een enkeling zit te slapen. Een andere
vrouw, bijna achteroverliggend in haar rolstoel, lijkt voortdurend te smakken. Ze
prevelt iets. Later blijkt het "sigaretje" te zijn. Ze woont al vijftien jaar in de
Rustenburg en weet dat ze na de bijbelkring een sigaretje krijgt. De geestelijk
verzorger vervolgt, onverdroten, bijna bezwerend: "Mevrouw Alders, u bent nú in de
bijbelkring!"
Een verontwaardigde reactie is haar deel. "Ja, ik weet wel waar ik ben! Maar het valt
me tegen en dan blijf ik hier heel de middag niet zitten!"
"Maar we blijven niet de hele middag mevrouw Alders. Om drie uur dan stoppen we
hoor."
"O, nou dan kan je me wel missen ook."
Geduldig, langzaam en duidelijk pratend, legt de geestelijk verzorger aan iedereen
uit wat de bedoeling is en wat er aan de hand is. Dat we ons in de bijbelkring
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bevinden, zoals op elke dinsdagmiddag. Dat het vanmiddag extra druk is en dat er
iemand voor het eerst in ons midden is, meneer Bilthoven. Hij wordt welkom
geheten en op zijn gemak gesteld. "U bent er voor de eerste keer en ik heb gehoord,
meneer Bilthoven, dat u in de Hoflaankerk altijd heel veel werk gedaan heeft. Daar
ging u naar de kerk en daar heeft u heel veel gedaan. Dus u weet er denk ik heel veel
van. Fijn dat u bij ons wilt zijn." Meneer Bilthoven vertrekt geen spier en lijkt naar
een denkbeeldig punt te staren ergens naast de kandelaar op één van de aan elkaar
geschoven tafels. Het is vol, de mensen passen nauwelijks rond de tafels. "Mevrouw
Karst is er ook, zie ik. Ik ben blij dat u er bent." Mevrouw Karst straalt. Mevrouw
Alders blijft onrustig en wil weg. Dan wordt ze door de verpleegster naar een plekje
dichter bij de dominee gedirigeerd, zodat ze het in ieder geval beter kan horen. Dan
worden er meer mensen onrustig. Er wordt wat heen en weer geschoven, iemand
begint te lispelen en een vrouw begint zachtjes te kreunen. Anderen blijven kalm en
luisteren aandachtig. De situatie wordt nog eens gedefinieerd, speciaal voor meneer
Bilthoven, maar ook voor de rest. "We lezen meestal een stukje uit de bijbel en ik
vertel daar wat over, we zingen wat met elkaar, en we bidden met elkaar en dat doen
we vanmiddag ook. En soms zijn er middagen, dan kijken we met elkaar naar mooie
muziek op de televisie, en dan zingen we ook mee. En zo doen we iedere keer wat
anders." Deze middag staat de dankdag centraal, de oogstdienst van aanstaande
zondag die gehouden wordt in de Centrale Ontmoetingsruimte. Het kerkkoor van
Bergschenhoek zal hieraan zijn medewerking verlenen.
De geestelijk verzorger vertelt iets over het begrip "oogst" en verwijst naar
de '3-B hoek', waar veel groente wordt verbouwd. Enkelen knikken instemmend en
vullen haar zo nu en dan aan. Mevrouw Alders blijft klagen dat ze er geen barst van
hoort, maar lijkt wat aandachtiger. Aan Arie, de vrijwilliger, wordt gevraagd of hij
de kaars op tafel wil aansteken. De meeste blikken gaan naar de kandelaar. Meneer
Bilthoven blijft wezenloos voor zich uit staren.
"We zeggen dan tegen elkaar dat we het licht aansteken. En dan moeten we
denken aan Jezus, die zei: "Ik ben het licht der wereld. En wie in mij gelooft, zal
nooit in de duisternis wandelen." Halverwege valt een aantal bewoners in en neemt
haar woorden over. Sommigen luidop, anderen fluisterend. Het gekreun van de
vrouw wordt luider. "Ik moet zo nodig, ik moet zo nodig." Later, tijdens het bijbel
lezen, zal ze beginnen te huilen. Ze heeft een stoma, die blijkbaar ongemakkelijk zit
en haar pijn bezorgt. Er wordt haar verzekerd dat ze het rustig kan laten lopen, dat
dat niet erg is. Het mag niet baten. Ze begint te gillen en om haar moeder te roepen.
Anderen worden er ook opnieuw onrustig van. Dan wordt ze door de verpleegster
meegenomen naar het stiltehoekje, elders op de afdeling, in de hoop haar daar te
kunnen kalmeren.
Mevrouw Vlasblom leest voor uit psalm 67, een danklied voor de oogst. Ze
legt rustig en in eenvoudige bewoordingen uit dat het een psalm is die past in de tijd,
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dat er ook in de Rustenburg een oogstdienst, een dankdag gevierd wordt, zoals in
vele kerken. "Er wordt dan gedankt voor alle goede dingen, van het afgelopen jaar.
Voor de oogst, maar ook voor de dagelijkse dingen, voor een dak boven je hoofd en
de warmte in je huis, voor liefde en vriendschap. Voor zoveel dingen kun je danken.
En dat gaan we dan zondag ook in de Rustenburg doen. Er komt nog een mooi koor
met een hele mooie naam: 'Sound of Joy'. Dat betekent 'geluid van vreugde'. Dus die
gaan waarschijnlijk vreugdevolle liederen zingen. Dat kan best heel mooi worden.
En daarom wilde ik vanmiddag al even met u stilstaan bij de dankdienst van zondag.
En ik heb de handjes ook meegenomen, die hebt u al eens eerder gezien." Ze houdt
een in brons gegoten handenpaar omhoog. Hier en daar een blik van herkenning.
Terwijl ze praat is het rustig. Het beeldje wordt door sommigen betast. Ze roept een
andere bijbelkring in herinnering. "We hebben ze al eens helemaal de kring door
gestuurd, weet u het nog? " Verscheidenen reageren. En toen heeft iedereen wat
verteld, dat was toen een hele mooie middag." "Ja, dat was heel leuk", weet een
dame nog, die eerst wat geïrriteerd gereageerd had op de commotie rondom het
stoma, maar nu weer helemaal opleeft. "De één wist er dit van en de ander dat."
"Klopt, en toen zeiden we tegen elkaar: nou, dat waren bijna wel
geloofsbelijdenissen van iedereen. Een paar dingen hebben we nog opgeschreven en
toen zeiden we: dat moeten we niet vergeten. Deze handen laten ook iets zien van
danken en dankbaar zijn." Er volgen nog wat algemene opmerkingen over danken,
dan besluit ze de overdenking met de woorden van een lied dat nog gezongen zal
worden: "Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag. Dank u
dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag." Sommigen prevelen het mee. "Want dat
is het mooie, dat je ook met vreugde én met verdriet bij God terecht kunt. En God
heeft ook mensen gegeven op zijn aarde, die in navolging van Hem, en Zijn Zoon
Jezus, dat ook kunnen. Die kunnen ook aan mensen liefde geven en weer liefde
terug ontvangen. En die mensen gebruikt Hij ook. En soms bent U dat ook. En soms
is het een ander. Dat is eigenlijk heel mooi, dat we mensen nodig hebben om elkaar
iets te geven en ook weer om iets terug te krijgen."
Ze houdt het bewust kort. De mensen luisteren nog steeds aandachtig of staren voor
zich uit. Een enkeling lijkt vredig te dommelen. Dan haalt ze een plaat te voorschijn,
met daarop een boerentafereel: de oogst. Ze vraagt of men zich de schoolplaten van
vroeger nog herinnert. Dan beschrijft ze wat er te zien is op de plaat. Er komen
reacties los, herinneringen. Een vrouw die had zitten dommelen met het hoofd
voorover en beide handen op tafel, wordt wakker en begint onverstaanbaar te
prevelen. De geestelijk verzorger houdt haar de plaat voor. "Kunt u hem goed zien?"
Ze pruttelt nog wat en zinkt weer weg. Gemoedelijk babbelt de geestelijk verzorger
nog wat verder over de sikkel die er op de plaat te zien is, het maaien, het koren, het
brood dat er van gemaakt wordt. Er wordt nog steeds geboeid geluisterd. Zo nu en
dan komt er een reactie uit de groep. Van zeer verward tot zeer ter zake. Iemand
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begint over een cake die ze pas gebakken heeft. Het moet minstens vijf jaar geleden
geweest zijn...
Dan refereert de geestelijk verzorger aan een lied: "sikkels blinken, sikkels
klinken, zo gaat het geloof ik hè?" Plotseling veert de nieuwkomer, meneer
Bilthoven op uit zijn sluimer en vult luidkeels aan: "ruisend valt het graan, zie de
witste scharen, zie die lange scharen, garf aan garve staan, garf aan garve staan!"
Het is even stil. De vrouw van het sigaretje reageert als eerste: "Mooi hè?" Iemand
applaudisseert zacht. Hij krijgt een compliment van de geestelijk verzorger, die ook
zichtbaar tevreden is met deze reactie. Ze maakt een rondje en vraagt wie het nog
meer kent. Het blijken er niet veel te zijn. De man is verguld: "Ja, dat hebben we in
de zesde klas geleerd, dat lied, sikkels klinken, sikkels blinken, ja hoor in de zesde
klas..." "Wilt u het nog één keer voor ons zingen?" Dit is niet tegen dovemansoren
gezegd en de man begint opnieuw vol vuur. Er wordt nu zelfs meegezongen. Quasi
bescheiden voegt hij er nu aan toe: "Ja, het is misschien niet helemaal goed meer,
want het is zo'n tijd geleden dat ik dat gezongen heb, dus er zullen best een paar
foutjes tussen zitten."
Met behulp van de plaat wordt er nog een link gelegd met het bijbelverhaal
over Ruth en Boaz. Tot slot van de overdenking vraagt de geestelijk verzorger of
iemand er nog iets over te zeggen heeft, of iemand misschien ergens voor kan
danken. Het blijft stil. Moeilijke vraag. "Ik zal het 's aan mijnheer Krol vragen.
Mijnheer Krol, bij het woord danken, waar denkt u dan aan?" Meneer Krol,
ingedommeld, schrikt op: "Nou kom ik weer aan bod." "Als u geen zin hebt om te
antwoorden mag u dat ook zeggen." "Ja, dat dacht ik wel... nou, zo'n lied kan ik niet
zingen." "Maar als ik zeg danken, waar denkt u dan aan?" Na even nadenken zegt
hij: "Aan alles." "Aan alles?" "Ja, ik denk aan alles, ja." "Nou dat is een heel goed
antwoord, want er is ook heel veel om voor te danken. Dat vergeten we wel eens.
We denken altijd dat we voor hele grote dingen moeten danken, maar soms zijn het
de kleine dingen. Daar hebben ze zelfs nog een liedje van gemaakt." Krol reageert
opgelucht: "Het zijn de kleine dingen die het hem doen, die het hem doen... Dat
bedoelt u zeker." "Ja, precies." Ze loopt om de tafel heen en buigt zich over de
smakkende vrouw heen. "Mevrouw Trevers, wat zei u, waar denkt u aan, bij het
woord danken?" "Aan God... sigaretje." "Ja, u krijgt straks van mij een sigaretje. U
maakt ons altijd aan het lachen. Mijnheer Bilthoven, 'danken', waar moet u dan aan
denken?" De man van de blinkende sikkels antwoordt resoluut. "Danken, dat is als je
het geluk hebt dat je goed gezond bent en dan is dat een groot geluk en dan dank ik.
De natuur nietwaar, God. Ja, want er zijn mensen die worden ongelukkig geboren,
nietwaar en dat is een vreselijk iets. En als je dan nog gezond bent en je komt met
zo'n persoon in aanraking, dan ontdek je eigenlijk pas hoe gelukkig je bent, dat je
gezond bent, nietwaar, dan ben je dankbaar." "En mevrouw Den Hartog, kunt u er
iets over zeggen?" Geen antwoord. "En mevrouw Hoogstraten? U zit nee te
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schudden. Wilt u niks zeggen? Sla ik u even over. Mevrouw Stichter, u zit ook nog
zo te denken." "Nou, ik vind het altijd moeilijk. Je bidt... Maar ik vind, het danken
schiet er bij in. Je bidt meer dan dat je dankt." "Ja, dat is ook een doordenker. Dat is
waar. Heel vaak dan bidden we om heel veel dingen en vergeten we om, net als wat
meneer Bilthoven zegt, om te danken voor iets heel normaals, dat een mens gezond
is bijvoorbeeld. Ja, dank U wel. En mevrouw Burmann?" "Danken dat is tegenover
God uitspreken dat Hij zo voor je zorgt, dat is niet alleen voor eten en drinken, maar
dat Hij je helpt in je moeilijkheden." "En u voelt dat ook zo?" "Ja, dan ben je niet
alleen. De Here zal helpen, hoe dat weet je niet, maar de Heer helpt." "En daar
vertrouwt u op. Dat is heel fijn. Fijn dat u het ons wilde vertellen." Dan richt ze zich
tot mevrouw Ter Borg, een klein, schichtig vrouwtje dat zich tot nu toe afzijdig heeft
gehouden. "Och, ik kan niet zo goed vertellen", en ze duikt weer achter haar tasje.
Bilthoven helpt haar: "Tuurlijk, je bent dankbaar als je uit de voeten kan, als je
gezond bent, dan ben je dankbaar. Want er zijn mensen nietwaar, die worden
ongelukkig geboren en dat is vreselijk, nietwaar." Het rondje wordt afgemaakt en er
komen nog aardig wat reacties, afgezien van een enkeling die de vraag niet verstaat
of begrijpt. De geestelijk verzorger bedankt iedereen voor de mooie woorden en
deelt stencils uit met een lied er op: 'Dank u voor deze nieuwe morgen.' De meesten
zingen mee, zij het zwakjes, Bilthoven er bovenuit. Dan volgt er nog een
verzoeknummer: 'Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen', in de oude berijming (psalm 68). In de stilte die na het
lied valt, komt plots mevrouw Ter Borg verassend uit de hoek, bijna ironisch in deze
context: "Waar is mijn hoofd en hoed gebleven?" Het blijkt een toespeling te zijn op
'Waar is mijn hoop en moed gebleven?'
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De bijbelkring wordt besloten met een gebed, waarin de geestelijk verzorger elegant
samenvat wat er zoal gezegd is. Na het Onze Vader, wordt er weer muziek opgezet,
is er koffie en krijgt mevrouw Trevers haar sigaret.
De herdenkingsbijeenkomst
Sinds kort worden er in De Rustenburg bijeenkomsten gehouden ter nagedachtenis
van bewoners die overleden zijn. Tot nu toe gebeurt dit twee keer per jaar. Aan deze
bijeenkomsten werken zowel verzorgenden als familieleden mee. Er wordt naar
klassieke muziek geluisterd, er wordt muziek gemaakt, er worden gedichten
voorgelezen en de namen van de gestorvenen worden genoemd. Hierbij worden
kaarsen aangestoken en rozen in een vaas gezet. In het voorjaar van 1997 werd in de
COR van Bergschenhoek een dertigtal bewoners herdacht. Typerend voor de
inhoudelijke invulling van deze bijeenkomst was de compacte symboliek van het
centraal opgestelde bloemstuk. Het was verdeeld over twee schalen, met een
gebroken spiegel en een brandende kaars ertussen. Vanuit de ene schaal slingerde
zich een boogvorm van takken naar de andere schaal, over de spiegel heen. Groen en
levend blad verliep halverwege, ter hoogte van de spiegel, in dorre takken, die
opstaken uit de schaal achter de spiegel. In het programmaboekje voor de
bijeenkomst werd de symboliek vertaald: "Het symbolische bloemstuk bestaat uit
een boogvorm van takken als een beeld van trouw en verbondenheid. Vanuit de
levenskant worden klimop (trouw) en rozen (liefde) door de boog gevlochten tot
halverwege. De kleur is wit: zuiverheid. In één van de zwarte schalen is het groen
(kleur van de hoop) vervangen door zand, dat de verlatenheid symboliseert. De
spiegel is gebroken, maar het licht blijft zichtbaar (witte kaars) en wordt in de
gebroken spiegel weerkaatst."
Het is opvallend dat ook in de gedichten en andere onderdelen van de
bijeenkomst veel en zorgvuldig aandacht werd besteed aan vorm en inhoud, maar
dat verwijzingen naar de protestants-christelijke signatuur ontbraken. Men sprak ook
bewust van 'bijeenkomst', en niet van 'dienst'.
Het contact met de bewoners
De afdelingen geel, groen, blauw en wit worden bevolkt door bewoners die in meer
of mindere mate dement zijn. Op afdeling rood zijn (ex-) psychiatrische patiënten
gehuisvest en op afdeling blauw verblijven nog enkele verstandelijk gehandicapten.
De communicatie met al deze bewoners verloopt op verschillende niveaus. Met
name in de groep Alzheimerpatiënten zijn grote verschillen waarneembaar, al naar
gelang de progressie van de ziekte, die vele gezichten kent. Het is een wrede en
ongeneeslijke aandoening, die mensen van hun realiteitszin en de mogelijkheden tot
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een normale communicatie berooft. Het verloop kan grillig zijn, maar is onstuitbaar
progressief. Het eerste stadium wordt gekenmerkt door verwarring en onrust. Grillig
als de ziekte zelf, kunnen de gemoedsbewegingen van de patiënten zijn. Naast
verwarring en onrust, vooral in een vroeg stadium, kunnen heftige emoties optreden,
soms met een schijnbaar futiele aanleiding. Woede, paniek, diepe neerslachtigheid,
maar ook geëxalteerde vrolijkheid, kunnen elkaar afwisselen. Ook kunnen mensen
bij tijd en wijle roerloos, uitdrukkingsloos en in zichzelf verzonken voor zich uit
zitten staren. Naarmate de ziekte voortschrijdt, lijkt ook de heftigheid in de
gemoedsbewegingen wat af te nemen en zijn deze minder goed peilbaar, de
expressie verdwijnt. In een vergevorderd stadium wordt er ook nauwelijks meer
gesproken. Vaak zijn de mensen dan fysiek ook sterk verzwakt.
Het is een wonderlijke wereld, waar het bewustzijn aan scherven gesprongen
lijkt te zijn, waar herinneringen versplinterd lijken te zijn en volgens een vreemde
logica weer aan elkaar worden gelijmd en zo in het heden verstrikt raken, waar diep
gevoelde en heftige emoties door elkaar woelen en over elkaar heen tuimelen. In
deze wonderlijke wereld begeeft zich de geestelijk verzorger.
De geestelijk verzorger in Bergschenhoek kent alle 175 bewoners, die over het
algemeen vrij langdurig in het verpleeghuis zijn opgenomen, bij naam. Met vrijwel
allemaal heeft ze regelmatig contact. Dit contact is wat intensiever met de kerkelijke
bewoners en de bezoekers van de bijbelkringen en kerkdiensten. Al naar gelang de
situatie wordt er met de betreffende bewoner gesproken, gebeden, gezongen, uit de
bijbel gelezen of er wordt muziek gedraaid. Zo nu en dan wordt er ook gebruik
gemaakt van beeldmateriaal, zoals platen met bijbelse taferelen.
Het aanraken van de bewoner; het strelen of het vastpakken van een hand,
komt veelvuldig voor, ook op de bijbelkring. Dit fysieke contact maakt een
ontspannen en vanzelfsprekende indruk. De begeleiding van zowel bewoners als
familieleden wordt door de geestelijk verzorger gekarakteriseerd als "een eindje
meelopen". "Bij de één is dat langer dan bij de ander. Soms ook heel intensief, dat
ligt ook aan de familie, of ze je erbij betrekken, of ze heel gauw naar je toekomen...
en hoe de laatste periode soms is van iemands leven, die terminale fase, soms waken
mensen heel lang en dan krijg je daar ook weer een hele bijzondere band mee."
Evenals vrijwel alle andere personeelsleden noemt ook de geestelijk verzorger de
terminale fase als een periode waarin de band met de bewoner zeer sterk beleefd
wordt. Ook binnen de bijbelkring en de kerkdiensten wordt deze band op bijzondere
wijze beleefd: "Ik beleef die band met de bewoners heel sterk binnen de bijbelkring,
en in de kerkdiensten. Opeens heb je dan contact, dan gebeurt er iets. En ook zeker
in een fase van soms plotselinge aftakeling, waardoor mensen op hun bed liggen of
wat dan ook, waar de familie erg bij betrokken is of soms ook heel erg verdrietig is,
de laatste terminale fase, die soms behoorlijk lang kan duren en heel hectisch kan
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zijn. Maar ik vind die bijbelkringen ook heel bijzonder. Er zijn er vijf hier in huis,
dat is best wel veel. Soms heb je wel eens een drukke dag met wat vergaderingen,
een hoop geregel, organisatorisch en als je dan op zo'n dag twee bijbelkringen hebt,
dan heb ik toch het idee dat ik die dag de bewóner weer aan zijn trekken heb laten
komen, dat vind ik wel. Dat is heel belangrijk, dat zou ik ook missen als dat er niet
meer was. Een stuk rust is het ook, zo'n middag dat je toch iets hebt van: 'Nou,
iedereen die kan weet ik veel wat hebben, maar nou even niet'."
Wanneer een partner of ouder door Alzheimer getroffen wordt, is dit over het
algemeen zeer ingrijpend en emotioneel. Een belangrijk deel van de geestelijke
verzorging in Bergschenhoek bestaat uit het ondersteunen en begeleiden van
familieleden van bewoners. De geestelijk verzorger kent ook de meeste vaste
bezoekers bij naam en onderhoudt regelmatig contact met hen. Ze worden
regelmatig door haar aangesproken, in de wandelgangen, in de recreatieruimte, de
kerkzaal of op de afdeling. Ook worden ze uitgenodigd eens een kijkje te nemen op
de bijbelkring. Omgekeerd blijkt tevens dat veel familieleden veelvuldig en
spontaan gebruik maken van de mogelijkheid bij haar aan te kloppen. Haar
kamerdeur laat ze overigens bewust zoveel mogelijk open staan. Blijkbaar heeft de
bijzondere positie die ze in huis inneemt, eveneens een gunstige invloed op de
contacten met familieleden. "Heel vaak als je hier aan het eind van de middag nog
even zit met je deur open, dan schieten de mensen binnen. Want je bent wel een
neutraal figuur ergens. Ik hoor niet bij de verpleging, ik ben geen arts en ik ben een
beetje blanco. Dat merk je ook."
De ontspannen en vanzelfsprekende indruk die het contact met familieleden
en bewoners maakt, blijkt hier en daar niet zo vanzelfsprekend te zijn. Typische
aspecten van bepaalde kerkelijke milieus zijn zo nu en dan voelbaar, maar krijgen in
de bijzondere setting van het verpleeghuis een ander gewicht of verliezen hun
gewicht. "Ik had zelf een beetje de angst toen ik hier begon te werken, van hoe
pikken mensen dat op, familieleden, trouwens ook bewoners, accepteren mensen dat
ik een vrouw ben? 'De dominee is een vrouw'. Hervormde gereformeerde bonders
zijn hier ook veel, en vanuit de 3-B hoek soms vrij conservatief, hoe nemen
familieleden dat op? Nou, ik moet tot mijn vreugde zeggen dat dat alleszins
meegevallen is. Ook familieleden die mij volledig geaccepteerd hebben, die daar
geen moeite mee hebben, dat heb ik ook wel eens gevraagd: 'vindt u dat niet
moeilijk? Want u bent dat toch niet zo gewend van huis uit'. Maar of dat nou toch
dat laagdrempelige is van een verpleeghuis, dat ze toch feilloos doorhebben dat dat
een andere gemeenschap is, en ja, dat valt me mee."
Ook met familieleden van bewoners die overleden zijn, heeft ze incidenteel nog
contact. Als deze het huis nog eens bezoeken, of bij de herdenkingsbijeenkomsten.
De omgang met levens- en geloofsvragen
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De levens- en geloofsvragen waarmee de geestelijk verzorger in Bergschenhoek zich
geconfronteerd weet, komen, weer afhankelijk van de psychische en verstandelijke
conditie van de bewoner, op verschillende wijzen tot uitdrukking. Dit geldt zowel
voor de persoonlijke gesprekken, de bijbelkring en de kerkdiensten.
Over hetgeen ze zoal tegenkomt zegt ze onder andere het volgende: "Heel
veel mensen hebben toch wel een stuk vertrouwen, en spreken dat ook uit. Het is
niet altijd mooi geweest, het is niet altijd rozengeur en maneschijn, er zijn ook
verdrietige momenten en toch hebben ze dat vertrouwen vastgehouden. Dat kom je
tegen, deze mensen hebben toch een stuk veiligheid, geborgenheid, ook binnen hun
geloof ervaren, in hun relatie tot God. Ze zijn vaak ook in de terminale fase toch
heel rustig en vertrouwend. Aan de andere kant zijn er mensen die heel angstig zijn,
die hebben toch ook in hun leven angstige dingen ervaren en onveiligheid. Je hoort
tegenwoordig natuurlijk heel veel over incest. Wij hebben ook wel eens tegen elkaar
gezegd hier bij de paramedische dienst: 'Als dat zo is dat zoveel mensen misbruikt
zijn, dan zijn ze hier ook aanwezig.' Een enkele keer merk je dat dat zo is. Dat vind
ik verschrikkelijk, want als ze teruggaan in de tijd, dan beleven ze dus dat zelfde
verdriet nog een keer, in z'n volle hevigheid. Dat heb ik hier in huis heel indringend
meegemaakt, dat is verschrikkelijk! (...) Als je dan bedenkt dat de verdrietige dingen
van je jeugd nog een keer herbeleefd worden. En dat uit zich dan ook in angst. En
als ook die mensen in die laatste fase belanden, dan moet je toch proberen ze die rust
te geven. Dat is heel moeilijk. Dat vind ik dan ook zelf. Dan moet je toch proberen
om met bijbelgedeeltes waaruit een stuk rust spreekt, ze geborgenheid te geven. Of
met muziek, wat dan toch veiligheid geeft, of te bidden en het gewoon maar te
benoemen. Niet zozeer het misbruik, maar wel dat er dingen gebeurd zijn die pijn
doen, die verdriet doen en dat we toch moeten proberen het over te geven, het los te
laten en maar te vertrouwen dat er toch iets van veiligheid voor terugkomt. Dus ja,
die vragen heb je ook, mensen die met een angstig godsbeeld zijn grootgebracht, van
God de Vader die alles ziet. Ik ken dat zelf absoluut niet, zo ben ik dus zelf niet
grootgebracht, meer met een God van liefde en van vertrouwen en niet met een God
die jou altijd alles ziet doen... dat oog, op die plaat van de brede en de smalle weg,
daar zijn mensen werkelijk doodsbang mee gemaakt, met dat oog dat afgebeeld is.
Want dat was het alziend oog van God. En dat merk je hier ook nog. Want je hebt
hier natuurlijk veel te maken met mensen uit verschillende kerken."
Dergelijke angsten kunnen zich bij mensen in een psychogeriatrisch verpleeghuis
manifesteren in de sfeer van een soort herbeleving. Over de omgang hiermee en de
vertaalslagen die ze zo nu en dan moet maken als geestelijk verzorger, zegt ze: "Ik
herken het van de verhalen van anderen, ja. Ook van mensen van mijn eigen leeftijd
die daar dan wel uitgekomen zijn door op een gegeven moment toch de ommezwaai
te maken dat die God jou niet constant in de gaten houdt met dat oog en dat je
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gewoon, ook al heb je verkeerde dingen gedaan, dat Hij je die kans geeft om iedere
keer vergeving te vragen, een kwijtschelden van schuld. Voor mezelf heb ik dan toch
altijd iets van 'je krijgt iedere dag de kans om opnieuw te beginnen'. Dat is dan toch
die genade en vergeving waarop je dan mag hopen. En daar bid je ook om. Dat zeg
ik ook altijd tegen mensen: 'We bidden toch niet voor niets: vergeef ons onze
schulden en Uw rijk kome'. Dus dat probeer je dan ook hier..."
Met herkenbare beelden en een herkenbaar vocabulaire wordt er soms met
eenvoudige maar subtiele kunstgrepen een min of meer vertrouwde (kerkelijke)
sfeer opgeroepen, waarin de bewoner -protestant, katholiek of niet (meer) kerkelijk
-zich thuis voelt. Hierin speelt het imago van de geestelijk verzorger soms een
dubbelzinnige rol. "Wat mij wel opvalt, is dat mensen vaak zeggen: 'Ja, maar ik ga
niet naar de kerk'. Ik stel mij dus voor 'Ik ben die en die en ik ben hier in huis de
dominee', en dat zeg ik dan maar, want dat is dan heel herkenbaar. Heel vaak
sloegen de vlammen me uit als ik dat zei, want ik dacht: 'Ja, dat ben ik helemaal
niet'. Maar langzamerhand hebben anderen mij ervan overtuigd van 'zeg dat nou
gewoon, want dat is zo herkenbaar', dus ik doe dat gewoon. En dan krijg ik vaak
reacties van bewoners van: 'Nee, maar ik ga niet naar de kerk'. Dan blijkt toch, zoals
nu ook die meneer die dat mooie lied zong (op de bijbelkring, DO), die heeft in zijn
verdere leven niet veel aan de kerk gedaan, maar is wel vroeger grootgebracht met
het Leger des Heils. En dat komt natuurlijk ook weer terug en ook die
zondagsschool. Daar wordt natuurlijk vaak laatdunkend over gedaan, maar je merkt
hier bij heel veel mensen dat die zondagsschool zo'n wezenlijk onderdeel geweest is
van hun leven. Dus dat komt weer allemaal terug. Dat is het voordeel, dat de
geloofsbeleving van vroeger weer terugkomt en dan blijken mensen daar heel
ontvankelijk voor te zijn. Dus, ja, dat is schitterend, en als je nu zo'n meneer
vanmiddag hoort: 'Nou, ik ben toch dankbaar dat ik gezond ben en daar wil ik dan
toch voor danken', dan denk je van: Jja, prachtig.' Dus ja, dat maak je ook weer mee.
Een enkele keer komen er toch ook nog wel eens bewoners met de vraag: 'Is het wel
voor mij?' of: 'En ik wel uitverkoren?' Heel vaak komt dat subtiel toch ook nog naar
voren... Maar ik heb heel veel geleerd van dominee Jansen, die zei ook altijd tegen
mij van: 'Het gaat er om dat je de mensen iets laat voelen en laat merken van die
liefde en die warmte van God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest', en als je
die drie noemt, dat merk je bij protestantse en katholieke bewoners, dat slaat
natuurlijk altijd enorm aan. (...) Maar ik eindig dus ook altijd mijn overdenking met
'in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest', en de katholieke mensen
slaan dan automatisch het kruis, dat zie je ze echt doen. Want dat hoort zo bij hen en
ik vind het gewoon heel mooi om die herkenning toch weer even wakker te roepen.
En de protestanten herkennen het ook. Want zeggen sommigen misschien van 'nou,
wat katholiek', dan denk ik: 'Ja, wij zingen dat toch ook, ere zij de Vader en de
Zoon'."
66

