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Contextueel pastoraat 
 
In een kast op mijn werkkamer ligt een onderzetter met 
daarop een stamboom. De onderzetter is van karton en de 
stamboom kan worden ingevuld. Kleine vakjes waarin een 
naam kan worden gezet. 
 

 

 Bij een naam start vaak een 
verhaal. 
Ik vraag hoe iemand aan zijn 
naam is gekomen. Van wie 
heb je die gekregen? Heb je 
je naam gekregen van je 
ouders? Ben je naar iemand 
vernoemd? Wat betekent 
jouw naam? 

 
In zo'n gesprek kijken we naar een stamboom, waarin 
ouders een belangrijke rol hebben gespeeld, of juist niet, of 
nog steeds. Wie zijn er nog meer in die stamboom? Wie 
staan er om je heen? Heb je zussen, broers, kinderen? Wie 
benoem je niet? Wat heb je meegekregen uit je stamboom-
geschiedenis? Wat is het erfgoed?  
Veelal komen verhalen vanzelf naar boven. Verhalen die 
groter zijn dan de vakjes van het onderzettertje. Verhalen 
die een familiegeschiedenis kleuren. Verhalen ook die op 
bepaalde levensgebieden duidelijk kunnen maken waarover 
iemand tevreden kan zijn, waarvoor iemand dankbaarheid 
toont, waarbij iemand vraagtekens zet en waarover iemand 
na gaat denken om tot verandering te komen. 
In dit nummer van Pastorale Verkenningen staan we stil bij 
contextueel pastoraat. Hoe kunnen we in ons werk 
behulpzaam zijn voor de mensen voor wie we zorg dragen 
wanneer zij, soms met horten en stoten, hun stamboom in 
verhalen en beelden met ons delen? 
 
 
Namens de redactie, Dr. Renilde van Wieringen 
 
 

Het redactieadres: 
Dienst Geestelijke Verzorging 

Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag 
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Pastores en geestelijk 

verzorgers hebben altijd te 

maken met het krachtenveld 

van familierelaties. 

THEMA 

Contextueel pastoraat: een perspectief op geestelijke verzorging  
door Annette Melzer en Kees Bregman 
 
 

 

 Van wie ben jij er één? 
 
Mensen zijn onherroepelijk familie van elkaar. In de meest 
persoonlijke verwikkelingen staan we (op z’n minst in onze 
verbeelding) ‘met anderen aan de hand’.  
We leven in een ‘context’, wat in dit verband wil zeggen: 
een netwerk van relaties en existentiële betrokkenheden.  
 
Niemand wordt zichzelf zonder de ander.   

 
 
 
Inleiding 
Hoe kun je kijken naar wat er tussen mensen 
beweegt en naar de krachten die hen ten diepste 
verbinden? Dat is de inzet van de contextuele 
benadering en in dat spoor van het contextueel 
pastoraat. Contextueel pastoraat - eigenlijk is de 
term een afkorting. Voluit gezegd gaat het om ‘de 
contextuele benadering in pastoraat en 
geestelijke verzorging’, waarin minstens drie 
werelden bij elkaar komen. 
Het begint bij de contextuele benadering 
van de Hongaars-Amerikaans 
psychiater en familietherapeut 
Ivan Boszormenyi-Nagy 
(1920-2007), kortweg Nagy.  
 
Vervolgens is er de 
bewerking en verdieping 
daarvan door Aat van 
Rhijn (1930-2002) en 
Hanneke Meulink-Korf 
(*1948) met het oog op 
het pastoraat (zowel 
binnen als buiten een 
kerkelijk setting) én last but 
not least richt de toepassing 
zich in toenemende mate op het 
veld van de geestelijke verzorging, dat 
zich de laatste decennia steeds meer 
ontwikkelt als een eigen benadering van hulp aan 
mensen bij hun levensvragen en zoeken naar zin.  

In deze doorwerking is de contextuele benadering 
ook van belang voor het justitiepastoraat. 
Kenmerkend voor de contextuele benadering zijn, 
kort gezegd, vijf aspecten:  

- de relationeel-ethische optiek; 
- de eigenaardige juridisch-economische 

begrippentaal; 
- het intergenerationele perspectief; 
- de meerzijdige gerichte partijdigheid; 
- het toekomstgerichte, preventieve 

karakter.  
 

Pastores en geestelijk verzorgers 
hebben altijd te maken met 

het krachtenveld van 
familierelaties. De 
contextuele benadering 
geeft hen een ‘kijkwijzer’ 
(een relationeel-ethische 
optiek, noemen we dat) 
én een wijze van 
gespreksvoering 

waardoor hij of zij hun 
gesprekspartners én hun 

families in hun 
verbondenheid kunnen 

ondersteunen.  
In het volgende worden enkele 

basisbegrippen beschreven. 
Deze tekst is een bewerking van een inleidend 
artikel dat dit voorjaar verschenen is in een 
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kennismakings-nummer van ‘Contextuele 
Berichten’, het blad van de Stichting Contextueel 
Pastoraat in Nederland 
(www.contextueelpastoraat.nl).  
 
Leren kijken vanuit contextueel perspectief  
Het contextuele gedachtegoed levert een optiek, 
een manier van kijken naar verwikkelingen in 
relaties om te ontdekken hoe mensen voor elkaar 
van betekenis (proberen te) zijn. Het is een 
benadering die hoopvol en geduldig sporen van 
betrouwbaarheid zoekt in de geschiedenis van 
mensen, door generaties heen. Deze insteek sluit 
nauw aan bij de relationele werkelijkheid waarin 
mensen leven. Wie er oog voor krijgt, ziet die 
werkelijkheid overal.  
 

 
 Overal is sprake van loyaliteit, de 

(ver)bindende kracht die doorwerkt in de 
verhoudingen van generaties. 

 

 

 
De zoektocht hoe loyaliteit doorwerkt in de 
geschiedenis van een familie raakt aan de 
beleving, de emoties van mensen in het hier en 
nu. Dit maakt de contextuele zienswijze tot een 
toegankelijke, ervaarbare benadering voor 
pastoraat en geestelijke verzorging, waarin we 
nagaan hoe mensen eigen antwoorden geven op 
de vragen die het leven stelt. 
 
Een nauwkeurige en jarenlange bestudering hoe 
mensen zich tot elkaar verhouden, wat relaties 
tot hechte betrouwbare relaties maakt en wat 
daarin op het spel staat, heeft tot de contextuele 
benadering geleid.  
De grondlegger Ivan Boszormenyi-Nagy startte 
vanuit de vraag: ’what makes therapy work?’ Hij 
kwam tot de ontdekking dat effectieve 
familietherapie haar kern heeft in human 
relationships en wat daarin rechtvaardig is voor 
alle betrokkenen, liefst gelijktijdig. Het gaat hem 
hierbij niet om een moreel of filosofisch ijkpunt 
van rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is bij 
Nagy namelijk niet los verkrijgbaar.  
 
Rechtvaardigheid is een relationeel begrip. We 
komen het op het spoor door vragen als deze: 
Hoe kunnen betrokkenen geholpen worden elkaar 

recht te doen, hoe kan hun onderlinge 
betrouwbaarheid versterkt worden en hoe kan 
een faire balans van geven en ontvangen worden 
bereikt of hersteld?  
 
In het spoor van Nagy en Krasner vragen we naar 
wat er relationeel beweegt tussen mensen. Met 
vragen als deze krijgen we dat in beeld:  
Wat is er eigenlijk gebeurd en hoe kunnen de 
betrokkenen dat in hun verschillendheid echt van 
elkaar horen? Hoe kan ik in de hitte van 
onenigheid toch blijven spreken over wat mij 
beweegt én tegelijk bereid blijven om te horen 
wat de ander werkelijk beweegt? Hoe krijgen we 
gereedschap in handen om werkelijke dialoog aan 
te kunnen gaan?  
Nagy werkte nauw samen met onder andere 
Barbara Krasner (*1933). Zij zegt over de kracht 
van contextueel werken het volgende: 
‘Contextual work illuminates the interwoven 
threads of interhuman engagement. It 
strengthens our grip on options for putting the 
brakes on anger and blame, for attempting to 
speak with candor, for treating deeply felt 
wounds and for reaching trust.’ (Barbara R. 
Krasner e.a., Lifeblood of trust for real 
relationship, Leuven 2019, 24) 
  

 

 
 
Enkele basisbegrippen  
Nagy ziet de mens als fundamenteel verbonden 
met wat hij noemt de existentiële context. Deze 
kun je omschrijven als de relaties binnen de 
grootfamilie (grootouders, ouders, kinderen en 
kleinkinderen) en later gekozen relaties. Nagy 
geeft aan dat deze existentiële relaties essentieel 
zijn voor ons mens-zijn: zonder hen zouden we 
gewoon niet bestaan.  

http://www.contextueelpastoraat.nl/
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 Niet alleen omdat je ouders nodig hebt 

om een kind op de wereld te zetten, 
maar ook omdat dit kind geen ik zou 
worden indien er geen mensen waren 
die voor het kind zorg hebben gedragen 
en het hebben grootgebracht. 

 

 

 
Nagy ontdekte dat in het verstaan van wat er 
tussen mensen speelt je oog moet krijgen voor de 
verwikkelingen van aan elkaar geven en van 
elkaar ontvangen, over ten minste drie 
generaties.  
 
 
Loyaliteit - of de dynamiek die relaties 
beïnvloedt  
Een centraal begrip – het is al even aangestipt – is 
loyaliteit. Nagy constateert dat gezins- en 
familieleden op de een of andere manier hecht 
en onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. 
Deze dynamiek houdt hij steeds voor ogen. Hij 
benoemt haar als ‘loyaliteit’, waarmee hij een 
existentieel fenomeen aanduidt, te 
onderscheiden van een gevoel of plicht. Zulke 
loyaliteit kan zichtbaar zijn, maar nog veel vaker 
is zij onzichtbaar. Anders dan in het gewone 
spraakgebruik waarin loyaliteit staat voor een 
gevoel van betrokkenheid, definieert Nagy 
loyaliteit als ‘preferentiële trouw’: wat maakt ten 
diepste dat ik in het moment kies voor deze ene 
mens en niet voor die ander? Hoe kan ik mijn 
keus het beste naar beiden toe communiceren? 
Met deze inzet valt veel te winnen als het erom 
gaat een relatie betrouwbaarder en milder te 
maken. Loyaliteit betekent trouw zijn aan mensen 
die iets voor je betekenen. Naarmate mensen 
meer voor elkaar betekenen – aan elkaar geven, 
van elkaar ontvangen – wordt hun onderlinge 
band sterker.  
 
Nagy beschrijft wat hij jarenlang zag in zijn 
praktijk. Hij zegt niet dat mensen loyaal behoren 
te zijn. De praktijk leert dat mensen gewoon 
loyaal zijn. Dit uit zich in uitdrukkingen als ‘hij is 
tenslotte mijn vader’. Het gaat hier om een 
zijnsloyaliteit die vanwege de verwantschap 
onverbrekelijk is. Nogmaals, Nagy kijkt naar de 
dynamiek en niet naar een of andere moraal. ‘Er 

is een ontische nood aan een ander die maakt dat 
mensen in relatie blijven’, stelt de Vlaamse 
familietherapeut Paul Heyndrickx. Het feit dat 
kinderen door hun ouders het leven hebben 
gekregen stelt hen in relatie met hun ouders en 
maakt hen loyaal tegenover deze ouders. Deze 
feitelijkheid creëert een voorkeursbetrokkenheid. 
Met voorkeur wordt bedoeld dat deze relatie 
voor gaat op andere relaties. Of anders gezegd, 
deze relaties hebben een grote impact, ongeacht 
of ze goed aanvoelen dan wel pijn oproepen. 
Zicht op de dynamiek van deze preferentiële 
trouw opent de mogelijkheid om onder woorden 
te brengen wat de verbondenheid in relaties 
verstoort en doet stollen, en ook wat relaties 
helpt om weer in beweging te komen en opnieuw 
te groeien.  
 
 

 
 
Verticale loyaliteit 
Ouders en kinderen zijn verbonden door wat 
Nagy noemt verticale loyaliteit. (Verticaal wil 
zeggen: door de generaties heen.) Vanwege het 
feit dat een kind zijn leven en overleven te 
danken heeft aan zijn ouders (en mogelijk aan 
andere derden) is het kind existentieel loyaliteit 
aan hen verschuldigd (indebted).  
 

 
 Verticale loyaliteit wordt ook wel 

existentiële loyaliteit genoemd. Het kind 
leeft op als het daar zichtbaar vorm aan 
kan geven. 

 

 

 
Deze verticale loyaliteit kan worden versterkt 
door alles wat de ouders in de loop van de 
ontwikkeling voor hun kind doen en eveneens 
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door wat het kind voor zijn ouders doet. De 
moeder geeft het kind de kans om te groeien en 
geboren te worden, na de geboorte blijft het kind 
afhankelijk van zijn ouders (of wie voor het kind 
de ouderlijke zorg draagt), want zonder zorg en 
aandacht zal het niet blijven leven.  
 

 
 
  

Nagy zet hier nog een tweede belangrijke 
gedachtegang naast. Een kind heeft recht om 
betrouwbaar grootgebracht te worden, een 
verantwoordelijkheid die allereerst geldt voor 
ouders. De ouders hebben het kind op de wereld 
gezet, het kind heeft er niet om gevraagd. Ouders 
zijn onontwijkbaar verantwoordelijk voor het 
kind. In ons contextuele werken gaan we op zoek 
naar mogelijkheden die mensen hebben om 
hieraan vorm te geven en voor elkaar van 
betekenis te kunnen zijn.  
Als we het hebben over de dynamiek die het 
concept van de loyaliteit te weeg brengt is het – 
we benadrukken het nogmaals – van belang te 
beseffen dat dit geen normatief beginsel is dat 
zegt dat een kind loyaal behoort te zijn. Het gaat 
ook niet om een psychologische dimensie, het is 
iets anders dan liefde of zich loyaal voelen. Het 
gaat om een zijnsgegeven, om een ontologisch 
begrip. Nagy veronderstelde dat loyaliteit een 
feitelijk gegeven is. Geboren zijn uit bepaalde 
ouders houdt in dat het kind behoort tot het 
gezinssysteem van die ouders, van deze 
specifieke vader en deze specifieke moeder. 
Tegelijk behoort het kind ook tot hun beider 
gezinnen-van-herkomst met al hun tradities en 
verschillende gewoontes. Een 
gemeenschappelijke oorsprong en een 
gemeenschappelijk erfenis vormen een niet te 

ontkennen band tussen gezinsleden en 
familieleden door de generaties heen. Dit houdt 
in dat een mens van binnenuit geneigd zal zijn 
rekening te houden met de belangen en de 
verwachtingen van degenen met wie hij op 
unieke wijze existentieel verbonden is. Het is een 
klus om aan al die verschillende mensen recht te 
doen, een hele loyaliteitenhuishouding, waarbij 
het bijzonder helpend is wanneer mensen 
openlijk kunnen geven én verschillend mogen 
zijn. 
 
 
Horizontale loyaliteit 
Horizontale loyaliteit heeft betrekking op 
verhoudingen binnen een generatie – dus met 
bijvoorbeeld broers en zussen, gekozen partners 
en vrienden.  
 

 
 Horizontale loyaliteit wordt ook wel 

verworven loyaliteit genoemd, in 
onderscheid van existentiële loyaliteit. 

 

 

 
De band met broers en zussen heeft een 
genetisch aspect en is daarom te omschrijven 
met zowel horizontale als existentiële loyaliteit. 
In de band met vrienden en partners is duidelijk 
sprake van horizontale, verworven loyaliteit.  
Gedurende zijn of haar leven verwerft een mens 
steeds meer relaties die van groot persoonlijk 
belang zijn. Kenmerkend van deze horizontale 
relaties is dat ze in principe opzegbaar zijn 
(behalve die met broers en zusters – familie blijft 
familie). Toch wordt ook hier loyaliteit 
verworven. Men investeert in elkaar door voor 
elkaar van betekenis te zijn en zorg te dragen.  
 

 
 Het is onvermijdelijk dat loyaliteiten met 

elkaar botsen. 
 

 

 
In dit verband spreekt Nagy over loyaliteit als een 
triadisch begrip. Het gaat altijd om jou en 
(minimaal) twee belangrijke anderen. Steeds 
weer staan we voor de keuze: aan wie geef ik 
voorrang, welk appel beantwoord ik eerst en hoe 
communiceer ik dit aan degene die moet 
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wachten? Veel, soms ernstige, conflictsituaties 
hebben hier hun oorsprong, en het helpt om dit 
te blijven beseffen.  
 
 
Balans van geven en nemen 
Op een passende wijze antwoord geven op het 
appel dat uitgaat van de ander die voor mij 
belangrijk is, is een investering in de 
betrouwbaarheid van onze leefwereld. De vraag 
is altijd: naast mijn bereidheid om me aan de 
ander te committeren, wat is er nog meer nodig 
om ons werkelijk met elkaar te kunnen 
verbinden?  
Daaruit ontstaan –meer toegespitst– vragen als 
hieronder. Dit zijn vragen die gaan over wat Nagy 
noemt de relationeel-ethische dimensie in ons 
bestaan met en voor anderen.  
Voor wie telt uw stem? Niet de stem die boos is 
of beschuldigend, maar de stem die spreekt 
vanuit uw verlangen. Kunt u dat met de ander 
delen? 
Wat zou het betekenen als u de consequenties 
van uw doen en laten voor uzelf én de ander in 
overweging neemt ?  
Wat ben ik nog verschuldigd en aan wie? Waar 
heb ik nog recht op en van wie? Hoe haalbaar is 
het om het op te eisen of kan ik ervan afzien? Zo 
ja, wat heb ik daarvoor nodig? 
Door wie heb ik betrouwbaarheid ervaren? Wie 
stond voor mij klaar, kwam voor me op, heeft me 
geholpen om situaties helder te krijgen? Wie 
heeft me bijgestaan en gemotiveerd om toch die 
weg te gaan? Wie heeft me geholpen om fairness 
te kunnen zien? 
 