Ook heeft ze het gevoel dat het aankomt bij de mensen, dat het ergens 'landt',
ondanks het feit dat sommigen in een ander idioom zijn opgegroeid. "Je probeert het
wel ja, om ze dus toch te laten horen en te laten zien dat er toch een God is die liefde
wil, die jou wil beschermen, die jou houdt in de holte van zijn hand. Ik eindig daar
altijd mee bij de zegenbede in de kerk. Ik heb het van een vriendin gehoord die
predikante is en ik heb haar gevraagd of ik deze woorden mocht gebruiken. Ze
spraken mij enorm aan, drukken een gevoel van veiligheid, geborgenheid uit. Bij
deze mensen merk ik ook dat ze het vaak met mij mee zeggen, dan zitten ze al echt
te wachten, ook op het gebaar van de hand... Dat probeer je toch maar steeds tegen
ze te zeggen."
Ook vragen die bij familieleden van bewoners leven, worden aan de geestelijk
verzorger voorgelegd. Met name in de eindfase. Er worden dan vragen gesteld in de
trant van: 'Wat is dit nog voor leven?' Mevrouw Vlasblom geeft toe hierdoor wel
eens in verlegenheid te worden gebracht. "Ik heb daar soms wel moeite mee. Dan
probeer ik ze te laten zien dat er meer is dan dit stukje. Moeder of vader of man en
vrouw is toch niet alleen dit stukje, die dementie, wat verschrikkelijk is want het
overkomt je. Maar moeder, vader is toch in haar of zijn lange leven, bijvoorbeeld als
iemand al in de negentig is, is toch zeventig, tachtig jaar eigenlijk geestelijk heel
goed geweest en was een lieve moeder of vader. En dit stukje, daar mag je niet alles
aan vastknopen, of hoe zeg je dat, daar moet je je niet op blind staren. En dat is dus
de kunst, dat vind ik nog steeds een kunst om toch maar door veel gesprekken ook
met die familieleden, dat ondanks die aftakeling zo'n leven nog waarde heeft. En dan
mag ik graag die uitdrukking gebruiken van dichter Lucebert 'alles van waarde is
weerloos'. Kwetsbare mensen, en dit zijn kwetsbare, weerloze mensen, die zijn toch
van waarde. Zeker in de ogen van God, dus ook in de ogen van de allernaaste. En
gelukkig zijn er ook familieleden die wel het belang van kleine momenten ervaren.
'Mijn vrouw was vandaag heel goed en ze herkende iets' of 'nou, ze was helder'.
Maar dat is best wel eens moeilijk hoor van mensen die echt iets hebben van 'nou,
dit is echt... pff, hier moet je niet komen', of die hier absoluut niet mee om kunnen
gaan, dat... ja... dat is moeilijk."
Van ideaal naar praktijk?
Naast een persoonlijke betrokkenheid bij de psychogeriatrie, mede gevoed door
ervaringen met eigen familieleden die door Alzheimer getroffen werden, spelen ook
de theologische en levensbeschouwelijke opvattingen van de geestelijk verzorger
een bescheiden, niet nadrukkelijk geformuleerde, maar veeleer ambivalente rol in
haar functioneren. Als eerste wordt in dit verband de liturgie genoemd, die in de
context van het verpleeghuis de nodige aanpassingen behoeft. "Hoe zal ik het
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zeggen. Ik vind liturgie heel belangrijk, ik heb me er mijn hele leven eigenlijk mee
bezig gehouden, de opbouw van de dienst, met liederen en gebeden en noem maar
op. En dan mis ik zelf wel bepaalde liederen die je hier gewoon niet kunt laten
zingen, dat is gewoon onbekend voor de mensen, dus dat moet je ook niet doen. Ik
vind liederen van Huub Oosterhuis heel mooi, maar ook dat zou ik niet altijd willen.
Het gaat om de bewoners. De liederen uit het liedboek, die kun je hier niet altijd
laten zingen. Een aantal wel, die tot vroeger in de hervormde bundel stonden. De
nieuwe berijming kun je beter ook niet laten zingen, een enkele keer kan je dat wel
eens doen, dus dat vind ik wel eens jammer." In de diensten worden dus veelal de
traditionele liederen gezongen, omwille van de herkenning. Zo nu en dan botst dit
met de voorkeur en de belevingswereld van de geestelijk verzorger. "Maar soms
vind ik dat wel heel moeilijk ook, omdat het zinnen zijn die je bijna je keel niet uit
krijgt. Dat begrijp je zelf niet eens meer. Dat zijn zulke ouderwetse woorden, dus
dan kijk je wel eens hoe het in het liedboek staat, in de nieuwe tekst. Dus dat mis ik
dan wel eens. Verder ja, kijk, theologische opvattingen, ik vind gewoon dat je moet
respecteren hoe deze mensen zijn opgegroeid. Die zijn toch ook vaak opgegroeid
van 'zo is het', een stuk geborgenheid, veiligheid, van 'Nou, zoals het er staat zo is
het'. Maar tot je verassing merk je wel, ook via familieleden, dat soms de bewoners
die er wonen, en dat zeggen ze zelf ook vaak nog wel eens, zeker op groen, dat ze
toch ook meegegroeid zijn, dat ze niet stil zijn blijven staan. En soms heb je heel
ruimdenkende mensen. Dus daar heb je gewoon ook mee te maken. Maar goed,
binnen die diensten, ja , ik vind dat je toch wel eens zit met dat danken, omdat die
tegenstelling er vaak is. Mensen in de bijbelkring zeiden 'danken, God danken dat je
gezond bent.' Nou dat zegt dan iemand die hier zit, dan denk je van 'nou, nou'.
Terwijl aan de andere kant die familie tegen mij zegt 'krijg maar wat met je danken,
niks te danken, want ik vind het nogal wat dat hij of zij hier zit.' En dat wil ik dan
toch uit laten komen en ook dat mensen best een waarom-vraag en een schreeuw
mogen hebben naar God. Want uiteindelijk kun je dat lezen in de bijbel daar staat hij
mee vol. Dus ik denk dat je altijd moet proberen om toch de twee kanten te laten
horen. Maar ja, ik hoef hier niet allerlei theologische verwikkelingen op tafel te gaan
leggen, trouwens daar ben ik niet capabel genoeg voor, dat besef ik ook."
De nadruk ligt blijkbaar veeleer op een gevoelsmatige en empathische
benadering, waarbij teruggegrepen wordt op oude, vertrouwde woorden, teksten en
beelden, waarmee een herkenbare en vertrouwde sfeer opgeroepen wordt. "Deze
mensen moet je benaderen op hun gevoelens, dan kom je met ze verder, door via je
gevoel over iets te praten en ze ook op hun gevoelens aan te spreken, want dat leeft
nog heel sterk natuurlijk. Bijvoorbeeld begrippen als angst, verdriet en eenzaamheid,
vreugde ook hoor, vreugde en geluk... dat zijn begrippen die hebben alles met gevoel
te maken, dat speelt heel sterk bij ze. Je komt er gewoon achter dat je alleen maar
met verhalen, ook uit de bijbel en tekstgedeeltes waar gevoelens in voorkomen, dat
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je ze dan het meest benadert. En zo'n type ben ik zelf ook wel. Ik hou er heel erg van
om daar mee om te gaan, met het serieus nemen van mensen, gevoelens... en ik ben
zelf ook een gevoelsmens, meer dan rationeel eigenlijk. Dus ja, ik kan mijn ei wel
kwijt."
Er is een zekere spanning waarneembaar. Enerzijds wordt teruggegrepen op
oude, vertrouwde geloofsinhouden, waar de repressieve elementen omzichtig
uitgefilterd zijn, anderzijds wordt dit theologisch niet of nauwelijks ingekaderd.
Hoe wordt het andere personeel in het proces van geestelijke verzorging betrokken?
Het contact tussen de geestelijk verzorger en het verplegend en verzorgend
personeel maakt de indruk soepel te verlopen. Er is veel onderling overleg met hen
rondom praktische en organisatorische zaken als bijbelkringen en diensten,
kerstzangavonden etc. Ook benadert men incidenteel de geestelijk verzorger met
vragen of opmerkingen over bewoners. Bij aanvang van haar werkzaamheden heeft
zij dit bewust aangezwengeld en hierop blijvend geïnsisteerd. Dit betreft
bijvoorbeeld de tekst van een gebed dat een bewoner graag hoort, of de inrichting
van het stiltehoekje op afdeling groen. Ook bepaalde opmerkingen van bewoners of
vragen of wensen van familieleden geven soms aanleiding tot het inroepen van de
hulp van de geestelijk verzorger. Bijvoorbeeld voor een ziekenzalving, waarna
vervolgens de pater wordt ingeschakeld. Over dit soort zaken is uitvoerig contact
met de afdeling, het wordt ook opgeschreven in het logboek van de afdeling, zodat
in principe iedere medewerker op de hoogte is. Het eigen initiatief wordt duidelijk
door de geestelijk verzorger aangemoedigd en op verschillende wijzen
overgenomen, al naar gelang de betrokkenheid van het personeelslid en de cultuur
op de afdeling. Men gaat in het stiltehoekje zitten met een bewoner, er wordt uit de
bijbel gelezen of er worden bandjes gedraaid. Ze heeft de indruk dat hier over het
algemeen ontspannen mee wordt omgegaan, ook door niet-kerkelijke of nietgelovige personeelsleden. Wanneer iemand moeite heeft met een bepaalde vorm,
wordt er iemand bij geroepen die er meer in thuis is. Er blijken weerstanden te
bestaan. "Afgelopen week sprak iemand mij aan en zei: 'Ik heb zelf heel veel moeite
om de katholieke gebeden te bidden met de mensen en ik doe dat ook niet.' Dat loste
ze ook op door het aan een ander te vragen van wie ze wist dat die het wel doet.
Maar ze zei ook dat ze geen moeite had om uit de bijbel te lezen; 'Dat respecteer ik,
dat mensen dat zo gewend zijn en dat doe ik dan ook.' Maar die gebeden, dat ging
haar net wat te ver."
De knelpunten
De geestelijk verzorger doet haar werk met plezier, maar zou graag meer tijd hebben
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om het naar behoren te kunnen doen. De werkdruk is groot. Een ander knelpunt
brengt ze in verband met haar opleiding. Enerzijds was ze verheugd haar
voorganger, een universitair geschoold predikant, te kunnen opvolgen. Anderzijds is
ze van mening dat haar eigen opleiding, zelf is ze HBO geschoold, op enkele punten
tekort schiet. Er wordt weliswaar veel aandacht besteed aan praktisch pastoraat,
maar relatief weinig aan exegese en homiletiek (preekonderricht, DO). Hierdoor
vormen met name de kerkdiensten toch een zware belasting. Wel geeft ze aan veel
aan haar onderwijservaring te hebben.

MATHENESSERLAAN
In het huis aan de Mathenesserlaan in het centrum van Rotterdam is één geestelijk
verzorger werkzaam, ds. Matsier. Ze studeerde theologie in Groningen en Nijmegen.
In Groningen deed ze het kandidaatsexamen en volgde er de kerkelijke opleiding. In
Nijmegen voltooide ze haar doctoraal. Na vier en een half jaar als
gemeentepredikant haar brood te hebben verdiend, werkt ze nu 26 uur per week aan
de Mathenesserlaan en 6 uur per week in de psychiatrische woonvoorziening.
Het werk van de geestelijk verzorger
De werkzaamheden van mevrouw Matsier en die van mevrouw Vlasblom zijn in
grote lijnen vergelijkbaar. Toch is er ook sprake van grote verschillen en worden er
verschillende accenten gelegd. Dit heeft niet alleen te maken met de grote
cultuurverschillen tussen beide huizen, maar hangt eveneens samen met verschillen
in beleving en opvatting van het werk.
De formele overlegstructuur waaraan ze beiden binnenshuis deelnemen, komt
grotendeels overeen. Naast het multidisciplinaire overleg, houdt de geestelijk
verzorger regelmatig ruggespraak met de activiteitenbegeleiding en het verplegend
personeel. Ook aan de Mathenesserlaan wordt zij bijgestaan door kerkelijke
vrijwilligers. Niet alleen uit de gereformeerde kerk van Delfshaven, waaraan zij
ambtelijk verbonden is, en met welke De Rustenburg van oudsher een band heeft,
maar ook uit de hervormde gemeente in de buurt.
Om de bewoners met een andere religieuze achtergrond dan de christelijke,
van dienst te kunnen zijn, heeft ze ten behoeve van de geestelijke verzorging een
netwerk opgezet. Hiervan maken onder andere de imam van een moskee uit de buurt
en een pandit deel uit. De samenwerking met deze geestelijken staat nog in de
kinderschoenen en behelst voorlopig het uitwisselen van informatie over de
religieuze feesten, waar in huis aandacht aan wordt besteed. De contacten van de
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meeste islamitische of Hindoestaanse bewoners met hun eigen geestelijken, lopen
via de familie. De samenwerking met de predikant van de Evangelische
Broedergemeente is intensiever. Hij gaat op witte donderdag voor in een kerkdienst
in huis en leidt vaak begrafenissen van Surinaamse bewoners. Voorts zijn er
contacten met de kerken uit de buurt in verband met eventuele tijdelijke vervanging
van de geestelijk verzorger.
Het pastoraat is van een beduidend andere aard dan in Bergschenhoek.
Hoewel er veel bewoners moeilijk aanspreekbaar zijn door verzwakking of de
gevolgen van een beroerte, is een groot aantal helder van geest en goed in staat tot
het voeren van een gesprek. Het fysieke contact, het strelen, het aanraken en het
oogcontact spelen een minder grote rol in de gesprekken dan in Bergschenhoek. Het
contact met allochtone bewoners wordt vaak bemoeilijkt door de taalbarrière.
Stervensbegeleiding vormt weliswaar één van de zwaartepunten in het werk, maar
toch is de aanwezigheid van een dominee aan het bed, voor veel bewoners niet zo
vanzelfsprekend meer. Ook hier onderhoudt de geestelijk verzorger contacten met
familieleden van bewoners, zij het incidenteel. Het begeleiden van personeelsleden
komt bijna niet voor.
Evenals in Bergschenhoek, vormen aan de Mathenesserlaan de kerkdiensten en de
bijbelkring herkenbare en repeterende motieven in het weekritme van het huis. Drie
keer per maand gaat ds. Matsier voor in een kerkdienst. Eveneens drie maal per
maand wordt er op vrijdag een bijbelkring gehouden en één keer per maand een mis
die verzorgd wordt door een pater. Ook gaan de pater en de predikant gezamenlijk
voor in diensten. In de bijbelkring wordt een bepaalde tekst of een bepaald thema
behandeld. Dit thema kan bijvoorbeeld ontleend worden aan het kerkelijk jaar.
Behalve algemeen christelijke feestdagen kunnen ook specifiek roomskatholieke
gedenkdagen als Aswoensdag of Allerheiligen centraal staan. Eveneens nietchristelijke feesten worden behandeld. Zo is het mogelijk dat er rond het einde van
de Ramadan ook in de bijbelkring aandacht besteed wordt aan het suikerfeest.
Overigens wordt er ook op grotere schaal aandacht besteed aan nietchristelijke feesten. Hiervoor is drie jaar geleden de zogenaamde 'multiculturele
kalender' in het leven geroepen. Deze wordt door de geestelijk verzorger ontworpen
en hangt op het prikbord van elke afdeling. Behalve Kerstmis en Pasen staan hier
onder andere op: het Divali- ofwel lichtjesfeest (Hindoestaans), het Holi Phagwa
(Hindoestaans lentefeest), het suikerfeest (islamitisch) en het Keti Koti feest
(Creools feest ter herinnering aan de afschaffing van de slavernij). Aangezien er in
huis uitsluitend christelijke feesten echt gevierd mogen worden, wordt er aan de
andere feesten op bescheiden, educatieve wijze aandacht besteed. Er wordt getoond
hoe ze gevierd worden, zonder de leiding van imam of pandit, maar met de
bijbehorende hapjes en drankjes. Hierbij wordt een beroep gedaan op medewerkers
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in huis die, gezien hun culturele en religieuze achtergrond, vertrouwd zijn met deze
feesten. Ook wordt er wel eens een school uit de buurt ingeschakeld. Zo verleenden
kinderen van een islamitische school hun medewerking aan het suikerfeest en
kwamen kinderen van een christelijke school met palmpasen naar De Rustenburg.
De kerstdienst
De Rustenburg is opgetuigd met dennengroen, het meeste synthetisch, af en toe een
echte tak. Hier en daar flonkert een trosje of een strengetje lampjes. In de gangen, op
de afdelingen, in de huiskamers en het restaurantje is het rustig. Een bewoner die
geen belangstelling heeft voor de kerkdienst, sloft peinzend de gang van zijn
afdeling op en neer. Hij vertoont zich zelden in de huiskamer, die is hem te druk.
Zelfs tijdens de kerstviering. Een andere achterblijver slaat met grote, verschrikte
ogen twee hoogbejaarde, ruziemakende afdelingsgenotes gade, zijn handen houdt hij
krampachtig om de armleuningen van zijn rolstoel geklemd. De dames zitten elk aan
een kant van een tafeltje aan het raam en voegen elkaar, zwaar voorover leunend in
hun rolstoelen, nauwelijks verstaanbare verwensingen toe. Hun verzwakte stemmen
lijken wel aangepast aan de betrekkelijke rust die in huis is neergedaald. Aan de
bedrijvigheid voor aanvang van de kerkdienst is een einde gekomen.
Het is telkens weer een hele operatie om de kerkgangers, die verspreid over
vier verdiepingen het gebouw bevolken, met twee liften naar de begane grond te
transporteren. Vrijwilligers en medewerkers lopen af en aan, bewoners wachten
gelaten of uitgelaten voor de liftdeuren tot ze aan de beurt zijn. Beneden, in het
smalle gangetje tussen de lift en de COR, is het een kluwen van rolstoelen. Als deze
is ontward en bewoners, familieleden en enkele personeelsleden plaats hebben
genomen in de ietwat krappe ruimte, kan de dienst beginnen. De dominee heet
iedereen van harte welkom en stelt de nieuwe organist voor, met een krachtige stem,
die nog eens goed versterkt wordt door de geluidsinstallatie. En nog buigen enkele
bewoners zich voorover, met een hand aan het oor. Dan, met een iets plechtiger
intonatie: "Met z'n allen mogen we vieren, dat het licht geboren wordt, door de
geboorte van het kind Jezus in een stal in Bethlehem. Kerstmis is het feest van het
licht en daarom gaan we voordat we verder gaan met de dienst, kaarsen aansteken.
En ik lees bij elke kaars een klein gedichtje, dat ook in uw boekje staat." Een vrouw
met zilverwit haar, die eerst leek te slapen, begint driftig te bladeren. Haar
buurvrouw buigt zich naar haar toe, neemt met een elegant gebaar het boekje over,
slaat rustig de juiste bladzij op en geeft het aan haar terug. Ze knikt haar vriendelijk
toe en richt haar aandacht weer op de dominee. Duidelijk kritisch, argwanend bijna,
maar met zichtbaar genoegen zit ze te luisteren. Haar beide handen rusten
ontspannen op de handtas in haar schoot. Haar buurvrouw is weer tot bedaren
gekomen. "Eerste kaars, ik steek je aan, want het nieuwe licht breekt baan. De
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belofte, eens gegeven, doet ons alle dagen leven." Na de vierde adventskaars, wordt
ook de paaskaars aangestoken. "En de grote kaars mag branden gaan, want het licht
is opgegaan. Wie het horen wil, die hore: De Messias is geboren!" "Mooi hè!", roept
iemand achter uit de zaal. De dominee kondigt een lied aan: "En we gaan ook
zingen, van kaarsen en van licht, het lied dat de meesten van u goed kennen: 'Jezus
zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat..." Een stuk of zes bewoners haken
onmiddellijk in, en vullen aan, mompelend of iets luider: 'Dat wij zijn als kaarsjes,
brandend in de nacht.' Dan wordt er gezongen, slepend, en in uiteenlopende tempi.
Ook het 'Komt allen tezamen, jubelend van vreugde', dat na het openingsgebed
wordt ingezet, komt er moeizaam uit, ondanks de grote opkomst. Aan de inzet ligt
het niet, zij die nog kunnen zingen, zingen mee.
Tijdens de lezing is het stil. Onder een mijmerende sterrenhemel liggen
herders met hun schapen misschien al voor de tachtigste keer te wachten op wat
komen gaat... Dan laat de vrouw met het engelenhaar, haar boekje vallen. Het sein
voor nieuw gezang: "Eer zij God in onze dagen..."
De preek is kort, zonder veel omhaal en toegesneden op de bewoners:
"Het licht breekt door in een wereld vol geweld. Het licht breekt door in een wereld
van pijn en ziek zijn. Het licht breekt door in een leven van verdriet en eenzaamheid.
En we kunnen het daarom niet vaak genoeg horen. Het verhaal dat God bij mensen
wil zijn. Dat hij tussen mensen wil wonen. Dat hij naar ons toekomt in het kind
Jezus. Het kind dat deelt in onze duisternis..." "We mogen het kind van Bethlehem
zoeken, midden in lijden en ziekte, midden in alles wat ons terneerdrukt. En u mag u
koesteren in de veilige sfeer van bekende liederen. In de veilige warmte van het
bekende verhaal. In de veilige nabijheid van de kerststal en van de kaarsen. Een
rustpunt in de draaikolk van gebeurtenissen..." Het typisch katholieke besluit wordt
door enkelen meegepreveld: "In de naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest, Amen."
Na de preek wordt het wat onrustiger. De meditatieve klanken van het
elektronisch orgeltje moeten zwaar concurreren met geroezemoes, gekreun en
gekuch. Tijdens het slotgebed wordt het weer rustig. Het Onze Vader komt er
krachtiger uit dan de meeste liederen. Na de collecte wordt het "Stille nacht, heilige
nacht" door sommigen enthousiast en nog steeds gespitst meegezongen, door
anderen bijna werktuiglijk of half slapend.
In een jolige sfeer wordt de organist bedankt en het laatste lied
aangekondigd. "Tjonge, ik heb nog nooit zoveel gezongen als vandaag", merkt
iemand op, niet zonder ironie. "We hebben inderdaad heel veel kerstliederen
gezongen. En na de zegen gaan we nog het "Ere zij God zingen", ja staande kan niet
dus doe het maar zittend, zoals u zit, en met de stem die u hebt. Dat dringt heus wel
door tot God, ook al staan we niet."
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Het contact met de bewoners
De atmosfeer aan de Mathenesserlaan is wat drukker en rumoeriger dan in
Bergschenhoek. Ook de aanwezigheid van de geestelijk verzorger is hier wat minder
sterk voelbaar en lijkt meer ondergedompeld in de hectiek van het huis. Het contact
van de geestelijk verzorger met de meeste bewoners lijkt minder intensief dan in
Bergschenhoek. Zoals ze zelf aangeeft zijn de culturele verschillen en het
taalprobleem hierin een belangrijke factor. Wel wordt er in eerste instantie met
iedere bewoner contact gelegd. Hiertoe neemt ze zelf het initiatief. "Ik ga gewoon
kennismaken en zeggen wie ik ben. Bij sommige mensen merk ik meteen dat dat iets
oproept en dan in positieve zin van: 'Ik wil graag naar de kerkdienst of meedoen aan
de bijbelkring, of ik wil graag een gesprek.' Nou, dan gaat dat contact in die zin
verder en wordt het bij een aantal mensen ook heel intensief. Dus dan komen er
vervolggesprekken. Bij een aantal mensen stopt het ook eigenlijk bij het
kennismaken. Dan kan ik niet met ze praten vanwege de taalbarrière, of ze hebben
een adequate geestelijke verzorger van de eigen denominatie, of uit eigen land. Dus
dan stopt het wat mij betreft ook, wat de gesprekken betreft, tenminste."
Veel bewoners zijn getroffen door een hersenbloeding of kunnen door een andere
oorzaak niet of nauwelijks praten. Het non-verbale contact met deze bewoners blijkt
beperkt, maar niet zonder betekenis. Ironisch genoeg is dan ook het taalprobleem in
sommige gevallen minder acuut, de communicatie speelt zich op een ander niveau
af. "Dat is weer een andere categorie. Daar probeer ik zo nu en dan even bij te gaan
zitten... Gewoon even groeten... Er zijn ook islamitische vrouwen en die groet ik
ook. En dat vinden ze wel heel leuk. Er komt dus ook wel iets terug. En met die paar
woorden... met de islamitische groet... daar reageren ze op. Dat is in feite voor 90
procent non-verbaal. Dan hebben ze zoiets van: 'Ik ken jou'. Dat gebeurt met mensen
in wandelgangen en gewoon als ik de zaal op loop, en in slaapkamers en zo. Maar
dat is weer een heel ander soort contact dan een pastoraal gesprek voeren. Want dat
is een veel kleiner aantal."
Ze schat dat dit laatste met ongeveer een derde van de bewoners gebeurt. Het
blijkt sterk te wisselen en afhankelijk te zijn van de situatie waarin de bewoners
verkeren. "We hebben hier chronisch verpleegbehoeftige mensen, die hier dus heel
lang zijn. Tenzij ze heel snel overlijden. Wat dus ook kan. En we hebben hier
revalidatiebewoners, die hier kort zijn, die ook vrij snel weer naar huis gaan. Daar
heb ik geen langdurige contacten mee. Die besteden heel veel tijd en energie aan de
fysio-therapie, bijvoorbeeld. Want ze zijn er op gericht om weer heel snel naar huis
te kunnen. Je hebt dus twee categorieën mensen eigenlijk. En met de chronisch
verpleegbehoeftigen, die er ook langer zijn, krijg je langdurige contacten. En hoe
langer mensen in huis zijn, hoe zwakker ook eigenlijk het contact met de kerkelijke
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achterban, als ze die al hadden. Als mensen jaren in een verpleeghuis zijn, zwakt dat
vanzelf af. Dus komt er vanzelf meer op de geestelijk verzorger aan."
Behalve de individuele bezoeken op de kamers en slaapzalen, blijkt een
aantal contacten via de gemeenschapsruimte te verlopen, waar veel bewoners overdag verblijven. "Ik loop regelmatig de afdeling op. Van sommigen weet ik dat ze
jarig zijn of dat er wat gebeurd is. Je krijgt dat vanzelf weer terug. Of er gebeurt iets
rond de kerkdienst. Of daar kom ik nog weer op terug. Dat is dus ook een dankbaar
onderwerp. Dan kan ik even vragen hoe het was. En dan zijn er ook andere punten
van waaruit ik kan werken. En ik kan ook zeggen: 'Dan en dan komt de pater.' Dus
dan zijn er ook meer mogelijkheden om mensen ergens op te attenderen en terug te
vragen als ze bij mij op de activiteiten komen. Maar er zitten bij die dertig procent
ook mensen die, ik heb dat nog nooit precies nagemeten hoor, maar er zitten mensen
bij die niet in de kerkdienst komen. Die ik wel vrij regelmatig bezoek. En heel veel
gebeurt op de zaal waar een aantal bewoners bij elkaar zit. Dus gewoon de zaal
oplopen, en er is wat aan de hand, of ik zie wat of er gebeurt wat. En ik ga
vervolgens met een persoon daar over praten. Of soms ook wel met een groep
mensen aan een tafel."
Eveneens is er sprake van losse, incidentele contacten met bewoners die ze
verder niet regelmatig spreekt. "Ja, die zitten daar dan ook. Of ze beginnen ergens
over. Ik kom bijvoorbeeld de zaal op en er is een mevrouw heel erg onrustig... En ik
zie daar anderen op reageren. Of dan zeggen ze tegen mij: 'Kun je niet eens even
naar haar toe gaan, want ze maakt zo'n kabaal'. Zo ontstaat er ook spontaan wat."
Ook in de observaties is gebleken, dat dergelijke kleine, ongestructureerde
momenten van aanspraak of ondersteuning niet alleen op het individuele vlak, maar
ook voor de sfeer van betekenis kunnen zijn.
De omgang met levens- en geloofsvragen.
Op de vraag aan de geestelijk verzorger met welke geloofs- en levensvragen of
welke uitingen op dit gebied ze geconfronteerd wordt, antwoordt ze resoluut: "Heel
veel waarom-vragen. 'Waarom zit ik hier?' De zin van het lijden. 'Kan ik nog beter
worden?' Ik bedoel... de vragen naar de rol van God in het geheel. 'Als ik bid, word
ik dan beter?' 'Waarom doet God niks?' Of juist proberen troost te putten uit wat God
kan doen. Dus dat zijn eigenlijk de vragen die cirkelen rondom lijden, ziekte en
dood. En dan heel vaak gericht op wat mensen niet meer kunnen. Dan probeer ik
met de mensen te kijken naar wat hun steun en houvast geeft en naar wat ze nog wel
kunnen. Dus het zoeken naar elementen waar mensen kracht uit kunnen halen. Dat
probeer ik dan om te buigen."
Met wisselend resultaat weliswaar, toch meent ze over het algemeen aardig
in deze pogingen te slagen. Dit neemt overigens niet weg, dat haar af en toe een
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gevoel van machteloosheid bekruipt en de bemoediging haast een moedeloos
bezweren van de realiteit lijkt te worden. "Het lukt best vaak, denk ik. Ja... dat wil
niet zeggen dat dat de eerste keer al doorgedrongen is voor altijd. Vaak is het ook
een herhalen van hetzelfde. Zowel bij hen als bij mij. Maar ik zie het bij een aantal
mensen wel, zeker als ze naar de kerkdiensten willen komen is dat vaak wel
aanwezig: het zoeken naar houvast, het zoeken naar zin. Er zijn ook mensen waar ik
op stukloop. Op: 'Ja, maar ik kan niet lopen..., als ik maar kan lopen'. Wat ik ook
probeer aan te dragen. 'Maar ik kan niet lopen'. Dus dan ook een heel stuk
machteloosheid, dan kan ik op zo'n moment ook niks. Alleen maar laten zien dat ik
toch regelmatig naar hem kom...en hem niet oversla omdat hij zo moppert, of zo.
Maar dan bereik ik -tussen aanhalingstekens- niet veel. Dan slaat het terug op de
persoon zelf."
Er is een verschil tussen het contact met de mensen die weten dat ze met een
dominee van doen hebben en het contact met de mensen die dat niet weten. Dit
laatste kan trouwens te maken hebben met de psychische en verstandelijke conditie
van de bewoner. Het verschil komt allereerst tot uitdrukking in de wijze waarop ze
aan-gesproken wordt. "Mensen die mij kennen zeggen dominee. Anderen, zeker als
ze in een verder verward stadium zijn, zeggen 'zuster' of 'mevrouw'. 'Mevrouw' is
het ook bij mensen die gewoon niet veel hebben met het begrip 'dominee', die
nauwelijks weten wat dat is." Haar imago van dominee speelt volgens mevrouw
Matsier slechts voor een relatief kleine groep een belangrijke rol, voor de mensen
die de kerkdiensten en de bijbelkringen bijwonen. Toch heeft ze ook intensief
contact met sommigen van degenen die haar niet als dominee zien, die niet met dat
beeld zijn opgegroeid. De gesprekken hebben dan een ander karakter. "Meer in de
trant van: 'Ik kan mijn verhaal kwijt, er is iemand die luistert. Dat gaat dan
meespelen. Wat de psychologen en de maatschappelijk werkster ook doen. Iemand
heeft tijd om naar mij te luisteren en ik mag mijn verhaal kwijt. Ik hoef geen
therapie te doen, maar ik kan gewoon een stuk verhaal kwijt.' Dan ben ik ook heel
voorzichtig met bijbel of geloof. Dan is het intermenselijke contact veel duidelijker."
De wijze waarop 'de bijbel en het geloof' door de geestelijk verzorger ter sprake
gebracht worden, heeft soms het karakter van een tasten en een zoeken: "Ik probeer
zelf de eerste keer af te tasten in hoeverre mensen daar zelf iets mee hebben. Dus als
ik weet dat iemand duidelijk iets met kerk heeft en met geloof, dan gaat die persoon
er vaak zelf over vertellen. En dan kom ik er ook zelf vrij snel mee. Omdat ik het
gevoel heb dat het iets is wat hij of zij kent. Dan kan ik.... veel sneller op een oud
lied of een bijbeltekst, of een kerkelijk feest terugkomen, dan wanneer iemand daar
niets mee heeft, of waar hij weerstand tegen heeft. Het gaat dan om te peilen: Waar
dien ik die bewoner mee? Tenminste in het individuele contact. In de kerkdienst ligt
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dat nog weer wat anders." Blijkbaar is het zo nu en dan behalve een tasten en een
zoeken naar een houvast voor de bewoner, ook een zoeken naar een herkenbaar
ankerpunt in het gesprek als zodanig, een heuristisch principe waarmee het gesprek
zijn - voor beide deelnemers herkenbare - beloop kan krijgen.
Behalve van liederen of teksten, bedient de geestelijk verzorger zich in de omgang
met geloofs- en levensvragen ook van haar theologisch instrumentarium. Gevraagd
werd naar haar omgang met de vaak gestelde vraag naar de zin van het lijden of de
rol van God daarin. "Als ik merk dat iemand met de rol van God worstelt, dan
probeer ik een andere kant van God naar boven te laten komen. Dan zeg ik ook wel
hoe ik daar zelf in geloof. Dat God niet degene is die het lijden als straf toedient aan
de mensen. En dat lijden op zichzelf geen zin heeft. Dat God wel zin ziet in mensen.
En dat God ook alle mensen ziet. En ze niet overslaat als ze lijden, maar ze juist
extra kracht wil geven. Als ik zie dat mensen worstelen met God, probeer ik een
andere dimensie van God te laten zien, een steunpilaar in plaats van een tegenover,
niet iemand die je kwaad wil doen."
Het gebed heeft hierin een bijzondere en precaire plaats. "Als ik merk dat
mensen niet worstelen met God, maar wel met het lijden op zichzelf, dan probeer ik
God ook als iemand die kracht wil geven erbij te betrekken. Dan zal ik sneller
bidden. Want ik denk dat als iemand heel sterk worstelt met God, dan heb ik het
gevoel dat het gebed op dat moment te vroeg komt. Dan wil ik eerst met die persoon
bekijken... of het doordringt dat er ook een andere God is. Daar wil ik het dan eerst
over hebben. Bij de tweede ga ik sneller bidden of sneller een psalm lezen, als ik
merk dat die barrière er niet is."
Het lijkt vaak niet zozeer een kwestie van het voldoen aan een concreet
geformuleerde behoefte, maar veeleer van het aanvoelen, inschatten en creëren van
een bepaalde sfeer. Het is een sfeer die blijkbaar regie en initiatief behoeft, zeker
waar het gevoelige brandpunten in het gesprek als lezen en bidden betreft. "Meestal
stel ik het zelf voor, maar dan moet het wel adequaat uit het gesprek naar voren
komen. Ik sleep het er dus nooit bij. Zo van: 'Nou ga ik nog even lezen'. Ik moet wel
het gevoel hebben dat het past. En dan stel ik het vaak voor. En dan past het
ook...bijna altijd. Als ik bij iemand op de kamer ben, kijk ik ook of er foto's hangen,
of er iets anders ligt. Ik vraag ook wel: 'Hebt u een bijbel?' 'Hebt u een stuk tekst?'
'Wat zal ik dan lezen?' Of: 'Zullen we bidden?' Ik vraag het dus ook. Ik kijk wat
iemand om zich heen heeft. Ik kom ook nog wel eens met een oud lied. Omdat ik
zelf veel met liederen heb. Dus bijvoorbeeld: 'Er is een lied dat zegt...' Waar ik heel
veel mee doe is 'Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen.'
Bijvoorbeeld: 'Laten we eens kijken waar u gezegend bent?' En het is belangrijk om
dat vast te houden, om dat niet te vergeten. 'Tel ze alle en noem ze één voor één en
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bezing Gods liefde dan door alles heen.' Dat is voor mij een uitdrukking van mijn
theologische visie op alles. Dat Gods liefde bezongen kan worden juist dwars door
alles heen. Daar probeer ik dus heel veel mee te doen."
De eigen geloofsvoorstellingen van de geestelijk verzorger spelen dus een
grote rol in de gesprekken met bewoners met een christelijke achtergrond. Het
vinden van de juiste golflengte blijkt moeilijker bij bewoners zonder affiniteit met
kerk of geloof. Ze formuleert het aldus: "Als het er op aan komt vind ik die
gesprekken moeilijker. Als ze dus op een hele diepe laag komen. Dan heb ik het
gevoel dat ik minder instrumenten heb. Als mijn instrument van bidden als
krachtgever wegvalt, als mijn instrument van een oud lied noemen wegvalt, of mijn
instrumenten van een bijbeltekst of van godsgeloof, dan heb ik minder diepgaande
instrumenten. Het intermenselijke ligt toch minder diep dan het contact met God.
Dat laatste gaat voor mij het diepste."
Het blijkt een probleem dat niet alleen op het niveau van de individuele
gesprekken met de bewoners speelt, maar direct te maken heeft met de positie van
de geestelijk verzorger in het verpleeghuis. Ook in het contact met het personeel
loopt ze hier tegen aan. "Ik heb het gevoel dat het contact met God echt op de
existentiële laag ligt van het menselijk bestaan. Als dat contact met God er dus niet
is, kan ik ook niet zo diep op die existentiële laag komen. Ja, het is een beetje
moeilijk uit te leggen. Dat is ook één van de knelpunten die we hier in huis hebben.
Ik zit dus heel sterk op die existentiële laag. En door veel mensen, veel personeel
wordt dat als te diepgaand, als te ingewikkeld gezien."
Ze heeft overigens niet de indruk dat dit verschil in beleving voor de
bewoners een belemmerende factor is. "Ik denk het niet, nee. Omdat ik dan zelf veel
meer terughoudend ben om met het geloof aan te komen. We zitten gewoon op een
ander vlak. Maar toch heb ik zelf het gevoel dat ik het allerdiepste stukje mis. Maar
dat is misschien toch mijn geloofsovertuiging die dat toch ten diepste belangrijk
vindt. Maar ik heb niet het gevoel dat het de bewoners iets uitmaakt. Die kiezen dan
ook voor een luisterend oor, voor iemand die mee kan gaan tot op de ervaring. Want
op die ervaringslaag wil ik altijd proberen te komen. Wat voor geloof iemand nu wel
of niet heeft."
Van ideaal naar praktijk?
Uit het bovenstaande is al gebleken dat de soms diep beleefde theologische en
levensbeschouwelijke opvattingen van de geestelijk verzorger een problematische
rol kunnen spelen in haar functioneren. Zodra er geen sprake meer is van een
gedeeld en duidelijk herkenbaar taalgebruik, wordt haar positie minder duidelijk.
Paradoxaal genoeg lijken de bewoners hier het minst last van te hebben.
Niettemin kan ze toch veel van hetgeen haar beweegt tot uitdrukking
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brengen in haar functioneren, zij het met name voor een select gezelschap. "Nou, dat
lied wat ik net noemde. Wat voor mij toch een centrale rol speelt in mijn theologie,
is: tel uw zegeningen. Dat is eigenlijk ook het doel waar ik met mensen naar toe
probeer te werken. Bij een aantal mensen die bij mij in de kerkdiensten en
bijbelkringen komen, kan ik dat zonder meer kwijt. Tijdens die activiteiten, maar
ook als ik de mensen tussendoor zie, kan ik daar heel makkelijk mee aankomen. Dan
heb ik heel duidelijk het gevoel dat ik mijn opvattingen kwijt kan en ze accepteren
het ook. Zodat ik daar vervolgens ook weer opnieuw mee op weg kan. Dan is het
vrij vanzelfsprekend. Bij mensen die niks met God hebben, probeer ik het
intermenselijk contact, maar ik heb al minder sterk het gevoel dat ik per se iets met
die mensen moet... Ik heb het wel, maar minder uitgesproken."
Op de vraag of er dan soms sprake is van een verminderde betrokkenheid,
laat ze zich aarzelend uit: "Nou, een ander soort betrokkenheid. Minder... nou... ik
vind dat een beetje vervelend om te zeggen, voor mij loopt de diepste vorm van
contact via de godsdienst, via het geloof. En als dat er niet is, komen we op het één
na diepste punt. Ik zeg niet dat contact van mens tot mens niet belangrijk is, want
anders kan ik hier stoppen. Als ik niet iets met mensen zou hebben. Maar kan ik het
ten diepste kwijt? Dat kan ik alleen maar via de lijn van het geloof. Maar dan wel
het geloof in al zijn ruimte. Dat is voor mij dus heel oecumenisch en heel ruim.
Maar tegelijkertijd ook heel diep. Er zijn ook tal van dingen waar ik gewoon...
bijvoorbeeld, iemand is jarig... dan ga ik even feliciteren. Dat kan ik bij iedereen
doen. Iemand is uit het ziekenhuis gekomen. Kan ik even gaan kijken. Of er gebeurt
iets op de zaal, n'importe met wie... Dan ga ik er even naast zitten. Dat soort
wandelgangen-contact is ook heel belangrijk hier in huis. Maar dat is voor mij niet
het diepste, niet het meest uiteindelijke. Maar het hoort ook zeker bij mijn
levensbeschouwelijke opvatting. Gewoon alert zijn op wat er bij mensen speelt. En
dat stukje kan ik dan ook zeker kwijt. Maar het deel wat met het geloof te maken
heeft, is voorbehouden aan mensen die daar ook iets mee hebben. Ik ben vrij
terughoudend, als ik weet dat ze er niets mee hebben, laat ik het achterwege. Ook al
heb ik er zelf heel veel mee."
Opmerkelijk is de wijze waarop ze zich over deze belemmering heen zet.
"Nou, ik ga voor mezelf dan wel diep, maar ik kan het niet tot uitdrukking brengen
naar die bewoner toe, of naar die familieleden toe. Voor mezelf maak ik het dan wel
af. Ik kan ook bij mezelf zeggen: 'God wees mens. Hou hem vast.' En dat doe ik ook
wel. Ik denk dat ik anders stuk loop."
Over de kerkdiensten is ze enthousiast. Ze vormen voor haar een centraal onderdeel
van haar werk. "Daarin kan ik veel kwijt van mijn theologische opvatting. En ik vind
het ook leuk om daar creatief mee om te gaan. Ik volg heel duidelijk de gang van het
kerkelijk jaar. De liturgische kleuren. Ik laat ze ook zien. En ik merk ook dat het
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weer iets anders is dan het gesproken woord. Er is iets zichtbaar. Bij sommige
mensen dringt dat beter door. Als mensen doof zijn bijvoorbeeld, kun je beter iets
zichtbaars laten zien. Symboliek ondersteunt het woord. Ik heb altijd al veel met
liturgie gehad. Het was ook één van mijn vakken. Ik heb er altijd veel mee gedaan.
Dat is ook heel leuk. Ik probeer ook de verschillende kerkelijke denominaties aan
bod te laten komen. Dan kom je ook weer uit bij dat ruime geloof, dat ik toch wel
heb."
Net als in Bergschenhoek maken ook hier de katholieke bewoners een groot
deel uit van het bewonersbestand. Ook mevrouw Matsier houdt hier rekening mee in
de diensten en brengt dit nadrukkelijk in verband met haar theologische opvattingen.
"Als ik weet dat katholieke termen net iets anders zijn dan protestantse, dan zal ik ze
allebei noemen. Dus opstanding en verrijzenis. Als het een katholieke feestdag is, of
net is geweest, dan noem ik die ook. Ik probeer er ook altijd voor te zorgen, dat er
minstens één lied is dat niet oud-protestants is, maar dat de katholiek ook
zondermeer kent. We hebben net kerst gehad. Ik doe ook iets met de kerststal, die
laat ik ook zien. Een katholieke bewoner zal daar heel veel van herkennen en in
zien. Ik probeer dus altijd zoveel mogelijk denominaties er in die zin nadrukkelijk in
te betrekken. De mensen die in de kerkdienst komen, zijn ook heel verscheiden. En
in die zin kan ik mijn theologische opvatting kwijt, zij het in zeer eenvoudige vorm.
In tegenstelling tot de gemeente kun je hier niet exegetisch doorwrochte preken gaan
houden. Ik denk dat die eenvoud ook heel goed bij mijn theologie past. Dus in die
zin komt het wel weer goed samen." Het is duidelijk dat de ambivalentie die in de
gesprekken wel eens wordt beleefd, in de kerkdienst nauwelijks een rol speelt. Hier
heeft de geestelijk verzorger een voor anderen -en voor zichzelf- herkenbare positie,
binnen de kaders van een herkenbaar taalgebruik en een herkenbare liturgie, of een
liturgie met herkenbare elementen. Zo wordt er in de kerkdiensten ook wel eens
gebruik gemaakt van iconen, vooral omwille van een grieks-orthodoxe bewoner, die
de kerkdiensten regelmatig bijwoont. "Ik heb een paar keer een icoon, omdat ik zelf
thuis iconen heb, van huis meegenomen. Daar wijs ik dan op in de dienst. Ik laat
hem zien. En na afloop ga ik nog een keer speciaal naar deze man toe. Op iconen
reageert hij heel sterk. Veel meer dan op een gemiddeld protestants lied. Dat kent hij
ook niet. Dat zingt hij niet mee. Een icoon kust hij." De grieks-orthodoxe man blijkt
overigens niet de enige die er op reageert. "Er is ook nog een andere meneer, die
iconen heel mooi vindt. Dus dan ga ik ook naar hem toe en dan zie ik hoe hij er op
reageert. Zoals ik bij de man van de gereformeerde gemeente met de Statenvertaling
kom. Zo probeer ik met de verschillende denominaties iets extra's te doen."
Het ontspannen invoegen van elementen die vreemd zijn aan het
protestantisme, blijkt niet zo maar klakkeloos te gebeuren. De beleving van de
geestelijk verzorger zelf bij het verkennen van dergelijke mogelijkheden is geen
onbelangrijke factor. "Voor mijzelf is het al lang niet meer vreemd. Iconen. Ik ben er
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ermee... nou niet grootgebracht, maar toen ik studeerde ben ik vaak naar de
orthodoxe kerk in Groningen geweest. Omdat ik die wijze van liturgie vieren heel
mooi vind. Dus voor mij is het wel vertrouwd. Ook in het klooster in Zwitserland
waar ik mee verbonden ben, doen ze veel met iconen. Het past bij mijn spiritualiteit.
En ik heb het gevoel dat het dezelfde lagen aanboort als de liederen van Johannes de
Heer die ik laat zingen. Bij verschillende mensen dan. De één heeft iets met het
woord, de ander iets met zingen, een derde met iconen. Dus in die zin ben ik geen
standaard protestant. Daar zijn hier weer meer mogelijkheden voor dan in een
doorsnee gemeente."
Het lijkt inderdaad zo te zijn. Is het verpleeghuis een proeftuin aan het
worden, waar exotische en minder exotische liturgische gewassen met elkaar
gekruist worden? Het klimaat lijkt er tenminste geschikt voor. Net als in
Bergschenhoek valt ook hier de relativerende houding van veel bewoners op ten
aanzien van denominationele of religieuze verschillen. Is dit wijsheid, gekomen met
de jaren, tegelijk met een karrenvracht aan levenservaring, of is het tegelijkertijd een
houding die correspondeert met het wankele bestaan in een verpleeghuis, waar meer
zekerheden op losse schroeven zijn komen te staan?
Een kerkdienst in de specifieke context van een verpleeghuis behoeft dus de nodige
aanpassingen. Zowel naar vorm als naar inhoud. Het verschil met een kerkdienst in
een wijkgemeente wordt door mevrouw Matsier als volgt weergegeven: "Het is heel
belangrijk om aan te sluiten bij de ervaring van mensen. Dat doe ik in de gemeente
ook, maar hier nog meer. Hier zit minder uitleg bij, dat is korter. Wat ook een groot
verschil is, vind ik, is dat ik niet kan appelleren aan een gevoel van: 'Kom op, we
gaan er wat aan doen.' Maar het element van troost en bemoediging komt veel
sterker aan bod en is ook veel sterker aanwezig. Veel sterker dan samen werken aan
gerechtigheid, bijvoorbeeld. Ik zeg dus wel tegen mensen: 'Probeer om te zien naar
je buurvrouw of buurman', maar bij een groot aantal kan dat al niet eens meer. Wat
dan overblijft is de troost en de bemoediging die van God komt in al zijn simpelheid
en ook diepgang. Dat is iets waar ik heel sterk op inspeel. Wat tegelijkertijd ook heel
kernachtig is. Het duurt ook allemaal niet lang - de kerkdienst - ruim een half uur,
dan is hij ook afgelopen. Maar het is voor mij wel de kern van waaruit ik werk. Ik
ben er dus ook heel bewust mee bezig om deze heel zorgvuldig in elkaar te zetten. Je
moet niet denken: 'Ze weten het toch niet meer, dus doe ik maar weer hetzelfde. Dat
kan ik zelf ook niet verantwoorden. Mensen zeggen wel eens: 'Ach, dat zijn ze toch
wel weer vergeten.' Dat zal misschien wel en dat is dan jammer, maar dat ontslaat
mij niet van de noodzaak om er iets aan te doen. Om toch elke keer weer een liturgie
te maken en uit te delen. Ik wil dat die zorgvuldig, goed in elkaar zit en ook
theologisch goed."
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Wordt het andere personeel bij de geestelijke verzorging betrokken?
De geestelijk verzorger aan de Mathenesserlaan 'opereert vrij zelfstandig', zoals ze
zelf aangeeft. Het weinige begrip bij een deel van het personeel ten aanzien van haar
taakopvatting, is wellicht mede ingegeven door het stadse en weinig kerkelijke
klimaat in huis en de pluriformiteit van de gemeenschap die er gehuisvest is. Op de
patiëntenbesprekingen wordt er weliswaar het één en ander uitgewisseld, toch blijft
dit vrij beperkt. De positie van de geestelijk verzorger blijkt een vrij solitaire te zijn.
De knelpunten
Zoals reeds vermeld, is de ambivalente beleving van de gesprekken, zodra het voor
de geestelijk verzorger vertrouwde instrumentarium -het geloofsgesprek, het lezen,
het bidden- wegvalt, één van de knelpunten in haar functioneren. Slechts met een
klein deel van de bewoners kan zij zich in dit vertrouwde taalveld begeven. Voor hen
heeft zij een duidelijk (kerkelijk) imago, dat functioneert en waarin ze zich thuis
voelt. Voor anderen functioneert dit imago niet, ze hebben geen of een andere
voorstelling van de geestelijk verzorger. Ook blijken er fricties te bestaan tussen de
geestelijk verzorger en een deel van het personeel aangaande de opvatting over het
profiel van de geestelijke verzorging. De predikant aan de Mathenesserlaan heeft
een duidelijke ambtsopvatting, waar ze in het verpleeghuis niet erg goed mee uit de
voeten kan. "Ik ben ambtelijk verbonden predikant en ik vind dat ook heel
belangrijk. Ik heb ook gezocht om verbonden te kunnen worden aan een gemeente
hier. Ik moest daarvoor mijn hervormde signatuur inleveren en vervolgens
gereformeerd worden, om dat mogelijk te maken. Ik ben gereformeerd geworden om
bevestigd te kunnen worden. Voor mij ligt het zwaartepunt in het ambtelijk bezig
zijn in de kerkdiensten. Van daar uit bouw ik de rest van mijn werkzaamheden op.
Dat is voor mij het centrale cirkeltje van waaruit ik werk. En ik heb heel sterk het
gevoel dat dat aangevochten wordt, althans relatief onbelangrijk wordt gevonden."
Het heeft alles met de situatie in huis te maken. "Ik denk dat de mensen er
niets mee kunnen. Omdat men zelf niet kerkelijk is. En ook omdat de roep steeds
harder wordt om een geestelijk verzorger die alle denominaties en alle structurele
verschuivingen goed beheerst, die alle religies goed kan bedienen. En als dat niet het
geval is, ten minste signaleert dat mensen andere behoeftes hebben. En de
kerkdiensten bungelen er een beetje bij. Ik heb het gevoel dat het heel veel mensen
weinig zegt: ambt en kerk. Dat is voor mij één van de knelpunten. Bovendien heb ik
ook heel sterk het gevoel dat het de keuze van het bestuur was. Dat het bestuur niet
precies de keuzes van de werkvloer tot en met de locatiemanager, gehoord heeft."
Het beeld van de geestelijk verzorger als vliegende keeper voor alle in huis
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aanwezige godsdiensten en culturen, dringt zich op. Het profiel van de klassieke
dominee volstaat dan ook niet meer, volgens mevrouw Matsier. " Ik denk dat je met
een dominee, een protestants-christelijk geestelijk verzorger, hier niet meer uit komt.
Andere huizen die zo pluriform zijn als het onze kiezen ook voor een pluriform
bestand aan geestelijk verzorgers. Vaak is er een katholieke pastor of humanist
aanwezig, ook al zijn deze huizen van protestants-christelijke signatuur. En sommige
huizen, vooral in de psychiatrie, hebben ook een pandit en een imam voor een paar
uur in dienst. En ik denk dat een dienst geestelijke verzorging hier niet zou
misstaan." Een deel van het probleem zou misschien ondervangen kunnen worden
als het door haar opgezette netwerk nog wat geperfectioneerd zou worden, maar een
verschuiving van de functie van geestelijk verzorger in de richting van "coördinator
en bemiddelaar voor alle geloofsovertuigingen" lijkt haar niet opportuun. De
ambtelijke en pastorale kant van haar werk zou dan te veel in het gedrang komen.
Het samenwerken met interne collega's van diverse religieuze snit zou haar voorkeur
genieten.
Als ander knelpunt wordt de soms gebrekkige informatie over bewoners genoemd,
waar de geestelijk verzorger mee moet werken. "We krijgen kleine strookjes met
mutaties. Dus iedereen weet wat er aan mutaties is: overleden die en die; opname die
en die. Bij de therapeutische disciplines staat er het psychisch functioneren en het
ziektebeeld bij. Dat soort dingen weet ik dus niet. Dit krijg ik. En soms weet ik
helemaal niets. Dan moet ik het doen met wat ik zie en wat ik opmerk. En soms
vertelt de afdeling er iets bij, of zoek ik van te voren iets op. Maar ook niet altijd.
Dat ligt er dus ook aan wat ik van iemand hoor. En ook hoe het uitkomt. Soms kom
ik iemand al tegen terwijl ik daar niet bewust naar op zoek ben. Dan weet ik dus nog
niets." Het is een geluid dat enigszins dissoneert met het opgang makende idee, dat
de geestelijk verzorger de hele, unieke mens in beschouwing neemt en zich bewust
onthoudt van een medicaliserende en compartimenterende benadering. Goede
informatie over psychische en lichamelijke ziektebeelden zou het adequaat
functioneren van de geestelijk verzorger juist wel eens ten goede kunnen komen.
De belangrijkste verschillen tussen Bergschenhoek en de Mathenesserlaan zijn
duidelijk. Zowel wat betreft de positie van de geestelijk verzorger in huis, als de
beleving hiervan door het personeel en de geestelijk verzorgers zelf.
De plaats van de geestelijk verzorger in Bergschenhoek is duidelijker en
vanzelfsprekender dan aan de Mathenesserlaan. Weliswaar is zij niet 'bevestigd in
het ambt'. Toch vervult ze een rol die in hoge mate bepaald wordt door tamelijk
éénduidige verwachtingen, ontsproten aan de kerkelijke achtergrond en binding van
veel bewoners. Deze rol wordt echter vervuld binnen een proces waarin typische
aspecten uit diverse kerkelijke milieus, nieuwe verbanden met elkaar aangaan. En
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dit dan, op paradoxale wijze, ten behoeve van een herkenbare en vertrouwde sfeer!
Het is eveneens een rol waarin de geestelijk verzorger zich thuis voelt en waarvan de
authenticiteit gedragen wordt door haar persoonlijke invulling en door een voor
velen herkenbaar taalgebruik.
Wanneer deze herkenbaarheid wegvalt, wordt het imago en de plaats van de
geestelijk verzorger onduidelijker. Zowel voor de omgeving als voor de geestelijk
verzorger zelf. Het is precies het kerkelijke imago, waar de predikant aan de
Mathenesserlaan zo aan gehecht is, dat haar parten speelt. In het stadse, meer
geseculariseerde en multiculturele verpleeghuis, functioneert dit imago blijkbaar
slechts bij een beperkt aantal bewoners en medewerkers. Het levert een meer
solitaire en ietwat vervreemde positie op, die een soepele overschakeling naar
andere sferen dan de kerkelijke, bemoeilijkt. Er moeten grotere vertaalslagen
gemaakt worden.
Eveneens is duidelijk dat de begeleiding van familieleden van bewoners in
de psychogeriatrie een zwaarder accent krijgt dan in de somatiek.
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HOOFDSTUK 5

De dagelijkse geestelijke verzorging in
De Rustenburg

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de dagelijkse geestelijke verzorging. Hiermee
wordt in dit geval niet de professie van de geestelijk verzorger bedoeld, maar de
wijze waarop het personeel dat betrokken is bij de directe, dagelijkse zorg, met
geloofs- en levensvragen omgaat. Wordt er überhaupt over deze soort vragen
gesproken? De volgende vraag is: hoe komen deze vragen aan de orde? Hoe wordt
hierover gesproken? Tot slot wordt ingegaan op het contact tussen het verplegend en
verzorgend personeel en de geestelijk verzorger. Vooraf zal eerst geschetst worden
op welke manier het contact tussen personeel en bewoners/cliënten door het
personeel beleefd wordt. Dit geeft een schets van het zorgklimaat waarbinnen
geloofs- en levensvragen eventueel een plaats krijgen.