Aan de hand van dit soort vragen die een 
verbinding willen leggen met wat mensen voor 
elkaar betekenen in hun concrete doen en laten, 
kunnen mensen de balans opmaken van geven en 
nemen en van fair en unfair.  
 
Barbara Krasner schrijft vanuit haar werk als 
contextueel therapeut: ‘Niet onder ogen geziene 
familiale kwetsuren, de implicaties en onbedoelde 
gevolgen daarvan en de herhaling ervan op het 
werk en in de samenleving, zijn waarschijnlijk de 
meest belastende, verzwakkende en 
demotiverende vormen waarin mensen gebonden 
kunnen zijn. Het wantrouwen en onrecht dat 

voortkomt uit interpersoonlijke kwetsuren - 
werkelijk en verbeeld - is misschien wel de bron 
van wat mensen intellectueel, emotioneel en 
spiritueel het meest intensief pijnigt. 
Waarschijnlijk is de pathologie die voortkomt uit 
ingehouden conflict tussen mensen die om elkaar 
geven (dat wil zeggen: dit conflict verbloemen), 
het enige enorme obstakel om een werkelijke 
situatie van vergeving te bereiken en de vrijheid 
die daarbij hoort. Tot de meest destructieve en 
vertrouwen-vernietigende menselijk neigingen 
behoort de slaafse neiging om het mensen naar 
de zin te maken, liever dan het risico te nemen 
hen te bezeren door uit te spreken wat we nodig 
hebben en verlangen.’ (M. Michielsen, red., Leren 
over leven in loyaliteit, Leuven 1998, 57). 
 
De vraag is: hoe hier mee om te gaan? Assertief 
opkomen voor wat me dwars zit? En alles 
zeggen? In de contextuele benadering gaan we 
een andere weg. Assertiviteit leidt tot 
monologisch spreken.  
 

 
 Contextueel is de inzet om in mijn 

spreken oog te houden voor de ander, 
zodat het dialogisch spreken wordt. 

 

 

 
Hoe kan ik wat me dwars zit, mijn eigen belang zo 
uitspreken dat de ander het ook kan horen? Hoe 
kan ik tegelijk mijn belang én het belang van de 
ander recht doen? We gaan dus op zoek naar een 
dialoog waarin ik mijzelf kan afbakenen én 
valideren. Ik win aan eigenwaarde door recht te 
doen aan de ander en aan wat hem of haar 
beweegt. Dit omvat een consequent spreken 
vanuit besef van de relatie en de wederkerigheid 
daarvan. Zoiets vraagt om oefening. Elke keer dat 
het lukt, zo zegt Nagy uit ervaring, is dit een 
constructieve bijdrage aan de betrouwbaarheid 
tussen mensen. Hij uit zelfs het vermoeden dat 
een werkelijke dialoog, eenmaal uitgesproken, 
een relatie op lange termijn kan dragen, ook al 
zijn er blijvende kwetsuren. Nagy stelt dat in het 
geven en ontvangen tussen mensen de gevende 
partij degene is die er het meest bij wint. Wel te 
verstaan in de dialectiek dat werkelijk ontvangen 
ook een manier van geven is (indirect return). De 
contextuele visie en manier van werken is er dan 
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ook vooral op gericht mogelijkheden te scheppen 
waarin mensen opnieuw kunnen geven aan 
elkaar. Passend kunnen geven binnen de 
existentiële context is precies datgene dat het 
meest helend werkt, want zo ervaart iemand het 
‘goed recht’ zichzelf te zijn (zelfafbakening) en 
tegelijk hoe hij of zij van betekenis is voor 
anderen (zelfvalidatie). 
 
 
Parentificatie  
Elk ouderschap kent zijn grenzen, alleen al omdat 
ouders hun kinderen begeleiden naar een tijd die 
niet van hen is. Elke generatie leeft in een andere 
tijd en moet zich leren verhouden tot de 
vraagstukken die in haar tijd de aandacht vragen. 
Elk kind is van nature een gevend kind, dat wil 
zeggen dat het zich inzetten om zijn ouders en 
degenen die hem dierbaar zijn overeind te 
houden.  
 
Nagy heeft het over een aangeboren of 
natuurlijke geneigdheid om zorg te dragen voor 
anderen. Dit zorg dragen voor anderen is van 
belang voor de ontwikkeling van kinderen (en 
volwassenen).  
 

 
 Op gepaste wijze zorg kunnen bieden, 

draagt bij aan de groei van eigenwaarde.  
 

 

 
Vanuit deze twee grondgedachten –de grenzen 
van ouderschap en het gevende van het kind-
zijn– benadert Nagy op een nieuwe wijze de 
hulpverleningsterm ‘parentificatie’, die aanduidt 
dat de (volg)orde van de generaties wordt 
verward. Kort gezegd: parentificatie is dat het 
kind tot ouder (parent) wordt gemaakt. Het 
wordt in de generatie boven hem getrokken, als 
was het de partner van de ouder of 
medeopvoeder met de ouder of zelfs de ouder 
van ouder. Het kind vangt, veelal onbewust, 
daarin het tekortschietende ouderschap op. Nagy 
zegt dat iedere keer dat ouders er niet in slagen 
de verantwoordelijkheid voor en de leiding van de 
opvoeding op zich te nemen, dit onvermijdelijk 
ertoe leidt dat het kind, om de ontstane leegte te 
vullen, vroegtijdig ‘gerekruteerd’ wordt in de 
zware en niet leeftijdsadequate rol van degene 

die voor alles verantwoordelijkheid draagt. In 
tijden van ziekte of onvermogen tot functioneren 
of andere noodsituaties waarin de ouder verkeert 
(bijvoorbeeld rouw), kan van het kind worden 
gevraagd dat het zulke verantwoordelijkheid op 
zich neemt, als ware het kind de volwassene. 
Door deze ervaring kan de emotionele groei van 
het kind toenemen. Het leren op een 
verantwoordelijke manier te handelen in 
noodsituaties kan een gezonde winst voor het 
kind betekenen.  
 

 
  
Of het positief uitwerkt, hangt ervan af of dit 
geven, deze inzet gezien wordt. Krijgt het kind 
erkenning voor zijn helpende en nuttige 
beschikbaarheid, dan draagt deze ervaring bij tot 
zelfvertrouwen en het gevoel van competentie. 
Blijft de erkenning uit, dan werkt dit 
overbelasting in de hand en stagneert de 
ontwikkeling van het kind. 
 
Contextuele begeleiding is erop gericht om het 
proces van parentificatie op te helderen en na te 
gaan of en hoe erkenning voor het geven (de 
investering) van het kind in het verleden is gezien 
en erkend. Wederzijdse betrokkenheid in het 
geven en ontvangen van passende zorg vormt 
een belangrijk element van de verbondenheid 
van hechte relaties. Stagnatie of exploitatie van 
zorg kan leiden tot verstoring van deze 
verbondenheid.  
Paul Heyndrickx waarschuwt terecht dat het 
begrip ‘parentificatie’ in de contextuele 
benadering niet als een diagnose gebruikt mag 
worden. Het wil veeleer ons inzicht scherpen van 
wat consequenties zijn voor de betrokkenen, om 
een gesprek op gang te kunnen brengen over 
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baten en lasten van geven en nemen. Dan 
spreken we over een dialoog, die kan leiden tot 
meer billijkheid in de onderlinge relaties. 
Heyndrickx start in zijn counseling dan ook met 
de vraag: ‘Hoe heb je geprobeerd een goed kind 
te zijn voor je ouders? Wat heeft jou daarin 
gevormd en wat betekent dit voor je huidige 
relaties?’ Er is geen mensenkind dat niet 
geprobeerd zou hebben een goed kind voor zijn 
ouders te zijn … (P. Heyndrickx, Contextuele 
counseling in de praktijk, Leuven 2016, 49) 
 
 
Tot slot: meerzijdig gerichte partijdigheid 
In de contextuele benadering scholen we ons in 
meerzijdig gericht partijdig werken. Dit is zowel 
een attitude als een methodische inzet. 
Meerzijdig betekent dat in het gesprek de 
begeleider alle betrokkenen uit de context van 
zijn gesprekspartner in het oog houdt, ook al zijn 
deze niet lijfelijk aanwezig. [Meer hierover: zie de 
bijdrage van Marius van der Sar in dit blad.] In zijn 
denken en vragenstellen gaat hij beurtelings 
achter iedere betrokkene staan om te zoeken 
waar erkenning te vinden is voor geleden 
onrecht, waar verdiensten zijn van een ieder, dat 
wil zeggen waar betrouwbare bijdragen aan de 
relatie zijn te vinden. Het is een geduldig en 
zorgvuldig zoeken in concrete daden van doen en 
laten, die tegen het licht worden gehouden. Dit 

gebeurt gericht op datgene wat iemand heeft 
gedaan, waar iemand geprobeerd heeft om van 
betekenis te zijn, wat iemand heeft gemotiveerd 
om iets te doen of juist te laten. Zo kan 
bijvoorbeeld zwijgen een behoedende actie zijn, 
om een ander niet met gruwelijkheden te willen 
belasten. Tegelijk belast dit zwijgen de relatie. 
Dan is het helpend om het goed recht van het 
zwijgen aan het licht te brengen. Lukt het om dit 
te benoemen, dan is al een stap gezet om de last, 
die het onrecht door de generaties heen heeft 
veroorzaakt, beter te kunnen dragen.  
 
Hoe komen we vanuit een monoloog, waarin we 
de wereld en de ander alleen verstaan vanuit ons 
eigen denken, tot een dialoog? In stresssituaties 
trekken we ons heel snel terug op ons eigen 
gelijk. Een verdedigend mechanisme wordt dan 
blijkbaar wakker. Als we ons bedreigd voelen of 
beledigd, zeggen we niet zo snel: ‘Laat ik wat 
moed verzamelen, ik zal je rustig vertellen wat ik 
denk, val me even niet aan terwijl ik dit doe. 
Daarna zal ik hetzelfde doen voor jou, luisteren 
naar jou verhaal en je niet aanvallen.’ (Krasner) 
Toch ligt hier de sleutel. In de bereidheid om 
partijdig te luisteren, benieuwd naar wat de 
ander werkelijk bezorgd maakt en motiveert. Lukt 
dit, dan is een stap gezet om een proces van 
hernieuwd vertrouwen op gang te brengen. En 
daar leeft ieder mens van op. 

 
 
 
 
Annette Melzer en Kees Bregman 
De auteurs zijn beiden theoloog en opleider contextueel pastoraat, respectievelijk contextueel supervisor 
(Annette Melzer) en contextueel counselor (Kees Bregman).  
 
 
(foto's van Annette Melzer en van Kees Bregman zijn van de auteurs) 
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Deze psychodynamische, 

narratieve, contextuele 

insteek doet een beroep op 

de eigen kracht en het eigen 

initiatief van hulpvragende 

mensen. 

THEMA 
Op verhaal komen 
Enkele narratieve, contextuele hulpverleningsmethoden besproken 
door George Scholte 
 
 
Begin jaren ’80 stelt Hans Achterhuis (1983) vast dat de overheid steeds meer greep heeft op de 
taakstelling, uitvoering en professionalisering van het welzijnswerk. Dit wordt in de loop van de 20e eeuw 
steeds meer gedacht en georganiseerd vanuit een biomedische insteek in plaats vanuit een 
psychodynamische, narratieve, contextuele insteek in het omgaan met menselijke problemen. In de 
biomedische insteek worden afwijkingen van wat als normaal geldt, bestempeld als een ziekte, waarvan de 
oorzaken veelal gezocht worden in de hersenen. Daarop wordt vervolgens de trits diagnose, behandeling en 
herstel toegepast. Dit heeft grote gevolgen.  
 
 
 
Gevolgen 
Ten eerste worden zowel afwijkend gedrag als 
maatschappelijke en sociale problemen als 
ziekten bestempeld. Ten tweede worden dit 
gedrag en deze problemen volgens diezelfde 
biomedische insteek geïndividualiseerd. Ten 
derde zijn het ‘deskundigen’, zoals artsen, 
maatschappelijk werkers, psychologen en 
psychiaters, die deze problemen en gedragingen 
diagnosticeren. Zij stellen een behandelplan op, 
veelal los van het levensverhaal, los van de eigen 
kracht, het zelfherstellend en 
zelfoplossend vermogen van de 
mensen die het betreft. Deze 
biomedische insteek is in de 
loop van de jaren steeds 
meer gebaseerd op DSM 
categorieën. 
 
In de psychodynamische, 
narratieve, contextuele 
insteek wordt meestal 
uitgegaan van het 
levensverhaal en de 
levenservaringen van de 
mensen die met problemen 
bij hulpverleners komen. Vanuit 
deze insteek krijgen life events, 
eventuele traumatiserende ervaringen en 
verstoringen in de sociale verhoudingen van de 
hulpvragende mensen een vanzelfsprekende 

plaats. In dit kader zijn er steeds meer 
hulpverlenende methodieken ontwikkeld waarin 
sociale relaties en de maatschappelijke omgeving 
van de hulpvragenden hun plaats krijgen, zoals in 
het contextuele denken van Nagy, de 
systeemtherapie, familieopstellingen en eigen 
krachtconferenties. Deze psychodynamische, 
narratieve, contextuele insteek doet een beroep 
op de eigen kracht en het eigen initiatief van 
hulpvragende mensen. 
 

In dit verband brengt Van Unen 
(2000), sociaal-pedagogisch 

werker en docent SWP, de 
problemen van het 

welzijnswerk terug tot drie 
fundamentele keuzes, 
waarin wij de 
uitgangspunten van 
enerzijds de 
psychodynamische en 
anderzijds de 

biomedische insteek 
kunnen herkennen. 

Namelijk die van relatie 
versus methodiek, 

persoonlijke betrokkenheid 
versus neutraliteit en 

handelingsvrijheid versus protocollen. In 
zijn genuanceerde betoog stelt hij het belang van 
relatie, persoonlijke betrokkenheid en 
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handelingsvrijheid voorop in het werken van 
hulpverleners. Op deze wijze neemt Van Unen 
uitdrukkelijk afstand van het biomedisch-
wetenschappelijke denkmodel als kader voor het 
welzijnswerk. Met een beroep op het werk van 
de filosoof Theo de Boer (1997) stelt hij dat de 
mens eerder past in de metafoor van een verhaal 
dan in de metafoor van een machine. De mens is 
geen object dat vatbaar is voor analyse op basis 
van natuurwetenschappelijke methoden, zoals op 
dit moment gangbaar is in de dominante 
diagnostiek volgens de categorieën van de DSM. 
De mens is eerder te beschouwen als een verhaal 
dat gelezen en geïnterpreteerd kan worden met 
behulp van andere verhalen en kan zich langs 
deze weg laten kennen. 
 
Ten slotte wil ik in deze inleiding nog iets zeggen 
over onze identiteit. Paul Verhaeghe (2013) stelt 
dat onze identiteit in de eerste plaats berust op 
hetgeen we delen met naaste anderen: onze 
familie van herkomst, de plaats en het land waar 
wij wonen, scholen en verenigingen die we 
bezoeken en als volwassenen onze eventuele 
partners, vrienden en arbeidsplaatsen. Identiteit 
gaat dus in de eerste plaats over het identieke, 
het gemeenschappelijke tussen ons en onze 
omgeving.  
 

 
 Onze uniciteit zit niet zozeer in ons 

individu, maar in de unieke combinatie 
van herkomst en gemeenschappen 
waarin wij opgroeien en ons ontwikkelen 
tot persoon.  

 

 

 
Deze interpretatie van identiteit impliceert met 
een zekere dwingende logica dat een helpende 
mens een hulpvragende mens respecteert en 
benadert vanuit zijn familiale en sociale context, 
wil hij kunnen komen tot een vertrouwensvolle 
en professioneel werkbare relatie met die ander. 
We handelen dus beter niet als de helpende die 
een hulpvragende toevoegde: “U komt uit een 
marginale familie”, waarmee hij de ander diep 
beledigde en vrijwel iedere deur naar vertrouwen 
en samenwerking dicht sloeg. 
Tegen deze achtergrond wil ik enkele werken 
bespreken die narratieve, contextuele methoden 

presenteren die van grote waarde kunnen zijn 
voor het justitiepastoraat. 
 
 

 
 
Leven in verhalen 
In een artikelenbundel wijst Michiel de Ronde 
(2019), lector begeleidingskunde, ons wegen om 
met mensen in gesprek te gaan of hen met elkaar 
in gesprek te brengen naar aanleiding van een 
verhaal of gedicht. In zijn bronnen toont hij zich 
veelzijdig en creatief: hij put uit een prentenboek, 
Bijbelverhalen, sprookjes en gedichten. In de 
artikelen beschrijft hij inzichtelijk de gesprekken 
die hij naar aanleiding van deze verhalen en 
gedichten faciliteerde en initieerde en geeft ons 
zo een kijkje in eigen keuken. Dit heeft op zich al 
een grote waarde. Met een goede doordenking 
van zijn praktijk, die door zijn heldere weergave 
goed navolgbaar is, zet hij ons op een spoor om 
ermee te kunnen werken in onze eigen praktijk 
als justitiepastores.  