HET CONTACT TUSSEN PERSONEEL EN BEWONERS
Bergschenhoek
De relatie die personeelsleden hebben met bewoners is van verschillende zaken
afhankelijk. Ten eerste is die band afhankelijk van de karakters van de betrokken
mensen. Ten tweede wordt die band beïnvloed door het niveau waarop de bewoner
kan functioneren. Ten derde is in deze situatie belangrijk op welke wijze men
professioneel vorm geeft aan zorg.
In de gehouden interviews werd gevraagd naar het type contact dat
personeelsleden met bewoners onderhouden. Eigenlijk alle personeelsleden zeggen
dat de meeste bewoners een echte belangstelling voor hen hebben. Deze
belangstelling gaat veel verder dan wat voor die bewoners zelf van belang is. Uit de
volgende antwoorden blijkt wel hoe hartelijk het contact kan zijn: "Ja, het leuke hier
is dat je drie dagen vrij bent en dat je terugkomt en dat er mensen vragen hoe je het
gehad hebt. Wat je allemaal beleefd hebt eigenlijk. Ja dat vind ik heel mooi." Ook
zijn bewoners geïnteresseerd in het persoonlijke wel en wee van personeelsleden:
"Goh, ben je jarig geweest, wat heb je gehad?"
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De band tussen het personeel en bewoners kan heel hecht zijn. Toch bestaat er bij
sommige personeelsleden ook een zeker huiver voor een al te hechte band: "Je
probeert je niet te hechten, je probeert het echt niet. Maar ja, in sommige gevallen
kom je er achter dat je toch te dichtbij komt eigenlijk. Bij die bewoner." Voor
sommige personeelsleden is deze professionele afstand het gevolg van een
leerproces: "Ik heb voor mezelf heel duidelijk moeten leren om een grens te trekken,
van hier en niet verder. Want je weet dat deze mensen een keer komen te overlijden
en dan is het verdriet zo groot als je die band steeds verder gaat ontwikkelen. Dat
blijft toch altijd een aandachtspunt voor mezelf om daar een grens in te trekken."
Het zoeken naar een gepaste (emotionele) afstand is duidelijk van professionele
aard. Het blijkt ook in de opleiding besproken te worden. Sommigen hebben echter
weer ervaren dat je deze afstand ook niet moet overdrijven: "Nou, wat ik dus heb
geleerd, is dat je afstand moet bewaren. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen
bewoners en personeel. Maar in de loop van de jaren krijg je toch een bepaalde
band. Toch een beetje een persoonlijke band."
Onwillekeurig beleven veel personeelsleden het contact met bewoners toch
wel heel intens en nabij. Iemand beweerde zelfs: "Ik ga met ze om alsof ik mijn
eigen oma zou verzorgen." Met sommige mensen blijkt zelfs een soort
vriendschapsrelatie te ontstaan.
Op sommige afdelingen lijkt de band heel eenzijdig te zijn. Personeelsleden
hebben daar soms het gevoel dat de band vooral van hun kant bestaat. Dit geldt
natuurlijk vooral op afdelingen met mensen met verregaande vormen van dementie.
Dat het contact op sommige afdelingen moeilijk tot stand komt en vaak
eenzijdig is, is wel duidelijk. Die onduidelijke band kan sommige momenten toch
wel heel bijzonder maken: "Als ik een voorbeeld geven mag. Ik was bijvoorbeeld
vanmorgen iemand aan het wassen, krijg ik plotseling een zoen van iemand. Dat is
toch misschien een stukje herkenning of ben ik toch belangrijk voor die persoon. En
ik krijg daar in een keer een zoen voor. Of ik nou echt die persoon ben die zij in
gedachten voor zich heeft, dat is op dat moment niet belangrijk."
Juist doordat het contact met sommige bewoners steeds moeilijker tot stand komt,
blijkt de band met de familieleden van bewoners juist vaak sterker te worden. Zowel
personeelsleden als familieleden hebben hier baat bij. Familieleden hebben toch een
aanspreekpunt wanneer hun familielid als zodanig steeds verder wegglijdt. Een
voordeel voor het personeel is dat zij veel meer te weten komen over de bewoner.
De zorg kan dan worden aangepast aan de wensen die de bewoner zelf steeds minder
duidelijk kan uitdrukken. De band tussen het personeel en familieleden kan heel
sterk zijn. Het kan echter ook zo zijn dat mensen voortijdig afhaken omdat ze
helemaal geen contact meer kunnen krijgen met hun familielid. Om dit te
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voorkomen proberen personeelsleden soms de situatie van de bewoner uit te leggen.
"Je probeert uit te leggen dat het voor die mensen soms wel prettig is om er even
naast te zitten of de hand vast te houden, of te praten, het is toch een bekende stem
voor die mensen." Deze uitleg blijkt lang niet altijd voldoende te zijn: "Sommige
mensen haken echt af, die komen niet meer." Er zijn er echter ook die het contact
zelfs onderhouden als hun familielid allang overleden is: "Er komt hier bijvoorbeeld
weleens een vrouwtje, die komt helemaal uit Hoogvliet, met 'vervoer op maat'. Van:
'ja, ik kan jullie niet vergeten, ik kom even een bakje koffie drinken'. Dan neemt ze
een pakje koekjes mee. Dan gaat gewoon even het werk aan de kant en dan gaan we
er even bij zitten..." Hieruit blijkt dat contact tussen personeel en familie heel
belangrijk kan zijn.
Hoewel affecties en antipathieën in het dagelijks leven veelvuldig
voorkomen blijkt dit in de verzorging toch tot wat problemen te lijden. In elk
interview is steeds gevraagd of men de band met bewoners wel eens sterker of juist
minder sterk beleefde. Te verwachten was dat de band met mensen die maar kort in
de Bergschenhoek bleven veel oppervlakkiger beleefd werd dan die met langdurig
blijvende mensen. Dit bleek ook wel uit de gegeven antwoorden. Opvallender was
echter dat veel personeelsleden deze vraag in eerste instantie vaak op deze manier
beantwoordden: "Kijk, bewoners hebben hun voorkeur. Het personeel heeft ook zijn
voorkeur. Je kan het met de ene bewoner beter vinden dan met de ander. Dat weet je
als personeel ook van elkaar. Van 'oh die kan het beter met die vinden en die kan het
beter met die vinden'. Als je dat van te voren van elkaar weet, dan kan je dat ook een
beetje op elkaar afstemmen en daar gebruik van maken." Iemand anders drukte het
als volgt uit: "Ja de ene bewoner ligt je wat meer als de andere bewoner, dat zeker,
terwijl je eigenlijk geen onderscheid mag maken. Maar je zal niet aan de een minder
aandacht geven als de ander, maar je gaat wel gauw naar degene toe." Een ander
zegt het ook opvallend nadrukkelijk: "Ja, misschien is het niet echt netjes, maar ik
denk dat dat ook afhangt van de bewoner die je tegenover je hebt. Hoe sterk de band
is die je met iemand hebt, of iemand je ligt of niet. Het ziektebeeld dat mensen
hebben, of je daar goed mee om kunt gaan of minder goed mee om kan gaan. Dat
heeft er allemaal mee te maken eigenlijk toch wel. En de ene dag kan ik beter
reageren op iemand. Het is ook sterk afhankelijk van hoe je je zelf natuurlijk voelt."
De band verschilt niet alleen van bewoner tot bewoner. Het contact en de
band met een bepaalde bewoner kan ook van dag tot dag verschillen. Dit betekent
dat een verpleger of verzorger de ene dag wel goed met iemand kan werken en de
andere dag niet. Of de band sterker gevoeld wordt, kan ook afhangen van het tijdstip
op de dag en of het druk is of minder druk. "Als je avonddienst hebt, ben je al
sowieso met een klein groepje personeel. Je brengt de mensen ook persoonlijk naar
bed dan. Dat heeft ook bepaalde rituelen bij sommigen en dan heb je dus die band en
de tijd voor die bewoner om daar wat dieper op in te gaan."
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De band met mensen blijkt vooral extra sterk beleefd te worden als mensen
erg ziek zijn of kort voor hun overlijden staan. Ook voor het personeel is deze
periode belangrijk. De verzorging wordt intensiever. Juist deze intensiviteit blijkt
een later afscheid te vergemakkelijken. Ook het naar een begrafenis gaan blijkt de
verwerking van een overlijden te vergemakkelijken: "Zodat je het dan echt helemaal
afsluit. En dit is voor jezelf ook heel prettig". Deze periode kan ook eigen
levensvragen losmaken en de ambivalentie van het werk benadrukken zoals een
personeelslid vertelt: "Het is moeilijk, iemand ligt te lijden en gaat dood en dan zeg
je 'het is goed'. Maar aan de andere kant denk je 'waarom? 'Een naderend overlijden
kan de band met bewoners ook moeilijker maken. Herinneringen aan overlijdens in
het eigen leven spelen daarbij bijvoorbeeld een rol.
Vooral als mensen lang in het huis gewoond hebben is het toch elke keer
weer hard als iemand komt te overlijden. Vooral als er onverwacht veel mensen
achter elkaar sterven. Een personeelslid vertelt erover dat dit op zijn afdeling net
voor de kerst gebeurde: "Je moet kerstbomen gaan versieren, je moet het een beetje
gezellig gaan maken voor de bewoners. Nou, er vielen vier bewoners weg,
waaronder een paar karakteristieke bewoners die ook wat langere tijd hier waren, en
dat merk je dan, dat heeft zijn weerslag".
Een moeilijk punt is ook dat veel bewoners in de Bergschenhoek niet meer
uit kunnen drukken wat ze willen. Een personeelslid drukt dat uit door te zeggen: "Je
hebt een bepaalde machtsbasis, je kan doen en laten wat je wil. Aangezien bewoners
niet kunnen aangeven wat ze willen, moet jij dat voor ze doen. En voor mij
persoonlijk betekent dat je gewoon het allerbeste voor ze moet kunnen doen.
Ondanks dat mensen zich vaak moeilijk kunnen uitdrukken wordt toch 'goed kunnen
luisteren' als een belangrijk punt genoemd: "Wat ik heel belangrijk vind, is dat ze
zich kunnen uiten, al doe je gewoon niets, als je maar gewoon luistert naar wat ze te
zeggen hebben. Heel vaak is dat een heel verward verhaal. Maar ook daar moet je
uit kunnen halen wat de bewoner in feite bedoelt.
De Mathenesserlaan
Ook aan de Mathenesserlaan blijkt het contact met bewoners te verschillen in duur.
Ook hier wijzen personeelsleden op dat de duur van het contact met bewoners van
invloed is op de sterkte van een band die met iemand gevoeld wordt. Ook hier wordt
benadrukt dat het gemakkelijker is om met de één een band te krijgen dan met de
ander. Toch zegt iemand: "Over het algemeen ga je eigenlijk van ze houden en zij
ook van jou en ze missen je gewoon als je er niet bent".
Het probleem van de professionele afstand en van emotionele nabijheid bij
bewoners wordt vrij duidelijk onder woorden gebracht door een arts: "Ik vind
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naarmate je dus hier langer bent en een aantal dingen niet meer, ja, de eerste keer
zijn, maar toch een zekere routine krijgen. Een zekere emotionele invloed op jezelf
wordt daardoor minder.(...). En daardoor ontwikkel je, denk ik wel, professionaliteit,
maar die hoeft niet altijd gepaard te gaan met menselijkheid."
Het ernstig ziek zijn van een bewoner of het kort voor het overlijden staan
noemt eigenlijk iedereen als 'band-versterker'. De band kan ook juist op leuke
momenten heel sterk beleefd worden: "Als iemand erg ziek is, of een familielid valt
weg of er gebeurt iets ernstigs. Maar ook als het feest is of zo."
Een goede schets van de manier waarop zo'n band op een moeilijke maar
bijzondere beleefd wordt is het volgende: "Op een gegeven moment kreeg ik
klappen van een bewoner, en vloeken naar mijn hoofd geslingerd. Daar heb ik het
toen met de arts over gehad en met de psycholoog. Ik heb toen gezegd "dat heb ik
nog nooit meegemaakt, dat ze dat tegen me doet". En zij zeiden toen van: "Als ze
echt om iemand geven, daar gaan ze het eerst tegen tekeer".
Enkele punten in Bergschenhoek en aan de Mathenesserlaan vallen op. De meeste
personeelsleden zeggen dat de relatie met bewoners veelal gebaseerd is op
wederzijdse interesse. Het wederzijds-zijn van de relatie is overigens wel
afhankelijk van de mentale staat van de bewoner. Ten tweede kan ook een lichte
huiver gesignaleerd worden voor een al te hechte band. Deze huiver kan te maken
hebben met een derde punt namelijk dat het contact net voor een overlijden vaak
intensiever en de band met mensen daardoor sterker wordt. Een als 'al te hecht'
beleefde band zou dan kunnen resulteren in het 'mee naar huis nemen' van je werk.
Dit is natuurlijk een van de grotere problemen voor professionele zorgverleners. De
band met de zogenoemde cliënt moet niet te professioneel en beroepsmatig zijn,
maar moet ook weer niet verworden tot 'gewoon' menselijk contact. Het contact dat
een verpleegster of verzorger met iemand heeft is niet van hetzelfde gehalte als het
contact met de echtgeno(o)t(e), kinderen, vrienden en overige familie.
Het haast verontschuldigende antwoord dat de band met sommige mensen sterker en
met andere mensen minder sterk lijkt ook zijn basis te hebben in dit zorg-probleem.
Er lijkt een angst te bestaan dat iemand die aardig is (of lijkt) meer aandacht en zorg
zou krijgen dan een minder aardig iemand. Dit is echter nog maar de vraag.
Misschien zijn mensen in de zorg-sector wel zo gericht op een eerlijke verdeling van
de zorg, dat men juist een stap harder doet voor die mensen die men minder 'mag'.
Wat je uit het voorgaande in ieder geval kunt opmaken is dat er veelal een heel
persoonlijk contact met mensen bestaat. Personeelsleden denken na over de relatie
die ze met specifieke bewoners hebben. Ook wordt stilgestaan bij de relatie met
bewoners in het algemeen. Als het hier geschetste beeld juist is, valt te verwachten
dat er ook ruimte is voor gesprekken over de diepere dingen van het leven. Het is
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echter maar de vraag of het voorgaande juist is. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn,
dat men wel van goede wil is om met mensen over bepaalde zaken te praten, maar
dat daarvoor eenvoudigweg de tijd ontbreekt.

GELOOFS- EN LEVENSVRAGEN
Bergschenhoek
Er zijn personeelsleden die vragen tegenkomen op het gebied van de zin van het
leven. Vragen van mensen die "niet meer willen leven of de zin van het leven niet
meer zien zitten". Soms informeren bewoners ook naar de eigen angsten
-bijvoorbeeld voor de dood- van personeelsleden. Hier wordt verschillend mee
omgegaan. De een probeert mensen bemoedigend toe te spreken: "Gewoon er over
praten, door te zeggen van 'Goh, je hebt gedaan wat je kon. Je hebt gezorgd voor je
man en voor je kinderen, en je hebt geen nare dingen gedaan. God vergeeft toch een
hoop dingen'. Dat soort dingen. Ik weet ook niet wat boven is."
Misschien heeft het wel of niet tegenkomen van geloofs- en levensvragen
wel te maken met de eigen houding ten opzichte van die vragen. De een lijkt de
vragen juist heel vaak tegen te komen: "Ja, heel vaak.... Bang zijn voor de dood.
'Broeder kom ik in de hemel of de hel?' Dat zijn vragen die ze vaak hebben, even
kijken hoor: 'Als er nog een god is, waarom haalt die me dan niet bij zich?"
Lang niet iedereen komt echter vragen tegen op het gebied van het geloof:
"Wel eens dat ze vragen van 'Goh... ben je ook zo bang om dood te gaan?', dat soort
dingen, maar niet specifiek over het geloof." Anderen komen deze vragen ook
weinig tegen, maar proberen zelf uit te vinden of mensen interesse hebben voor
religieuze uitingen. "Ik kan me herinneren dat ik wel eens aan een mevrouw
gevraagd heb of ze in God gelooft, of ze... en dan probeer ik ze toch vaak, ja zeg
maar... Ik heb zoiets van: als je in God gelooft heb je toch een paar dingen om je
misschien aan vast te houden, weet je wel en daarom heb ik zoiets van: als je hier zit
en je weet niet meer wat of hoe of... ik bedoel... als je dan nog een geloof hebt,
misschien dat je daar nog een beetje kracht uit kan halen, hoop uit kan putten."
Een personeelslid stelt dat begrip voor bepaalde geloofs- en levensvragen vaak
gerelateerd is aan eigen ervaringen: "Het heeft wel te maken denk ik ook met je
eigen levenservaring, daar ben ik wel van overtuigd. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk,
ik ben nu veertig jaar, tot mijn drie, vierendertigste had ik nog niet zo gek veel
meegemaakt. Ik ben nu in twee jaar tijd mijn schoonmoeder, een zwager en een
schoonzus kwijtgeraakt. Dat vormt je dan toch op een of andere manier, want daar
ben je heel erg bij betrokken, ook voor jezelf, met een stuk rouwverwerking en dan
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weet je dat toch een beetje mee te nemen in gesprekken met bewoners. Dan merk je
toch dat het dan ook wat gemakkelijker praat, want je weet wat iemand voelt en
doormaakt. Het is denk ik heel belangrijk wat je zelf hebt meegemaakt."
Ook komt men vaak praktische vragen op het gebied van het geloof tegen.
Bijvoorbeeld de vraag om ziekenzalving, bidden en kerkgang. Deze soort vragen
wordt soms ook verwoord door de familie van een bewoner. Uitingen op het
religieuze vlak komt men vaak tegen: "Ja dat hebben we dan wel: als mensen dan
alleen op een kamertje liggen, dan doen we vaak kerkelijke muziek aan, als ze dat
op prijs stellen. Op een cassettebandje hebben we kerkelijke liederen..."
In de Rustenburg blijkt veelvuldig gebruik gemaakt te worden van cassettebandjes
met daarop een of andere religieuze uiting. Zo gebruikt men de genoemde bandjes
met religieuze muziek. Daarnaast staan er soms ook gebeden op de band. Deze
gebeden worden dan bijvoorbeeld voor een maaltijd afgedraaid. Veel
personeelsleden geven er blijk van weinig met die gebeden of de gedraaide muziek
op te hebben: "Nee, ik ken ze niet. Ja, ik ken ze nu van hier, maar niet van vroeger...
Ik ben wel katholiek opgevoed maar op zich doe ik daar niet echt heel erg veel meer
aan, moet ik zeggen. En dat is soms best jammer. Er zijn hier trouwens mensen die
ze wel kennen... die liedjes van vroeger. En dat vinden de bewoners wel heel fijn,
om oude liedjes te zingen, van vroeger. Maar dit soort bijbelse liederen... nee, die
ken ik niet."
Ook het werkelijk meebidden met iemand blijkt voor problemen te zorgen: "Ja,
soms vind ik het wel eens moeilijk, we hebben nu een Surinaamse dame en die stelt
het altijd heel erg op prijs om met haar te bidden. Maar ik ken heel dat Surinaamse
gebed niet. En dan is het dus wel heel moeilijk."
Ook brengen religieuze activiteiten soms praktische problemen met zich mee.
Wanneer een bewoner zich een gebed herinnert, wordt dit soms lang herhaald. Dit
kan zelfs inhouden dat een bewoner bijna niet aan eten toekomt: "Nou we hebben
een dame bij wie het wel eens gedaan wordt (bidden GL). Maar die blijft dan ook
bidden. Zodra ze dan het eerste regeltje weet, dan zal ze alles opzeggen en dat blijft
ze dan herhalen. Tijdens de maaltijden zit ze nog steeds te bidden."
Geloofs- en levensvragen worden soms heel praktisch gezien als een vraag om een
stukje uit de Bijbel te lezen. Ook dit komt niet iedereen tegen. Op de vraag of hij of
zij wel eens geconfronteerd werd met geloofs- of levensvragen antwoordde iemand:
"Nee, er heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd van 'Wil je alsjeblieft een stukje
uit de Bijbel voorlezen? 'Ik zou dat graag doen, maar het wordt niet gevraagd. De
familie komt er ook niet mee, of de familie doet het zelf." De gevoeligheid voor
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vragen over praktische geloofsuitingen als bidden en Bijbel lezen lijkt echter niet
voorbehouden te zijn aan mensen die christelijk zijn of tenminste christelijk
opgevoed zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit dit antwoord: "Er is wel eens een bewoner
die vraagt of je met haar wilt bidden bijvoorbeeld. Daar zal ik dan altijd heel eerlijk
in zijn. Kijk als iemand wil bidden ... dat vond ik in het begin altijd heel moeilijk,
want ja, ik ben zelf niet gelovig en dan... aan de andere kant, je weet dat het een
christelijk huis is, er wordt wel wat van je verwacht, vind ik tenminste. Zo kijk ik er
tegenaan. Dan is het vind ik een onderdeel van de zorg die je biedt, als je dan toch
met iemand gaat bidden." Dit personeelslid laat dit soort vragen nadrukkelijk vanuit
de bewoners zelf komen. Hij of zij biedt praktische bijstand en bidt bijvoorbeeld
mee als hierom gevraagd wordt: "... ik zal nooit met spreuken of termen aankomen
die echt letterlijk in de Bijbel vermeld staan, want die weet ik niet. Dus dan gaat het
altijd met mijn eigen woorden en dan zijn het ook meer woorden omdat ze op dat
moment bijvoorbeeld verdriet hebben, een stuk steun zoeken."
Mathenesserlaan
Ook aan de Mathenesserlaan vinden we verschillende geloofs- en levensvragen
terug die we ook al in de Bergschenhoek tegenkwamen. Opvallend is dat ook hier de
diepere vragen vooral op het vlak van de levensvragen liggen. Mensen vragen
bijvoorbeeld: "Wat heb ik nog?". Dat komen mensen wel vaak tegen. Ook het gevoel
van "Ik hoef niet meer" wordt regelmatig gesignaleerd.
Aan de Mathenesserlaan wordt euthanasie of levensbeëindiging vaker
expliciet in verband gebracht met geloofs- en levensvragen dan in Bergschenhoek.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat bewoners zelf vragen en wensen
hieromtrent nog helder naar voren kunnen brengen. Sommige personeelsleden
menen een kentering te kunnen waarnemen in de manier waarop deze problemen
worden tegemoet getreden. Een personeelslid heeft het gevoel dat er minder
eenduidig over bijvoorbeeld euthanasie gesproken wordt. Dit houdt, in tegenstelling
tot wat je misschien zou verwachten, in dat de vorm die hiervoor gekozen wordt
bespreekbaar is geworden: "Ja, vroeger werd er door een bewoner wel eens gezegd:
'Maak er maar een eind aan. Doen jullie het maar, spuit me maar...' Maar wat nu ook
bespreekbaar wordt de laatste tijd is: 'Ik wil niet meer, ik eet niet meer, ik drink niet
meer, laat me maar doodgaan'. Daar wordt de laatste jaren heel goed naar geluisterd,
vind ik, door alle disciplines die er zijn".
Echt veel geloofsvragen komt men niet tegen: "Ik merk het weinig. Meestal
moet je toch, ook als mensen met zichzelf in de knoop zitten, als ze het moeilijk
hebben, en dan met ons er niet over willen praten. Dan merk ik zelf, dat ik het dan
zelf aan moet bieden: 'Wilt u een gesprek met de dominee, of de pastoor of wie dan
ook'. Dat iemand bijvoorbeeld uit zichzelf vraagt om een geestelijk verzorger maakt
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men weinig mee. De een heeft het nog nooit meegemaakt en iemand anders zegt het
drie keer te hebben meegemaakt. Ook wordt er gerept van te weinig tijd om werklijk
op diepere vragen in te gaan. Daarvoor zien sommige personeelsleden wel een rol
voor de geestelijk verzorger weggelegd. Sommigen blijken echter toch ruimte te
vinden voor een dieper gesprek. Zij laten dan bijvoorbeeld een wasbeurt wat
uitlopen en gaan dan wat dieper in gesprek met een bewoner: "Babbeltjes maak ik
wel. Want kijk, als je echt met iemand wilt praten, dan kan je het ook tijdens het
wassen doen. Bij mij gebeurt het meestal tijdens het wassen. Soms komt het er dan
op neer: 'He, je bent te traag, of je blijft te lang bij een bewoner', maar op dat
moment vind ik dat de persoon mij even nodig heeft".
Zoals we hebben kunnen zien in Bergschenhoek vinden veel mensen het
moeilijk om te gaan met rituelen als bijvoorbeeld bidden. Toch wordt er op dat vlak
zo nu en dan een opmerkelijke betrokkenheid aan de dag gelegd en worden er
individueel bijzondere initiatieven genomen. De eigen kerkelijke of religieuze
achtergrond speelt hierin vaak een rol van betekenis. Een katholiek personeelslid
geeft aan dat ze voor mensen bidt, wanneer ze 'slecht liggen'. "Als ik dienst heb en
de persoon is overleden of ligt slecht, dan bid ik want dan denk ik: 'Dat hebben die
mensen ook nodig, niet alleen eten en drinken'." Het personeelslid benadrukt
overigens dat ze het niet laat merken aan de patiënt. Toch neemt ze er soms een
minuutje de tijd voor. Soms probeert iemand om actief een gesprek aan te knopen
over het geloof: "Ik kan bijvoorbeeld op een kastje een bijbel zien liggen. Ik zeg
dan: 'Goh, leest u de bijbel?' Of ik hoor van mensen dat ze heel duidelijk bidden dat
het voor andere mensen zichtbaar is. Ik zeg van 'Goh, ik begrijp dat u ook bidt.' Dat
je op die manier contact zoekt."
Geloofs- en levensvragen: conclusie
De geïnterviewde personeelsleden verstaan de vraag of zij geloofs- en levensvragen
tegenkomen elk op hun eigen manier. De een denkt meer aan diepere geloofs- en
levensvragen. De ander denkt eerder aan praktische religieuze gewoonten als bidden
en bijbel lezen.
Sommige personeelsleden voelen zich geroepen actief mee te doen en te
helpen met de invulling van praktische rituelen en gewoonten. Hierbij lijkt de
scheidslijn niet per se te lopen tussen mensen die zich wel of niet gelovig of
godsdienstig noemen. Deze hulp kan bestaan in het voorlezen van een stuk uit de
bijbel of het bidden/voorlezen van een bekend gebed. Iemand die zichzelf ongelovig
noemt, blijkt wel -zij het in eigen woorden en alleen als iemand er om vraagt- te
bidden met patiënten. Vragen die hierbij opkomen is: moet dit van alle medewerkers
in de Rustenburg verwacht kunnen worden? Of probeert iemand op deze manier, hoe
goed bedoeld ook, een kloof te overbruggen, die bijna niet overbrugbaar is?
93

Het niet kennen van bepaalde gebeden blijkt soms als probleem gevoeld te
worden. Dit geldt bijvoorbeeld bij mensen die gebeden kennen die niet in het
Nederlands zijn. Als er problemen zijn rond godsdienstige/kerkelijke taal wordt de
dominee genoemd als deskundige waarnaar verwezen wordt. Wellicht ten
overvloede: dit lijkt niet aan de orde van de dag te zijn. Het wel of niet begrijpen van
deze taal werd door iemand een gevoelskwestie genoemd. Echte onbeholpenheid of
verlegenheid op dit gebied valt bij bijna niemand duidelijk te constateren.
Op sommige afdelingen komen vragen rond leven en geloof meer van
familieleden dan van bewoners zelf. Dit zijn vaak vragen betreffende de kerkgang en
het bidden. De gecompliceerdheid van de vragen lijkt onder meer afhankelijk van
het niveau waarop bewoners functioneren
Hoewel dit niet voor iedereen geldt, komen veel personeelsleden geloofs- en
levensvragen tegen bij bewoners. Er zijn vragen naar de zin van het leven dat men
leidt (en lijdt). Ook zijn er vragen met een godsdienstige oorsprong: 'Waarom neemt
God mij niet tot zich?' Ook de vraag om samen te bidden blijkt voor te komen.
Minder gehoord lijkt de vraag om een stukje uit de bijbel voor te lezen. Veel
personeelsleden hebben het over bandjes met christelijke muziek waarnaar sommige
bewoners graag luisteren.
De gesignaleerde geloofs- en levensvragen kunnen als volgt worden samengevat.
Ten eerste komen personeelsleden vragen tegen over de zin van het leven. Ook
komen er zo nu en dan vragen naar waarom God iets wel of niet doet. Bij sommigen
blijkt angst voor de dood ook nog samen te hangen met een angst voor wat er na dit
leven gebeurt.
Ook komt men meer praktische vragen tegen die iets te maken hebben met
godsdienst of levensbeschouwing. De vraag om te kunnen bidden blijkt nog het
meest voor te komen. De vraag (aan personeelsleden) om een stukje uit de Bijbel te
lezen komt wel eens voor, maar heel weinig. Ook komt men de vraag tegen om de
zondagse kerkdienst te kunnen bijwonen. Daarnaast wordt er heel soms via de
verpleging of artsen gevraagd om stervensbegeleiding of ziekenzalving door een
geestelijk verzorger. Een opvallend punt -zeker voor een protestants-christelijk huisis dat de meeste medewerkers slechts een facilitaire (voorzienende) rol menen te
kunnen spelen bij religieuze uitingen. Een bandje met een liedje of gebed erop in
een cassetterecorder doen, wil nog wel. Echt meedoen blijkt voor de meesten net een
stapje te ver. Wat de onderzoeker -tot zijn eigen verbazing- verder is opgevallen is
dat hij nauwelijks een verlegenheid of onbeholpenheid tegen is gekomen ten
opzichte van geloofs- en levensvragen.
Dat personeelsleden vragen tegenkomen bij bewoners is wel duidelijk. De
frequentie waarmee vooral diepere geloofs- en levensvragen aan de orde komen
blijft vooralsnog onduidelijk.
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Het contact met de geestelijk verzorger
Het is interessant om te kijken hoe tegenwoordig 'gebruik' gemaakt wordt van de
diensten van geestelijk verzorgers. In de Rustenburg zijn alleen protestantse
geestelijk verzorgers aan het werk. Soms komen er echter ook geestelijk verzorgers
van buiten. In ieder geval komt zo nu en dan een rooms -katholieke geestelijke.
In de Rustenburg bestaat bij bewoners -zij het tot op zekere hoogte- behoefte
aan bijstand bij geloofs- en levensvragen. Zoals we gezien hebben kan deze bijstand
vaak gegeven worden door het 'gewone' personeel. In lang niet alle gevallen is
daarbij een geestelijk verzorger nodig.
Een opvallend punt in de gehouden interviews met personeelsleden is dat de
antwoorden op de vraag naar het contact met de geestelijk verzorger nogal bondig
zijn. Hieruit kun je de voorzichtige conclusie trekken dat dit contact in ieder geval
meestal niet erg intensief is. Dit blijkt zowel in de Bergschenhoek als aan de
Mathenesserlaan. Mensen vragen niet zo gauw via een verpleegster of arts om de
geestelijk verzorger. Het komt ook niet vaak voor dat iemand uit zichzelf voorstelt
om eventueel de hulp in te roepen van de geestelijk verzorger. Als die hulp al wordt
ingeroepen kan dat gaan over ziekenzalving, of gewoon contact met een dominee.
Dit laatste vaak in verband met een ernstige ziekte of een naderend sterven.
Als het nodig is geven de meeste van de geïnterviewde personeelsleden aan
die hulp ook in te zullen roepen. Men geeft echter ook aan dat de geestelijk
verzorger veelal zelf wel zorgt dat dit contact met bewoners tot stand komt. De rol
van bijvoorbeeld verpleegkundigen en artsen daarbij is dan dus niet zo groot.
Enkele personeelsleden geven wel aan dat zij soms vragen bij bewoners
tegenkomen waarbij ze menen de hulp van de geestelijk verzorger nodig te hebben.
Een personeelslid zegt bijvoorbeeld: ''En daar waar het mijn pet te boven gaat, zal ik
altijd de geestelijk verzorger waarschuwen om te vragen of hij eens langs wil
komen". De geestelijk verzorger wordt ook wel eens ingeroepen bij het vinden en
begrijpen van woorden voor een gebed. Door enkelen is de dominee wel eens actief
gewezen op de behoefte aan gebed bij mensen.
Vooral uit de interviews aan de Mathenesserlaan blijkt dat men het idee heeft
dat de dominee/geestelijk verzorger vroeger op een duidelijkere manier naar voren
trad. Aan de ene kant wekt men de indruk dat men dit toen beter vond. Aan de
andere kant heeft men geen duidelijk beeld van de taak van de geestelijk verzorger.
Al wordt wel gezegd dat hij of zij goed moet kunnen luisteren. Soms lijkt men het
belang helemaal niet meer te zien: "Ik merk eigenlijk meer dat de mensen voor het
eten gaan bidden en 's zondags naar de kerk gaan, dat is mijn ervaring. Voor de rest
vind ik het een zwak onderdeel eigenlijk." Later zegt dezelfde persoon
verduidelijkend: "... wat ik vroeger meemaakte met de dominee, maar dat was een
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andere tijd, ging de dominee heel vaak, en dat vond ik hartstikke leuk, ging de
dominee vaker met de mensen praten. Dat is nu heel anders. Die dominee sprak met
de mensen. Het is heel anders geworden. Niet omdat de dominee niet wil, maar het
is anders geregeld. Vroeger deed de geestelijk verzorger 'iets' goed wat nu een beetje
gemist wordt." Gevraagd naar de taak van de geestelijk verzorger zegt dezelfde
persoon: "Ik weet niet wat die taak is, maar in ieder geval zie ik de dominee heel
vaak op de etage, dat wel. Ik zie de geestelijk verzorger nu een stuk minder.''
Er zijn personeelsleden die zeggen helemaal geen contact te hebben met de
dominee. Die gaan dus ook niet naar de dominee toe als geloofs- of levensvragen
gesignaleerd worden. Anderen schakelen de dominee juist weer wel in bij moeilijke
geloofs- en levensvragen. De frequentie daarvan blijft echter vooreerst onduidelijk.
Sommigen blijken bij de geestelijk verzorger om materiaal gevraagd te hebben over
bepaalde onderwerpen. De geestelijk verzorger heeft hier toen in voorzien. De
geestelijk verzorger wordt door bepaalde personeelsleden wel gezien als deskundige
op het gebied van de kerk en van de religieuze achtergrond van mensen.
CONCLUSIE
In veel gevallen signaleren personeelsleden de vragen van bewoners op het gebied
van het geloof en het leven. De een is hier natuurlijk gevoeliger voor dan de ander.
Door sommigen wordt de dominee als deskundige gezien, waaraan ook vragen op
dit gebied kunnen worden voorgelegd. De geïnterviewde personeelsleden zeggen dat
ze zelden of nooit contact opnemen met de geestelijk verzorger voor zichzelf. De
geestelijk verzorger lijkt hier niet voor te worden beschouwd. De geestelijk
verzorger is er voor de bewoners. Alhoewel in beide huizen van de Rustenburg een
goede sfeer heerst waarin ook voor geloofs- en levensvragen ruimte zou moeten
kunnen zijn, lijkt de gevoeligheid voor deze vragen sterk afhankelijk van het
betreffende personeelslid. Personeelsleden met een gevoeligheid voor deze vragen
lijken iets meer geneigd om eventueel eens een keertje de geestelijk verzorger te
raadplegen. Over het algemeen moet echter gezegd worden dat dit weinig voorkomt.
Bovenal valt op dat personeelsleden geen duidelijk beeld hebben van de invulling
van de taak van de geestelijk verzorger. Het zinvol achten van geestelijke verzorging
lijkt grotendeels samen te vallen met de waardering voor de persoon van de
geestelijk verzorger.
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Bergschenhoek: stiltehoekje
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HOOFDSTUK 6

De behoefte aan geestelijke verzorging

In dit hoofdstuk wordt de behoefte aan zorg op het vlak van de levensbeschouwing
van de bewoners gepeild. Hiermee in verband komen achtereenvolgens aan de orde:
De relatie met het personeel; wat er belangrijk wordt gevonden in de verzorging; de
levens- of geloofsvragen van de bewoner; de verwachtingen ten aanzien van de
geestelijke verzorging.
Zoals reeds vermeld, zijn in het psychogeriatrische verpleeghuis in
Bergschenhoek om redenen van praktische en ethische aard, de bewoners niet zelf
ondervraagd, maar in plaats daarvan enkele familieleden. In het huis aan de
Mathenesserlaan zijn de bewoners wel zelf ondervraagd. Deze gesprekken verliepen
overigens vaak nogal moeizaam, hetzij door de fysieke conditie van de bewoner,
hetzij door diens psychische conditie. Sommigen raakten snel vermoeid of waren
verward. Eén van de problemen waar dit huis zich overigens voor geplaatst ziet, is
dat steeds meer bewoners naast hun lichamelijke gebreken ook verstandelijke
achteruitgang of psychische problematiek vertonen. Dit vereist een andere
afstemming en aanpassing van de zorg. Ook voor de geestelijke verzorging heeft dit
consequenties.

DE RELATIE MET HET PERSONEEL
Bergschenhoek
De meeste bewoners verblijven vrij lang in het huis, soms jarenlang, vaak tot ze
overlijden. Het is ook gebleken dat veel personeelsleden al jaren in De Rustenburg
werken, soms ook jaren op dezelfde afdeling. Bewoners en personeel (her)kennen
elkaar dus betrekkelijk goed. Ook zijn er vrij veel familieleden van bewoners die
zeer regelmatig, enkelen dagelijks, op bezoek komen. Sommigen brengen enkele
uren per dag in De Rustenburg door; aan het bed van de bewoner op de afdeling,
wandelend door de gangen of om het huis en in de COR, waar men ook andere
familieleden treft. De contacten van deze frequente bezoekers met personeelsleden,
met wie behalve gegevens over de actuele situatie van de bewoner ook andere
persoonlijke wederwaardigheden worden uitgewisseld, maken over het algemeen
99

een ontspannen indruk.
De aard van het werk in de verpleging, met al zijn momenten van intensief
lichamelijk en emotioneel contact, de psychische gesteldheid en de
hulpbehoevendheid van deze categorie bewoners, brengen nog opvallend veel
momenten met zich mee die zich lijken te verheffen boven het louter professionele
en routinematige handelen van alledag. Deze routine wordt in sterke mate beheerst
door de tijdsdruk waaronder het personeel moet werken. Het is een tijdsdruk die
overal voelbaar is en die zowel bij de bewoners als bij de verplegenden wel eens de
nodige irritaties oproept. Niettemin blijken de motivatie van de personeelsleden en
hun mate van betrokkenheid bij de bewoners en hun familie een belangrijk element
in de atmosfeer in huis te zijn. Het is een gegeven dat ook in de gesprekken met
familieleden naar voren is gekomen.
Een familielid over de relatie met het personeel: "Ja, eh het grootste deel dat zijn
gewoon hele goeie kennissen geworden. Maar ja, het is heel verschillend. Mijn
schoonmoeder zit nu op Geel. Maar daar zit ze nog niet zo lang. En dat gaat hier
altijd nogal abrupt. Dan weet je nog van niks en dan wordt er gevraagd: 'Gaan jullie
akkoord. En dan zeg je: 'Ja'. En dan twee dagen later zit ze op die bewuste nieuwe
afdeling. Zo snel gaat dat. Maar omdat ze daar zelf toch geen hinder van heeft, denk
ik: 'Ach vooruit.' Op Rood heb ik eigenlijk de meeste binding met het personeel
gehad, met name met de creatieve therapie, heel sterk. Toen kwam ze op Groen.
Daar heeft ze ook niet zo lang gezeten, een jaartje denk ik. Ja, ik vond Groen meteen
gezelliger dan Rood. Want van Rood kun je eigenlijk wel merken dat het weer een
hele aparte afdeling is. Maar toen namen ze eigenlijk vrij snel de beslissing dat ze
maar beter naar Geel kon gaan. Maar ja, ze moeten toch doorschuiven. Dat is
logisch in zo'n huis. Ik bedoel, het is ook wel in het belang van de bewoner, in het
belang van het huis natuurlijk ook. Dat gaat samen. Daar moet je reëel in zijn. Dat
vind ik ook in haar geval ook helemaal niet zo erg. Maar laatst was ik op bezoek en
had ik wat moeilijkheden met mijn schoonmoeder. Ik heb er in totaal een half uur
gezeten. Het personeel heb ik in die tijd niet gezien. Ze zaten in hun kantoortje, met
aan alle kanten de deuren dicht. En ze weten natuurlijk wel hoe mijn schoonmoeder
is, dat ze vaak... Ze heeft wel meer voor moeilijkheden gezorgd. Maar sommigen
nemen dan niet de moeite om hun hoofd door de deur te steken, van: 'Gaat het nog
een beetje?' of zo. Maar er zijn er ook bij, die nemen alle tijd voor je en die gaan
zitten en die zeggen: 'Het valt ook niet mee met haar.' En dat is vooral de vaste
leiding. Maar je hebt hier ook mensen die hier niet zo heel veel werken. Dus die
zullen wel gedacht hebben van: we moeten ons werk doen. Dus ik neem het ze ook
niet kwalijk, maar het is zo verschillend wie je voor je hebt. Maar alles bij elkaar
genomen, geloof ik dat het hier goed is, al heb ik geen vergelijkingsmateriaal."
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Een ander drukt zich in vergelijkbare termen uit: "Nou, het is niet slecht, dus... de
opvang is vrij goed, er zijn personen bij die wat beter zijn dan anderen, maar goed,
dat is in elke samenleving, maar in 't geheel, ja is er een goeie opvang." Een
enkeling is zeer enthousiast: "Grandioos, ik heb het tegen het bestuur gezegd, in de
familieraad, overal: 'dit slaat alles, en dan wil ik niks nageven op andere huizen,
maar dit slaat alles; de motivatie, hygiëne, enzovoorts. Maar ja, ik zit zelf ook in de
familieraad. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, er gaat overal wel eens
wat verkeerd. Ook wat betreft de motivatie. Maar ja, er lopen er altijd tussen die er
niet zo zwaar aan tillen." De echtgenoot van een bewoonster, die zijn vrouw
dagelijks bezoekt, waardeert de betrokkenheid van sommigen van het personeel:
"Buitengewoon. Want een poosje terug toen ben ik een paar dagen ziek geweest.
Nou, nou, dat was wat. Torenbeek die was d'r niet. Hoe moet dat nou verder... Nou
ja, het gaat uitstekend verder... Maar dan kun je toch de waardering zien..."
Voor de sfeer in huis worden door een aantal ondervraagden termen als
"gemoedelijk", "gezellig" of "landelijk" gebruikt. Ook in terloopse gesprekken
buiten de interviews om, is gebleken dat aan zaken als het klimaat in huis,
sfeerbepalende details en de betrokkenheid van het personeel, zeer veel waarde
wordt gehecht door familieleden van bewoners.
De relatie tussen personeel, bewoners en hun familieleden, wordt in een bijzondere
geritualiseerde vorm tot uitdrukking gebracht op de herdenkingsbijeenkomsten.
Hierbij zijn zowel familieleden als personeelsleden vertegenwoordigd of zij leveren
een bijdrage. Het betreft dan niet alleen personeel dat langdurig en intensief bij de
verzorging van een bewoner betrokken is geweest, maar ook andere disciplines,
zoals bijvoorbeeld de maatschappelijk werker of de activiteitenbegeleiding. Ook
stafleden maken zo nu en dan hun opwachting. Deze herdenkingsbijeenkomsten
worden over het algemeen als zeer zinvol ervaren.
Mathenesserlaan
De bewoners van het huis aan de Mathenesserlaan drukken zich over de relatie met
het personeel in vergelijkbare termen uit. Toch springt hier de
afhankelijkheidsrelatie tussen bewoners en personeel wat meer in het oog, lijkt deze
wat minder vanzelfsprekend dan in het psychogeriatrische huis. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met het feit dat veel bewoners verstandelijk nog goed
functioneren en hun wensen en grieven duidelijk kenbaar kunnen maken. Behalve de
minder praktische indeling van het gebouw, en wellicht de ligging in het centrum
van Rotterdam, is dit ook een factor die maakt dat het huis een wat hectischer indruk
maakt dan in Bergschenhoek. De werkdruk is duidelijker zichtbaar en voelbaar,
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zowel voor personeel als bewoners.
Enkele bewoners over de relatie met het personeel: "Prima, ja hoor. Nou ben ik ook
wel erg makkelijk hoor. Ik weet niet of een ander moeilijkheden heeft, maar ik niet
hoor. Als ik wat vraag doen ze het altijd voor me, en nou ja, ze zijn erg aardig, als je
zelf maar niet lastig bent hè... (Ze lacht)" Een ander: "Goed hoor. Ja, ze hebben ook
wel eens hun moeilijke tijden, dat ze het druk hebben, en zelf heb je ook wel eens
een dag dat je een beetje kribbig bent. Dat heb je overal."
Een bewoner met longemfyseem, die inmiddels al 11 jaar in De Rustenburg verblijft,
drukt zich wat minder positief uit: "Het is een puinhoop, want in het begin had je
personeel. Nu heb je geen personeel meer. Nu komen ze je wassen en je ziet ze niet
meer. Of dan moet er ééntje tussen de middag, als ze vrij zijn, zo vriendelijk zijn om
hier even te komen zitten, in plaats van dat ze bij elkaar gaan zitten. Maar je ziet ze
praktisch niet. (...) Ja, en dan heb je van die vrijwilligers, dat is toch om te gillen. Af
en toe komt er iemand de kastjes bijvullen (met handdoeken, washandjes,
beddengoed, papieren luiers, celstofmatjes etc, DO.). Vroeger werd er voor betaald,
nou wordt er niet voor betaald. Dan zeg ik: 'Nou, waar ben je dan mee bezig?' Maar
verder is de relatie met het personeel over het algemeen wel goed. Er zitten wel een
paar schatten bij."
Een drieëntachtigjarige vrouw, getroffen door een beroerte, signaleert ook een
verandering in de bejegening door het personeel: "De zusters zijn veranderd. Ze zijn
niet meer... niet zo als voorheen, want toen ik hier pas kwam, noemden ze me het
zonnetje in huis. Als ik visite kreeg, dan zei ik altijd: 'toch ga ik niet met jullie mee
naar huis, zo had ik het naar mijn zin. De laatste tijd niet meer. Want ja, ik heb wel
eens onenigheid met de nachtzuster ook. Zoals een paar weken terug, had ik last van
mijn katheter, toen belde ik 's nachts dat ik nat was op bed. Dan moeten ze me
helpen en toen kwam de nachtzuster, het was kwart over twaalf en die zegt: 'ik heb
geen tijd.'(...) Af en toe zijn ze zo nors. Sommige zusters. 's Avonds ga ik om negen
uur, half tien naar bed. Dat kan ook wel eens tien uur, half elf worden. Daar kunnen
wij toch niks aan doen, dat ze het druk hebben... maar dan zijn ze zo nors, soms."
Het is opvallend dat op de vraag naar de relatie met het personeel vrijwel zonder
uitzondering gereageerd wordt met dergelijke anekdotes, waarbij er dan vaak
vergoelijkend aan toe wordt gevoegd dat het personeel er ook niets aan kan doen dat
ze het zo druk hebben. Bij doorvragen en uit de observaties ontstaat er een algemene
indruk van een soort natuurlijk evenwicht tussen twee uiteenlopende grootheden die
in de bijzondere context van een verpleeghuis noodgedwongen op elkaar betrokken
worden. Enerzijds is er de tragiek van de fysieke aftakeling door ziekte of
ouderdom, de afhankelijkheid van anderen bij de meest simpele, alledaagse
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handelingen. Anderzijds is er de zorg die geboden wordt om toch enigszins het
hoofd te bieden aan deze tragiek. Een zorg die voor een groot deel aangepast is aan
de bewoners, maar die omwille van de organisatie noodzakelijkerwijs ook
aanpassing van de bewoners vraagt. En het zijn geen kleine offers die gebracht
worden. Een groot deel van de privacy wordt bijvoorbeeld ingeleverd, de bewoner
weet zich dag en nacht omringd door afdelingsgenoten of personeel, tenzij iemand
alleen op een kamer ligt en er niet af komt. Men is overgeleverd aan het levensritme
op de afdeling, alles geschiedt op gezette tijden en slechts binnen een zeer beperkte
marge valt hieraan te ontsnappen. Met betrekking tot de maaltijden zijn de
keuzemogelijkheden beperkt, de kok kan immers moeilijk in ieders culinaire
behoefte voorzien. Beide geïnterviewde allochtone bewoners zeiden dat ze na hun
opname erg moesten wennen aan het eten in huis. Overigens kan er toch dagelijks
gekozen worden uit twee of drie opties en volgt de kok cursussen om het ook de
allochtone bewoners enigszins naar de zin te maken. Het zijn allemaal simpele
gegevens, die abstracties als 'zingeving' of 'levensbeschouwing' van hun
academische luister ontdoen.
Het is een evenwicht dat door sommigen gelaten wordt ondergaan, apathisch
soms, terwijl anderen zich scherp bewust blijven van het verschil met de tijd waarin
het lichaam nog volop functioneerde en zich gespitst op zichzelf en hun omgeving
door het huis bewegen. Weer anderen, vaak mensen die al enige jaren in huis
verblijven en in meer of mindere mate gehospitaliseerd zijn, krijgen een ander soort
scherpte over zich. Ze lijken zich in zekere zin verzoend te hebben met hun lot en
zich volledig overgegeven te hebben aan het ritme van het huis. Minimale
veranderingen in dit ritme worden haarscherp geregistreerd, het komen en gaan van
bezoekers en personeel, de feesten in huis, verjaardagen, namen,
televisieprogramma's, het menu, alles wordt in de gaten gehouden.
In dit precaire evenwicht blijken de houding van het personeel en de druk waaronder
gewerkt moet worden, factoren van grote betekenis. Schuldgevoel of gêne van
bewoners wanneer ze de zuster of broeder om hulp moeten vragen, lijken dikwijls
met name hierdoor ingegeven en niet zozeer door de eigen lichamelijke
tekortkomingen als zodanig.

DE VERZORGING
De bedding waarbinnen de zorg op het levensbeschouwelijke vlak zal moeten
gedijen, is het algehele zorgklimaat. Daarom is ook gepeild wat belangrijk wordt
gevonden in de verzorging.
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Bergschenhoek/ Mathenesserlaan
Behalve zaken als hygiëne, goede voeding etc., werd in vrijwel alle gesprekken de
bejegening door het personeel in verband gebracht met een goede verzorging. " De
aandacht die men aan de patiënten besteedt, gewoon de aandacht dat men zich
realiseert 'dat is een mens'. Ik zie ook hoe mijn vrouw reageert, als iemand
bijvoorbeeld aardig tegen haar doet, nou hoef je dat niet overdreven te doen, dan
begint ze te lachen, dan is ze blij, dan is ze gelukkig. Dus het gedrag, vriendelijk
gedrag zou ik willen zeggen. Dat hoeven ze niet overdreven te doen, ze hoeven zich
niet uit te sloven, maar gewoon vriendelijk gedrag." Een ander familielid over de
verzorging in Bergschenhoek: "Ja, wat verwacht ik van een goede verzorging. Voor
zover ik het kan zien doen ze het goed. Ze ziet er perfect uit, ze zorgen goed voor d'r.
Ze is er lichamelijk ontzettend op vooruit gegaan. Want in die tijd dat ze hier dus is
gekomen is ze nooit ziek, dat is toch prima voor iemand van negenentachtig. Ze is
zelf nog ter been. Ze kleedt zich nog zelf aan en uit... Ja, wat verwacht ik? Het gekke
met mijn schoonmoeder is dat ze eigenlijk het liefst heeft dat je d'r alleen maar laat
slapen, die zou het liefst vierentwintig uur per dag willen slapen: Nou laat mij maar.
De activiteitenbegeleiding betrekt haar erbij. Er is dus op Geel een bijzonder
vriendelijke, spontane jongedame die dat doet. En die haalt haar er dan bij, maar dan
doet mijn schoonmoeder zo van: 'Waarom mot dit?' Maar als ze er dan eenmaal zit
dan vindt ze het ook wel gezellig, dan vindt ze het wel leuk."
Een heldere vrouw van 91 jaar oud, herstellende van een zware hartaanval en net
vijf weken geleden opgenomen aan de Mathenesserlaan: "Nu, dat ze naar me
luisteren vind ik van belang. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat ze naar me
luisteren en dat ze doen wat ik ze vraag." De man die al 11 jaar wordt verpleegd
ontpopte zich als een plezierige gesprekspartner, maar bleek zich in de loop der jaren
te hebben bewapend met een onvervalst cynisme: "Over het algemeen doen ze het
goed. En als het niet goed is, dan scheld ik ze uit en dan doen ze het de volgende
keer wel goed. Er wordt vaak vergeten dat iemand wel eens ziek is, dus niet
helemaal lekker is. Want wat je vandaag kan, kan je morgen ook. Maar dat is niet
waar natuurlijk, want vandaag kun je beter liggen dan morgen, dat wordt wel eens
vergeten. Als ik mezelf zou wassen, nou een haal en een veeg, dan ben ik bekaf.
Want dan wassen ze me, en dan willen ze hebben dat ik me afdroog. Dat kunnen ze
net zo goed vergeten, want dan ben ik bekaf. En dat heb je met die nieuwelingen, ze
moeten je zoveel mogelijk aan de gang houden, nou, je zou ze doodslaan. 'Ja, maar
je moet zo veel mogelijk zelf doen.' Nou, waarom? Ik lig hier om te sterven, niet om
te leven. Dat vergeten ze. Want zodra je het over de dood hebt... 'oh nee, oh nee.' Ik
lig hier toch te wachten op mijn dood?"
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Impliciet of expliciet op verschillende wijzen tot uitdrukking gebracht, de
bejegening blijkt een gevoelig en belangrijk punt. Het wordt eveneens met nadruk
ter sprake gebracht door het hoofd van de medische dienst aan de Mathenesserlaan.
Zij werkt al 20 jaar in De Rustenburg en is één van de pioniers van de opleiding tot
verpleeghuisarts. Ze formuleert het nuchter en scherp. Een verpleeghuis behoort te
voldoen aan de basiskenmerken van elementaire beschaving. Attitude en bejegening,
omgangsvormen hebben hier alles mee te maken. Helaas schort het hier op veel
punten nog al eens aan: "Ja, want als ik dat fout zie, dan zou ik toch niet nog steeds
trainingen over bejegening en attitude hoeven te geven. Leeftijd en respect. Om die
dingen gaat het: Respect voor een mens en niet van: 'hoe heet u ook al weer.' Of
iemand zomaar bij de voornaam noemen." Het is een kwestie van humaniteit en
beschaving, "respect uiten in hoe je met elkaar omgaat", aldus de verpleeghuisarts,
die als leidinggevende en lid van het managementteam hier een speciale
verantwoordelijkheid voor voelt. Ook de geestelijk verzorger, liefst een wat "oudere
dominee", die zich een bepaalde sensitiviteit die voor het verpleeghuis nodig is,
heeft eigen gemaakt, heeft hierin volgens haar een belangrijke verantwoordelijkheid
en ook een voorbeeldfunctie voor andere medewerkers. Een opmerkelijk geluid, dat
verder weinig gehoord werd.

DE LEVENS- EN GELOOFSVRAGEN
Bergschenhoek
Aan familieleden van bewoners in Bergschenhoek werd gevraagd of ze wel eens
geconfronteerd werden met geloofs- of levensvragen van bewoners, of bepaalde
uitingen op dat gebied. Het bleek een vraag waar veelal zeer kort en in een
relativerende sfeer op geantwoord werd. Ook bij doorvragen werden er nauwelijks
expliciete voorbeelden genoemd. Een enkeling ontkent zeer resoluut: "Nee, mijn
schoonmoeder is altijd a-kerkelijk geweest. Ze is nooit in een kerk geweest. Mijn
man is wel gedoopt, maar dat was meer traditie van zijn vaders kant, maar die kwam
ook nooit in een kerk. En levensvragen... ook niet. Nee, daar heb ik haar nooit over
gehoord."
De vraag lijkt voor sommigen actueler met betrekking tot het levenseinde,
zij het dat er ook dan op luchtige toon over gesproken wordt: "Mijn vrouw tobt niet
eens meer over de eeuwigheid. Ze beseft het niet meer. Een broer van mij is
overleden, we gingen altijd met elkaar op vakantie. Hij sterft. Ik kom bij mijn vrouw
en zeg: 'Nou, dat is ook wat, nou is Adrie overleden'. Ik zeg: 'Adrie wordt morgen
begraven, maar Adrie gaat naar de hemel hoor.' Ze zegt: 'joh, het is overal goed.' Ik
geloof niet, als mijn vrouw zou, nou het is raar uitgedrukt... het is raar uitgedrukt,
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wij zien overal tegenop, natuurlijk wel, ieder mens wil blijven leven. Een
doodsstrijd, volgens mij hebben die mensen dat niet eens, dat geloof ik niet. Ze
hebben geen angst om te sterven, dat geloof ik niet. Dat kan ik me niet voorstellen.
Jannie doet hier stervensbegeleiding en die zit bij een stervende. Maar toen ging
Jannie zingen 'ik ga slapen ik ben moe.', het kinderversje, en toen kwam er ineens
iets van een glimlach. En dat ervaar ik met mijn vrouw ook. Ja, ik kan daar geen
voorbeelden van noemen. Ik proef het en ik zie dat gewoon. Waarvan ik zeg: het is
niet helemaal weg."
Het laatste lijkt te kloppen met het algemene beeld van Bergschenhoek.
Godsdienst en levensbeschouwing lijken ontdaan van allerhande gewichtige en
repressieve connotaties, maar worden op bijna speelse wijze manifest, op een
luchtige manier gëevoceerd en aangestipt aan het bed, in de kerk of in de
bijbelkring. In een warme, vertrouwenwekkende en relativerende atmosfeer lijken
de contouren van geloofs- en levensvragen enerzijds hun scherpte te verliezen,
anderzijds worden ze op een hele indringende wijze opnieuw gepresenteerd,
gearticuleerd en heropgenomen in de laatste levensjaren van mensen in een psychogeriatrisch huis.
Overigens wekken ook de bewoners zelf in de kerkdienst of de bijbelkring
regelmatig de indruk nog wel degelijk in staat te zijn tot een relativerende houding
ten aanzien van dit soort zaken, hoe dement ze soms ook zijn. Behalve apathie of
hevig geëmotioneerde en moeilijk te peilen reacties, behoren een soms verassend
scherpe humor of cynisme wel degelijk tot de uitdrukkingsvormen.
Mathenesserlaan
Om de rol van interviewer niet al te zeer te verwarren met die van geestelijk
verzorger en met het oog op de niet altijd even makkelijk in te schatten
kwetsbaarheid van sommige bewoners, is in de directe gesprekken met hen gekozen
voor een terughoudende opstelling ten aanzien van hun levens- en geloofsvragen.
Ook in de vraaggesprekken met de geestelijk verzorgers zijn deze aan de orde
gekomen. De neerslag hiervan is te vinden in hoofdstuk 4.