 
Hiertoe maakt hij gebruik van het beeld van de 
lemniscaat, waarin de ene ronding het verstaan 
van het geleefde, en de andere ronding het 
verstaan van het aangeboden verhaal 
symboliseren in een in principe oneindige 
beweging. Met deze theoretische onderbouwing 
beroept de auteur zich op het werk van Gadamer 
(1986), dat op zijn beurt weer aansluit op het 
hierboven aangehaalde denken van De Boer 
(1979) over de mens als tekst. In een verdere 
doordenking breidt De Ronde het symbool van de 
lemniscaat uit met een derde ronding waarin het 
vertelde verhaal zijn plaats krijgt. Zo komt hij tot 
een beschrijving van narratieve, verhalende 
leerprocessen, waarin het geleefde, het 
aangeboden en het vertelde verhaal elkaar in een 
oneindige beweging beïnvloeden. Het is mooi en 
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verrassend om te zien hoe deze interpretatieve, 
hermeneutische beweging mensen ertoe brengt 
vanuit hun context en een aangeboden verhaal 
anders naar zichzelf, hun verleden en toekomst te 
kijken en zo eventueel tot gewenste 
veranderingen in hun leven te komen. 
In een nabeschouwing komt De Ronde tot een 
synthese, waarin hij de rijkdom van de cirkel van 
ervaringsleren door middel van narratieve 
leerprocessen stelt tegenover het nog vaak 
dominante instructieleren.  
 
Narratieve leerprocessen helpen mensen zich 
open te stellen voor wat Kunneman (2005) ‘trage 
vragen’ noemt, aldus De Ronde. Het helpt 
mensen te putten uit de ‘reservoirs van wijsheid’ 
die liggen opgeslagen in kunst, muziek, literatuur 
en alles wat onze verbeelding kan stimuleren, en 
raakt mijns inziens zo het hart van wat goede 
geestelijke verzorging is. 
 
 
Beschermjassen 
Kitlyn Tjin A Djie gebruikt het woord 
‘beschermjassen’ als werkwoord. Het betekent 
zoiets als: ‘Met warmte omhullen’. De auteur 
heeft dit kernbegrip uit haar denken omtrent 
hulpverlening ontleend aan een Franse 
antropologische traditie: ‘enveloppement’. Wat 
zij met deze invalshoek beoogt, is mensen die om 
redenen van bijvoorbeeld migratie, life events als 
het overlijden van een geliefde, ongeluk of 
ongewenste zwangerschap of traumatiserende 
ervaringen uit hun eigen kracht en netwerk zijn 
gevallen of dreigen te vallen, op een zodanige 
wijze met warmte te omhullen dat zij weer 
verbinding krijgen met hun eigen kracht en 
netwerk om de problemen van dat moment 
onder ogen te kunnen zien en, liefst met steun uit 
hun netwerk, naar oplossingen te kunnen zoeken. 
Op grond van haar eigen levenservaring is Tjin A 
Djie sterk gericht op transculturele hulp aan 
families. Ze migreerde zelf op haar 15e van 
Suriname naar Nederland, en moest in haar leven 
en later in haar functioneren als sociaal 
pedagogisch hulpverlener haar weg vinden in een 
totaal anders levende, functionerende en 
denkende Nederlandse samenleving. Al doende 
en zoekende ontwikkelde zij eigen wegen en 
methoden in haar praktijk. Een van haar eerste 

ontdekkingen was de tegenstelling tussen de 
Westers/Nederlandse individualistisch ingestelde 
twee generatiegezinnen tegenover de collectieve 
cultuur van de drie of meer generaties 
omvattende grootfamilies van elders. Vanuit dat 
inzicht zocht ze naar methoden om de 
familiekracht in die meer collectieve culturen aan 
te boren en in te zetten bij het omgaan met en 
oplossen van problemen van mensen die ze 
ontmoette. 
 
 

 
 
 
Op grond hiervan zet ze onder andere het maken 
van uitgebreide genogrammen, het stellen van 
contextuele vragen, het langslopen van de 
levenslijn en het vertellen van levensverhalen in 
als middel om met hulpvragers in gesprek te 
komen en hen te helpen zicht te krijgen op hun 
kracht- en hulpbronnen. 
 

 
 Dit alles vraagt van een professionele 

helper een principieel andere houding 
dan men hier gewend is. 

 

 

 
Het aangaan van een persoonlijke en 
professioneel werkbare relatie is de basis van 
ieder hulpverlenend contact.  
De professionele helper stelt zich niet wetend 
maar vragend op en zoekt samen met de 
hulpvrager naar verheldering van de problemen, 
en vooral naar mogelijke kracht- en hulpbronnen. 
Daarin speelt de familie(traditie) regelmatig een 
belangrijke rol. De professionele hulpverlener 
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heeft inzicht in de eigen culturele bagage en 
‘heilige huisjes’, oftewel de eigen diepgewortelde 
waarden en overtuigingen. Op basis daarvan kan 
hij of zij komen tot het bekijken van een situatie 
vanuit het perspectief van de ander, opdat er 
steeds een werkbare verbinding met die ander in 
stand blijft. Het vormen en onderhouden van de 
verbinding met de ander is in het hele werken en 
denken van Tjin A Djie de basis van alle hulp, of 
dit nu gaat om het accepteren van en omgaan 
met nauwelijks veranderbare levenservaringen of 
om het werken aan in principe oplosbare 
problemen. 
 
 
Bouwen aan herstel 
Het afgelopen najaar werden wij als team GV van 
Vught ingewijd in de methode ‘Bouwen aan 
herstel’ door de ontwerper ervan, Mehmet Yücel.  
 

 
 In deze methode wordt letterlijk 

gebouwd met balken en blokken in 
mooie kleuren om problemen van 
mensen en systemen in beeld te krijgen 
en er zo aan te kunnen werken. 

 

 

 
Aan deze methode liggen de nodige biografische 
elementen ten grondslag, die Yücel beschrijft in 
zijn boek. Het begon bij de moeder van Yücel, die 
als baby haar moeder verloor en als kind haar 
leven ging uitspelen met witte bonen, die ze later 
kleuren gaf. Dit spel met bonen leerde ze later 
aan haar kinderen. Bovendien groeide Yücel op in 
een dorp waar in geval van problemen in familie-, 
en indien nodig in dorpsberaden, gezamenlijk 
naar oplossingen werd gezocht. Migratie van 
Yücel naar Nederland met de ervaringen van de 
cultuurverschillen, die zich ook uitdrukken in het 
omgaan met problemen maken het biografische 
plaatje compleet. 
Als vaktechnische inspiratiebronnen vermeldt 
Yücel Eigen kracht conferenties, 
draaglast/draagkrachttheorie, systeemtherapie, 
herstelondersteunende zorg, beeldmetaforen, 
creatieve therapie, narratieve therapie en 
externaliseren tijdens gesprekken. 
Vanuit deze achtergrond ontwikkelde Yücel een 
koffer met vier balken van gaaf tot gebroken, die 

de persoon die hulp vraagt kunnen symboliseren. 
Vervolgens een aantal T-vormige blokken van 
verschillende maat en kleur die eventuele kracht- 
en steunbronnen kunnen symboliseren en ten 
slotte een aantal rechthoekige blokken, eveneens 
in verschillende maat en kleur om problemen 
weer te geven.  
In een eerste bijeenkomst met de hulpvragende 
persoon stelt de ander zich voor als ‘tijdelijk 
ondersteuner’ om zo direct duidelijk te maken 
dat langdurige en structurele steun samen elders 
gezocht moeten worden, i.c. in familie en/of 
sociaal netwerk. Dan legt de tijdelijk 
ondersteuner de ander het maken van een 
opstelling met behulp van een gekozen balk en 
blokken uit en nodigt hem/haar uit de huidige 
situatie in een opstelling weer te geven. Daarna 
wordt gevraagd een opstelling te ontwikkelen van 
de gewenste situatie en worden beide 
opstellingen gefotografeerd. De foto’s van deze 
opstellingen kunnen tijdens volgende 
bijeenkomsten, waarin nieuwe opstellingen 
gemaakt en gefotografeerd worden, blijven 
meespelen in de ontwikkeling van het contact 
tussen hulpvrager en tijdelijk ondersteuner. 
Het werken met dergelijke opstellingen laat het 
probleem bij de hulpvragende persoon, geeft 
hem de regie en helpt hem de problemen van 
een afstand te bekijken, er zo meer inzicht in te 
krijgen en zicht te krijgen op de benodigde 
kracht- en (familiale en sociale) hulpbronnen om 
tot een betere hantering of oplossing van 
problemen te komen. 
 

 
 
(afbeelding Mehmet Yücel) 
 
Ook deze methode impliceert een vergelijkbare 
vragende, faciliterende en openende houding bij 
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de hulpverlener, zoals we bij de andere 
methoden ook zagen. In dit verband legt de 
auteur grote nadruk op het stellen van ‘groene’ in 
plaats van ‘rode’ vragen. Groene vragen zijn 
contextuele vragen, vragen die de ander 
uitnodigen tot een gesprek, tot vertellen, zodat 
mogelijkheden, krachten en steunbronnen op 
tafel kunnen komen en problemen niet 
uitvergroot maar tijdelijk geparkeerd worden. 
Rode vragen blokkeren en vergroten de 
problemen uit.  
 

 
 Alleen al de plaats in de ruimte van 

tijdelijk ondersteuner en hulpvragende 
persoon drukt de verhouding mooi uit: 
zittend naast elkaar aan een tafel, 
kijkend vanuit hetzelfde perspectief naar 
het proces van het bouwen en het 
eventuele resultaat. 

 

 

 
De tijdelijk ondersteuner kan de ander over de 
drempel van het bouwen helpen door eventueel 
eerst een eigen opstelling te maken en daarmee 
de ander een kijkje in zijn/haar leven te gunnen 
als dit de verbinding ten goede kan komen. 
 
 
Conclusie 
De hier besproken narratieve en contextuele 
gespreksmodellen komen mijns inziens tegemoet 
aan de in de inleiding geschetste bezwaren tegen 
de dominante vormen en technieken in veel 
hulpverleningspraktijken.  
 

 
 Menselijke problemen worden in deze 

hulpverleningsmethoden niet in een 
biomedisch model geperst, zodat ze niet 
nodeloos gemedicaliseerd en 
geïndividualiseerd worden. 

 

 

 
 

Ook wordt mensen het eigenaarschap van, en de 
regie over hun problemen niet uit handen 
genomen, maar wordt zoveel mogelijk ingezet op 
het zelfherstellend en zelfoplossend vermogen in 
hun eigen context. De hulpverlener krijgt in deze 
gespreksmethoden een veel bescheidener rol dan 
gebruikelijk, waarin het tijdelijke karakter van de 
hulp benadrukt wordt. De contextuele aspecten 
van deze gespreksmethoden doen recht aan de 
eigen identiteit van de hulpvragende personen. 
 
Voor geestelijk verzorgers bieden deze 
gespreksmethoden mijns inziens zeer zinvolle 
invalshoeken, die een verrijking van onze praktijk 
kunnen vormen. Binnen onze corpsen kennen 
diverse collega’s het contextuele denken van 
Nagy, maar daarnaast zijn er inmiddels meerdere 
contextueel georiënteerde methoden van 
hulpverlening ontwikkeld. De hier besproken 
gespreksmethoden sluiten daar goed bij aan en 
kunnen ons helpen in de toepassing ervan.  
Het omgaan met – en inzetten van (Bijbelse) 
verhalen kennen de meesten van ons 
vermoedelijk wel, maar De Ronde voegt hier een 
mooie verdiepende dimensie aan toe. De 
modellen ‘Beschermjassen’ en ‘Bouwen aan 
herstel’ zijn zeer concreet in hun vraagstellingen 
en uitvoering, hetgeen mij voor onze doelgroep 
een waardevolle toevoeging aan onze 
mogelijkheden lijkt. 
Tjin A Djie sluit haar boek af met de uit Ghana 
afkomstige metafoor ‘Sankofa’, die betekent: ‘ga 
terug naar het verleden om op te halen wat we 
zijn vergeten’. Sankofa is een vogel die 
achteruitkijkt terwijl hij zich voorwaarts 
beweegt1. Dit sluit aan bij een opmerking van 
Kierkegaard: ‘Het leven kan alleen achterwaarts 
begrepen worden, maar het moet voorwaarts 
worden geleefd’. Daartoe kunnen de hier 
besproken narratieve, contextuele 
gespreksmethoden mijns inziens een goede 
bijdrage leveren en mensen helpen op hun 
(eigen) verhaal te komen.

 
George Scholte 
R.-K. geestelijke verzorging 
 

1 Tjin A Djie, 2013, p.120 
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De focus in de contextueel 

pastorale werkwijze ligt op 

de vraag hoe het erfgoed het 

leven nu en in de toekomst 

ten dienste is. 

THEMA 
Werken met het werkboek ‘Wie ben ik?’ 
door Marianne Thans 
 
 
De stichting Contextueel Pastoraat heeft gezorgd voor een heruitgave van 
het werkboek ‘Wie ben ik?’ dat stamt uit 1997. Destijds werkte ik als 
geestelijk verzorger in PI Vught. Met jeugdig gedetineerden en in de EBI 
(Extra Beveiligde Inrichting). Later nog in de Koepel in Breda. Sinds een paar 
jaar zet ik mijn vroegere ervaringen in als vrijwilliger voor de stichting 
Exodus. In het bijzonder voor de deelnemers aan dit nazorgproject in het 
Rotterdamse Exodus huis.  
 

 

 
 
 
 
 
Wat vertrouwen wekt 
Het werkboek is ontwikkeld in de praktijk van 
pastorale ontmoetingen met gedetineerden en 
ex- gedetineerden. Met als belangrijke hulpbron 
de filosofie van dr. I Boszormenyi-Nagy. Deze 
grondlegger van de contextuele therapie ziet 
ieder mens in verband met zijn 
familieachtergrond. Juist in het eigen unieke 
erfgoed zijn de hulpbronnen te 
vinden.  
In tien hoofdstukken worden 
contextuele vragen gesteld 
om op onderzoek te gaan in 
het eigen levensverhaal. 
Meteen al zal duidelijk 
worden hoe we allemaal 
existentieel verbonden 
zijn in een groter verhaal 
van belangrijke anderen 
in onze stamboom.  
 
De focus in de contextueel 
pastorale werkwijze ligt op de 
vraag hoe het erfgoed het leven 
nu en in de toekomst ten dienste is. 
Niet wat fout, ziek, zwak, misselijk en 
desastreus was, maar wat helpt, vertrouwen 
wekt en hoopgevend is, is de optiek. 

Relationeel ethisch 
Alle vragen zijn verbindend en niet verwerpend. 
Relationeel gekleurd. Wie ik ben is immers altijd 
ook voor wie ik ben en van wie en om wie en met 
wie. De vraag naar wie ik ben, houdt meteen al in 
dat ik dan ook recht wil doen aan wie ik 
geworden ben en door wie, en wie ik wil zijn en 
voor wie ik ben en wil zijn. De bestaansvragen zijn 

relationeel ethische vragen. Er is 
recht mee gemoeid. Dat ieder tot 

zijn recht komt.  
 

Het gaat om 
betrouwbaarheid en 
rechtvaardigheid. In al 
ons bezig zijn met zins- 
en zijnsvragen draait het 
om ons bestaansrecht 
om van betekenis te zijn. 

Nagy spreekt van ieders 
“recht om te geven”. Het 

onderzoek van de 
contextuele werkelijkheid 

leidt van nodig hebben naar 
nodig zijn. Van ik naar de ander. De 

ooit veel gebezigde hulpverleners 
opmerking “je leven beteren moet je voor jezelf 
doen” werkt lang niet zo motiverend als “voor 
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wie zou jij het beter willen?” Of “ Wie heeft er 
baat bij dat jij nu deze zoektocht onderneemt?” 
“Wat zou je vader zeggen als hij kon zien dat hoe 
jij je leven nu een draai ten goede geeft?”  
 
 
Hulpmiddel 
Voor geestelijk verzorgers en andere 
gespreksbegeleiders wil het werkboek een 
hulpmiddel zijn om samen met de invuller van de 
10 hoofdstukken met contextuele vragen een 
zoekproces aan te gaan. Het is geen enquête en 
geen onderzoeksrapport of intake formulier. Er 
komt niet een diagnose uit of beoordeling.  
 
Het begeleidingsproces vergt moed en hoop en 
geloof. De vragen zijn buitengewoon persoonlijk 
en dus precair. Het beste is de vragen eerst voor 
zichzelf voor te proeven. De impact van de vragen 
is vaak indirect diepdoorwerkend. De ingevulde 
stippeltjes zijn eerder een uitnodiging tot 
overdenken, dromen en gesprek dan tot het snel 
geven van antwoorden. De vragen roepen nieuwe 
vragen op. 
 
Opmerkingen als "ik weet dat niet" of "ik heb nu 
eenmaal niemand" of "men heeft mij 
afgeschreven", vergen creativiteit van een 
contextueel pastoraal begeleider. Leidraad is 
altijd: doe wat kan en niet wat niet kan.  
 

 
 Weerstand is vaak bescherming van het 

geërfde goede. 
 

 

 
Zoek een nieuw paadje en blijf moedig geloven, 
dat er altijd overal in ieders familiale context 
hulpbronnen zijn en dat degene, die je begeleidt 
er zelf eentje is. Het vraagt wel even een 
perspectiefwisseling in ons denken om te durven 
vragen wat iemand met afwijkend destructief 
gedrag heeft bijgedragen aan zijn familie van 
herkomst. 
 

 
 Een lastpak kan immers gediend hebben 

als bliksemafleider van de problemen 
van anderen. 

 

 

Wie had of heeft de meeste zorg nodig? Hoe 
helpt men elkaar nu? Is er een optie tot een 
constructieve actie om zorg te geven op een 
verantwoorde wijze? Een klein stapje in de 
richting van het verwerven van eigenwaarde als 
een mens die het recht heeft om te geven en van 
betekenis te zijn?  
 

 
 
Een tijdje geleden, net voor de coronacrisis alle 
life contacten even stil zette, ontdekte ik in het 
werken met het werkboek met een ex-
gedetineerde, dat je heel goed gesprek kunt 
hebben naar aanleiding van zomaar een paar 
vragen uit een hoofdstuk. Zo was er ook iemand 
die een bepaald hoofdstuk nu even niet wou 
doen. Soms vergt het ook wat tijd, omdat dingen 
nagevraagd en onderzocht moeten worden met 
familieleden. Het is een soort groeiboek dat 
aangevuld kan worden met foto s, tekeningen 
gedichten, brieven en te ondernemen 
actieplannen. 
 
Het eerste hoofdstuk begint heel dichtbij bij de 
eigen namen, betekenis daarvan en wat je ervan 
weet dat je ouders deze naam gekozen hebben 
voor jou. Met hun verwachtingen voor jouw 
leven. Het is een hoofdstuk dat ook heel goed in 
een groepsgesprek besproken kan worden. 
Andere hoofdstukken lenen zich daar minder 
voor. Afhankelijk van het vertrouwen in de 
veiligheid van een groep. 
Het laatste hoofdstuk is gericht op een te 
ondernemen actie. Het doel van de hele 
onderneming van het contextuele onderzoek is 
het maken van een vrije keuze. Een nieuwe 
handeling in verbondenheid. Niet langer 
gebonden door onzichtbare trouw aan oude 
destructieve patronen.  
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Voorbeeld 
Om een voorbeeld te geven. Na hoofdstuk 3: 
‘mijn eigen stamboom’, vertelde Frans me dat hij 
opgroeide in een keurig pleeggezin. Het ging hem 
heel goed tot hij op 15-jarige leeftijd totaal 
ontspoorde. 
 
Niemand begreep er iets van. Hij ook niet. Na 
vele detenties is hij uiteindelijk via het 
nazorgproject zijn biologische vader op het spoor 
gekomen.  
 

 
 
“Ik ontmoette een heel oude maar levendige 
man. Hij vertelde van zijn leven als vrijbuiter. Hij 
had zijn sporen verdiend in kringen van de 
drugsadel. Ik voelde me zo thuis bij hem. Zo 
opgelucht. Zo niet alleen meer. Kon hem mijn 
verhaal vertellen. Dat gaf herkenning. Maar nog 
meer dan dat. Ik ontving erkenning voor mijn 
struggle om uit het milieu te geraken. En 
sindsdien voel ik me echt vrij om mijn eigen spoor 
te trekken. Ik ben nu pas echt vrij”.  
 

Dit voorbeeld dateert van wel 25 jaar terug. Frans 
werkte toen -net als ik nu- als vrijwilliger bij 
Exodus. In de opleiding contextueel pastoraat 
waar ik enige jaren actief was als docent, heeft 
het verhaal van Frans me steeds geholpen om te 
illustreren hoe onbewuste onzichtbare loyaliteit 
kan verkeren in wat Nagy noemt “freedom of 
action”. Niet gebonden, maar in verbondenheid 
vrij het eigen spoor te trekken.  
 

 
 
Het werkboek is voor €10,-- te bestellen bij de 
stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. Ook 
is het toegestaan om het werkboek vanaf de site 
van deze stichting te downloaden. 
Voor inlichtingen over de opleiding contextueel 
pastoraat kun terecht op: 
www.contextueelpastoraat.nl 

 
 
 
 
 
 
Marianne Thans 

emeritus justitiepredikant 
vrijwilligster voor de stichting Exodus 
 
(foto van Marianne Thans is van de auteur) 
  

http://www.contextueelpastoraat.nl/
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De opleiding heeft mij veel 

geboden, maar de 

aansluiting met de praktijk 

was ver te zoeken. 

THEMA 
Interview met Paul Heyndrickx 
door Renilde van Wieringen 
 
 
Fijn dat u mee wilt doen aan dit interview. 
We zijn in deze crisis beperkt in 
mogelijkheden. We mogen elkaar niet 
bezoeken, maar er zijn gelukkig toch 
mogelijkheden om elkaar te spreken. 
U bent contextueel counselor en 
psychotherapeut. 
Ik heb godsdienstwetenschappen 
gestudeerd, maar ik ben niet kerkelijk. Na 
mijn opleiding ben ik terechtgekomen in de 
psychosociale hulpverlening voor dak- en 
thuislozen in de leeftijd tussen de 18 en 25 
jaar oud. Jongvolwassenen dus. Begeleiding 
voor deze mensen, zowel interne als 
ambulante. 
 

 

 

 
 
 
Was u toen al in aanraking gekomen met het 
contextuele gedachtegoed of kwam die 
belangstelling later? 
Mijn interesse daarvoor is precies in 
die werksetting ontstaan. Ik begon 
met deze jongeren te werken. 
Zelf was ik eerste helft dertig 
en ik ervoer dat er bij deze 
jonge mensen een grote 
leegte was.  
 
Je kunt die leegte 
voorstellen als een groot 
gat waar je doorheen 
kunt kijken. Wat hoort 
daar in dat gat te zitten? 
Dat is liefde. Er was bij deze 
jonge mensen een gebrek aan 
liefde. Dat bracht ik in verband 
met het thuisloos zijn. 
 
Ik had een hele opleiding achter de rug, met veel 
bagage op het gebied van godsdienst, filosofie, 
sociologie, antropologie en nog meer, maar wat 

ik niet geleerd had op de opleiding was hoe ik 
moest gaan werken met alleenstaande thuisloze 
jongeren. De opleiding heeft mij veel geboden, 

maar de aansluiting met de praktijk 
was ver te zoeken. Ik heb het 

mensgerichte gemist in mijn 
opleiding en daarom zocht ik 

naar een opleiding die mij 
dat kon bieden.  
 
Intuïtief ben ik bij de 
opleiding tot contextueel 
counselor terecht 
gekomen. Het was toen 

de jaren 90 van de vorige 
eeuw.  

 
Ik kreeg in die opleiding les 

van mensen die een jaar of vijf 
ouder waren dan ik zelf was. Jonge 

mensen die ook nog zelf aan het leren 
waren. Het was een boeiende tijd. Het boek 
''Tussen Geven en Nemen’ van Nagy was nog niet 
in het Nederlands vertaald. 
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Met het volgen van die opleiding vond u een 
kader / een taal waarmee u aansluiting kreeg bij 
de jongeren met wie u werkte? 
Jazeker en ik was toen ook nog het geloof 
toegedaan dat geschonden relaties hersteld 
konden worden. Nu denk ik daar genuanceerder 
over. Geschonden relaties kunnen niet altijd 
hersteld worden. Wel is het dan, dat kleine 
stappen van herstel al groot te noemen zijn.  
 
 
Waarom is het zo belangrijk dat er gezocht 
wordt naar het herstel van relaties en met name 
als het gaat om gezinsrelaties / familierelaties? 
We bestaan in relaties. Ouder - kind relaties zijn 
heel belangrijk. Het contextuele denken is hier 
een winst, want in dit denken wordt het belang 
gezien van het geven van kinderen aan hun 
ouders.  
 

 
 Een van de eerste vragen die ik stel is: 

"Hoe heb je geprobeerd een goed kind te 
zijn voor je ouders?" 

 

 

 
 
Hoe kan er in alle schade die er is, toch een stap 
gezet worden? Ik denk aan een gedetineerde die 
vertelde dat hij als vierjarige van zijn vader 
leerde hoe hij een pistool moest schoonmaken. 
Het gaat hier om de relatie tussen vader en zoon 
en wat hen hier bindt is het onderhouden van 
een vuurwapen en alles dat daarbij hoort. Van 
de ene kant wilde de zoon niet in het criminele 
circuit werken, dat is -zeg maar- een 
familielegaat waar hij van af wilde. Er was als 
het ware sprake van een familiebedrijf dat door 
moest gaan van vader op zoon. Maar de zoon 
wilde dat 'familiewerk' niet voortzetten. Van de 
andere kant wilde de zoon trouw zijn aan zijn 
vader. Hij wilde die band niet kwijt. 
Het doorknippen van relaties, in dit geval die 
tussen vader en zoon, is het wegduwen van 
jezelf. Een verlies van een relatie, is een verlies 
van jezelf. Vraag een kind niet om de relatie met 
zijn ouders door te snijden. Het gaat erom dat het 
kind voor zijn ouders kan bestaan. Denk daarbij 
aan vragen als: hoe kan jij, als kind, bestaan in de 
ogen van je ouders? Ben je van betekenis? Ben je 

dat ook als je een andere weg inslaat en andere 
dingen kiest in je leven? 
 
Het gaat dus om verbinding tussen mensen en in 
dit voorbeeld specifiek om de verbinding tussen 
vader en zoon. 
Dat je mag bestaan in de ogen van je ouders, is 
een heel belangrijke drijfveer van je eigen 
bestaan. We halen juist heel veel van onze 
energie uit wat we voor anderen betekenen of 
betekend hebben. Onze ouders hebben daarin 
een voorname plek.  
 
 
We leven momenteel in een moeilijke tijd: een 
crisistijd. Gaan we door de corona-crisis meer 
kijken naar wat wij voor anderen kunnen 
betekenen? 
Deze crisis is een aanzet om hier veel meer naar 
te kijken dan we eerst deden. In een crisis gaan 
mensen zich afvragen wat nu echt belangrijk is. 
En dan blijkt het niet te gaan om cijfers of om 
punten scoren, of om slechts economische 
belangen, maar dan blijkt het te gaan om er te 
zijn voor elkaar. Dat is belangrijker dan cijfers. Ik 
denk dat mensen dat nu meer dan ooit 
ontdekken. Ik sprak telefonisch een collega, die 
mij vertelde dat de crisis voor hem een financiële 
klap zal zijn, maar hij heeft nu wel tijd voor zijn 
gezin. Hij heeft in deze situatie geen keuze, maar 
nu weet hij dat als hij deze keuze zou krijgen, hij 
voor zijn gezin zou kiezen. Door de schade heen 
wordt waar het om gaat zichtbaar. Zo ken ik een 
alleenstaande eenzame man. Hij is wel heel 
handig in het maken van van alles en nog wat. 
Momenteel maakt hij dingen die anderen nodig 
hebben.  
 

 
 Hij ontdekt dat hij van betekenis is. Er 

ontstaan relaties. 
 

 

 
 
Voor een gelovige is er ook een relatie met God. 
U heeft vertelt niet-gelovig te zijn. Hoe ziet u 
deze relatie? 
De relatie met God is voor een gelovige een 
relatie die er wezenlijk toe doet. We bestaan in 
de ogen van anderen. Een gelovige bestaat in de 
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ogen van God. Dat is een belangrijke meerwaarde 
voor een gelovige. 
 
 
U begint de counseling met de vraag: "Hoe heb 
je geprobeerd een goed kind te zijn voor je 
ouders?" Zou nu de vraag kunnen zijn: "Hoe heb 
je geprobeerd een goed mens te zijn voor God?" 
Jazeker. Ik heb goed contact met een Antwerpse 
Marokkaan, werkzaam in de jeugdzorg. Voor hem 
is het van belang wat het betekent om een 
moslim te zijn. Hoe doe je dat vandaag de dag? 
Hoe doe je dat in die stad? Voor gelovigen van 
welke religie dan ook, kunnen die vragen van 
belang zijn die gaan om hoe goed te leven in de 
ogen van God. Maar ik moet er wel bij zeggen, 
dat dit niet mijn terrein is. Wel zeg ik mensen niet 
te schromen om te vertellen dat zij gelovig zijn en 
dat dat voor hen van betekenis is. Ik heb daar 
diepe waardering voor. 
 
 
In de speciale editie 'Kennismaken met 
Contextueel Pastoraat' van Contextuele 
Berichten stelt u dat bepaalde begrippen niet 
zijn bedoeld voor het stellen van een diagnose 
(zie blz. 15). U stelt geen diagnose? 

Als psychotherapeut mag ik geen diagnose stellen 
en als counselor doe ik dat niet. Ik vind dat er 
teveel gemedicaliseerd wordt. Dat vind ik heel 
jammer. Er wordt niet meer gekeken naar de 
levensverhalen. Om tot herstel te komen, zijn het 
juist de ‘gemeenschappelijke factoren’ in de 
psychosociale hulpverlening die tot het beste 
effect kunnen leiden.  
 
Het gaat om kwaliteit van relaties. Die zijn van 
enorme invloed en veel belangrijker dan dat 
professionals werken aan de kwaliteit van de 
diagnose. Deze coronacrisis laat mij ook de kracht 
van het zelfhelende vermogen van mensen zien. 
Vanaf half maart heb ik de face-to-face contacten 
stopgezet. De alternatieven zijn behulp van 
online-mogelijkheden te doen, maar de meesten 
hebben daar niet voor gekozen. Dat leert mij dat 
in de context de hulpbronnen van herstel zitten. 
Nagy legt de klemtoon op het feit dat de therapie 
niet plaats vindt in de spreekkamer, maar in de 
relaties zelf. Daar zijn de helende momenten te 
vinden. Ik als counselor kan zeggen dat iemand 

een goed kind voor zijn ouders is geweest, maar 
die zin heeft veel meer gewicht als de ouder dat 
zelf zegt. 
 
 
U focust vooral op de ouder - kind relaties? 
Die zijn erg belangrijk, maar meer nog focus ik op 
de broer - zus relaties. Dat heeft te maken met 
mijn eigen geschiedenis. Ik heb negen broers en 
zussen. Hoe zitten die relaties in elkaar? Hoe kan 
er iets gebeuren tussen ons? We zijn ondertussen 
volwassen geworden. Hoe kunnen we samen 
terugkijken? 

De broer - zus relaties zijn de langste in onze 
levens. Onze ouders overlijden (menselijkerwijze 
gesproken) eerder dan wij. Onze partners komen 
op een gegeven moment onze levens binnen.  
 
 

 
 
 
Maar broers en zussen zijn de getuigen vanaf de 
kindertijd. Daar kan veel erkenning uit 
voortkomen. Het is heel belangrijk om broers en 
zussen samen te krijgen. Dat kan ook via 
telefoneren. Daar kunnen helende momenten uit 
ontstaan. Zeker in tijden van nood. Dan zijn er 
kansen. Mensen bellen elkaar op om te vragen 
hoe het toch is. Vragen naar praktische zaken en 
materiële zorg geven ook beweging in relaties. 
Een telefoontje met de vraag 'hoe zit het bij jou 
met de boodschappen?' is een kleine vraag die 
veel kan betekenen. 
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Wat als een kind enig kind is? 
Dat is vaak een moeilijke situatie. We proberen 
dan samen te zoeken naar andere manieren, 
zoals onderzoek doen of relaties zoeken die wel 
iets weten van vroeger. In ieder geval proberen 
om taal te geven aan de geschiedenis, hoe naar 
die ook was, zoals verwaarlozing. Daarmee wordt 
werkelijkheid meer werkelijkheid. Maar op een 
dergelijke manier terugkijken, doe ik alleen met 
volwassenen.  
 

 
 Men moet zelf al een stuk geschiedenis 

geleefd hebben om te weten hoe 
moeilijk het kan zijn om relaties op te 
bouwen, om kinderen op te voeden. 

 

 

 
Dan kan er een hertaxatie plaatsvinden van hoe 
je eigen ouders het hebben geprobeerd. 
 
 

Heeft u ervaring met mensen die in een justitiële 
inrichting moeten verblijven? 
Daar heb ik geen ervaring mee, maar dat lijkt me 
erg moeilijk. Ik vind het heel belangrijk, zeker als 
het gaat om iemand die een lange straf moet 
uitzitten, om naar deze mens te leren kijken 
anders dan naar iemand die niet deugt. Degene 
die gevangen zit is partner, kind, ouder. Van hoe 
er naar iemand gekeken wordt, heeft een 
doorwerking naar volgende generaties. Er is het 
ontbreken van liefde. Waarmee gaat het gat dat 
niet gevuld is door liefde nu gevuld worden? De 
kans is groot dat de schade die van binnen is 
aangericht dat gat zal gaan vullen. Men voelt zich 
gerechtigd om dat wat niet goed was over te 
nemen. Begeleiding in de levensverhalen van 
gedetineerden is van levensbelang, maar daarbij 
geldt wel de bescheidenheid van de professionele 
begeleiders. Het plaatsvinden van herstel is een 
vorm van genade. 
 
 

 
 

 
We sluiten het interview af met veel dank aan Paul Heyndrickx en met de wens dat iedereen in zijn proces 
van heling deze genade mag ervaren. 
 