DE VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE GEESTELIJKE VERZORGING
Bergschenhoek
De ondervraagde familieleden bleken een vrij duidelijk beeld van de in
Bergschenhoek werkzame geestelijk verzorger en haar functioneren te hebben. Dit
beeld resoneerde in een aantal gevallen mee in het antwoord op de vraag: Wat
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verwacht u van een goede geestelijk verzorger? Er werd overigens in alle gevallen
vlot en grif op geantwoord. Er leven blijkbaar duidelijke en uitgesproken
verwachtingen ten aanzien van de geestelijke verzorging, die voor alle ondervraagde
personen een vanzelfsprekende plaats in huis heeft. De voorzitter van de
cliëntenraad: "Ze heeft veel geduld met de mensen. Ze staat niet op een verhoginkje,
begrijp je wat ik bedoel. Ze is mens met de mensen. Ze heeft ook best begrip voor
alle zwakke plekken. En je hoeft je voor haar, en dat vind ik het allerbelangrijkste,
ook niet beter voor te doen dan je bent. Je hoeft je voor haar niet het idee te geven
van 'eh ik zit elke zondag twee keer vooraan'. En dat vind ik gewoon heel prettig. En
ik vind dat ze de mensen hier ook heel goed kan troosten, familieleden. Er zijn er
toch best die het toch heel moeilijk hebben. Zeker als je je echtgenoot of echtgenote
verliest dan houdt je leven toch ook wel een stukje op. En ze hebben al een heleboel
meegemaakt. Ik vind dat ze dat perfect doet. We gaan echt niet elke week naar de
kerk, maar als mijn schoonmoeder overlijdt, dan zouden we mevrouw Vlasblom
vragen om daar dan toch wel iets te zeggen. Geen uitgebreide viering, maar toch...
Dat zou ik persoonlijk toch wel op prijs stellen bij zo'n gelegenheid. Maar mijn
schoonmoeder heeft nooit ergens wat aan gedaan, ja ooit misschien met kerst eens
naar zo'n kerstviering. (...) Maar ik zou het zeker vragen, omdat ik vind dat het erbij
hoort. En dan moet mevrouw Vlasblom dus zeker weten wie zij was en dat weet ze
inmiddels natuurlijk ook wel. Dus je moet dat niet vromer voor gaan stellen. Dat
hoeft ook helemaal niet. Ja, omdat ik denk, geloven kun je op zo veel manieren. En
mijn schoonmoeder was zeker niet anti of zo. Helemaal niet. Maar het zou in haar
milieu, in haar zelf niet opkomen."
Voor één van de ondervraagde echtgenoten, wiens vrouw al tien jaar in
Bergschenhoek wordt verpleegd, staat het belang van de geestelijke verzorging in
het verpleeghuis buiten kijf: " Die is zéér belangrijk. Want als er patiënten aan het
einde komen, dan hebben ze dat toch graag. Sommigen tenminste, niet allemaal,
daar trekt ze zich ook niks van aan, ze gaat ze troosten. Laat ik het zo zeggen.
Geestelijk bijstand. En dat vind ik zo fijn van d'r. Ik heb dat gelukkig nog niet
meegemaakt. Want mijn vrouw is nog zo gezond als een vis. Maar ik heb wel eens
gehoord dat mevrouw Vlasblom... bij iemand die uit de tijd zou raken... Ja, dan gaat
ze d'r diep op in hoor. Troost brengen en bidden voor d'r. Ja hoor."
De man heeft naar eigen zeggen een goed contact met de geestelijk
verzorger, "want je kan een fijn gesprek met d'r voeren." Hij is ook een trouw
bezoeker van de kerkdiensten, waar hij ook zichtbaar van zit te genieten. Ook heeft
hij al twee keer met zijn vrouw een gemeenschappelijke ziekenzalving bezocht. Zelf
sprak hij over een "zaligprediking", "een soort gebed, en dan legt de pastoor de
handen op je." Ze zijn beide Nederlands Hervormd. Op de vraag wat dit voor hem
betekent, antwoordt hij: "'t geeft je toch een vast gevoel. Net of je dat toch geloven
kan. En dat eh... dat zijn toch altijd weer opbeuringen. En sommigen hebben daar
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toch wel behoefte aan. Ja."
Een andere echtgenoot noemt spontaan de geestelijke verzorging als hem
gevraagd wordt wat hij in het algemeen kenmerkend vindt voor De Rustenburg.
"Dat weegt, voor mij persoonlijk, gezien mijn geloofsovertuiging, heel zwaar. Ook
voor mijn vrouw. Ik zie haar genieten in de diensten." Het laat hem zelf ook niet
onberoerd: "Nou, ik ben een vent, ik ben niet zo gauw emotioneel hoor, maar in het
begin heb ik wel eens gedacht bij mezelf, stond ik met de tranen in de ogen, echt
waar. Zo bewogen als ik was. Hoe de mensen reageerden... Dan vroeg Jannie
bijvoorbeeld: 'Nou, waar zullen we nu eens voor bidden. En dat was in de tijd van de
gijzelaars in Bosnië. Toen zei er één: 'voor de gijzelaars in Bosnië' en een ander:
'voor mijn broer'. Ik zeg tegen Jannie: 'zo spontaan als ze meezingen, de psalmen, de
gezangen, de liederen van Johannes de Heer, 'Er ruischt langs de wolken', zoals ze
dat meezingen. Ik zeg tegen Jannie: 'Wat voor de wijzen en verstandigen verborgen
bleef, is aan de kinderkens geopenbaard.' Die eenvoud. En ik zie het misschien niet
helemaal goed, ik weet niet of ze dat wel zo bewust meemaken als ik denk als ze het
hijgend hert zingen... dat weet ik niet, maar het is me wel opgevallen dat ze zo
spontaan meedoen. Ze hebben dat vroeger geleerd... (peinzend) Is het nou omdat ze
dat onthouden hebben en verder niet meer weten wat het hijgend hert nog is? Dat
weet ik ook niet (hij lacht). Daar kom je nooit over uitgedacht."
Niet met alle bewoners en familieleden is het contact even familiair of intensief. Een
man die zijn vrouw zeer trouw bezoekt, geeft aan dat hij groot belang hecht aan
geestelijke verzorging, hoewel hij eigenlijk niet weet of zijn vrouw door de
geestelijk verzorger wordt bezocht. Wel bezoekt hij samen met haar de kerkdiensten,
de protestantse en de katholieke. Zelf is hij protestants, zijn vrouw is katholiek. Het
komt er volgens hem op aan, dat een geestelijk verzorger "contact heeft met de
bewoners, afhankelijk van de situatie waarin ze zich bevinden. Dat hoeven geen
lange ingewikkelde gesprekken te zijn, maar gewoon aandacht, ze willen graag
voelen dat ze er bij horen, en dat doen ze. Als iemand tegen ze lacht of even de hand
beetpakt, dan hebben ze dat gevoel. Dus als je mij vraagt: 'wat is het belangrijkste,
dan vrees ik dat ik daar op terecht kom; het zichtbaar en voelbaar maken van je
betrokkenheid met elkaar."
Op de vraag waarin dan het specifieke belang ligt van de aanwezigheid van
een geestelijk verzorger in een huis als De Rustenburg, antwoordt hij dat er dan
tenminste vanuit een "bepaalde basis" gehandeld en gedacht wordt. Het moet
"gefundeerd" zijn. De geestelijk verzorgers moeten het "christelijk geloof belijden
en uitdragen", of ze nou protestants zijn of katholiek. "Ze moeten begrip hebben
voor de ander en dat moeten ze dan doen vanuit hun eigen overtuiging, anders kun je
iets niet overbrengen, dus als je katholiek bent, dan moet je dat op jouw wijze doen,
dan moet je niet speciaal met het hamertje van de paus hameren, nee, dan moet je
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dat uit je gevoelsleven brengen. Dat is het enige wat ik belangrijk vind, niet of het in
een kerkelijk plaatje past." Ook is het belangrijk dat een geestelijk verzorger
"sympathiek" is en "innemend".
Het idee dat geestelijk verzorgers "vanuit hun eigen overtuiging" hun werk
moeten doen, dus eigenlijk een bepaalde authenticiteit moeten uitstralen, werd
overigens door anderen verder niet zo spontaan en expliciet genoemd. Het is een
interessante vraag of er aan de mogelijke, verborgen vanzelfsprekendheid van dit
gegeven nog andere connotaties kleven dan simpelweg: 'de geestelijk verzorger
moet, zoals iedereen, menen wat hij zegt.' In een klimaat, waarin de betekenis van
een scherp omlijnde signatuur aan het vervagen is en ook rituelen door geestelijk
verzorgers naar hartelust worden uitgewisseld, waarin naast betekenis vorm, gevoel
en schoonheid aan invloed winnen, zou naast de inhoud van het gezegde de
authenticiteit van hetgeen gezegd wordt, een steeds belangrijker rol kunnen gaan
spelen. Iets wat 'met gevoel' te berde is gebracht, door een sympathieke, innemende
persoonlijkheid, verleidt de toehoorder onbewust tot een andere, minder reflexieve
rol, waarbij het aanzien dat de geestelijk verzorger geniet, zich steeds minder op het
cognitieve vlak bewijst. In een huis waar een veelheid aan culturen, godsdiensten en
denominaties vertegenwoordigd is, en het belang van kennis hieromtrent en het
uitwisselen van deze kennis van steeds groter belang lijkt, zou dit een paradoxaal
klimaat kunnen opleveren, of zou het vinden van een evenwicht hierin wellicht
problematischer kunnen zijn.
Mathenesserlaan
De geïnterviewden aan de Mathenesserlaan waren van een wat diverser pluimage
dan in Bergschenhoek. Ook de verwachtingen en het beeld van de geestelijke
verzorging bleken in een aantal gevallen aanzienlijk minder duidelijk en
uitgesproken dan in Bergschenhoek.
De gesprekken met twee allochtone bewoners verliepen helaas nogal
moeizaam. Een Hindoestaanse vrouw, die weliswaar redelijk Nederlands sprak, was
ooit getroffen door een beroerte en nogal onrustig en verward. Een Turkse man,
eveneens getroffen door een beroerte, was de taal niet machtig. Hoewel zijn dochter
als tolk optrad, bleef de taal een probleem. Het is overigens iets waar zowel
personeel als bewoners voortdurend tegenop lopen. Het blijkt een barrière in het
sociale verkeer in huis. Tussen personeel en bewoners, maar ook tussen bewoners
onderling. Een deel ervan wordt geslecht doordat er ook aardig wat allochtone
personeelsleden rondlopen.
De Hindoestaanse bleek zo nu en dan contact met de dominee (het begrip
'geestelijk verzorger' bleek overigens bij veel mensen onbekend) te hebben: "Ja hoor,
ze komt vaak gedag zeggen." Ze vindt het belangrijk dat er een dominee in huis is,
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want "ze maakt contact met de mensen en praat over God en zo." Op de vraag of ze
het belangrijk vindt dat er over God gepraat wordt, antwoordt ze razendsnel en haast
plichtmatig: "Ja, hoor ze praat met God en maakt contact met de mensen."
Uit het gesprek viel voorts nog op te maken dat het contact met de
geestelijke verzorging beperkt bleef tot af en toe een bezoekje van de dominee.
Kerkdiensten bezoekt ze niet, hoewel ze te kennen gaf "van alle godsdiensten te
zijn". Wel bekijkt ze op zondag vaak een kerkdienst op televisie. Ook doet ze mee
aan de Hindoe-feesten in huis, het Divali en het Pagwa-feest. Het blijkt moeilijk om
er achter te komen wat dit voor haar betekent. "Goed en leuk", is haar reactie. Zo nu
en dan gaat ze naar een ander feest, bijvoorbeeld het Kerstfeest. Ook de andere
feesten vindt ze leuk, je kunt dan namelijk "lekker eten en drinken".
Op de vraag hoe ze het zou vinden als er meer bijeenkomsten voor Hindoes
georganiseerd zouden worden, antwoordt ze dat er niet zoveel Hindoes in huis
wonen. Het scheen haar overigens onverschillig te laten.
De Turkse bewoner woonde toen het gesprek plaatsvond, drie en een halve maand in
De Rustenburg. Op dat moment was hij de enige moslim op de vierde verdieping.
Hij had geen contact met de geestelijk verzorger en had hier ook nauwelijks een
voorstelling bij. Wel krijgt hij af en toe de imam op bezoek. Voor de gezelligheid.
Voor de religieuze feesten gaat hij met zijn familie mee naar huis. Gezien zijn door
het herseninfarct aangetaste lichamelijke en verstandelijke vermogens is zijn situatie
verre van ideaal. Het is schrijnend om te zien hoe hij zich in zijn rolstoel moeizaam
over de afdeling beweegt en met zijn afdelingsgenoten nauwelijks enig contact
heeft. Wel krijgt hij veel familie op bezoek. Voor het vervullen van zijn religieuze
plichten, zoals het gebed lijkt hij een modus vivendi te hebben gevonden. Rustig
gaat hij zijn gang, prevelend, zoals hij dat altijd gewend was. Ook voor zijn
medebewoners is het een volkomen vanzelfsprekende zaak. Wat dat betreft schijnt
het hem weinig te deren, dat hij zich in een verpleeghuis bevindt. Van uitgesproken,
duidelijke verwachtingen of wensen met betrekking tot extra voorzieningen of zorg
op het religieuze vlak, lijkt noch bij deze man, noch bij zijn schoondochter sprake te
zijn. Toch zou hij volgens zijn schoondochter waarschijnlijk wel meer
geloofsgenoten om zich heen gehad willen hebben, hoewel er door zijn aandoening
ook met deze mensen een communicatieprobleem zou ontstaan.
Dat gezien het heterogene bewonersbestand, het beeld en de verwachtingen
omtrent de geestelijke verzorging aan de Mathenesserlaan wat diffuser zijn dan in
Bergschenhoek, moge duidelijk zijn. Dit geldt ook voor enkele autochtone
bewoners. Gevraagd naar het contact met de geestelijk verzorger, gaf iemand aan "er
helemaal geen behoefte aan te hebben". Ook had deze bewoner geen duidelijk beeld
van deze functie. Wel kon hij zich voorstellen dat anderen daar wel behoefte aan
hebben. "Om de sleur in huis te doorbreken", bezoekt hij zondags de kerkdienst.
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Waar in Bergschenhoek de geestelijke verzorging eigenlijk permanent een zeer
duidelijk stempel drukt op het klimaat in huis, speelt deze aan de Mathenesserlaan
een rol die minder manifest is. De behoeften liggen blijkbaar verder uit elkaar. De
reacties in de vraaggesprekken varieerden van volkomen desinteresse tot een lovend
enthousiasme.
Een katholieke mevrouw, eveneens getroffen door een beroerte, verblijft al twee jaar
aan de Mathenesserlaan. Ze heeft een goed contact met de dominee. Als ze ergens
mee zit, praat ze er met de dominee over. Ze vindt het heel belangrijk dat er een
geestelijk verzorger in huis is, want "vroeger, toen we thuis waren hadden we ook
verzorging van de kerk. Dan kwamen de geestelijken bij je thuis. En dat is af en toe
wel eens nodig. Werkelijk waar, want ik heb zeven keer in het ziekenhuis gelegen, ik
heb in alle katholieke ziekenhuizen gelegen. En dan had je ook behoefte dat er
eentje kwam. En dat is nou vrijdags ook, één keer in de maand, en daar heb je echt
behoefte aan, dat dat gedaan wordt. Dan wordt er een mis gedaan of iets, en
communie uitgereikt, ja daar heb je echt behoefte aan. Want als je in de put zit, dan
ga je bidden. Dat is waar." Ze blijkt dit zowel met de pastoor als met de dominee te
doen. Ook veel alleen, in bed. Ze hecht duidelijk aan de katholieke gebruiken en
praat honderduit: "Want als er eentje op sterven lag, dan werd er een geestelijke bij
gehaald en die werd dan bediend en dan werd er gebeden. Toen mijn vader ziek was,
kwam er elke dag een katholieke zuster om hem te wassen. En die heeft hem ook
afgelegd."
Blijkbaar vervult de dominee voor haar een vergelijkbare rol als de pater en
ze vindt het niet erg om in een protestants huis te wonen, "want ik ben zelf, met een
mevrouw, die al dood is, automatisch mee naar de kerk gegaan. En ik blijf steeds
gaan. En ik vind, in zo'n tehuis moet je zoiets hier hebben, want als er iemand sterft
hier, gaan de dominee en de pater met de mensen bidden. Ik vind, je hebt het nodig,
zonder geloof... ja, er zijn mensen... maar zonder geloof kan je niet, dat vind ik hoor.
Want als je iets hebt, ga je toch bidden om versterking. Tenminste, ik wel. Dan ga je
bidden en dan kijk je hoe het loopt."
De kerkdiensten zijn belangrijk voor haar. Ze bezoekt zowel de protestantse
als de katholieke diensten in huis. Over beide is ze enthousiast. "Nou mevrouw... de
dominee die we nu hebben, da's een fantastische als die de dienst doet. Maar zondag
hadden we er één, nee. Het was langdradig en... nee. Het ligt er aan wie het doet. En
met de bijbellezing (de bijbelkring, DO), dat hebt u zelf gemerkt, ze legt alles
fantastisch uit. Dat is waar hoor."
Ze zegt niet speciaal elementen te missen in een protestantse dienst. "Want
de liedjes zijn haast allemaal hetzelfde als wat wij zingen." Toch blijkt ze het zo nu
en dan niet anders dan paradoxaal te kunnen verwoorden, want over haar beleving
van de kerkdiensten en de bijbelkring wil ze onder andere het volgende kwijt: "Nou,
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je gaat meer op je geloof in... want ik zal u vertellen, ik ben twee keer naar Lourdes
geweest. Maar daar beleef je je geloof heel anders dan hier. Ja, je beleeft het hier
ook wel, maar in Lourdes beleef je het standvastiger. Daar wordt het veel en veel
mooier gedaan. Net zoals je vroeger bij ons de Latijnse mis had en nu is het gewoon
de Hollandse, daar vind ik niks aan. Latijn is veel mooier. Net als vroeger, bij... nou
nog trouwens, als er bij ons in de kerk iemand begraven wordt, dan zingen ze het
Paradiso (in Paradisum, DO). En dan wordt de kist de kerk uitgedragen. En dat is zo
aandoenlijk. Werkelijk waar hoor, heel mooi. Maar in Lourdes heb ik het
meegemaakt, in de avond hadden we processie en daar waren alle nationaliteiten en
dan gingen we met een kaars door het park. Want ik heb gezegd, ik hoop voor dat ik
er uit stap, dat ik het nog een keer mag beleven." Van haar beleving van de Latijnse
mis stapt ze gelukkig nog even over op de kerkdienst in huis, waar blijkbaar weer
heel andere elementen voor haar van betekenis zijn: "Ik zit zondags met aandacht te
luisteren naar de uitleg die ze geeft. Ik vindt haar echt van alles uitleggen. Met de
bijbellezing ook. Ze haalt dingen op waar je eigenlijk niet bij stil staat."
Met medebewoners of personeel spreekt ze nauwelijks over haar geloof. Ze
heeft er niet direct behoefte aan; "er zijn er veel die geen geloof hebben", wat haar
overigens geenszins lijkt te storen. Ze is tevreden met het aanbod aan geestelijke
verzorging in huis en met de ruimte die er geboden wordt om haar geloof te beleven.
Een ander, die in eerste instantie te kennen geeft niet zo'n behoefte aan een geestelijk
verzorger te hebben ( "met een zuster kun je net zo goed een diepzinnig gesprek
voeren, maar ja, die hebben niet veel tijd") blijkt er bij nader inzien op terug te
komen. Als we komen te spreken over de signatuur van het huis, blijkt het belang
daarvan juist weer in de aanwezigheid van een geestelijk verzorger te schuilen:
"Want als ik ergens mee zit, dat ik ook met een dominee kan praten, en kan vragen
of ik een dominee kan krijgen voor een gesprek. Dat vind ik voor mijzelf persoonlijk
belangrijk."
Het is duidelijk dat er voor een groot aantal mensen een duidelijke behoefte bestaat
aan geestelijke verzorging. Deze behoefte wordt op zeer verschillende wijzen
gearticuleerd, scherp en minder scherp. Het idee een geestelijke in de buurt te
hebben en de sfeer van de kerkdiensten blijken voor veel mensen belangrijk.
Uit de gesprekken valt voorts voorzichtig te concluderen, dat een relatief
onbekende geestelijk verzorger, getooid met een scherp afgebakend kerkelijk imago,
niet meer functioneert. Dit imago is vervaagd. Niet alleen de rituelen, maar de
pastoor en dominee zélf, zijn vaak probleemloos onderling uitwisselbaar, zolang er
een persoonlijke en bijna affectieve relatie met de bewoner bestaat. Het gezag en de
rol van de geestelijk verzorger wordt in belangrijke mate ingekleurd door diens
persoon en sociale vaardigheden.
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Opvallend is ook hier de relativerende, soms zelfs onverschillige,
schouderophalende houding ten aanzien van de aanwezigheid van andere
godsdiensten en culturen. Het lijkt er soms op dat de verschillen niet eens opgemerkt
worden, waardoor allochtone bewoners wel eens in een isolement dreigen te raken.
Een belangrijke factor hierin is het taalprobleem.
In de vergelijking tussen beide huizen komt een aantal contrasten duidelijk aan het
licht. De verschillen in sfeer, de relatie met het personeel en de verwachtingen ten
aanzien van de geestelijke verzorging, lijken sterk samen te hangen met het
onderscheid tussen psychogeriatrie en somatiek enerzijds en tussen de landelijke en
stedelijke situering van de huizen anderzijds. Met name de aanwezigheid van veel
bewoners zonder een kerkelijke binding of achtergrond en van veel allochtone
bewoners die een andere godsdienst aanhangen dan de christelijke, is hierin sterk
bepalend.
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Bergschenhoek: het avondeten wordt geserveerd.
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HOOFDSTUK 7

De signatuur van De Rustenburg

Herhaaldelijk geconfronteerd met de vraag om duidelijkheid ten aanzien van
identiteit, visie en beleid, kwam De Rustenburg in 1996 met de nota 'Identiteit en
visies van de Stichting Rotterdamse Verpleeghuizen De Rustenburg'. Het document
begint met een identiteitsverklaring. Enige citaten: "De grondslag van de Stichting
Rotterdamse Verpleeghuizen 'De Rustenburg' is het Evangelie van Jezus Christus
zoals dat in de Bijbel is beschreven. Dit Evangelie vormt de basis voor de na te
streven identiteit van De Rustenburg. Deze identiteit wordt zichtbaar in het handelen
en in de relaties binnen en vanuit De Rustenburg. In deze identiteitsverklaring
volstaan we met de constatering dat de Bijbel God als Schepper van het leven
aanduidt en dat het Evangelie ons oproept om de door Christus in de praktijk
gebrachte naastenliefde en barmhartigheid na te volgen. Een goed voorbeeld van
deze begrippen 'barmhartigheid' en 'naastenliefde' vinden we in de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37)."
Verderop wordt dit nader uitgewerkt: "In de praktijk betekent dit ook dat we
willen werken met (Bijbelse) normen en waarden. We denken dan aan de volgende
punten: het leven van de mens eerbiedigen; rekening houden met de ander;
eerlijkheid, rechtvaardigheid en een respectvolle benadering in praktijk brengen; de
zondag respecteren; Gods naam niet verkeerd gebruiken."
Over het aannamebeleid zegt de identiteitsverklaring het volgende: "Wil de identiteit
levend blijven dan vraagt zij om een draagvlak van mensen met bovengenoemde
overtuiging. De wens medewerkers aan te trekken met deze persoonlijke
achtergrond streven we na, maar ook medewerkers met een andere
levensbeschouwelijke overtuiging zijn en blijven bij ons welkom."
Een dergelijke formulering wordt gehanteerd voor de bewoners: "De
Rustenburg besteedt vanuit de protestants-christelijke overtuiging aandacht aan het
levensbeschouwelijke aspect (in het totaal van de zorg) in het algemeen, en aan de
geloofsovertuiging van een cliënt in het bijzonder. Waar deze aandacht niet op prijs
gesteld wordt mag ze niet worden opgedrongen. Binnen De Rustenburg krijgen
cliënten met een andere (geloofs-)overtuiging dan de christelijke de ruimte om dezewaar mogelijk-te laten ondersteunen door de geestelijke verzorging van hun keuze."
In een aan de identiteitsverklaring toegevoegde 'mensvisie' staat naast het feit dat
'elk mens (als schepsel van God) uniek is' en een eigen levensgeschiedenis, een
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eigen karakter en een eigen persoonlijkheid heeft, het begrip vrijheid centraal: "Naar
de opvatting van De Rustenburg heeft de mens een grote mate van vrijheid om
keuzen te maken, rekening houdend met elementaire normen en waarden zoals in
deze identiteitsverklaring beschreven. De vrijheid van de mens om te kiezen geldt
voorzover hij zelf invloed op zijn leven kan uitoefenen en in staat is aan zijn
lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn bij te dragen. De vrijheid om te kiezen
houdt ook in dat de mens verantwoordelijk is voor zijn leven en handelen. We
merken hierbij op dat de vrijheid om te kiezen niet voor elk mens gelijk is. De
zorgvraag van de cliënt wordt immers bepaald door de omstandigheden van
lichamelijke en psychische aard (handicaps, ziekten, afhankelijkheidsrelaties). De
medewerker daarentegen heeft zich wel op grond van een vrije keuze verbonden aan
de Rustenburg. Hij zal daarom vanuit zijn professionele deskundigheid en naar zijn
vermogen bijdragen aan het welzijn van de cliënt en van De Rustenburg als
organisatie."
Eén van de doelstellingen van het onderzoek was het verschaffen van inzicht in de
wijze waarop de religieuze signatuur functioneert in de huizen en hoe zij wordt
beleefd door bewoners en personeelsleden. In de interviews is steeds geïnformeerd
naar de beeldvorming en verwachtingen ten aanzien van de protestants-christelijke
signatuur van het huis. Is deze signatuur duidelijk aanwezig? Vinden mensen de
signatuur belangrijk? Hoe wordt deze beleefd? In dit hoofdstuk worden
achtereenvolgens de antwoorden en visies van het personeel, de bewoners of hun
familieleden en van de geestelijk verzorgers weergegeven.

PERSONEEL BERGSCHENHOEK
Als we de verschillende antwoorden met elkaar vergelijken valt op dat de signatuur
door personeelsleden niet eenduidig ingevuld en begrepen wordt. Men kiest heel
verschillende bewoordingen om dit naar voren te brengen. Veelal wordt een of
andere overtreffende trap gebruikt om aan te geven dat de invloed van de signatuur
onduidelijk is.
"Ik vind hem niet zo dwingend aanwezig" of "Het speelt geen allesoverheersende
rol" of "Ik merk er niet zo extreem veel van hoor. Of bijna opgelucht: "Ze noemen
het protestants-christelijk, maar je merkt er gelukkig bijna niks van hoor." Wat er
dan wel van te merken valt, wordt niet eenduidig uitgelegd, zo zal blijken.
Een protestants-christelijk huis ontbeert over het algemeen de hele duidelijke
permanente uiterlijke kenmerken van bijvoorbeeld een rooms-katholiek huis. Dit is
vooral opvallend voor mensen afkomstig uit de katholieke traditie. Die zeggen over
de protestantse signatuur van de Rustenburg bijvoorbeeld het volgende: "Nee, ik
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vind niet dat dat zo uitgedragen wordt. Nee, ik kan dat nou niet zeggen... Kijk als je
in een katholiek verpleeghuis binnenkomt dan zie je op elke hoek bij wijze van
spreken een kruisbeeldje of een dingetje. Hier zie je niks. En het is dat iedereen weet
dat het zo'n huis is, maar verder wordt het voor mijn gevoel ook niet uitgedragen."
Iemand anders van katholieke huize merkte op: "Dat mis ik he, als iemand op
sterven ligt, het kan elk moment gebeuren, dat er iemand een stukje uit de bijbel
voorleest, dus dat mis ik gewoon. Collega's onderling, dus dat een collega zegt van:
zullen we samen even aan het bed gaan staan en even de hand vasthouden en dat je
uit de Bijbel... Dat mis ik gewoon. Ik heb zoiets van: Dat zou moeten eigenlijk.
Maar ja, kijk, het is makkelijk, want de dominee is er, maar ja, stel nou dat ze er niet
is. Dat wij dat dan over zouden nemen weet je wel. Niet wat zij doet, maar gewoon
een stukje uit de Bijbel voorlezen, als je weet dat iemand christelijk is. Maar ja, het
gebeurt gewoon niet. Dus dat mis ik gewoon." In hoofdstuk 4 is overigens
vastgesteld, dat dit her en der wel degelijk gebeurt, zij het incidenteel. Het is
opvallend dat iemand uit de katholieke traditie signaleert dat het gebruik van die
Bijbel op moeilijkheden stuit. Het probleem daarbij is overigens niet dat er geen
bereidwilligen zijn om even een stukje uit een Bijbel voor te lezen. In hoofdstuk 4
bleek al dat het probleem vaak schuilt in het feit dat men het 'kunstje' wel kan en wil
uitvoeren, maar dat men het niet mee kan beleven.
De aanwezigheid van een dominee en vooral de zondagse kerkdiensten
worden in verband gebracht met de signatuur. Dit is voor sommigen dan ook een
van de weinige specifiek protestants-christelijke kenmerken van de Rustenburg.
Voor een enkeling, niet grootgebracht in een geloofstraditie en nauwelijks bekend
met kerkelijke gebruiken, hebben deze voor velen minimale kenmerken wel degelijk
betekenis. "Ik merk het aan de kerkdiensten met de dominee en weet ik veel wat.
Vandaar dat ik ook zeg: Het doet me wel wat hier omdat het me hier eigenlijk steeds
meer is gaan dagen, van wat het geloof eigenlijk inhoudt, wat je ermee kan." Toch
merkt ook dit personeelslid op: "Behalve de kerkdiensten is er vrij weinig en als ik
eerlijk moet zijn vind ik ook dat het in de laatste jaren achteruit is gegaan". Met deze
laatste opmerking doelt dit personeelslid overigens niet alleen op de signatuur, maar
op het klimaat in het huis over het algemeen: "Het is killer geworden, minder
vriendelijk. Het lijkt ook alsof de mensen steeds meer ontnomen wordt en afgepakt".
Er zijn ook personeelsleden die woordelijk zeggen volledig in te stemmen
met de signatuur of de identiteit van het huis. Ze blijken onder signatuur echter niet
telkens de protestantse signatuur te verstaan. Vaak wordt de signatuur in verband
gebracht met een bepaalde tactvolle of tegemoetkomende houding jegens de
bewoner. "Een mens in nood, moet je gewoon helpen, ten allen tijde. Dan moet je
jezelf, tussen aanhalingstekens, proberen weg te cijferen. Dat is mijn visie en dat
herken ik nu heel duidelijk want we zijn nu toe aan zo cliënt gericht mogelijk te
werken. Ik merk nu dat er heel veel wordt gedaan aan het geloof en aan het inspelen
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op de vragen die bewoners hebben, de levensvragen. Dat vind ik gewoon een goede
zaak. Ik gaf net aan dat ik daar een aantal jaren geleden weinig van merkte, nu merk
ik dat daarin een duidelijke groei is". Hij voegt er nog aan toe:" Je noemt het
christelijk, voor mij is het gewoon zo humaan mogelijk zijn. Voor mij is het gewoon
allebei even goed. christelijk geloof doe je volgens een bepaalde filosofie en het
humanisme ook". Dezelfde persoon zegt zeer tevreden te zijn over de signatuur.
Deze tevredenheid blijkt bij meer mensen veeleer gekoppeld aan een klimaat van
verdraagzaamheid, dan aan een duidelijk beeld van de signatuur. Iemand anders
benoemt dit expliciet: "Nou, de Rustenburg draagt een protestants-christelijke
signatuur uit. Maar wat voor mij een heel duidelijk onderdeel is, dat het respect er
moet zijn voor mensen met een andere overtuiging... Dat stuk van dat we van hieruit
met een protestants-christelijke overtuiging werken vind ik zelf niet zo belangrijk."
In hoofdstuk 4 bleek al hoe dit respect op verschillende wijzen wordt ingevuld. Ze
vervolgt: "Verder vind ik, het wordt wel gezegd dat het een protestants-christelijk
huis is, maar ik zelf vind dat je daar in de praktijk maar heel weinig van terug vindt.
Dat vind ik gewoon. Dat heb ik wel eens meer gezegd. Het bestuur en de directie
hebben toch in mijn ogen altijd een heel ander beeld hoe het er nou in werkelijkheid,
de praktijk aan toe gaat". Het is een geluid dat overigens bij meer mensen kon
worden beluisterd. Iemand zei de protestantse identiteit van het huis heel prettig te
vinden, vooral omdat ze zelf uit die traditie komt. Ook zij brengt uitdrukkelijk en
vanzelfsprekend deze protestantse signatuur in verband met een klimaat van
verdraagzaamheid. "Een protestants verpleeghuis is niet bij uitstek protestants, maar
moet juist aandacht hebben voor alle mogelijke vormen van godsdienst-beleving en
religieuze beleving denk ik." Verderop zegt deze persoon: "Ik denk niet dat wij
moeten evangeliseren. Ik bedoel: Waar haal je het lef vandaan als verpleeghuis."
Deze persoon is ook bang voor een al te strikte focus op bijvoorbeeld personeel en
bewoners van protestantse huize: "Mensen met een religieuze overtuiging moeten
weten dat ze het hier kunnen beleven. Dat is mijn opvatting van een protestantse
instelling." Gevraagd naar wat de betekenis van het etiket protestants dan nog is
antwoordde ze: "Kijk, het is nou eenmaal protestants, omdat we uit protestantse
kring komen, maar een christelijk verpleeghuis zou natuurlijk ook kunnen."
Het is opvallend dat mensen zich wel in de signatuur van het huis zeggen te vinden
of herkennen, terwijl ze deze signatuur niet als protestants-christelijk kunnen of
willen benoemen. "Ik moet eerlijk zeggen, voor mij persoonlijk is het gewoon maar
de benaming, qua klimaat, naar het personeel merk ik er niet veel van. Ik moet
eerlijk zeggen, ik sta daar niet echt bij stil, wat een protestants instituut is en wat dan
ook." Een dergelijke paradoxale houding viel bij meer mensen te bespeuren. Dat
men zich herkent in de signatuur wil dus niet automatisch zeggen dat hier en
duidelijk en welomschreven beeld over bestaat.
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Er zijn ook enkele personeelsleden die het er moeilijk mee hebben dat de
signatuur zo weinig naar voren komt. Zonder dat daar al expliciet in het interview
naar gevraagd werd begon iemand er spontaan over: "Ik weet überhaupt niet of je
daar vragen over hebt, maar ik vind dat je van de algemene uitstraling van het huis
als protestants-christelijk heel weinig merkt. Op allerlei gebieden. Wat ik daar het
grootste probleem in vind, is dat met name leidinggevenden vaak niet eens een
christelijke achtergrond hebben en dus ook de herkenning niet hebben en een
heleboel dingen zo anders zien dat dingen daardoor eigenlijk... Er wordt heel
gemakkelijk aan die dingen voorbijgegaan. Ik bedoel, als ik hier binnenkom en er
liggen pakketjes onder de kerstboom, en ik zeg: Dat vind ik een beetje raar voor een
protestants-christelijk huis. Dan kijken de mensen je meestal aan van: Maak je nou
een grapje? En als ik dan zeg: Nee dat meen ik echt. Dan kijken ze je vervolgens aan
en dat blijft dan zo". Deze persoon meent dat de signatuur veel duidelijker
uitgedragen moet worden: "Christen zijn is een bepaalde levensstijl, dat zie je aan
mensen." Het gaat dit personeelslid vooral ook om de herkenning van bijvoorbeeld
kleine dingen als bidden voor het eten. Niet dat daarvoor bij niet-christenen geen
aandacht voor kan bestaan, maar de aandacht hiervoor zou gemakkelijker
verwateren."
Een arts die te kennen gaf zelf niet gelovig te zijn en niet precies te kunnen
aangeven wat "protestants-christelijk inhoudt en wat de rituelen allemaal zijn",
kwam opmerkelijk genoeg met vergelijkbare kritiek. "Ik denk dus wel dat De
Rustenburg een beetje laks is in het consequent toepassen van dingen, bijvoorbeeld
een stilte of gebed voor de maaltijd. Dat wordt veel te willekeurig toegepast. Als je
je profileert als een protestants-christelijk huis, moet je daar regels voor hebben en
moet je daar consequent in zijn. Dus iedereen wordt een kerkdienst aangeboden, er
is een gebed voor elke maaltijd en een dankzegging erna. Dat zou eigenlijk
aangescherpt moeten worden." Hoewel de geografische ligging een belangrijke
factor is in de keuze voor De Rustenburg, zou er volgens hem meer rekening
gehouden moeten worden met die enkeling die vanwege de signatuur voor De
Rustenburg kiest. Je zou je kunnen afvragen waarom de ligging blijkbaar de
belangrijkste factor is geworden. Ook bestaat er naar zijn idee bij de verzorging veel
onduidelijkheid omtrent de invulling van de signatuur en dit schept misverstanden.
Ook de bewoners weten dan niet waar ze aan toe zijn. Opmerkelijk is dat hij als één
van de weinigen zich hardop afvroeg in hoeverre hij misschien niet te kort schiet als
niet gelovige, als het gaat om de benadering van de bewoners in geloofskwesties.
Ook de beleidsmakers zijn over de thematiek ondervraagd. De locatiemanager van
Bergschenhoek is tevreden over de invulling van de huidige signatuur. "Voor deze
omgeving denk ik dat dit een prima signatuur is. Een passende signatuur en ik vind
dat we dat op deze wijze, zoals we er nou vorm aan geven, op een goede manier
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doen". Hiermee doelt hij op de contacten met predikanten in de omliggende kerken.
Hij voegt er aan toe dat hij, wanneer het een katholiek huis zou betreffen, er geen
problemen mee zou hebben om allerlei zaken "met de zusters" te regelen. Zolang hij
geen dingen signaleert die tegen zijn eigen normen en waarden ingaan heeft hij er
geen problemen mee. Toch vindt hij wel dat er moeilijkheden of in ieder geval
onduidelijkheden zijn ten aanzien van wat van personeelsleden op het gebied van de
signatuur en de praktische invulling daarvan verwacht wordt. Hij is benieuwd in
welke richting de Rustenburg zich zal ontwikkelen. Op diverse afdelingen in de
Rustenburg worden bijvoorbeeld stukken uit de bijbel gelezen en worden
cassettebandjes gedraaid met geestelijke muziek. "Is het dat? Is dat wenselijk?
Willen we dat? Nou dat zijn keuzes. Daar moet je op een gegeven moment als
management, als directie, als bestuur uitspraken over doen." De locatiemanager
vraagt zich hiermee af of het bij dat bijbel lezen en de muziek moet blijven, of dat
het verder moet gaan. Hij heeft wel het idee dat de cursus 'identiteit en visie' veel
goed heeft gedaan. "Die kan helaas niet herhaald worden omdat er geen geld voor is.
Dit is ook een illustratie van een probleem dat zich bij het maken van keuzes in de
zorg in bredere zin ook voor doet. Heel veel dingen worden wel als wenselijk
beschouwd, maar ze kunnen eenvoudig niet omdat de financiële draagkracht
daarvoor ontbreekt."