(foto van Paul Heyndrickx is van de auteur) 
 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen 
secretariaat Pastorale Verkenningen  
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Soms wordt een mens als 

slecht of gestoord door de 

familie verworpen. Het is van 

belang dat de pastor weigert 

met die verwerping mee te 

gaan. 

THEMA 
Een bon van bol.com 
door Marius van der Sar 
 
 
De opleiding Contextueel Pastoraat heb ik gevolgd in de jaargang '97-'98. 
Opleiders destijds waren Hanneke Meulink-Korf en Aat van Rhijn (1930-
2002).  
 
Eén van de avonden tijdens de opleiding werd besteed aan bibliodrama.  
Het bijbelgedeelte dat die avond centraal stond was Lucas 19: 1-10, het 
verhaal van Zacheüs in de vijgenboom. 

 
 
Rechtvaardige  
Naar aanleiding van dat evangeliegedeelte merkt 
Aat van Rhijn op dat de vijgenboom in de bijbel 
vaak beeld is voor de Thora en dat de naam 
Zacheüs verwant is aan 'tsaddiq', rechtvaardige.  
Zo werden we op een bepaald spoor gezet: 
Zacheüs wordt door Jezus gezien en 
aangesproken áls rechtvaardige. 
In Lucas 19 is sprake van een wilde vijgenboom, 
een boom zonder vrucht: beeld van 
een bestaan waarin niet geleefd 
wordt overeenkomstig de 
Thora.  
De boom mét Zacheüs is 
een vijgenboom die vrucht 
draagt en leven in trouw 
aan de Thora verbeeldt.  
Op dat spoor gezet kijk ik 
naar Lucas 19 en dat aan 
de hand van een begrip 
dat genoemd wordt in De 
Context en de Ander, Aat 
van Rhijn en Hanneke 
Meulink-Korf, Zoetermeer 
1997, namelijk: 'veelzijdig 
gerichte partijdigheid'. 
 
Menselijkheid 
Over veelzijdig gerichte partijdigheid wordt in De 
Context en de Ander opgemerkt dat ze gericht is 

op de dialoog tussen de persoon die de pastor 
probeert bij te staan en diens ander(en). Daarin 
gaat het om geven en ontvangen van 
betrokkenheid en zorg.  
 
Soms wordt een mens als slecht of gestoord door 
de familie verworpen. Het is van belang dat de 
pastor weigert met die verwerping mee te gaan. 
Deze weigering is niet strijdig met de 

partijdigheid met de rest van de 
familie, omdat het gesloten front 

van uitsluiting doorbroken 
wordt. Juist daarin wordt ook 

de menselijkheid van ieder 
van de anderen gediend 
(pagina 442/43). 
 
 
Een bres in het gesloten 
front 
Wanneer Jezus bij 

Zacheüs over de vloer 
komt, wordt van de schare 

gezegd: ‘toen zij het zagen, 
morden zij allen en zeiden: Hij is 

bij een zondig man binnengegaan 
om zijn intrek te nemen.’ Beslissend is dat 

Jezus weigert om mee te gaan in de verwerping 
van Zacheüs door hem niet aan te merken als 
zondaar.  
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Je zou kunnen zeggen dat Jezus het zondaar zijn 
van Zacheüs niet negeert maar wel passeert 
wanneer hij hem roept bij zijn naam: ‘Zacheüs, 
kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in 
uw huis vertoeven.’ Met dat Jezus Zacheüs bij 
name noemt, spreekt Jezus hem aan als ‘tsaddiq’, 
als rechtvaardige. Wanneer Zacheüs vervolgens 
vanuit de schare een zondig man wordt 
genoemd, durft hij op dat oordeel te antwoorden 
als mens die zich door Jezus aangesproken wéét 
als rechtvaardige: ‘Zie, de helft van mijn bezit, 
Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets 
heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.’ Met die 
woorden laat Zacheüs merken: ik houd mij aan de 
wet van Mozes; mijn leven wil antwoord zijn op 
hoe ik ben aangesproken.  
 

 
 In één adem onderstreept Jezus zijn zien 

en aanspreken van Zacheüs als 
rechtvaardige: "Heden is aan dit huis 
redding geschonken, omdat ook deze 
een zoon van Abraham is." 

 

 

 
Redding die hierin schuilt dat Zacheüs, in reactie 
op het oordeel van de schare, zich niet opsluit in 
zijn huis, maar opstaat en antwoord geeft. Het 
massieve oordeel brengt Zacheüs er niet toe om 
van zijn huis een vesting te maken, maar hij 
vestigt de aandacht op zijn gehoorzaamheid aan 
de wet van Mozes. Zo betwist Zacheüs zijn 
verwerping en daarmee slaat hij zelf een bres in 
het gesloten front.  
Wanneer Jezus Zacheüs een zoon van Abraham 
noemt, dan zijn die woorden bestemd voor 
Zacheüs én voor de schare. Jezus erkent met deze 
woorden de plaats van Zacheüs te midden van 
andere zonen en dochters van Abraham. Door 
Zacheüs te plaatsen binnen de verhoudingen van 
broeder- en zusterschap wordt het gesloten front 
van uitsluiting verder doorbroken. 
 
 
Nog nooit eerder gehoord 
In oktober 2017 wordt Hans opgenomen in de 
tbs-kliniek waar ik werk als geestelijk verzorger. 
Bij onze kennismaking vertelt Hans over de tijd in 
de PI en dat hij hier vooral 'rust' hoopt te vinden. 
Hans vertelt ook dat hij gescheiden is en twee 

dochters heeft: 'komen niet op bezoek, af en toe 
telefonisch contact'. Het valt me op dat er bij 
Hans niets aan de muur hangt, ook zijn 
vensterbank is leeg. We maken de afspraak om 
elkaar tweewekelijks te zien. Twee weken later 
vertelt Hans waarom zijn 'tbs voorwaarden' is 
omgezet in 'tbs dwang'. Verder zegt hij: "Mijn 
dochters weten nog niet dat ik hier zit".  
Tijdens onze volgende afspraak zegt Hans: "Ben 
van plan mijn dochters te laten screenen zodat ik 
ze kan bellen."  
Mijn reactie: "Vind ik een goed voornemen 
Hans."  
Vervolgens laat Hans me een tatoeage zien met 
de namen van zijn dochters: Natasja en Romy. 
Ook vertelt hij dat Natasja in augustus moeder is 
geworden van een zoon: Jan, 'vernoemd naar zijn 
vader'.  
"Je bent dus opa," reageer ik. Er komt een lach op 
Hans' gezicht en vervolgens komt hij met een 
uitdrukking die ik nog nooit eerder gehoord heb: 
"Zo gaan de dagen in vreugde voorbij."  
 
 
Foto's van dochters en kleinzoon 
Begin januari 2018 heeft Hans het eerste 
telefonisch contact met oudste dochter Natasja. 
Half januari vertelt Hans me dat hij bij de bingo 
op Oudejaarsavond een bon van bol.com heeft 
gewonnen, "Ga ik aan mijn dochter geven, kan ze 
wat kopen voor de kleine."  
"Hele mooie bestemming Hans," is mijn reactie. 
Hans vertelt me half maart dat Natasja en Romy 
eind van de maand naar de kliniek komen voor 
een gesprek met het hoofd behandeling van 
Hans' afdeling: "Daar ben ik ook bij, daarna 
komen ze bij mij op bezoek. De kleine is die dag 
bij zijn oma."  
Eind september komen Natasja en Romy voor de 
tweede keer op bezoek. Hans zegt daarover: "Het 
is voor hen een heel eind rijden." Ze komen dan 
met z'n drieën; Jan is er ook bij. 
 
Tussen het eerste en tweede bezoek is Hans een 
aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen in 
verband met een blindedarmoperatie. In het 
ziekenhuis krijgt hij een bloeiend plantje van zijn 
afdeling, afkomstig uit de tuin van de kliniek, dat 
Hans uit het ziekenhuis een plek geeft op zijn 
vensterbank. 
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Niet lang nadat Natasja, Romy en Jan op bezoek 
zijn geweest, zien ook de muren er bij Hans 
anders uit: meerdere foto's van dochters en 
kleinzoon. 
 
 
Stil staan bij de tekenen 
Wat ik doe als geestelijk verzorger is de wacht 
houden in vertrouwen dat er vroeg of laat 
'namen klinken', in vertrouwen dat ook deze 
mens het vermogen heeft te leven als 
rechtvaardige.  
De wacht houden in vertrouwen dat ook deze 
mens gezegend is met verlangen zorg en 
betrokkenheid te geven en te ontvangen en dat 
vroeg of laat dáárvan tekenen zichtbaar worden. 

Het komt er dan op aan bij die tekenen stil te 
staan. 
 
 
Woorden die me helpen 
Het is denk ik belangrijk niet te veel te willen. In 
wat volgt woorden die mij daarbij helpen: 
"Veelzijdig gerichte partijdigheid betekent voor 
pastoraat, dat een pastor zich verantwoordelijk 
weet voor de consequenties van zijn of haar 
handelen, ook voor wie niet in het pastorale 
contact aanwezig is, en zich 
medeverantwoordelijk weet voor de 
verantwoordelijkheden van de ander(en). Dat 
betekent nu juist niet, dat je als pastor die 
verantwoordelijkheden overneemt, want dan zou 
je ander niet serieus nemen, niet respecteren. Van 
de pastor wordt juist gevraagd deze heteronome 
situatie van de pastorant te verduren. Het gaat 
om verantwoordelijkheden van een ánder, 
onvervreemdbaar. Het gaat dus om een 
meervoudig partijdig zijn, dat zich niets van (de 
relationele werkelijkheid van) de ander toe-
eigent, noch diens draaglast, noch diens 
hulpbronnen, en zeker niet diens 
aansprakelijkheid." (uit: De onvermoede derde. 
Inleiding in het contextueel pastoraat, Aat van 
Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, Zoetermeer 
2002, pag. 189) 

 
 
 
 
 
Marius van der Sar,  
geestelijk verzorger in Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden te Poortugaal. 
 
(foto Marius van der Sar is van de auteur) 
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Wie mist je? Wie mis jij? 

THEMA 
Een paar contextuele ervaringen in het pastoraat 
door Sietse Visser 
 
 
In 1997, het jaar waarop ik in dienst trad van het justitiepastoraat in de 
PI Lelystad, begon ik ook aan de training voor contextueel pastoraat 
onder de bezielende en legendarische leiding van Hanneke Meulink en 
Aat van Rijn. 
 
Ik had ernstige twijfels over het substantiële gehalte van de theorie van 
Nagy, de vader van de contextuele therapie. Ik was bang dat het een 
beetje zweverig zou zijn en vaag, vanwege die merkwaardige term 
“ethische dimensie”. 
 
 

 

 
 
 
 
Gevaarlijke mix 
Het leek me dubieus hoe je waardevrij kon kijken 
en dan dit element van normen er in smokkelen. 
Ik was altijd al argwanend tegenover de 
gevaarlijke mix van geloof en moraal. 
Gaandeweg ging ik ontdekken dat met de 
ethische dimensie van Nagy iets totaal anders 
was bedoeld dan moraal of nog erger: 
moralisme. Sterker nog: moralisme is 
een dodelijke valkuil voor de 
contextuele benadering. 
In deze korte beschouwing 
ga ik niet de gehele horizon 
van het contextuele 
pastoraat uittekenen, als 
ik dat al zou kunnen, 
maar mij beperken tot 
een paar casus-
impressies van hoe voor 
mij deze invalshoek of 
benadering van 
doorslaggevend belang is 
geworden in mijn werk met 
gedetineerden en supervisanten.  
 
Want ook in mijn rol als supervisor is me 
gebleken dat de dimensie van de relationele 
ethiek en de intergenerationele boekhouding van 

recht en onrecht een volkomen vanzelfsprekende 
werkelijkheid zijn als het aankomt op de 
betekenis van het persoonlijke leven en biografie 
in de supervisorische driehoek van werk, beroep 
en persoon. 
Men moet er alleen even oog voor krijgen. 
 

Van wie ben je er eentje? 
Kort en goed, sedert jaren is niet mijn 

eerste vraag aan een 
gedetineerde pastorant: hoe 

gaat het met je? Hoe voel je 
je?  

 
Mijn eerste vraag is 
meestal: van wie ben jij 
er eentje? En dan komen 
er andere vragen, stapje 
voor stapje , telkens in de 

volgorde van de stroom 
van het spreken. Voor wie 

is het belangrijk dat je er 
bent? Wie mist je? Wie mis jij? 

Voor wie heb jij je best gedaan in 
je leven? Is er iemand die dat gezien 

heeft?  
Dit zijn de zogenaamde verbindende contextuele 
vragen. Met deze en andere vragen betreed je de 
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relationele context van de gesprekspartner en 
doe je een beroep op de ethische reflectie ten 
aanzien van die relaties. Daar vinden de grote 
dingen in een mensenleven plaats.  
Je doet als het ware met je gespreksmens een 
'onderzoek' naar de levensfeiten die belangrijk 
zijn geweest, niet zomaar als feit, maar als 
relationeel feit, of feit met relationele 
consequenties.  
 
 - Moeder was een hoer en verslaafd, kind moest 
toezien wat er thuis allemaal gebeurde en werd 
mishandeld door de vriend van moeder, nadat 
vader eerst al het gezin had geterroriseerd met 
woedeaanvallen en geweldsuitbarstingen. -  
 
Allemaal zaken die elke justitie dominee of pastor 
herkent uit de vele verhalen die langskomen. 
De contextuele benadering neemt deze feiten op 
als gewichten op de schaal van recht en onrecht, 
als kwesties van relationeel tegoed en tekort.  
 
 
Ze nam de opvoeding op zich 
Ik sprak een meisje, 22 jaar, naar eigen zeggen 
met een beperking, want ze kon niet zo goed 
onthouden. Ze zat ook in alle beperkingen, al 
wekenlang. Ze was helemaal wazig geworden en 
keek me stil afwachtend aan, toen ik haar voor 
het eerst uit haar cel meenam naar een 
naargeestig spreekkamertje. Ze had verschillend 
verklaard, wilde verder niks zeggen tegen de 
politie, dus uitgeperst als een citroen met 
maandenlange algehele beperking. 
Ik zag haar en mijn eerste vraag was: voor wie 
hou jij zo geweldig goed je mond? Aan wie ben je 
zo trouw? Welnu dat was de vriend, die ook in 
hechtenis zat. 
“Hij houdt van mij”. Ik vroeg verder naar wie er in 
haar leven nog meer van haar hadden gehouden. 
Haar moeder, onvoorwaardelijk. En of ze nog 
broers en zussen had. Ze had twee zussen, een 
jonger zusje en een veel jonger zusje. En haar 
stiefvader was er ook, die hield geweldig van haar 
en zij van hem. “Je biologische vader is er niet 
meer?” Nee, die was al heel lang weg. Op mijn 
zachte doorvragen kwam de geschiedenis 
tevoorschijn: beide zusjes misbruikt voor hun 
vijfde, geweld tegen moeder; scheiding en 
vertrek vader. Drie weken na de geboorte van het 

jongste zusje stierf moeder aan een 
hersenbloeding. Zus nam de opvoeding van het 
kleine zusje op zich, zij ging de hort op met 
allerlei vriendjes. Ik vroeg door op de relatie met 
zus. Die was verbroken. Die had nu een vriend en 
haar de rug toegekeerd. 
“Hoe is dat voor je?” 
Het maakte niet uit, want ze had nu haar eigen 
vriend voor wie ze door het vuur ging en hij voor 
haar. 
“Mis je je zusje niet? Jullie waren toch sterke 
bondgenoten en je hebt samen alles meegemaakt 
vroeger” 
 

 
 Ik ging met haar een tekeningetje 

maken, een genogram: een visuele 
presentatie van de relationele context. 

 

 

 
Het bleek al gauw hoe belangrijk haar zus voor 
haar was en hoe erg ze het vond dat die er niet 
meer voor haar was. Zonder haar vriend verdacht 
te maken, want dat zou de moralistische valkuil 
zijn, vroeg ik of ik me even op de plaats van haar 
zusje zou mogen zetten en haar vragen stellen. 
Dat was goed.  
Ik sprak namens haar zusje even mijn verdriet uit 
dat ze er zo van tussen was gegaan en zus alleen 
had gelaten met de opvoeding en redding van 
jongste zusje. En dat ik als zus misschien me erg 
tekortgedaan had gevoeld. Maar dat ik mijn zus 
natuurlijk erg miste. 
Ze erkende onmiddellijk dat dit heel 
waarschijnlijk zo was en dat ze inderdaad haar 
zus lelijk had laten zitten. En dat haar stiefvader 
nu ook erg verdrietig zou zijn dat ze in de bajes 
zat. Maar dat wist ze niet, want ze had al heel 
lang geen contact met buiten. Ze moest er wel 
van huilen. 
 
 
Er was een wonder gebeurd 
Een week na dit gesprek liet haar advocaat 
opeens weten dat zus contact had gezocht en had 
beloofd om haar zus uit de gevangenis op te 
halen als ze weg mocht. Ze vertelde me dit met 
een stralend gezicht, als was er een wonder 
gebeurd. En verdomd, er was een wonder 
gebeurd.  
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Mijn laatste gesprekje met haar ging er over dat 
die twee nog veel hadden om bij te praten, en nu 
echt: over het verleden, over de pijn, over de 
verwijten, en hoe ze als geliefde zusters nu een 
nieuw begin zouden maken.  
Intussen is ze weer vrij, weeskind? Nee, met een 
echte stiefvader in een rolstoel en een zus die 
haar terugvond. 
 
Ach, het ligt allemaal zo voor de hand, zoals de 
werkelijkheid van het evangelie op straat ligt. 
 
 

 
 
 
Een andere serie ontmoetingen, een paar 
impressies: 
 
Ik geef na kennismaking en gesprek mijn 
pastorant het prachtige boek van Marianne Thans 
mee: Wie ben ik.  
De volgende week vraag ik hem: "En, kun je er 
iets mee?"  
Hij zegt: "Eerlijk gezegd ben ik bij de eerste vraag 
al opgehouden: ik kon niet meer verder, het 
roept te veel op."  
Ik: "Geweldig: het roept iets op wat de moeite 
waard is! Dat vraagt om nadere toelichting!" 
 

 
 De eerste vraag was: wat is je naam, en 

van wie heb je die gekregen? 
 

 

 
Zijn naam was die van zijn biologische vader, een 
man met wie hij niet geassocieerd wilde worden; 
zijn moeder had hem zelf een andere naam willen 

geven, maar die kreeg hij niet: naar zijn opa van 
moeders kant. Zijn moeder was gecompliceerd, 
zeg maar, een moeilijk mens om mee om te gaan. 
En hij was vroeg uit huis gegaan, naar een 
pleeggezin, naar een instelling, naar een ander 
pleeggezin. Overal mislukte het en overal liet hij 
de mensen in de steek, zoals hij zelf zei. Hij 
verbaasde zich er zelf over, dat veel van deze 
lieve mensen met hun goede bedoelingen zo 
slecht door hem waren beloond voor hun 
inspanningen.  
 
Ik vroeg hem: voor wie moest jij dit allemaal laten 
mislukken?  
Antwoord: "Voor mijn moeder. Ik wilde altijd 
alleen maar terug naar mijn moeder, dat 
vreselijke mens, maar mijn moeder."  
Ik: "Je kon niet trouw zijn aan je moeder als het 
ergens bij anderen goed zou aflopen."  
Juist. Loyaliteit aan moeder betekent verraad als 
je elders wel slaagt. Bij de woorden 'verraad aan 
je moeder' keek hij me aan als door de bliksem 
getroffen.  
"Dat is het precies," zei hij. 
 
We spraken af dat hij zou nadenken over contact 
desnoods per brief, met de nog levenden van zijn 
pleeggezinnen, om hen te laten weten dat hij aan 
hen dacht en spijt had over het onrecht dat hij 
hen had aangedaan.  
Hij had al vele brieven geschreven vertelde hij, 
maar ze allemaal weggedaan, want er moest 
teveel worden verklaard en uitgelegd. Ik hield 
hem voor dat het goed mogelijk was, dat men 
niet op vele verklaringen zat te wachten, maar 
eenvoudig blij zou zijn met zijn aandacht en 
erkenning van hun inzet voor hem. 
 
Dat leek mij een mogelijke beloning voor hen en 
een bevrijding voor zijn geweten.  
 

 
 Dit keer niet als slaaf van de loyaliteit, 

maar iemand die zelf op ooghoogte in 
relatie zou staan met de mensen met 
wie hij zo had geleefd. 

 

 

 
Wat er van terecht zal komen? God zal het 
weten.
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Sietse Visser, 
justitiepredikant 
 
(foto Sietse Visser en genogram zijn van de auteur) 
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Dit alles met als doel om 

iemand inzicht te laten 

krijgen in wat er gebeurde. 

THEMA 
Contextueel pastoraat. Hoe is het met je? 
door Marian Boersen-Rigter 
 
 
In mijn postvakje ligt een kaart van Paul. Een schildering van 
zonnebloemen. 
Hij schrijft: 
“Ik vond onze gesprekken een rustgevende en hulpvolle manier 
om een stukje zin terug te vinden. In mijn soms radeloze en 
meningloze dagen heb ik kracht, hoop en rust gevonden.  
Door de kracht van jouw luisteren en nuchtere visie heb ik 
duidelijkheid kunnen vinden en een pad gekerfd naar een manier 
om verder te werken.  
Mijn eeuwige dank en respect voor jouw geduld en tijd in wat 
soms hele zware onderwerpen waren.” 

 
 
 
 
 
Hoe is het met je? 
Ik herinner me ons eerste gesprek. Onwennig en 
onzeker kwam hij naar de spreekkamer. “Wat 
heb ik hier aan, wat wil zij van me?”  
Die houding viel van hem af toen ik hem de vraag 
stelde: “Hoe is het met je?”  
In de gesprekken die volgden ben ik op zoek 
gegaan naar de mensen die de context van zijn 
leven hebben bepaald.  
 
 
Vader 
Een bepalend moment in zijn 
leven was het overlijden 
van zijn moeder, kort na 
de geboorte van zijn zus, 
als gevolg van een tragisch 
ongeval. 
Dus is de focus gericht op 
zijn vader. Hoe loyaal is hij 
geweest naar Paul, welke 
zorg heeft hij aan Paul 
besteed?  
Als Paul vertelt over zijn vader 
komen akelige herinneringen boven.  
Toch kan Paul vertellen wat de 
achtergrond is van het handelen van zijn vader. 

Hij heeft zelfs een beetje begrip, want zijn situatie 
was emotioneel zeer zwaar.  
Contact wil hij niet, daarvoor zijn de 
herinneringen te akelig en eerdere pogingen 
hebben geen toenadering gebracht.  
 
Zus 
Dan zijn zus? Contact met zijn zus is er 

sporadisch. Hun jeugdjaren waren zo 
verschillend, dat Paul er geen 

behoefte aan heeft om meer 
dan oppervlakkig contact 

met haar te hebben.  
 
Directrice 
Goede herinneringen 
heeft hij aan de 
directrice van het 
internaat. Zij moest 
hem in het weekend 

naar huis sturen, terwijl 
ze wist wat hem daar te 

wachten stond. Later zei ze: 
“Ik had je niet moeten laten 

gaan."  
Die uitspraak heeft hem goed gedaan. 

Hij ondervond begrip en betrokkenheid.  
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Mensen om hem heen 
In het pastoraat gaat het mij om de mens met wie 
ik in gesprek ben. Mijn aandacht gaat allereerst 
uit naar: “Hoe is het met je?”  
Daarna naar: “Wat is de stand van zaken, wat 
speelt er?”  
Pas daarna komt de reden van detentie, wat er 
aan vooraf ging, en in het verlengde daarvan het 
levensverhaal.  
Dit alles met als doel om iemand inzicht te laten 
krijgen in wat er gebeurde, wat zijn eigen rol 
daarin is geweest en hoe iemand wordt beïnvloed 
door de omstandigheden en de mensen om hem 
heen.  
Met Paul heb ik acht gesprekken gevoerd.  
 

 
 De aandacht voor de mensen die in zijn 

leven een rol van betekenis hebben 
gespeeld heeft hem veel goeds gebracht. 

 

 

 
Hij ontdekte dat de oplossing die hij op jonge 
leeftijd had gevonden om mishandeling te 
voorkomen, liegen, de kern is van zijn probleem.  
Liegen werd een manier van overleven, daarna 
werd liegen een manier van leven. En dat had het 
delict tot gevolg. Ik heb nazorg geregeld via een 
vrijwilliger van Exodus.  

Paul gaf mij de boodschap: “Vertel hem van mijn 
probleem. Bescherm hem tegen mij, want 
daarmee bescherm je mij tegen mijzelf. Alleen zo 
kan ik een nieuw leven beginnen.”  
 
 
Nieuw netwerk 
Paul staat voor de taak om een nieuw netwerk op 
te bouwen, gebruikmakend van wat hij over 
zichzelf heeft geleerd. Ik heb hem mogen helpen 
in zijn zoektocht om eerlijk en verantwoord met 
elkaar te leven.  
 
  

 
 
Ik hoop en bid dat Paul mag gaan bloeien zoals de 
zonnebloemen op de kaart. Dat hij wind en regen 
kan weerstaan.

 
 
 
 
Marian Boersen-Rigter 
R.-K. geestelijk verzorger P.I. Veenhuizen 
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Wat kunnen we doen om bij 

te dragen aan herstel van 

vertrouwen, dat naar de 

toekomst kan doorwerken? 

THEMA 
Enkele levens- en werkervaringen 
bekeken vanuit het concept verschuldigd zijn 
Pleidooi om verschuldigd zijn  
als grondbeginsel van het contextuele denken te zien. 
door Harry Brandsma 
 
 
Het thema ' verschuldigd zijn' is opnieuw onder mijn aandacht gebracht tijdens gesprekken die ik enkele 
jaren geleden tijdens mijn chemo’s met Hanneke Meulink- Korf had. In de opleidingen contextueel 
pastoraat en contextueel begeleider was aan het thema verschuldigd zijn (‘indebtedness’) nauwelijks 
aandacht besteed. 
 
 
 
Verzoeningswerker 
Hanneke en haar overleden collega Aat van Rhijn 
hebben voor dit begrip in hun proefschrift 'De 
context en de Ander' (1997) aandacht gevraagd. 
Waarschijnlijk kwam dit mede door hun 
verbondenheid met het verzoeningswerk in 
Noord-Ierland waar Aart vanaf begin jaren 70 van 
de vorige eeuw bij betrokken was. In Noord- 
Ierland bestond en bestaat de noodzaak om 
vooral ook naar de toekomst te kijken in plaats 
van (alleen maar) naar het verleden: Wat kunnen 
we (dat wilzeggen de verschillende ‘partijen’) 
doen om bij te dragen aan herstel 
van vertrouwen, dat naar de 
toekomst kan doorwerken? 
In Noord-Ierland heeft zich 
een groot gedeelte van 
mijn werkzaam leven 
(als verzoeningswerker) 
afgespeeld, waardoor 
mijn belangstelling 
voor hun ervaringen 
des te meer werd 
gewekt. 
 
 
Meer inhoud gekregen 
Tijdens de opleiding 
contextueel pastoraat in 
Nederland, raakte ik bevriend met twee 
van mijn medestudenten, afkomstig uit Zuid-
Afrika. Sindsdien kom ik geregeld in Zuid-Afrika. 

In het najaar van 2019 tijdens mijn verblijf van 
twee maanden in Zuid-Afrika heeft het kijken en 
luisteren vanuit het verschuldigd zijn meer 
inhoud gekregen. Met één verhaal over mijn 
ervaringen in Zuid-Afrika wordt het pleidooi in 
deze bijdrage afgesloten.  
 
Ik wil het thema ‘verschuldigd zijn’ enerzijds 
belichten vanuit mijn familiegeschiedenis. Deze 
geschiedenis en de gevolgen die de Tweede 
Wereldoorlog daarop heeft gehad, hebben mijn 
leven gekleurd en daarmee ook mijn zien en 

denken.  
Daarnaast zullen diverse ervaringen 

uit mijn werkleven aan bod 
komen.  

In dit stuk wordt het begrip 
verschuldigd zijn vanuit 
verschillende invalshoeken 
benaderd. In het artikel 
zullen de verschillende 
begrippen elkaar over en 
weer belichten om 

uiteindelijk uit te lopen op 
het inzicht dat Ik een Ander 

is. Het theologische begrip 
erfzonde, dat voortkomt uit een 

bepaalde interpretatie van het 
verhaal van de zondeval, wordt 

benaderd vanuit transgenerationele 
verhoudingen en verbindingen, waardoor het 
contextuele begrip verschuldigd zijn naar voren 



34 
 

komt. Deze benaderingswijze geeft zo de 
mogelijkheid om in- en uitsluitingsprocessen bij 
groepen en individuen te kunnen duiden.  
 
 
Allereerst mijn familie  
Mijn ouders hebben elkaar in de oorlog ontmoet. 
Hun familiegeschiedenis heeft bij mij, mijn zus en 
broers, op verschillende manieren sporen 
achtergelaten. In dit pleidooi volg ik het spoor 
waarin ik het meest thuis ben en dat uiteindelijk 
is uitgelopen in het besef dat identiteit tussen 
mensen gevonden wordt en niet het eigendom is 
van één persoon, oftewel: Ik is een Ander. Dit 
spoor van inzicht heeft pas laat, tijdens mijn 
chronische ziekte en mijn laatste bezoek aan 
Zuid-Afrika, aan verdere diepte gewonnen. Het 
bepaalt voor mij de verhouding tot ziekte, 
geweld, geloof, economie en de dood. Later kom 
ik hier op terug. 
 
Na deze reis, enkele maanden geleden, 
realiseerde ik mij dat het inzicht van het 
verschuldigd zijn de verhouding tot mijn moeder, 
juist ook na haar overlijden in 2007, is veranderd. 
De biologische achtergrond van de rollen van 
man en vrouw, met opvattingen over de 
hiërarchische verhouding van de twee seksen, 
zijn mede een uitvloeisel van een bepaalde 
christelijke opvatting. Onder invloed van mijn 
ervaringen tijdens deze reis kon ik de betekenis 
van mijn moeder binnen de transgenerationele 
familieverhouding anders interpreteren waardoor 
deze betekenis na haar dood nog meer tot een 
hulpbron werd. Mijn moeder gaf me veel 
vertrouwen doordat ze een keer krachtig de 
hiërarchische verhouding doorbrak. 
 

 

Mensen hechten erg aan de verschillende rollen 
die ze in het leven hebben, dat geeft hen 
zekerheid. Maar het gevaar is dat ze er moeilijk 
van kunnen loskomen, er in vast blijven zitten. Zo 
ontmoette ik in Zuid-Afrika kennissen en vrienden 
die met hun goede intenties moeilijk een 
gemeenschappelijk verhaal met de Ander konden 
creëren, omdat de onderlinge grenzen en de 
daarbij behorende machtsverhoudingen 
(hiërarchie) en onzekerheden hen in hun eigen 
groep en taal gevangen hield. Zo kon er een 
omgeving ontstaan waarbinnen het verschuldigd 
zijn moralistisch werd geduid en mensen in 
voorgeschreven rollen kon vastzetten.  
 
De herinnering aan het handelen van mijn 
moeder in een conflict met school werd voor mij 
steeds belangrijker. Rond mijn zestiende 
levensjaar vroeg mijn moeder bij thuiskomst uit 
school of ik in de les geweest was. Ik vertelde 
haar dat dat zo was. De directeur echter had haar 
opmerkzaam gemaakt op mijn afwezigheid. Zij 
belde de directeur van de eerste christelijk 
technische school om te zeggen dat hij zijn 
administratie goed moest bijhouden, aangezien 
haar zoon wel degelijk aanwezig was geweest. 
Mij werd na de reis naar Zuid-Afrika nog meer 
duidelijk hoe haar bellen, waarbij ze de directeur 
ter verantwoording riep, een vaststaand 
rolpatroon doorbrak. Hoe zij nu, veel later, nog 
meer een baken van vertrouwen voor mij werd. 
Of anders gezegd: In het beleven van 
nabestaanden kunnen mensen na hun dood van 
relationele betekenis veranderen, omdat de 
overledenen in het netwerk (en de emoties en 
inzichten) een andere plaats krijgen dan ze 
tijdens hun leven hadden.  
Het overlijden van iemand zet de betekenis die 
deze persoon gedurende het leven had niet vast. 
De intergenerationele kijk op het netwerk 
waarbinnen mensen geweven zijn laat deze 
mogelijkheid van verandering, van beweging 
meeklinken binnen haar benaderingswijze. In 
mijn werk vul ik dit aan met het inzicht dat ik ooit 
in een vroegere therapie heb opgepakt: het 
onderbewuste is een vijver waarin vissen als lust, 
agressie, geweld en liefde in rondzwemmen. Ik 
werd me er toen van bewust dat ‘je jezelf nooit 
helemaal kunt leren kennen’. Er is namelijk altijd 
een ruimte die aan het kennen ontsnapt. Dit 
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besef creëert een vrije ruimte voor mij die de 
Ander laat ontsnappen aan voorgegeven vaste 
interpretaties en rolpatronen. Dit inzicht heeft 
mijn kijken en luisteren gekleurd.  
Mijn vader en moeder hebben elkaar leren 
kennen in de Tweede Wereldoorlog. Een tijd die 
zeker ook gekenmerkt werd door onderlinge 
argwaan. Wie is te vertrouwen en wie niet? 
Groepen trokken zich terug in hun eigen geloofs-, 
politieke- en ideologie-opvattingen. Een broer 
van mijn vader, oom Gerrit was voor de oorlog bij 
het gezin Bönker in de kost geweest. Hij was voor 
zijn dienstplicht bij de marine ingedeeld en 
tijdens de Japanse aanval op Indonesië gevangen 
genomen en gedetineerd in Japan. Mijn moeder 
fietste van Putten naar Dieren waar de familie 
Brandsma woonde om te horen of zij verder al 
iets van oom Gerrit hadden gehoord. Daar leerde 
ze toen mijn vader kennen. Deze 
oorlogsgeschiedenis heeft zijn sporen 
achtergelaten in onze familie. Alle kinderen 
hebben waarschijnlijk mede als gevolg daarvan 
voor een sociaal beroep gekozen. Ook de 
gereformeerde opvoeding heeft daar aan 
bijgedragen. 
 
 
Buitenstaanders in het dorp; besef van 
samenhang 
In 1931 werd grond aan de Drieseweg in Putten 
gekocht door een broer van de moeder van mijn 
moeder. Vijf jaar later in 1936 is familie Bönker 
naar Putten verhuisd. Op dit stuk grond werden 
een stenen huis en twee landhuisjes gebouwd 
waarbij door verhuur en het houden van kippen 
inkomsten werden gegenereerd. De vader van 
mijn moeder stierf daar in 1936. In 1944 werd 
één van de broers van mijn moeder, oom Wim, 
samen met 659 mannen uit Putten weggevoerd.  
 