PERSONEEL MATHENESSERLAAN
Aan de Mathenesserlaan ontstaat een beeld, dat vergelijkbaar is met
Bergschenhoek.. Ook daar horen we: "Ik denk dat het niks uitmaakt, of je nou
protestants bent of katholiek of wat ook. Het doel is hetzelfde, we zijn er hier voor
de mensen. Dat is uiteindelijk waar we dit allemaal voor doen, iedereen van hoog tot
laag. Ik denk dat dat weinig met geloof te maken heeft. Het verschil tussen
Humanitas en hier en Antonius (een katholiek verpleeghuis, GL), als er dus geen
geloof is, geen christelijke signatuur, die heeft geen warmte, weinig warmte, snap je
wat ik bedoel?" Vooral het 'protestantse' lijkt dit personeelslid weinig te doen. Het
'christelijke' van de signatuur vindt zij belangrijker. Volgens deze persoon zijn
huizen met een christelijker signatuur warmer: "Heb ik altijd wel gevonden ja. Want
daar was natuurlijk helemaal geen geloof. In het Antonius heb ik me altijd heel
prettig gevoeld en heel warm. Gewoon lekker gezellig. De tijd was natuurlijk ook
anders. Het is lang geleden. In Humanitas moest je knokken om het voor bewoners
gezelliger te maken, of warmte te creëren, of eens een keer wat te doen." Een andere
reactie: "Je voelt wel dat je niet zo maar een huis binnenloopt. Je voelt dat er
karakter is in huis." Ook de volgende persoon geeft aan het moeilijk te vinden om
het huis aan de Mathenesserlaan te herkennen als protestants: "Nou om eerlijk te zijn
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heb ik nog niet kunnen merk waar ik aan kan zien dat het protestants is. Ik weet het
omdat het gezegd is toen ik hier kwam werken., maar om zelf te zien... dit is
protestants..." Sommigen denken ook niet dat de protestants-christelijke signatuur
van invloed is op het klimaat in huis: "Ik denk dat het gewoon in de Europese
cultuur zo is."
Personeelsleden blijken het soms opvallend moeilijk te vinden om aan te
geven wat een huis nou tot een protestants huis maakt. Dit wordt een moeilijke
vraag gevonden. "Dat er een kerkdienst is", wordt door velen bijna werktuiglijk naar
voren gebracht. Ook werd regelmatig in dit verband het euthanasiebeleid van De
Rustenburg genoemd.
Een arts zonder kerkelijke of religieuze achtergrond geeft aan zich als
leidinggevende verantwoordelijk te voelen voor de identiteit van het huis. "Een huis
moet in de eerste plaats voldoen aan de basiskenmerken van beschaving, afgezien
van welke identiteit dan ook; dat heeft met attitude, respect, met omgang met elkaar
te maken. Als je daaraan voldoet ben je al een heel eind." Het schort er nogal eens
aan, volgens haar. "Als ik dat al niet zie, dan denk ik: 'Ja, barmhartigheid, nou hoe
dan?" De protestant-christelijke identiteit is in dat opzicht onvoldoende herkenbaar.
Voor de verdere invulling kent ze een bijzondere verantwoordelijkheid toe aan de
geestelijk verzorger. "Ik verwacht dat de geestelijk verzorger namens het bestuur in
het bijzonder degene is die dat gestalte geeft. En ons daarin meeneemt." Op basis
van haar ervaringen met geestelijk verzorgers in huis, is haar gebleken, dat diens
persoonlijkheid hierin een heel belangrijke rol speelt. Want er wordt op hem of haar
gelet, met een bepaald verwachtingspatroon.
Behalve de attitude en de omgangsvormen, hoeft er wat deze arts betreft
niets opgeschroefd of aangescherpt te worden, het mag geen "zware invulling"
worden. De nadruk lijkt bij haar te liggen op de centrale, bijna charismatische rol die
de geestelijk verzorger zou moeten hebben. "Dus als je wilt dat de cliënt de zorg
ontvangt binnen onze identiteit, zoals dat allemaal zo prachtig omschreven is in
allemaal mooie stukken en in onze statuten. Dan vind ik dat je in ieder geval
nummer één moet zijn, dat ook die geestelijk verzorger ook dat voorbeeld kan zijn
voor ons als medewerkers en dat ook kan uitdragen. Dat heb ik altijd verwacht. Wie
moet dat anders doen? En dan komt er nu een extra probleem bij dat deze generatie
minder ontvankelijk lijkt te zijn voor voorbeeldgedrag, hoewel het weer een beetje
terug lijkt te komen." Als één van de weinigen beschouwt zij de geestelijk verzorger
als een soort boegbeeld van de signatuur, met als één van de belangrijkste taken het
bewaken van de humaniteit in huis.
De locatiemanager van de Mathenesserlaan signaleert een aantal dilemma's
met betrekking tot de praktische invulling van de signatuur. Een complicerende
factor hierin, zijn de discrepanties die bestaan tussen de opvattingen van het bestuur
van De Rustenburg over deze invulling en de gedachten van veel mensen op de
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werkvloer hierover. Als voorbeeld noemt ze de controverses die gerezen waren
rondom de kerstman, het carnaval en het suikerfeest. Als beleidsmaker voelt ze deze
dilemma's scherp. Ze pleit voor een 'milde invulling' van de protestants-christelijke
identiteit, maar ook voor een duidelijk aanbod en een voortdurend peilen van
behoeften van bewoners op het vlak van de signatuur. "Wij zeggen: 'Wij zijn een
protestants-christelijke stichting.' Dat pretenderen wij ook. Er blijven mensen die
daar voor kiezen. Ook medewerkers soms. Want die zijn erg teleurgesteld soms. Zo
van: 'Kunnen we nog wel wat bieden?' Zo lang je dat zegt (wij zijn een protestantschristelijke stichting, GL) moet je die basis bieden van bidden voor het eten, de
kerkdiensten, aandacht voor de feestdagen, want dat willen ze graag, kerstfeest,
Pasen, die cyclus, ik vind dat je dat moet doen. Maar daarnaast zie je dat je in dit
huis, ook door de omgeving, multiculturele aspecten krijgt. En dus zul je ook breder
zijn dan die basis. Maar die basis moet er zijn. Je moet blijven checken of de
behoefte er is, voor cliënten op die leeftijd. Bidden voor het eten bijvoorbeeld; het is
niet dat je het moet doen, maar je moet wel blijven checken of de behoefte er is en
dan de gelegenheid bieden. Want je kunt niet zeggen dat het niet nodig is 'omdat we
zo multicultureel zijn'. Dat is ook niet goed. Vraag het, en als die behoefte er niet is,
ja, dan hoeft het ook niet, ik wil niet dat er iets opgelegd wordt."
Een gevoelig punt zijn blijkbaar de expressieve kanten van andere
godsdiensten, de religieuze feesten. De locatiemanager staat er weifelend tegenover.
"Eigenlijk vind ik dat als je zegt open te staan voor het multi-culturele, dat je daar
ook voorzieningen voor moet treffen. Maar ik vind het zelf ook moeilijk." De
interpretatie van de identiteitsnota blijkt in De Rustenburg een soms netelige kwestie
te zijn: "Ik vind het niet consequent als je in de identiteitsnota mensen van diverse
geloven welkom heet, en dan vervolgens zegt dat je het einde van de Ramadan niet
mag vieren." Het aanstellen van een imam vindt ze, gezien de aantallen moslims in
huis, nog niet opportuun. Wel moet deze beschikbaar zijn en dient er een netwerk te
bestaan om bewoners de nodige ondersteuning te bieden. De Rustenburg heeft
inderdaad incidenteel contacten met geestelijken buitenshuis, maar structureel wordt
hier geen gebruik van gemaakt. De meeste contacten lijken via familieleden van
bewoners te verlopen.
Over de noodzaak van een identiteit zegt ze het volgende: "Ik denk dat het
voor een stichting heel belangrijk is, dat je een identiteit hebt, alleen vraag ik me in
alle eerlijkheid af of in deze tijd geloof nog een onderscheidend criterium is. Ik heb
daar mijn twijfels over. Ik denk: wat voor identiteit je ook hebt als huis, en dan noem
ik identiteit wat breder, ik denk dat het wel van belang is dat mensen weten waar je
als Rustenburg voor staat."
Het functioneren in een huis met een bepaalde signatuur, blijkt voor haar, zoals voor
haar collega in Bergschenhoek en voor veel medewerkers in de Rustenburg, door
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pragmatische overwegingen gemotiveerd te worden: "Het protestants-christelijke is
voor mij, gezien mijn opvoeding, natuurlijk het meest herkenbaar, maar met het
werken in een katholieke of humanistische organisatie zou ik ook geen problemen
hebben. Ik zou er moeite mee krijgen als het opgelegd zou worden. Maar ik denk
zelf dat in dit soort functies, managementsfuncties, het belangrijk is om mensen te
kunnen herkennen, te begrijpen en te respecteren. En in te kunnen voelen wat het
betekent, maar je hoeft daar niet per se zelf ook heel erg actief in te zijn. Maar ik
vind wel dat je moet kunnen begrijpen en invoelen wat het is als mensen dat wel
hebben. Geloven is voor mij privé, werken is iets anders."
Ook een geestelijk verzorger moet volgens haar een herkenbare identiteit
hebben: "Zoals een huis een identiteit moet hebben, vind ik het ook van belang dat
een geestelijk verzorger een herkenbare identiteit moet hebben. Als je dan vraagt:
'welke?', dan denk ik dat ik veel meer tendeer naar de invulling van geestelijke
verzorging richting pastorale ondersteuning, wat breder, dat hoeft voor mij niet een
nederlands hervormde of een gereformeerde te zijn, dat maakt niet uit, als die
persoon maar in staat is de hele reeks te overzien. Vanuit zijn eigen opvatting moet
hij daar open voor staan." Een dergelijke opvatting over de identiteit van de
geestelijk verzorger kwam vaker voor. Deze herkenbare identiteit blijkt een
belangrijke component te zijn van diens authenticiteit.

BEWONERS MATHENESSERLAAN
Over de signatuur is ook met bewoners of met familieleden van bewoners
gesproken. Opvallend was, dat men vaak nogal moeizaam over het onderwerp sprak.
Het rationeel verwoorden van deze thematiek of reflectie hierover, was duidelijk
geen alledaagse bezigheid en viel sommigen nogal zwaar. Het zegt misschien iets
over de wijze waarop de signatuur of identiteit van een verpleeghuis een rol speelt in
de beleving van bewoners. Het is duidelijk dat de signatuur voor de meeste
bewoners niet de eerste motivatie is om voor De Rustenburg te kiezen, als er al
sprake is van een keuze. De ligging van het huis of het vrij komen van een bed
vormen vaak een belangrijker reden.
Een bewoners zei over het feit dat het een protestants-christelijk huis betrof:
"Het beestje moet gewoon een naam hebben. Ik heb ook in een katholiek ziekenhuis
gelegen. Toentertijd nog met nonnetjes, nou die liepen zich te blubber voor de
mensen." Deze bewoner zegt weinig van de protestants-christelijke identiteit te
merken. Hij weet de kerkdienst nog te noemen. Een andere bewoner zegt op de
vraag naar de signatuur: "Och, als het een ander huis was, en ik had het er goed. Ik
bedoel, het gaat mij er alleen om, als je het goed hebt, als ze hartelijk tegen je zijn,
of ze je goed helpen, of het eten goed is en al die dingen meer, daar gaat het mij
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meestal om." Deze laatste bewoner doet overigens wel actief mee met de bijbelkring
en gaat ook naar de kerk.
Een bewoonster van 91 jaar, beantwoordde de vraag of ze het belangrijk
vindt dat de Rustenburg een christelijk huis is, als volgt: "Nou als ik in
moeilijkheden zit, op geestelijk gebied, dat je er dan over kan praten. het zal
misschien in een neutraal verpleeghuis ook wel goed zijn, daar kan ik niet over
oordelen. Dat weet ik niet, maar voor mijzelf persoonlijk vind ik het toch fijn dat ik
in een christelijk huis zit. Want als ik ergens mee zit, dat ik ook met een dominee
kan praten voor een gesprek, dat vind ik voor mijzelf persoonlijk belangrijk." Deze
mevrouw denkt ook dat het zo is dat je in een protestants-christelijk huis op je eigen
niveau kunt praten "... als je ergens mee zit". Ze voegt er echter aan toe dat ze hier
maar weinig gebruik van maakt. "Met een zuster of iemand anders kun je ook goed
praten." Het valt ook op dat veel mensen die de signatuur positief beoordelen, hierbij
met name aan hun medebewoners denken. "Voor sommigen is het misschien
belangrijk", wordt dan gezegd.
Opvallend is dat de term 'christelijk' bij diverse mensen associaties met een
bepaalde sfeer oproept, die blijkbaar belangrijk wordt gevonden. Voor veel mensen
is het moeilijk dit precies te benoemen of er een vinger achter te krijgen.
BEWONERS BERGSCHENHOEK
In Bergschenhoek zijn alleen naaste familieleden van bewoners geïnterviewd. Over
het algemeen hechten ze een duidelijk belang aan de signatuur. Ook hier wordt in dit
verband herhaaldelijk de sfeer in huis genoemd. Een echtgenoot van een vrouw die
in Bergschenhoek verpleegd wordt verwoordde het als volgt: "protestants-christelijk,
ja dat vind ik belangrijk. (...) Ja, waarom vind ik het belangrijk. (...) Mijn vrouw is in
ieder geval gedoopt, belijdenis gedaan, getrouwd, en zo zijn er zoveel uit de
christelijke kringen natuurlijk. En dan zeg ik: Ik vind protestants-christelijk zijn, dat
die mensen hier in dat milieu, waar ze in zijn opgevoed... dat ze daar in verder
kunnen gaan. Als ik in de kerkdienst kom, dan zie ik die mensen genieten, dan zie ik
ze echt genieten van 'De Heer is mijn herder' en 'Er ruist langs de wolken', dan komt
er bij de mensen iets boven en daarom vind ik protestants-christelijk belangrijk."
Een andere echtgenoot: "Nou zoals het nu is, verdraagzaam, zoals Onze
Lieve Heer dat bedoeld heeft, verdraagzaam ten opzichte van elkaar. En ik zie dat
heel vaak door bijvoorbeeld de dominee en de pastoor met elkaar samen een dienst
doen en dan complimenteer ik zo ook speciaal na afloop. Dan zeg ik dat dat weer
een goed voorbeeld was hoe wij als christenen goed samen kunnen leven. Dat doen
zijn. Dat vind ik heel positief. Ik hou er niet van als ze zich tegen elkaar afzetten dat
hoort niet bij het geloof." Dezelfde man vindt het echter wel belangrijk dat
Bergschenhoek een christelijk huis is: "Ja ik zou niet graag willen, wat ik er van
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weet, maar ik zou niet graag willen dat dit een islamitisch huis wat of zoiets. Ik heb
daar in die landen veel gebivakkeerd en mijn ervaringen zijn niet hetzelfde als wat ik
in een christelijk geloof beleef." Hij vindt ook niet dat het net zo goed een 'openbaar'
huis zou kunnen zijn: "Nou, dan is mijn voorkeur dat er een geloofsbasis of een
uitgangsbasis is die fundamenteel is. Dat mis ik wel eens met dat openbare
gebeuren." Hij heeft de indruk dat men in een huis met zo'n basis "consequenter
denkt". De man weet ook wel dat in dit huis veel personeel "niet zo christelijk" is.
Toch heeft hij het idee dat het huis iets uitademt. Hij zegt het aan de sfeer te merken
dat de signatuur wel degelijk van invloed is. Een andere echtgenoot zei: "Toch wel
dat er een goede verzorging is en de geestelijke bijstand, dat vind ik toch wel
belangrijk. En ja op het ogenblik weet ze d'r niks meer van. Maar vroeger was ze
zeer christelijk mijn vrouw. Want ja, we gingen ook altijd naar de kerk vanzelf."
Meer dan aan de Mathenesserlaan, wordt in Bergschenhoek de signatuur in verband
gebracht met een vertrouwde (kerkelijke) atmosfeer en het klimaat in huis.

HOE GAAN DE GEESTELIJK VERZORGERS MET DE SIGNATUUR OM?
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de rol die de geestelijk verzorgers van de
Rustenburg voor zichzelf zien weggelegd wanneer het gaat om de signatuur van de
Rustenburg. Het ligt in de lijn der verwachting dat protestants-christelijke geestelijk
verzorgers van de Rustenburg nagedacht hebben over wat die identiteit moet
inhouden.
Een van de geestelijk verzorgers zegt dan ook: "Ja het is het protestantschristelijk huis en dat staat gewoon heel duidelijk op papier ook. Dat we uitgaan van
het evangelie van Jezus en het wordt ook met nadruk de barmhartige Samaritaan
genoemd. Die barmhartigheid die spreekt me ook erg aan". Dit is een hele duidelijk
uitspraak over de christelijke kant van de signatuur en niet zozeer over de
protestantse. Deze geestelijk verzorger is zich ook terdege bewust van de problemen
die bijvoorbeeld personeelsleden hebben met de term protestants-christelijk: "Ja, dat
is natuurlijk ook de klacht van veel personeelsleden, zo van: 'Ja, wat is nou het
verschil, geef dat dan eens aan, van dat christelijke en als ik als niet-gelovige toch
een goed mens ben en hier ook werk en alles respecteer, en dat vind ik zelf ook altijd
moeilijk'. Want dan zeg ik van: 'Ja daar heb je gelijk in'. Ik zeg van 'dat kan ik alleen
maar voor mezelf zeggen, van dat het mij verdieping geeft, dat uitgaan van het
evangelie en dat ik gewoon daar een stuk bezinning bij nodig heb. Dat ik daarom
ook naar de kerk ga om gewoon iedere keer bijgetankt te worden'. Maar ik kan me
voorstellen dat anderen zeggen van 'dat heb ik niet, maar ik ben toch ook goed
bezig'. En dat is ook zo, tuurlijk. Iemand kan heel humaan bezig zijn. Dat maakt het
wel eens moeilijk, omdat je soms een heleboel klachten krijgt van mensen van: 'Die
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en die is toch christelijk en moet je nou eens zien wat die er van maakt'. Dus dan
krijg je weer de theorie en de praktijk. Nou, dat zijn dan vragen... Ja dan sta je best
met je mond vol tanden, want dat besef ik me ook terdege, dat dat gebeurt. Wat
zondag gesproken wordt dat dat niet altijd op maandag wordt uitgevoerd. Dat zijn
best wel moeilijke vragen".
Het opvallende punt aan de uitspraken van deze geestelijk verzorger is het
volgende. De geestelijk verzorger geeft heel duidelijk aan dat het evangelie van
Jezus en het verhaal van de barmhartige Samaritaan belangrijke drijvende krachten
zijn van de protestants-christelijke signatuur van de Rustenburg. Toch weet deze
geestelijk verzorger niet goed raad met de vraag waarom bijvoorbeeld
barmhartigheid nou specifiek christelijk of zelfs protestants-christelijk is. Anderen
menen ook goed bezig te zijn en noemen dat 'humaan'. Deze laatste term zijn we ook
bij anderen tegengekomen. De geestelijk verzorger durft eigenlijk alleen voor
zichzelf te zeggen dat de christelijke traditie haar inspireert, maar durft en wil niet
zeggen dat dit voor iedereen zo zou moeten zijn. Wel vindt ze dat de signatuur op
een of andere manier gestalte krijgt. Ze zegt daarover: "Ja dat idee heb ik wel. Zeker
ook omdat er hier toch wel veel gebeurt. Als je dan ziet dat er zoveel bijbelkringen
zijn, en dat er toch die kerkdiensten zijn, dat is een heel vast gegeven binnen het
huis, dat er toch aandacht aan de feestdagen wordt besteed (...)." Ook de geestelijk
verzorger noemt toch voornamelijk die punten die ook de personeelsleden wel
noemen als opvallend voor de christelijke signatuur.
De geestelijk verzorger aan de Mathenesserlaan: "Die signatuur ligt er niet
heel duidelijk bovenop. Ze is ook moeilijk boven tafel te krijgen. Veel mensen
hebben van ouds wel iets met de kerk, met protestants-christelijk geloven, maar men
associeert het met zwaar, somber en streng en zo. Dat het bij behoorlijk veel mensen
verwaterd is, zo ze het al hebben. Van het personeel dan, bedoel ik. En heel veel
personeelsleden respecteren de identiteit wel, want dat moet, maar onderschrijven
hem niet. Dus ik denk dat er een klein percentage is die hem onderschrijft. Dat
maakt het qua identiteit, qua zichtbaarheid ook best wel moeilijk. Want mensen,
bijna iedereen die zegt wel van: 'Ik ben bekommerd om mijn medemens. Ik ben
zorgdrager voor wie zwak is', maar kleurt dat niet in als zijnde bijbelse noties
bijvoorbeeld. Over het respect zegt ze ook nog het volgende: "Je kunt respecteren
ook opvatten als: 'Nou ja, ik vind het prima als ze het doen hoor, als ik het maar niet
hoef'. Dat is ook respecteren." Deze geestelijk verzorger vindt niet dat de signatuur
op dit moment erg bepalend is voor het klimaat in huis: "Nu in ieder geval niet heel
duidelijk, want waar nu de nadruk op ligt is de openheid naar andere culturen. Ik doe
dat vanuit mijn christelijke overtuiging, maar je kunt dat ook doen gewoon omdat je
openheid belangrijk vindt als menselijke waarde. En hoe komt dan die christelijke
meerwaarde eruit? Zonder dat je je hier hoog verheven gaat voelen boven anderen.
Daar moet je ook nog weer voor uitkijken. Zo van: Die gelooft, en moet je 'ns zien
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wat ie doet. Daar zitten best wel knelpunten in. Omschrijf het maar als zoeken. Dus
hoe geef ik de identiteit vorm? In al z'n complexheid van veel culturen." Toch vind
zij dat een christelijk huis in principe een open huis moet zijn: "Dus een christelijke
herberg moet zijn." Dit nuanceert ze later een beetje: "Ik denk dat het christelijke
herberg zijn, en zoveel mogelijk mensen binnenlaten ook heel sterk iets is van wat
voor mij bij het christendom hoort. Ik denk niet dat dat door het gros van de
medewerkers zo wordt uitgelegd hoor. Ik denk dat je pas open kan zijn als je ook
heel christelijk geworteld bent. Om die christelijke identiteit dus vast te houden. Ik
vind wel dat, een identiteit hebben, voor een huis heel belangrijk is. Omdat ik wel
het gevoel heb dat dat het eigene van een huis kan onderbouwen en onderstrepen.
Dat het een model is van: he, dat is dat huis. Een christelijke identiteit hebben, als
dat met vraagtekens omgeven wordt, dan is het wel belangrijk om wel identiteit te
hebben."

OPENHEID?
Hoe ver wil men gaan in de openheid naar mensen van andere
godsdiensten/culturen? Veel personeelsleden in de Rustenburg nemen woorden in de
mond als openheid, respect, humaan zijn, medemenselijkheid. Een geestelijk
verzorger sprak van het open zijn als christelijke herberg. Is het zo zeer een kenmerk
van (protestants-) christelijk zijn dat je een openheid hebt naar allerlei mensen van
andere culturen en godsdiensten zoals iemand van het personeel het stelde? De
breuk tussen protestanten en katholieken lijkt in de Rustenburg al lang niet meer te
bestaan. In ieder geval veronderstelt men dat deze makkelijk overbrugbaar is. Wie
naar de kerk wil lijkt evenveel aan een goede protestantse kerkdienst te beleven als
aan een goede katholieke mis. Er worden nog maar weinig problemen gesignaleerd
tussen deze twee christelijke stromingen. Maar wat zegt men daarover: Hoe ver wil
men daarin gaan? Moeten mensen van niet-christelijke huize ook in staat gesteld
worden om hun religie ten volle in de Rustenburg te kunnen beleven? Moet een
protestants-christelijk huis ook zorgen voor gebedsruimte en ruimte voor religieuze
viering van andere godsdiensten? Het blijken moeilijke dilemma's. Wat gebeurt er
als de getalsverhoudingen veranderen? Moet er een pandit zijn voor hindoeïstisch
bewoners en imam voor de moslims? Dat lijkt buiten kijf. Maar ingehuurd of
gedetacheerd? Volgens de locatiemanager aan de Mathenesserlaan is het verschil
niet zo groot. De vraag is of dit zo is. Uit het onderzoek is immers gebleken hoe
belangrijk het voor veel bewoners is om een geestelijk verzorger met een bekend
gezicht, als een vertrouwde persoon in de buurt te hebben. Afgezien van de
dilemma's over de signatuur, zal het invoeren van andere vormen van religieuze
beleving ook zijn impact hebben op de bewoners en de cultuur in huis.
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We horen verschillende geluiden over dit probleem. Iemand merkte op:"... de
eerste keer toen een Hindoestaanse ging overlijden, de eerste keer, dat er dan zo'n
twintig mensen een klaagzang gaan doen in zo'n kamer midden in de nacht. Als
niemand dat gewend is. Wat er dan allemaal gebeurt op zo'n afdeling! Dan moet je
ook zorgen dat dat goed is en dat iedereen dat begrijpt. Daar hebben patiënten recht
op, vind ik, ja". De meeste van de geïnterviewden lijkt echter weinig problemen te
hebben met 'gewone' westerse rituelen en symbolen. Het onderscheid tussen roomskatholiek en protestants lijkt in ieder geval in de Rustenburg geen grote rol meer te
spelen. Toch horen we ook andere geluiden als het bijvoorbeeld gaat om moslims. In
Bergschenhoek zei iemand: "Kun je nou de Islam hier toelaten, met alles wat er om
hangt, katholieken hebben altijd een kruis, ik weet niet wat de Islam heeft, maar dan
gaan ze zo'n gebouw misschien volhangen met... weet ik veel. Hoe ver kun je daar in
gaan? Dat wordt in de toekomst een probleem hoor..." Voor sommigen ligt dit
blijkbaar gevoelig. De sprong lijkt te groot.