 
 Van de weggevoerde mannen werden er 

552 vermoord, de meesten in 
Neuengamme, maar ook in andere 
concentratiekampen. 

 

 

 
Wim is waarschijnlijk in Neuengamme 
omgekomen. Voor mijn moeder was het vertrek 
naar Putten traumatisch geweest. Haar 

verhuizing van Haarlem (waar volgens haar het 
beste Nederlands werd gesproken) naar Putten 
was een grote overgang. Als stadsmeisje kon zij 
voor onderwijs naar een boerderij waar één 
klasje in gehuisvest was en waar de klompen voor 
de deur in gelid stonden opgesteld. In de oorlog 
zou pijnlijk duidelijk worden dat het gezin als 
buitenstaander gold. Toen de familie Bönker het 
bericht van een op handen zijnde razzia hoorde, 
werd hun zoon Sim, 16 jaar oud, met gevaar voor 
eigen leven, door het bos naar een bevriend gezin 
(van hetzelfde kerkgenootschap) gestuurd om te 
waarschuwen voor de komende razzia.  
 

 
 
Daar aangekomen vertelden deze mensen aan 
Sim dat ze het al een tijd wisten en dat hun zonen 
daarom al ondergedoken zaten. Moeder kon dit 
verhaal met veel verwijt vertellen. Inmiddels ben 
ik hierin haar verschuldigd-zijn aan haar gezin van 
herkomst gaan bezien, en daarmee haar 
verontwaardiging over de uitsluiting die haar 
gezin werd aangedaan. 
 
De leden van de familie Bönker zijn volgens haar 
altijd buitenstaanders gebleven in het dorp. De 
oorlogservaringen van mijn vader laat ik hier 
buiten beschouwing*, maar samen met de 
verontwaardiging van mijn moeder hebben ze tot 
gevolg gehad dat ik me aangetrokken voel tot 
plekken van geweld en ze hebben mijn alertheid 
op in- en uitsluiting zeker gevormd. Mijn denken 
en werken op het gebied van in- en uitsluiting is 
mede gevoed door mijn werk in Noord-Ierland en 
mijn werk in de gevangenis. 
 
In- en uitsluiting zijn in Zuid-Afrika een 
buitengewoon belangrijk thema. Mijn interesse in 
Zuid-Afrika deelde ik met de vader van mijn 
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moeder. Bij het leegruimen van het huis van onze 
ouders dook een uit elkaar gevallen 2e deel van 
trilogie De oorlog in Zuid-Afrika (1899-1902) van 
Louwrens Penning, zoon van een christelijk 
gereformeerde dominee op. De naam Bönker, 
Herensingel Haarlem, is met potlood op het 
voorblad geschreven. Oom Sim herkende nu nog 
direct het handschrift van zijn vader. Het is een 
boek dat vaak te vinden was in de boekenkast 
van een gereformeerd huisgezin. Een boek vol 
verhalen over het heldhaftige optreden in de 
oorlog van de Boeren tegen de Britten.  
Onder de Gereformeerden in Nederland was veel 
steun voor de Boeren in Zuid-Afrika. Dat dit 
gepaard ging met rechtvaardiging van en 
blindheid voor de gevolgen van apartheid werd 
mij duidelijk in een gesprek met een broer van de 
moeder van moeder waaruit bleek dat niet bij 
een ieder de ervaringen van de razzia 
doorgewerkt waren in een groter sociaal begrip.  
 
In het in de jaren dertig gebouwde huis aan de 
Drieseweg woonden mijn vader en moeder in de 
80-er jaren van de vorige eeuw. Voor datzelfde 
huis sprak een broer van mijn oma (de moeder 
van mijn moeder) over de glorierijke periode die 
volgens hem door de aankomt van de settlers in 
Zuid-Afrika was begonnen. Hoe het 
apartheidsregime een goede zaak was omdat elk 
mens zijn speciale rol en taak in het leven had. 
Wij (Nederlanders, calvinisten) hadden volgens 
hem als taak ons Afrikaans broedervolk te 
steunen. De settlers hadden immers het 
christendom en de beschaving gebracht. Deze 
Bijbelse opvatting, van een groep met een 
speciale rol, zou later één van de kiemen zijn die 
uitgewerkt werden in het sociaaldarwinisme, wat 
voor vele groepen en individuen tot uitsluiting 
met vreselijke gevolgen heeft geleid.  
 

 
 Tijdens het gesprek met de broer van de 

moeder van mijn moeder sneden twee 
werelden van scheiding door elkaar 
heen. 

 

 

 
Daar op die plek waar 659 mannen van de 
bevolking werden afgezonderd en weggevoerd 
door een ideologie die onderscheid maakt in 

rassen sprak hij, op schuldige grond, over 
scheiding en selectie en verdedigde hij de 
rassenverdeling. 
 

 
 Ik was met stomheid geslagen.  
 

 
 
Verschuldigd-zijn 
In mijn werk zoek ik naar: hoe kunnen wij de 
Ander in ‘onze’ groep ontvangen? of: hoe heten 
wij iemand welkom en wat zijn de voorwaarden 
daarvoor? Deze vraag kwam nog meer op de 
voorgrond tijdens mijn laatste verblijf in Zuid-
Afrika waar de economische neergang, xenofobie 
en vrouwenhaat heeft aangewakkerd. 
 

 
 Hoe kan het dat economische neergang 

samengaat met vrouwen- en 
vreemdelingen haat? 

 

 

 
Wat maakt dat vrouwen vaak de eerste 
slachtoffers zijn? Deze vraag: hoe iemand welkom 
te heten probeer ik binnen de traditie waarin ik 
geboren ben te duiden. Elk relationeel handelen 
gaat immers over hoe men zich tot die Ander (en 
daarmee binnen mijn werk tot God) verhoudt. In 
het protestantisme is de individuele relatie tot 
God het belangrijkste geworden en wordt vaak 
als een liefdesrelatie gezien. Dit vindt vooral bij 
evangelische en piëtistische stromingen van het 
protestantisme plaats. In meer orthodoxe 
stromingen heeft deze beleving het karakter 
gekregen van een liefde ten opzichte van een 
liefhebbende strenge Vader tegenover wie men 
zich als een kind schuldig kan voelen. Schuldig is 
men als men niet volgens de liefdesvoorschriften 
van God de Vader leeft. Het dogma van de 
erfzonde, waarin een mogelijk positief besef 
meeklinkt van een transgenerationele 
doorwerking, is zowel binnen de katholieke als in 
de protestante traditie misbruikt en heeft zo 
verstikkend gewerkt. Om twee aspecten te 
noemen: Onrechtvaardigheid tussen mensen 
werd of wordt gelegitimeerd. Daarnaast is voor 
ervaringen van lichamelijk genieten als waarde op 
zich geen of weinig plaats. Bij deze interpretatie 
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van de erfzonde verdwijnt de erfzonde als 
metafoor en worden verhalen gelezen als een 
concrete realiteit. De transgenerationele 
verbindingen die in de metafoor verborgen zitten 
worden daardoor niet mee gelezen. De erfzonde 
kunnen wij namelijk ook lezen als het begin van 
de geschiedenis waarin wij de Ander in zijn/haar 
kwetsbaarheid, naakt, van alle franje ontdaan 
leren zien. Dit kijken sluit ervaringen van 
lichamelijk genieten als waarde op zich niet uit, 
zoals dat bij de orthodoxe interpretatie het geval 
is. Daar mag juist plaats voor zijn. Het concept 
van de erfzonde is verworden tot een individueel 
schuldig zijn en heeft tegelijk het lichamelijk 
genieten tot zonde verklaard (Augustinus). Het 
handelen krijgt de invulling van de individuele 
morele verantwoording aan deze strenge God. 
Door deze individuele duiding wordt de 
relationele schuld ten opzichte van andere 
mensen ondergeschikt aan de schuld ten opzichte 
van God. Schuld is zo tot een eenzaam individueel 
probleem geworden.  
 

 
 Van de Bijbelverhalen, die gaan over hoe 

mensen de verhouding van God tot deze 
wereld hebben geduid, worden zo de 
verhalende netwerkaspecten 
weggenomen. 

 

 

 
Verhalen worden tot een in stenen gebeiteld 
dogma waar een individu aan dient te voldoen. 
De beloning voor dit morele juiste leven volgt na 
dit vergankelijke leven. De scheppende God die 
mannen en vrouwen naar zichzelf geschapen 
heeft en die daardoor te vinden is in de 
aanwezigheid van de Ander, als ethisch appèl, 
verdween daardoor uit het zicht. Het 
verschuldigd zijn en de rol die het individu 
daarbinnen speelt, verdwijnt zo naar de 
achtergrond. Paradoxaal verdwijnt daardoor ook 
vaak de hoop op een beter leven binnen de 
reikwijdte van dit aardse bestaan. Dat deze hoop 
(op een beter leven ooit elders dan hier op aarde) 
verstikkend kan werken en niet een ieder (of 
misschien wel aan niemand) ten goede komt, 
werd mij duidelijke in het zien en horen hoe 
gemeenschappen zich op eigen grond 
teruggetrokken hadden. Een neveneffect is dat 

als de hoop verlegd wordt naar de tijd na de dood 
de communicatie met de medemensen in het hier 
en nu verbroken wordt en mensen zich terug 
trekken op een eigen eiland.  
Mijn verschuldigd zijn (als wit mens) gaf mij de 
vrijheid om samen met mijn collega van de 
Verenigde Gereformeerde Kerk door Bishop Lavis 
te wandelen, mij welkom te voelen (verhaal 
'Vertrouwen' aan eind artikel). Als je jezelf kan 
zien als onderdeel van een netwerk van 
verbindingen met andere mensen, en dat binnen 
die verbondenheid je identiteit ontstaat (binnen 
de afspraken van geven, nemen en ontvangen) 
kan deze kijk je weghalen uit een individuele 
morele schuld.  
 
Het verschuldigd zijn kan ruimte bieden (‘the 
realm of the between’, Nagy) om de ander in zijn 
of haar plaats te ontmoeten.  
 
 

 
 
Doorgaand leerproces 
Mijn geschiedenis en daarnaast mijn wonen en 
werken op plekken van geweld heeft mij gebracht 
bij de vraag naar de ‘oorsprong’ van het kwaad en 
wat het begrippen zondeval en erfzonde 
daarbinnen kunnen betekenen. Een rol daarbij 
speelt de groepsopvatting over ‘eigenheid’. Vaak 
wordt eigenheid gezien als een identiteit waar de 
Ander zich aan dient te conformeren; als dat niet 
lukt wordt die Ander buitengesloten. Zuid-Afrika 
houdt ons een spiegel voor over hoe in- en 
uitsluiting kunnen werken. Zij heeft voor mij ook 
mijn gereformeerde afkomst gespiegeld waarin 
het dogma van de erfzonde een belangrijke rol 
speelde. Op één of andere manier, zonder een 
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direct concreet moment of ervaring te kunnen 
aanwijzen, heeft deze reis naar Zuid-Afrika bij mij 
het inzicht gegeven dat dogmatisch 
overgeleverde waarheden ook op een 
bevrijdende metaforische manier te duiden zijn. 
Het begrip ‘verschuldigd zijn’ gaf mij de 
mogelijkheid om de pijn waarover in 
verschillende groepen gesproken werd anders en 
beter te duiden. Het heeft mij zo geholpen 
grenzen over te steken. 
Het individu wordt in traditionele culturen in 
Afrika gezien als een geweven entiteit (positie) 
binnen haar of zijn relationele verbanden. Dat 
deze geweven entiteit ook binnen het 
christendom meegegeven wordt, wordt duidelijk 
als we de erfzonde kunnen zien als een (trans-
generationeel) gegeven in een gebroken 
(zondige/schuldige) wereld waarbinnen wij elkaar 
de zoektocht naar een thuiskomst verschuldigd 
zijn. Deze tocht is altijd een collectief gegeven dat 
voorbij vaste biologische verbanden/patronen 
gaat.  
Er is vanuit dit perspectief dan ook geen kern die 
in het bezit is van het individu. Het zijn deze 
verbanden en in ons handelen ten opzichte van 
die Ander, waarin wij uniek zijn.  
Of anders gezegd: in mijn relaties, en de daarbij 
behorende kwetsbaarheid, besta ik. Vanuit dit 
oogpunt is het mogelijk om standpunten te 
hernemen. 
Lange tijd was de dominante ideologie in Zuid-
Afrika de geïmporteerde christelijke ideologie die 
de settlers met hun komst meebrachten. Hun kijk 
is later verder uitgewerkt tot het 
apartheidsregime. Nog steeds ziet men daar de 
gevolgen van. Het is alsof er twee verschillende 
(en vaak ook meer) talen gesproken 
wordentussen de verschillende (vooral  

gereformeerde) kerkgenootschappen. Ik 
ontmoette collega’s predikanten in Zuid-Afrika 
die vanuit hun bevoorrechte positie (hun wit zijn) 
hun oprechte zorg aanboden.  
 
Hoe dat pijnlijk kan zijn zag ik eens toen een witte 
Zuid-Afrikaanse collega aan een bruine 
vrouwelijke collega zijn hulp aanbood met de 
woorden: "Wat kunnen wij doen, wij willen zo 
graag helpen?" Het was een vraag gesteld door 
een mannelijke collega uit de NGK (‘witte’ variant 
van de gereformeerde-kerk, ook wel moederkerk 
genoemd) aan een vrouwelijke collega uit de VGK 
(bruine en zwarte variant van de gereformeerde-
kerk). 
 
 
De vrouw zweeg. Hij, die in zijn oprechtheid 
meende hij wat hij zei. Hij wilde helpen maar 
besefte niet dat deze steun paternalistisch 
ontvangen zou kunnen worden.  
 

 
 Goede bedoelingen en goede intenties 

los geweekt uit machtsverhoudingen 
met een lange geschiedenis, kunnen 
verstikkend werken. 

 

 

 
Wij zijn verschuldigd om deze verhoudingen te 
vertalen en te herinterpreteren om de 
intergenerationele steunpunten te vinden die 
voorbij scheiding en uitsluiting gaan.  
Het gaat om een verbondenheid met de anderen, 
met diegenen die wij lief hebben of haten of die 
ons koud laten. Met die Ander waarmee wij 
leven. Kortom; om oog te hebben voor het 
verschuldigd zijn.

 
 
 
Harmen Elisa (Harry) Brandsma 
justitiepredikant in ruste, contextueel-werker, verzoeningswerker, theatermaker 
 
 
Met dank aan Anton Dekkers en Hanneke Meulink-Korf 
Harmen Elisa (Harry) Brandsma, Dansen met Agressie, brieven aan een Ander, Narratio, 2013, 
www.tmtheater.info 
Teunis Titus Brandsma, Nu gaat het spel beginnen, Narratio, 2016, www.tmtheater.info 
Harmen Elisa (Harry) Brandsma, Ik is een Ander, Narratio, 2018  
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Bishop Lavis is een buitenwijk van Kaapstad, nabij 
de internationale luchthaven van Kaapstad. Er 
wonen ongeveer 45.000 mensen, van wie 97% 
gekleurd is. 90% spreekt Afrikaans en 9% Engels.  
 
Deze zondagmiddag loop ik met mijn collega en 
vriendin van de Verenigde Gereformeerde Kerk 
als enige witte in een rij van zeven predikanten 
door Bishop Lavis, één van de townships van 
Kaapstad. Wij voorop, dan de muziek en dan 
gemeenteleden en andere belangstellenden. Een 
optocht, samengeroepen om te protesteren 
tegen geweld van drugsbendes. De vriendin is 
zeventien jaar dominee in Uitsig geweest, een 
naast gelegen township. ’s Morgens was zij nog 
één van de twee anderskleurige in de 
moederkerk van Stellenbosch.  
 

 
 Die middag in Bishop Lavis is de 

kleurencode omgedraaid en loop ik daar 
als enige witte dominee en vraag mij af is 
het hier veilig voor mij. 

 

 

 
De zes predikanten in hun zwarte toga en de 
preses met toga en zwarte hoed. Ik die graag met 
weinig bagage reis, loop in spijkerbroek en zwart 
overhemd en daar overheen mijn afgedragen 
zwarte sporthesje.  
 

 
 

Mijn angst om op deze plek niet welkom te zijn 
verdwijnt op de maat van de muziek. Voor ons uit 
loopt een man die af en toe omkijkt en vragend 
met gebaren aan de preses vraagt welke weg wij 
op de kruising moeten inslaan. Dan geeft hij de 
richting door alsof het zijn keus geweest is. De 
optocht speelt dit spel mee en zo wordt deze 
vragende man onze kordate aanvoerder.  
 