CONCLUSIE
Na wat we gelezen hebben wil ik me hier wagen aan een voorlopige conclusie. Van
de signatuur van de Rustenburg kunnen de geïnterviewde mensen maar weinig
uiterlijke kenmerken noemen. Wat vaak genoemd werd was de kerkdienst. Een
belangrijk beleidskenmerk dat vaak genoemd werd in verband met de signatuur was
het euthanasiebeleid in de Rustenburg. Veel van de geïnterviewde personeelsleden
van de Rustenburg zijn niet protestants en hebben, begrijpelijk, weinig binding met
deze traditie. De geïnterviewde personeelsleden die nog wel protestants zijn hebben
ook moeite om het specifiek protestantse van de Rustenburg te herkennen. Niet
iedereen heeft hier overigens problemen mee. Er kon namelijk ook duidelijk een
zekere huiver geconstateerd worden voor een al te geprofileerde protestantse
signatuur. Bij de geïnterviewde bewoners en hun familieleden ontstond een beeld
waarin enerzijds men geen problemen had met de signatuur. Sommigen lieten een
zekere onverschilligheid ten opzichte van de signatuur horen. Anderzijds was men
zeer tevreden met de manier waarop de signatuur wordt ingevuld. Bij beide
geïnterviewde groepen lijkt iets meer affiniteit te bestaan met de term christelijk.
Velen blijken dit echter in te vullen in termen van openheid, respect en goede zorg.
De nota 'identiteit en visies' plaatst openheid voor andere overtuigingen dan
de christelijke, hoog in het vaandel als kenmerk voor de protestantse signatuur.
Paradoxaal genoeg is dit een ideologie die in de praktijk de signatuur zou kunnen
ondermijnen. In Bergschenhoek lijkt dit probleem nog niet direct aan de orde. Hier
lijkt de signatuur, hoe onduidelijk soms ook, toch een voor de meeste mensen
acceptabele invulling te krijgen, waarin sfeerelementen een belangrijke rol spelen.
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De dilemma's lijken zich ook op een ander niveau af te spelen: wel of niet bidden
voor het eten.
Aan de Mathenesserlaan, met een veel heterogener en multi-cultureler
bewonersbestand, zijn de dilemma's van een duidelijk andere aard: welke religieuze
feesten of godsdienstoefeningen staan we toe en in hoeverre. Het zijn eveneens
dilemma's die de positie van de geestelijk verzorger direct raken.
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Kerkdienst aan de Mathenesserlaan
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HOOFDSTUK 8

Besluit

Bij de machteloosheid die je ervaart bij een eerste confrontatie met het menselijke
leed in een verpleeghuis, ben je in een eerste instantie geneigd vragen over
zingeving en levensbeschouwing op te schorten. Er is een opwelling die je met de
neus op barre feiten drukt. Wellicht is het een opwelling die menig geestelijke
verzorger nu en dan in zich op voelt komen. Maar er lijkt zich bovendien een ander
soort machteloosheid te hebben aangediend. In een huis waar bij veel mensen het
religieuze profiel aan het vervagen is en veel vragen hun scherpte verloren lijken te
hebben, word je verleid om te veronderstellen dat de geestelijke verzorging aan
belang aan het inboeten is. Wordt het tijd dat de dominee of pastor die gewoon was
een duidelijk gezicht te tonen, maar nu met glazige ogen wordt aangestaard, over de
plooien van zijn gezicht strijkt en de realiteit onder ogen ziet? Dat met de vragen die
vervagen, ook zijn of haar positie steeds schimmiger wordt? Een schim met een
steeds vreemder gezicht dolend over de afdelingen en gangen?
De verschillen en de overeenkomsten tussen De Mathenesserlaan en
Bergschenhoek maken een aantal spanningen duidelijk, waarvan sommige bewust
worden ervaren, en andere meer latent en vaag worden aangevoeld. Het gezicht van
de geestelijke verzorging valt in ieder geval niet altijd in duidelijke plooien. Op
beide locaties is immers gebleken dat de geestelijk verzorgers, zij het in een
verschillende atmosfeer, een rol moeten spelen waarin zij zich deels wel, maar deels
ook niet herkennen. Beide geestelijk verzorgers hebben te kennen gegeven dat ze af
en toe een spanning voelen tussen de verwachting die men heeft van hun rol in huis
en hun persoonlijke beleving van die rol. Wel of geen Huub Oosterhuis hier in huis,
bij deze categorie bewoners? Misschien toch maar beter van niet, jammer dan.
Breng ik het geloof nu wel of niet ter sprake? Ik zou wel willen, maar... De
geestelijk verzorgers worden geaccepteerd in hun rol, maar kunnen die niet altijd
uitoefenen zoals ze gedacht hadden. De authenticiteit van de rol lijkt dan soms in het
geding te komen. Hoeveel kun je van jezelf inleveren en tegelijkertijd authentiek
blijven? Of ben je juist authentiek wanneer je inspeelt op de verwachtingen van
anderen? Het zijn spanningen die blijkbaar inherent zijn aan het vak, maar die
tegelijkertijd in het ijle lijken op te lossen in een atmosfeer waarin de verschillen
tussen de denominaties een steeds gradueler karakter krijgen. Waarin ligt de
authenticiteit van de geestelijk verzorger in een sfeer waar rituelen naar hartelust
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worden uitgewisseld en waarin ook bewoners zonder kerkelijke achtergrond of met
een andere religieuze achtergrond dan de christelijke, de kerkdiensten bezoeken? Al
was het alleen maar om de sleur te doorbreken... Wij hebben ons reeds de vraag
gesteld: is het verpleeghuis een proeftuin aan het worden, waar exotische en minder
exotische liturgische gewassen met elkaar gekruist worden? Het klimaat lijkt er
geschikt voor. Op luchtige en speelse wijze wordt er met godsdienst omgegaan en
wordt deze ontdaan van zware elementen of repressieve connotaties. Ook de
relativerende houding van veel ouderen draagt bij aan een atmosfeer waarin
levensbeschouwing deels onttrokken lijkt te worden aan de sfeer van een duidelijk
afgebakende visie op het leven en nadrukkelijk geformuleerde standpunten of
normen.
Betekent dit alles nu dat er vraag is naar een algemene, vage religiositeit die
ingevuld kan worden door om het even wie? Is het echt zo onbelangrijk wat je
gelooft en op welke manier? Het lijkt er sterk op dat we de twee componenten van
deze vraag van elkaar los moeten maken. Daar waar voor veel bewoners het 'wat'
minder relevant lijkt, gezien de vele reacties in de trant van: "ach het maakt niet uit
wat je gelooft", "alle godsdiensten zijn goed" of "we geloven allemaal in één god",
speelt het 'hoe' een meer belangrijke rol. Daar waar formules over het onderscheid
tussen verschillende levensbeschouwingen steeds meer aan belang verliezen, wordt
het oproepen van een sfeer van herkenbaarheid steeds belangrijker. Specifieke
sfeerelementen blijven belangrijke bakens. Het is geen sfeer van 'anything goes' of
'alles moet kunnen' waar men zich gelukkig bij voelt. Er moet een zekere mate van
herkenbaarheid in aanwezig blijven, een bepaalde vertrouwdheid. Maar hoe waak je
erover dat die blijft? Op deze vraag is er geen doordacht antwoord aanwezig. Het is
drijvend op intuïtie en aanvoelen dat men de praktijk beoefent.
Het is ook deze intuïtief aangevoelde nood aan herkenbaarheid die op het
niveau van de discussie over de signatuur en de dilemma's daaromtrent een rol
speelt. De signatuur van De Rustenburg werd in de vraaggesprekken vaak zeer
summier gekenschetst, waarbij volstaan werd met korte frasen als "de kerkdiensten
en het euthanasiebeleid". Soms werd daar "de dominee" dan nog aan toegevoegd,
soms met "kerkdiensten" en zonder "euthanasiebeleid". Deze elementen springen
blijkbaar het meest in het oog en bepalen het beeld van de signatuur. Maar de
aanwezigheid van andere godsdiensten en culturen wordt eveneens gerechtvaardigd
met een beroep op de signatuur! Een protestants huis hoort toch open te staan voor
andere overtuigingen! En dit is het punt waar men intuïtief een probleem aanvoelt.
In hoeverre moet er tegemoet gekomen worden aan eventuele religieuze behoeften
en wensen van aanhangers van andere godsdiensten dan de christelijke, nu het
'cliënt-gerichte' tijdperk zijn intrede heeft gedaan? Eénmaal per maand een
katholieke mis, dat gaat nog, maar voorlopig worden er nog geen andere
132

godsdienstoefeningen geduld. De behoefte daaraan lijkt vooralsnog niet zo sterk te
leven, althans niet manifest, maar wat als er straks niet vijf maar vijfentwintig
hindoes of moslims in huis wonen? De geestelijk verzorger van de Mathenesserlaan
begon zich al af te vragen in hoeverre een 'klassieke dominee' daar nog op zijn plaats
is. Wordt de signatuur een puur getalsmatige kwestie? Het zijn indringende vragen,
vooral ook als je je bedenkt dat geen van de ondervraagde bewoners, ook de
protestantse niet, vanwege de signatuur voor De Rustenburg gekozen had!
Dat er op het vlak van de feiten een spanning dreigt te ontstaan tussen de
behoefte aan vertrouwdheid en herkenbaarheid en de openheid voor andere
levensbeschouwingen, wil echter allerminst zeggen dat de signatuur van geen
betekenis is. Het tegendeel is waar gebleken. Zou het kunnen zijn dat een inherente
spanning van die signatuur nu manifest wordt, en dat die om meer doordenking
vraagt, zowel op het vlak van het beleid als van de theologische reflectie. Er valt
wellicht inzicht te halen uit de volgende paradox: de signatuur wordt afgelezen aan
specifieke sfeerelementen en een beperkt aantal specifieke ethische keuzen, maar
diezelfde identiteit opent ook de poorten voor bewoners met een andere signatuur,
die op den duur de sfeer kunnen gaan bepalen. In dit hele proces is het niet zo dat de
identiteit de sfeer bepaalt, maar de sfeer de identiteit, en het merkwaardige is dat het
functioneert! In beide huizen is gebleken, zeker in Bergschenhoek, maar ook aan de
Mathenesserlaan, hoe belangrijk de sfeer is waarin die religiositeit een plaats krijgt.
Er is dus sprake van een dubbele spanning: enerzijds de spanning tussen de persoon
van de geestelijk verzorger en hetgeen men van haar verwacht; anderzijds een
spanning binnen het effect van de signatuur zelf. En het ontbreekt aan bewust
thematiseren van deze twee spanningen. De geestelijk verzorgers spreken er wel
explicieter over. Het verband tussen de sfeer en een duidelijke specifieke
protestants-christelijke signatuur wordt door de ondervraagde personen wel gelegd,
maar is lang niet altijd evident. Als er een verband gelegd wordt, dan blijkt
tegelijkertijd vaak dat men er slechts een summier omschreven beeld van de
signatuur op na houdt. Op reflexief niveau is er blijkbaar voor de meeste
ondervraagden moeilijk een vinger achter te krijgen.
De rol die de geestelijk verzorgers spelen in de sfeer en de identiteit van De
Rustenburg, blijkt voor beide huizen verschillend en wordt ook op verschillende
wijzen gepercipieerd door bewoners en medewerkers. In Bergschenhoek drukt de
geestelijk verzorger een duidelijk stempel op de sfeer in huis. De geestelijk
verzorger werd ook vaak genoemd in verband met de identiteit van het huis. Aan de
Mathenesserlaan zijn deze rol en het imago minder duidelijk. Beiden voelen echter
een bijzondere verantwoordelijkheid voor de signatuur, die overigens ook op papier
is vastgelegd. De mate waarin deze verantwoordelijkheid ook door bewoners en
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medewerkers aan de geestelijk verzorger wordt toegekend, lijkt behalve van de
situatie ter plekke, de culturele en religieuze achtergrond van het bewonersbestand,
ook sterk afhankelijk van de persoon van de geestelijk verzorger. In een huis waar
een groeiend aantal bewoners nauwelijks weet heeft van wat een signatuur
überhaupt inhoudt, of wat een dominee of geestelijk verzorger eigenlijk is, wordt het
voor hem of haar lastig manoeuvreren met dat verantwoordelijkheidsgevoel. Zonder
duidelijk imago lijkt de geestelijk verzorger des te meer overgeleverd aan zijn eigen
persoonlijkheid en zijn talent om bij wijze van spreken met iederéén om te kunnen
gaan. Evolueert hij of zij mee met de veranderende biotoop, uitgerust met nieuwe
antennes, naast het speciale setje voor de verpleeghuiszorg dat hij of zij idealiter al
bezat? Schikt hij of zij zich in zijn of haar nieuwe rol, en kan dit op authentieke
wijze? Zoals is gebleken, is het voor de geestelijk verzorger zo nu en dan wel eens
lastig om te voldoen aan het verwachtingspatroon. Klimaatveranderingen in een
verpleeghuis hebben onvermijdelijk hun weerslag op de positie en de rol die de
geestelijk verzorger verkiest en de mate waarin hij hierin authentiek kan blijven.
De bewoners lijken zich van deze discussies niet zoveel aan te trekken. Zo lijkt het
althans. Ze hebben hun eigen problemen. Maar zij hebben ook hun eigen antennes
voor veranderingen in klimaat en mentaliteit. De wijze waarop zij het onderscheid
tussen levensbeschouwingen relativeren, is niet alleen het gevolg van het feit dat de
krachten afnemen en de levensbeschouwing oud wordt. Vaak ervaar je ook de resten
van diepgang en van bezinning in een relativering van al te strak verpakte
geloofsformules en rituelen. Vooralsnog blijkt uit de uiteenlopende reacties van
verreweg de meesten van hen, dat de aanwezigheid van een geestelijk verzorger een
bijzondere behoefte vervult.
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Nabeschouwing

Was het verpleeghuis een goede testcase? Ongetwijfeld, en niet alleen omdat je er
leert relativeren. Je leert er ook hoe belangrijk de kleine zaken in het leven zijn, en je
beseft dat dit wellicht altijd zo is, ook wanneer je er nog niet aan toe bent om je naar
het toilet te laten brengen en te vragen: "Was het gratis?" Zo is het misschien ook
met de levensbeschouwing zelf, die je als het ware ziet verschrompelen tot enkele
simpele knikjes van herkenbaarheid, en dat in het beste geval. Maar ook hier, ook al
lijkt het geloof zo schamel en bereid alle identiteit achter zich te laten, blijft het toch
belangrijk dat er iets is. En of je dat 'iets' dan weer met om het even wat zou kunnen
opvullen, is toch zeer de vraag. Door de schimmen van het geloof heen ontwaar je
niet alleen aftakeling, dementie, moeheid en ongeïnteresseerdheid, maar ook de
rimpels van een reëel proces van relativering, misschien van die relativering die ook
de weg van de vitale gelovige tekent wanneer die er zich bewust rekenschap van
geeft dat God, ook zijn God, nooit helemaal te vatten is... Maar echt weten wat er in
de schimmen van het geloof plaats vindt, doe je toch niet. Het blijft een raadsel.
Mijmerend trek je de deur van groen, blauw, geel, rood en wit achter je dicht. Ook
de verdiepingen van het huis aan de Mathenesserlaan hebben je de spiegel
voorgehouden. Maar terug aan je werktafel denk je meer zakelijk terug aan al die
uitgetikte interviews die de onderzoeker op het veld heeft meegebracht, en je
probeert het even op een rij te krijgen, uit wat je te weten bent gekomen en wat je
noodgedwongen erbij moet denken: wat heb je nu geleerd over wat geestelijke
verzorging kan betekenen, in het verpleeghuis, maar ook erbuiten? En wat heb je
geleerd over de wijze waarop levensbeschouwing in de geest van mensen
functioneert?

IS GEESTELIJKE VERZORGING EEN KERKELIJKE ERFENIS?
'Geestelijke verzorging' is een woord waar 'geestelijk verzorgers' aan gehecht zijn.
Geestelijk verzorgers willen niet alleen maar pastores zijn, die één welbepaalde kerk
of levensbeschouwelijke groepering vertegenwoordigen. Zij zijn mensen die zich
richten op het geestelijke in de mens, dat is zo niet hun roeping, dan toch hun vak,
hun professie. Waar het hun om te doen is, is de individuele mens en diens
geestelijke nood, en het is van deze hele mens, die méér is dan de som van
deelproblemen die in protocollen geperst kunnen worden, dat geestelijk verzorgers
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de identiteit van hun werk laten afhangen, zo niet hun eigen identiteit. En daarom
behoort het tot de eigen professie en professionaliteit van de geestelijk verzorgers
dat zij mensen van allerlei gezindten kunnen begeleiden, en niet enkel zij die passen
in één of ander kerkelijk keurslijf.
Dat is het wat tegenwoordig doorgaans wordt gezegd. Maar kan je de kerken
zo gemakkelijk van je afschudden? Net zoals de letter 'e' die uit het woordenpaar
'geestelijk verzorger' werd verdreven dan toch, omwille van de externe factor van de
grammatica, in 'geestelijke verzorging' terugkomt, zo ook komt de kerkelijke
binding - dank zij de humanisten verbreed tot 'levensbeschouwelijke' binding - terug
via de zijweg van de ambtelijkheid. Goede filosofen zoals Socrates, Seneca,
Epicurus of Sextus Empiricus, zouden tegenwoordig niet vanzelf aanvaard worden
als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Zij beschikken namelijk niet over de
nodige ambtelijke papieren. Ook al staat hun professionele bekwaamheid buiten kijf
- wie zou het durven betwisten dat zij in de levensbeschouwelijke problematiek
onderlegd zijn? - ergens moet er zoiets als een binding met een levensbeschouwelijk
instituut zijn, en dat zouden zij missen. 'Ergens' en 'zoiets als een binding': het klinkt
vaag, maar in de praktijk is het belangrijk, en wilden deze filosofen als geestelijk
verzorgers aanvaard worden, dan zouden zij wellicht hun eigen kerk, broederschap
of vereniging moeten stichten en die laten erkennen, liefst met voldoende leden
zodat zij er een eigen omroepje op na zouden kunnen houden. Als mensen eenmaal
weten dat de Vereniging voor Socratische Maieutiek er is, net als de Epicuristen van
het Eerste Uur en de Sceptici van Altijd, dan pas kan je, gemandateerd door je eigen
achterban, als geestelijk verzorger functioneren en ook aan mensen die niet tot je
eigen groep behoren, levensbeschouwelijke hulp bieden.
In het verpleeghuis hebben wij gezien dat het enerzijds zo is, dat de rituelen
voor een deel uitwisselbaar worden. Maar anderzijds blijven zij toch binnen een
duidelijk kerkelijk kader functioneren, ook al is dit kader verbreed. Dat het een
katholieke mis is of een protestantse dienst, veel bewoners kunnen er zich in vinden,
en de mevrouw die zoveel heimwee heeft naar Lourdes en naar de Latijnse mis,
waarvan ze de woorden niet begreep, is erg blij met de dominee die het zo goed kan
uitleggen. Het moet dus zo zijn dat er iets gemeenschappelijks wordt ervaren, wat
beide vormen van liturgie dan toch doet verschillen van creatieve therapie,
bijvoorbeeld. Iets gelijkaardigs proef je in de terminologische keuze van het
personeel, dat verkiest om eerder van een christelijk huis te spreken dan van een
protestants huis, en er meteen aan toevoegt dat het toch eigen aan een christelijk huis
moet zijn om open te staan voor anderen. Dit is niet noodzakelijk pure vervaging
van het levensbeschouwelijke, het kan een verbreding ervan zijn en een relativering
van al te geprofileerde leerstelligheid.
HET BELANG VAN DE AMBTELIJKHEID
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Misschien is dat ook de verklaring voor iets dat op het eerste gezicht paradoxaal
lijkt: de verbrede en relativerende wijze om religieus te zijn vraagt als tegengewicht
dat er een geestelijk verzorger is die zoiets als duidelijke ambtelijkheid in zich heeft.
Dat het een dominee of een priester is, heeft niet zo'n belang, wel dat de persoon
verwijst naar een kerk met duidelijke contouren - wat niet betekent dat hij of zij er
de pure spreekbuis van moet zijn, integendeel. De geestelijk verzorger moet ook een
persoon zijn die men kent, die deel uitmaakt van het huis, en die een persoonlijke
authenticiteit uitstraalt, en dus in die zin niet een slaafse his master's voice positie
inneemt.
Nu kan het zijn dat deze verwachting naar de geestelijk verzorger toe
voortkomt uit de aparte situatie van een verpleeghuis. Daar heb je met oudere
mensen te maken, opgegroeid in het duidelijke en verzuilde kerkenlandschap. Maar
misschien zijn deze oudere mensen toch niet zo anders en gaat er in hen gewoon iets
om dat je ook in de rest van het sociale leven kunt waarnemen. Het is in ieder geval
zo dat je op ruimere schaal ziet dat ambtelijkheid van geestelijk verzorgers een rol
blijft spelen, maar dat die rol op heel andere gevoeligheden gebaseerd is dan wat de
logica van theologie of kerkorde voorschrijft. Voor de rooms-katholieke Kerk,
bijvoorbeeld, mag alleen de priester aan echt pastoraat doen. Wij weten echter heel
goed dat katholieke geestelijk verzorgers die geen priester zijn, maar bijvoorbeeld
vrouw, in feite zoiets als een eigen ambtelijkheid in de verbeelding kunnen oproepen
en dat dit goed kan functioneren. Het is dus niet de theorie over het ambt, maar het
zijn een zekere feeling en een bepaald imago die het doen, en die hoeven niet
volledig te sporen met de officiële leer van een bepaalde groep. Dit geldt overigens
ook voor de taken die geestelijk verzorgers kunnen waarnemen ten voordele van
mensen die niet tot de eigen achterban behoren. Wij weten dat het gebeurt dat
protestantse geestelijk verzorgers de ziekenzalving toedienen aan katholieken - of
aan anderen - die erom vragen. Zou het even vanzelfsprekend zijn indien een
humanistische geestelijk verzorger deze taak op zich zou nemen, hoewel die nogal
eens van katholieken huize is? En om onze denkoefening van daarnet weer op te
nemen: wie zou er het beste voor in aanmerking komen, de Socratische Maieut, de
Stoïcijn, de Epicurist of de Scepticus?
Als je je dat even heel concreet probeert voor te stellen, besef je dat wat in
eerste instantie misschien als een scherts of een satire kon overkomen, eigenlijk een
heel reëel en boeiend probleem is. Hier is meer aan de hand dan machtshonger van
kerken, van een humanistische vereniging of van het groepsbelang van de
beroepsvereniging van geestelijk verzorgers. Het gaat om een aanvoelen van wie je
moet zijn om met de kern van iemands levensbeschouwing te mogen omgaan. Wie
kan er het beste respect voor opbrengen, zonder iemand vast te pinnen aan de
franjes, de versierselen en het rariteitenkabinet dat ook vaak met een bepaalde
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levensbeschouwing verbonden is? Wellicht moet het iemand zijn die de ins en de
outs kent van het warrige en ook het minder fraaie dat in kerken voorkomt, iemand
die ervaring heeft met diepe angsten en behoefte aan affectie die een meer
volwassen houding tot het goddelijke blijven doorkruisen, iemand die het kinderlijke
dat in ieders hart blijft huizen, niet zal ridiculiseren noch uitbuiten. Dat men 'zoiets
als een ambt' heeft, komt dan ook over als een zekere garantie, en dat wellicht des te
meer naarmate men van binnen uit beter weet wat er allemaal in kerken kan
ontsporen.

HET ONVERMIJDELIJK KINDERLIJKE IN DE LEVENSBESCHOUWING
Standpunt-bepalingen vanuit kerken en vrijzinnigheid kunnen ten onrechte de indruk
wekken dat het bij 'levensbeschouwing' alleen maar om uitdrukkelijk geformuleerde
normen, keuzen en standpunt-bepalingen in de ethische sfeer gaat.
Levensbeschouwing is echter méér dan een serie regels waaraan je meent je te
moeten houden bij je dagelijkse doen en laten. Levensbeschouwing is óók meer dan
een doordachte en bewuste visie op de wereld en het leven. Onder deze bewuste laag
ligt een diepere ervaring van de acceptatie van het leven zelf, en precies om deze
onderlaag van de levensbeschouwing aan te duiden, past de term 'zingeving'. Deze
diepere laag is nauw verbonden met prille, kinderlijke ervaringen van vreugde of
teleurstelling, van geborgenheid en angst, en dit kinderlijke blijft ook in de verdere
psychologische ontwikkeling een rol spelen, met name in de emotionele reacties die
met 'mogen' en 'moeten' verbonden worden. Het is een illusie te denken dat het
kinderlijke 'normaal' - zoals het heet - plaats maakt voor mooie, volwassen
motivaties. Dit geldt voor alles in het leven, ook voor de levensbeschouwing, die dus
steeds in de zingeving blijft wortelen.
Indien het kinderlijke een rol blijft spelen in het volwassen leven, en het niet
zonder meer verdwijnt, vraagt het er nochtans om om ingekaderd te worden in een
breder perspectief. Aldus ingekaderd, kan het soms, wanneer het past, als in een spel
opnieuw met de kinderlijke onschuld beleefd worden. Dit geldt voor de seksualiteit,
net zoals voor de levensbeschouwing. Maar net zoals het in het seksuele leven niet
moeilijk is om iemand voor schut te zetten door de infantiele trekjes van het
seksuele in de schijnwerpers te plaatsen, zo kan men ook gemakkelijk iemand
ridiculiseren door op de onvermijdelijk aanwezige infantiele elementen in iemands
zingeving en levensbeschouwing te wijzen. En toch moet je met die elementen
omgaan, wanneer je op het niveau van zingeving en levensbeschouwing met iemand
communiceert. Het vergt dus tact om dat op een echte en respectvolle wijze te doen.
En tact is hier nodig om zowel het te veel als het te weinig te vermijden: je moet
uiteraard de wijze waarop iemand bidt niet met een schouderophalen afdoen, maar
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het kan weliswaar goed bedoeld maar even tactloos zijn om vanuit een cliché beeld
iemand met een Mariabeeldje te bestoken.
Misschien is dat de reden dat men aanvoelt dat zoiets-als-ambtelijkheid toch
nodig is opdat een geestelijk verzorger zou kunnen functioneren. De binding aan een
bekend instituut dat voldoende verwant is aan de eigen sensibiliteit, moet er garant
voor staan dat er met tact omgegaan wordt met die woorden, formules, gebaren en
rituelen waarin het kwetsbare van de mens tot uitdrukking komt. Er moet ruimte zijn
voor het onvermijdelijk kinderlijke dat daarmee verbonden is, maar het moet
ingekaderd blijven in een erkende gewoonte, zodat het niet als een natte luier in de
hoogte wordt geheven.

SIGNATUUR ALS GARANTIE VOOR TACT?
Hiermee komen wij terug bij de vraag naar de echte communicatie op het vlak van
levensbeschouwing en zingeving in het verpleeghuis. Het gaat dus niet alleen om het
respecteren en kunnen communiceren over wat er in het leven mag en niet mag, over
goede en slechte manieren om je dagen te vullen en aan het leven vorm te geven.
Het gaat er ook, en dat is wellicht belangrijker, om die delicatere vormen waarin
mensen uitdrukking geven of de ervaring koesteren dat er zin in het leven schuilt.
Wanneer er dan bij iedereen iets kinderlijks naar boven kan komen, geldt dat
uiteraard des te meer voor mensen die door lijden en ziekte in een proces van
psychologische regressie worden geduwd.
Hier komt natuurlijk het probleem van de signatuur om de hoek kijken. Deze
geeft niet alleen een aanwijzing over de wijze waarop men de rituelen, de ethische
code en de omgangsvormen die eigen aan een bepaalde georganiseerde
levensbeschouwing of confessie zijn, zal respecteren of minstens garanderen dat er
plaats voor zal zijn. Er is méér met de signatuur verbonden. Een signatuur moet ook
het vertrouwen geven dat men de ervaring heeft om met de minder bewuste, meer
kwetsbare en kinderlijke trekjes in de sfeer van zingeving en levensbeschouwing om
te gaan. Men moet op dit vlak kunnen communiceren, en dit vraagt niet alleen
praktische vaardigheid maar ook sensitiviteit en vooral: tijd. Signatuur is op de
eerste plaats een zaak van tijd, en daarom een probleem in de managementsideologie. Men doet de signatuur echter geweld aan wanneer men haar reduceert tot
een aantal herkenningstekenen, tot een herdenkingsplaat, en er geen ruimte is om te
praten en te reflecteren over wat levensbeschouwing vroeger en nu betekent. Je
vraagt je dan af of er niet méér zou kunnen gebeuren in de interactie tussen
verpleegden en verplegenden. Wat zou men idealiter aan beide kanten al niet kunnen
opvangen en bespreken, en zou men in deze aparte situatie niet méér met elkaar
kunnen communiceren en elkaar tot steun zijn? Is onze op efficiëntie gerichte
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ideologie er niet de oorzaak van dat daar geen tijd voor is?
Nogmaals: dat betekent niet dat men het dan moet hebben over de bovenste
laag van de levensbeschouwing, dat men meer moet praten over normen en waarden,
dat er meer herkenbare religie moet zijn. Wellicht vraagt het diepere, minder in
woorden te vatten niveau van de zingeving meer zorg. De vraag is dan ook wat op
dit meer diffuse niveau van het toelaten of kanaliseren van bepaalde emoties binnen
het algemene klimaat van een huis met een bepaalde signatuur intuïtief als passend
of niet passend wordt ervaren, wat kan en wat niet kan. Hier stelt zich dan het
probleem van de bewuste verwerking van de aanwezigheid van andere religieuze
tradities in het eigen huis. Het vraagt om een theologische doordenking van de eigen
religieuze positie.
Een van de moeilijke punten, die je kunt verwachten, is hoe er dan
omgegaan wordt met uitdrukkingen van levensbeschouwing - of, in dit geval, beter
gezegd: van zingeving - die heel anders zijn dan in de eigen levensbeschouwing. In
welke mate kan men met het dansen rond de kist van een dode of met een
islamitisch suikerfeest echt in elkaars levensbeschouwing en zingeving treden en er
in alle ernst - of gebrek aan ernst - bij meevoelen? Kan iedereen dat en moet dat?
Zal het probleem niet door de feiten opgedrongen worden, wanneer de maatschappij
nog pluriformer geworden zal zijn, ook op het hoogste punt van de
leeftijdspiramide? En moet je daar nu niet bewust theologisch op reflecteren, eerder
dan dat je het probleem voor je uit schuift, tot de feiten de agenda van de signatuur
in alle stilte zullen gaan bepalen?

DE PLAATS VAN DE GEESTELIJK VERZORGER
Doorgaande op deze bedenkingen, kun je ook het merkwaardige feit van het 'er zijn'
van de geestelijk verzorgers beter in perspectief plaatsen. De nadruk op het 'er zijn'
zonder meer zou namelijk kunnen suggereren dat geestelijk verzorgers gewoon
mensen zijn die gemakkelijk relaties kunnen leggen, dat zij de gave hebben om
sympathieker, aanhankelijker, meevoelender of troostender te zijn dan de
gemiddelde welwillende hulpverlener op welk vlak ook. Wanneer men ze graag
heeft en ze niet wil afschaffen, dan zou het gewoon zijn omdat het nuttig is dat
vereenzaamde mensen een luisterend oor krijgen, een schouderklopje en een
glimlach.
Zo bekeken, zou het 'er zijn' van de geestelijk verzorger niets anders zijn dan
de vervanging van een goede vriend of vriendin, of van een vader en moeder met
wie men als volwassene weer goede relaties heeft aangeknoopt. Indien dit het geval
zou zijn, dan zie je niet in wat het werk van de geestelijk verzorger in wezen doet
verschillen van dat van het verplegend personeel. Gebeurt het ook niet dat dit laatste
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meer doet dan het verzorgen van de technische prestaties van het wassen, het
aankleden en het voedsel geven? Kan ook het personeel niet even de tijd nemen om
met sympathie te luisteren en blijk te geven van medeleven? Vanuit het beleid is
men dan soms geneigd om te stellen: moet je daar nu een professional voor in huis
hebben? Aandacht geven kan toch iedereen, en wanneer het om de nadrukkelijke
levensbeschouwelijke zaak gaat, dan huur je een pastor in die kan komen zoals de
kapper komt!
Het feit buiten beschouwing gelaten dat ook een kapper een belangrijk
personage in een verpleeghuis kan zijn, dat het zelden zo is dat voor de éne bewoner
de éne, en voor de andere bewoner de andere kapper langs komt, en dat de kapper
daarenboven een merkwaardig beroep met 'tijd' heeft, gaat het pleidooi voor een
geestelijk verzorger op afroep voorbij aan een aantal wezenlijke zaken. Vooreerst is
het een alomgehoorde klacht dat het personeel gedwongen wordt om in hoog tempo
efficiënte technische prestaties te leveren. Het zou dan ook hypocriet zijn te stellen
dat men aan het personeel meer tijd zal geven. Dat zal gewoon niet gebeuren in onze
door de economie gedicteerde levenssfeer. Ten tweede is er het feit dat de geestelijk
verzorger niet zo maar aandacht zonder meer biedt, niet zo maar een praatje houdt,
ook al lijkt het soms zo en hebben geestelijk verzorgers soms gewetensnood omdat
het woord 'God' te weinig over hun lippen komt. Door het imago waarmee zij
bekleed zijn en door hun eigen, persoonlijke verwerking van de nooit volledig
opgeloste vraag naar de zin van het leven en het bestaan van God, ondersteunen zij
in hun contact de diepere laag van het basisvertrouwen waarin de zingeving wortelt.
Dat kan je pas doen wanneer je vanuit ervaring en doordenking van verschillende
levensbeschouwelijke tradities en van de jouwe in het bijzonder, feeling hebt
ontwikkeld voor de interactie tussen de woorden die aan de bovenkant van de
levensbeschouwing kunnen opbloeien maar ook verwelken, en de nodige humus
waarin zij al dan niet kunnen wortelen.
Om dat te kunnen volstaat het niet om slagvaardig in het contact te zijn, te
kunnen charmeren door over nietszeggende zaken te praten en met goede marketing
je waar goed aan de man te brengen. Er is kennis en ervaring nodig om
gedifferentieerd te kunnen invoelen hoe het verwoorde en het onderwoordse, hoe de
psychologische bovenlaag en de onderlaag van de levensbeschouwing bij iemand
anders in interactie met elkaar staan, en hoe de eigen religieuze ontwikkelingsgang
van een ander verlopen is. Er is ook kennis en persoonlijke reflectie nodig om dit
proces in het eigen ik te onderkennen, om de eigen geloofsdynamiek niet als een
norm te hanteren wanneer men een ander benadert, maar ook om te weten dat men
authentiek kan blijven wanneer men andermans geloofslogica respecteert, of meent
die toch iets te moeten ombuigen. Terecht wees een geestelijk verzorger erop dat
intuïtie alleen onvoldoende is om te weten dat je het godsbeeld van traditioneel
gereformeerden kunt respecteren door de oudere liederen te laten zingen en
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tegelijkertijd de voorstelling van de strenge, straffende God terzijde kunt schuiven.
Je hebt ook behoefte aan theologische reflectie en zelfreflectie. Je moet daarbij de
mensen kennen en er moet een klimaat zijn in huis waarin een dergelijke reflectie
plaats kan vinden. Dat gebeurt niet door het inhuren van een pastor om de hoek.
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