Kinderen rennen dwars door de stoet. Moeders 
met kinderen op de arm staan voor hun huizen. 
Door het zien van hun genot verdwijnt mijn angst 
en geniet ik. Op een kruising van straten wordt 
besloten een gebed tegen geweld te bidden. Een 
vliegtuig stijgt op van het naast gelegen Kaapstad 
internationaal Airport en draait om zijn route te 
gaan volgen, daardoor komt het vliegtuig als het 
ware als een kruis op zijn zij in de lucht te hangen. 
Wij biddend op de grond tegen geweld. De 
passagiers in de lucht hebben daar geen weet van 
en vliegen weg van deze plek. Uit piëteit maak ik 
geen foto en mis zo de mooiste foto uit mijn 
leven. De zon piept door de wolken. De motregen 
is gestopt. In de grote witte trommel met zijn 
glimmende spanners en de koperen 
blaasinstrumenten die naast de muzikanten 
hangen, weerkaatst het prille licht van de 
laaghangende avondzon die door de wolken heen 
breekt. De mensen staan alle in gelid met hun 
hoofd gebogen met daar boven de crucifix die 
met zijn passagiers in de donkere lucht verdwijnt. 
Ik had dat allemaal in één opname kunnen 
vangen. Als de godsdienstoefening is gestopt en 
de muziek weer aanzwelt vraag ik mij af of onze 
aanwezigheid de gewelddadigheden in Bishop 
Lavis zal doen verminderen?  
 

 
 Mijn gedachten worden abrupt 

doorbroken door het geluid van vrolijke 
kinderen en zie de moeders voor de 
huizen die toekijken en denk, voor nu 
maakt het uit! 
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De aanwezigheid van de vriendin in Stellenbosch 
en van mij nu hier in Bishop Lavis maakt mij 
duidelijk dat onze werelden toch nog steeds 
volkomen gescheiden en volkomen verschillend 
zijn. Eigenlijk had ik dat al kunnen weten, maar 
het blijft mij verbazen.  
 
Aan haar man, professor aan de universiteit van 
Stellenbosch, vraag ik tijdens de voorbereiding 
van zijn lezing voor de viering van het 
vijfentwintigjarige bestaan van de Verenigde 
Gereformeerde Kerk, waarom de kerken niet 
samen optrekken en hoe het komt dat de 
Nederduits Gereformeerde Kerk niet uitgenodigd 
is bij dit feest. Zijn reactie is overduidelijk: wij 
bestaan al uit verschillen culturen en talen, om nu 
nog een keer de Nederduits Gereformeerde Kerk 
op sleeptouw te nemen kost ons te veel energie; 
laten wij eerst onze eigen regenboog (van 
verschillende kleuren en talen) vieren. Ik versta 
wat hij zegt en merk hoe moeilijk het is om uit 
een kleur en positie te stappen die vol zit van 
goede bedoelingen.  

Eén van mijn uitspraken als verzoeningswerker is: 
‘Het is goed om eerst de oevers te leren kennen 
voordat er een brug wordt gebouwd’. Deze 
uitspraak is ook hier van toepassing omdat in de 
wens de kloof te overbruggen de oevers die de 
brug dragen vaak vergeten wordt.  
 

 
 Als men de oevers niet verkent vóór het 

bouwen dan maakt het niet uit hoe sterk 
de constructie van de brug is, uiteindelijk 
zal hij instorten. 

 

 

 
Het verlangen naar ontmoeten maakt zo 
paradoxaal het samen zijn stuk. Ik loop door 
Bishop Lavis als witte uitzondering op de regel 
met het vertrouwen dat ooit de oevers de brug 
van verhalen zal kunnen dragen. 
 
Een week later worden in een nabijgelegen 
township door drugs gerelateerd geweld een 
tiener en drie kleine kinderen doodgeschoten.
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COLUMN 
 
 

Een bron van energie  
door José Kodden 
 

 
 
 
enkele maanden voor ze vermoord werd in El Salvador,  
schreef zuster Ita Ford een brief aan haar nicht Jennifer,  
ter gelegenheid van haar 16e verjaardag.  
Daarin zei ze:  
  “Het is een vreselijke tijd voor de jeugd in El Salvador.  
  Brooklyn gaat niet door de hel van El Salvador,  
  maar sommige dingen gelden overal en op elke leeftijd.  
  Wat ik bedoel,  
  is dat ik hoop  
  dat je iets vindt dat het leven een diepere betekenis geeft,  
  je enthousiast maakt en je in staat stelt om vooruit te komen.”1  
 
 
Wie zou dat niet willen?  
Hier in Ter Peel verblijven vrouwelijke justitiabelen,  
jong en ouder,  
uit allerlei landen,  
rassen en culturen.  
Velen zijn moeder en zo lang geen bezoek,  
hun kinderen en geliefden niet mogen zien,  
maakt ze zichtbaar ouder. 
 
 
Zojuist liep ik vanuit de ene afdeling  
naar buiten,  
op weg naar een andere afdeling.  
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Een van de vrouwen kwam me tegemoet.  
  “José, ik heb u nodig, want ik ben op zoek naar dat mooie lied,  
  over God, ik vertrouw.  
  Wil je die tekst op internet voor me opzoeken en aan me geven? 
  Dat zou me veel kracht geven.” 
 
 
Ook kaarsjes aansteken is voor velen een bron van energie.  
Dat doen we hier,  
zolang er geen ‘gewone’ kerkdiensten gehouden mogen worden,  
in kleinere groepen.  
Het is waardevol dat er nu meer met elkaar kan worden gedeeld,  
saamhorigheid groeit.  
 
Aan een aantal vrouwen wier moederland overzee ligt,  
heb ik een paar weken geleden in gebarentaal  
‘zonsopgang’ en ‘zonsondergang’ geleerd.  
 
Dat de zon steeds weer opkomt.  
Zoals Gods liefdevolle licht niet dooft.  
Wat de toekomst ook brengen moge.  
 

 

 
 
 
1 Ita Ford, geciteerd in Robert Elsberg, Het geluk is met de heiligen, Ten Have, Kampen, 2007, p. 63.  
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Sant’Egidio is een biddende 

gemeenschap. De 

gemeenschap verenigt zich 

rondom het Woord van God. 

CULTUUR 
Boekrecensie: Andrea Riccardi, 
Alles kan veranderen. Kijken met hoop naar de wereld van morgen - 
Gesprekken met Massimo Naro.  
(Uitgegeven door Kok Boekencentrum -Utrecht -2018- 287 p.) 
door Johan Bosboom 
 
 
Dit boek is een weerslag van gesprekken van Massimo Naro met Andrea Riccardi, in het kader van het 50-
jarig bestaan van Sant’Egidio; Naro schrijft maar het zijn vooral de woorden van Riccardi. 
 
 
 
Over de schrijver(s) 
Massimo Naro (1970) is priester en doceert 
systematisch theologie aan de Theologische 
Faculteit Sicilië in Palermo. 
Andrea Riccardi (1950) is historicus en stichter 
van de lekenbeweging Sant’Egidio. Hij was o.a. 
minister in het kabinet Monti (2011-2013); een 
zakenkabinet dat Italië door de financiële crisis 
moest loodsen. Hij had daar de portefeuille 
Internationale Samenwerking en Integratie. 
Naro geeft Riccardi ruimschoots de gelegenheid 
om zijn visie op de wereld van vandaag en op hoe 
wij worden opgeroepen om te gaan met de 
armen uit te dragen. Een enkele keer 
krijgt het boek het karakter van een 
gesprek tussen academici; er 
wordt kwistig gestrooid met 
citaten van kerkvaders en 
theologen. Toch weet 
Riccardi telkens weer 
terug te keren tot zijn 
drijfveer: omgaan met de 
armen. 
 
 
Over het boek 
Het boek is uitgekomen bij 
het 50-jarig bestaan van 
Sant’Egidio. Riccardi gebruikt 
praktische voorbeelden om zijn 
ideeën te illustreren. Hij houdt zijn blik 
gericht op het hier en nu. 
Tot mijn verrassing begint het boek niet met een 
beschrijving van Sant’Egidio maar met een 

hoofdstuk over gebed. Dit is de aanzet tot het 
handelen van Sant’Egidio. Via het werken met de 
armen, ontwikkelt zich een oproep tot solidariteit 
(hoofdstuk 2) en een inzet voor vrede (hoofdstuk. 
3) die tot ver buiten Italië reikt (hoofdstukken 4 
en 5). Het boek sluit af met een oproep tot 
‘dromen’ en het ontwikkelen van een visie voor 
tot het versterken van een volksgemeenschap. 
(hoofdstuk 6). In het slotwoord reflecteert 
Riccardi op de overtuiging dat Sant’Egidio in haar 
50 jarig bestaan zich meer en meer tot 
Sant’Egidio ontwikkelt. 
 

 
Gemeenschap die bidt. Tolk van de 

wereld (Hoofdstuk 1) 
Sant’Egidio is een biddende 

gemeenschap. De 
gemeenschap verenigt zich 
rondom het Woord van 
God. Dit is het 
vertrekpunt voor hun 
voornaamste missie; 
zorgen voor de armen. 
Dit is geen politiek 

ideologische missie maar 
een praktische opdracht. 

Omdat armoede een gevoel 
van verlies van waardigheid 

veroorzaakt. Met dit idee voor 
ogen sluit de gemeenschap dagelijks 

haar dag af in de Santa Maria Trastavere in Rome. 
Riccardi signaleert een toenemende concurrentie 
tussen christelijke kerkgemeenschappen in Afrika 
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en Zuid-Amerika, waar een " verward en 
verwarrend christelijke boodschap op een 
egocentrische en instrumentele manier verkeerd 
wordt geïnterpreteerd. En de theologie en de 
prediking worden vervormd in een 
mystificerende exegetische religieuze 
rechtvaardiging van welvaart en welzijn". (p. 38) 
Voor Riccardi is het gebed de bron van actie. 
 
 

 
 
 
Kunst van de solidariteit, ambachtelijke arbeid 
(Hoofdstuk 2)  
Van het gebed maakt Riccardi de overstap naar 
de doelgroep van San’Egidio. Vanuit een appél tot 
solidariteit met iedere mens, waarbij niemand 
irrelevant is, komt zijn oproep tot gemeenschap 
(gevormd door gebed). Zo ontstaat ‘ er bijna een 
continuïteit tussen de eucharistische tafel en de 
tafel der armen’. (p. 89) 
 

 
 Riccardi ziet armoede als een kwaad dat 

mensen vernedert en lelijk maakt. Het 
berooft mensen van hun gezondheid en 
hun toekomst. 

 

 

 
Hij huldigt geen arcadische opvatting van 
armoede maar pleit voor een verbinding tussen 
solidariteit en spiritualiteit. Niemand kan zeggen; 

“Ik wist het niet, ik kan het niet, ik hoefde niet of 
ik wilde niet.” (p. 110) Zo’n houding betekent dat 
wij ons hoofd afwenden. Hij pleit voor een 
theologie van de armoede. 
 
 
Overwinnen in de loopgraven van de vrede 
(Hoofdstuk 3) 
Zoals Sant’Egidio haar activiteiten steeds verder 
uitbreidde, maakt het boek ook de overstap van 
armoede naar vrede. Uitgangspunt hierbij is een 
aanbod van belangeloze vrede. Een zachte kracht 
die in staat is om te overtuigen en samen te 
wonen.  
 

 
 Voor Riccardi kent een oorlog geen 

overwinnaars alleen maar verliezers. 
Alleen vrede zorgt ervoor dat iedereen 
wint. 

 

 

 
Met deze inzet wist San’Egidio in het 
vredesproces in Mozambique te bemiddelen en 
met een vredesovereenkomst af te sluiten (Rome 
1992). 
Riccardi neemt een afnemende interesse in vrede 
waar in een wereld die meer en meer neigt naar 
nationalisme en het sluiten van de grenzen. 
In het licht van de immigratieproblematiek werkt 
Sant’Egidio aan ‘Human Corridors’ waarbij met 
medewerking van nationale staten vluchtelingen 
op een veilige manier naar Europa kunnen 
komen. Vluchtelingen die Riccardi consequent 
‘nieuwe Europeanen’ noemt. 
 
Overal waar Sant’Egidio actief is worden 
Vredesscholen opgericht. In het licht van de 
transfiguratie gaat hij er van uit dat ‘alles kan 
veranderen’. Door Jezus te volgen op de berg 
Thabor (Mattheus 17: 1-8) kan zijn 
tegenwoordigheid worden ervaren.  
Analoog hieraan ziet Riccardi vrede als 
transfiguratie van een lijdende en conflicterende 
wereld. 
Het Interreligieuze Gebed voor de Vrede in Assisi 
(1986) georganiseerd door Paus Johannes Paulus 
II heeft op Riccardi grote indruk gemaakt en is 
een bron van inspiratie om dit werk voort te 
zetten. 
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De toekomst tegemoet zien, Christendom met 
een lange termijn gedachte (Hoofdstuk 4) 
Riccardi pleit voor een verenigd en solidair 
Europa. 
Als voorbeeld hiervan ziet hij de Kerk die door de 
eeuwen heen al divers en toch een eenheid is. Hij 
pleit voor hoop als ‘opening naar een andere en 
leefbare wereld’(p. 175). Volgens Laudato Si 
(Pauselijke Encycliek 2015) heeft armoede ook 
met ecologische problemen te maken. En hij 
daagt ons uit om een olijfboom te planten, ook al 
zien we hem geen vruchten voort brengen. Als 
voorbeeld noemt hij de ‘Dream Centers’ in 11 
Afrikaans landen, waar Sant’Egidio gratis 
virusremmers verstrekt aan mensen met HIV. 
‘Alles is mogelijk voor mensen die geloven’.(p. 
206)  
 
 
Richting Zuiden, naar de meest ongemakkelijke 
periferieën (Hoofdstuk 5 ) 
Pas in dit hoofdstuk lezen we iets over het 
ontstaan van San’Egidio. In 1968 door een groep 
studenten gestart in Primavalle, een arme 
buitenwijk van Rome, geïnspireerd door het 
Tweede Vaticaanse Concilie en de inzet van 
priester-arbeiders. Het initiatief breidde zich uit 
naar Zuid Italië en daarna naar Afrika en Zuid 
Amerika en veel Europese landen. 
 

 
 De inzet van Sant’Egidio is gebaseerd op 

de parabel van de ‘Barmhartige 
Samaritaan (Lucas 10) en de ‘Werken van 
Barmhartigheid (Mattheus 25). 

 

 

 
Van hieruit heeft zich een fundamentele ‘optie 
voor de periferie’ ontwikkeld.  
Riccardi pleit voor hoopvolle toekomstvisies 
waarbij het Christendom kan ‘getuigen van een 
realiteit en vrijheid in naam van het Evangelie’ . 
(p. 238) Met als uitgangspunt de 3-P’s preghiera, 
poveri et pace (gebed, armen en vrede). 
 
 
Volksgemeenschap, tussen droom en visie 
(Hoofdstuk 6) 
Tot slot houdt Riccardi een pleidooi voor 
‘aggregatie’; een samenklontering van mensen, 

omdat het leven van christenen ‘geworteld is in 
de gemeenschap’. (p. 256)  
 

 
 Deze droom is voor Sant’Egidio geen 

simpele fantasie maar een reikwijdte van 
de hoop. 

 

 

 
Het opent een ‘houding om dingen te doen 
waarmee je een nieuwe richting op gaat’. (p. 261) 
In de overtuiging dat alles kan veranderen. 
 
 

 
 
De mooiste zin uit het boek 
“Toch, en ik wil dat benadrukken, is het niet 
nodig om wat voor gebaar dan ook te minachten: 
zelfs de kleinste aalmoes voor de armen is 
welkom. Elk klein gebaar is een teken dat je niet 
de andere kant op kijkt. Die kleine aalmoes is 
tenminste een signaal: ik ben me ervan bewust 
dat er iemand bestaat die verwond is door het 
leven en ik moet hem tenminste een beetje 
helpen. Hoe wreed is het te zien hoe armen en 
bedelaars worden verjaagd omdat ze mijn rust en 
mijn stedelijk decor verstoren!” (pag. 211) 
 
 
Redenen om dit boek niet te lezen 
Tijdens het lezen vroeg ik mij meerdere keren af 
“hoe zal dit boek zijn voor mijn protestante 
collega’s?”  
Riccardi is oecumenisch, maar lijkt gericht op de 
‘grote’ wereldreligies (christendom, jodendom, 
islam, boeddhisme, hindoeïsme en taoïsme). De 
protestante kerken komen er nauwelijks in voor. 
Het boek is geschreven in een Italiaanse (= 
katholieke) context. Waar gesproken wordt over 
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christenen, wordt naar mijn gevoel eigenlijk 
‘katholieken’ bedoeld? En met Kerk wordt 
eigenlijk de Rooms-katholieke Kerk bedoeld? Er 
worden nauwelijks protestante theologen 
geciteerd. 
 
Dit boek biedt geen directe verbinding met ons 
werk als justitiepastores. In die zin had ik op 
‘meer’ gehoopt?  
Mattheus 25 noemt wel het bezoeken van 
gevangenen; in het boek komt dit niet aan de 
orde. Plaatselijke gemeenschappen verschillen 
hier in en zijn vrij om eigen accenten te leggen.  
Navraag leert dat bijvoorbeeld in Apeldoorn een 
Gemeenschap van Sant’Egidio actief is in de PI in 
Zutphen. 
 
 
Redenen om dit boek wel te lezen 
Dit boek biedt een doordenking van het begrip 
‘armoede’ en de inzet van kleine groepen die op 
basis van het evangelie en geworteld in het gebed 

weigeren om bestaande situaties te beschouwen 
als niet te veranderen.  
Daarnaast is Riccardi een bevlogen man; een 
gelovige visionair met een enorm enthousiasme.  
 

 
 Hij bezit de gave om complexe 

vraagstukken te herleiden tot de vraag 
‘wie is mijn naaste?’  

 

 

 
Naast de inzet van Sant’Egidio op het 
wereldtoneel zal deze organisatie haar 
betrokkenheid met de mens in de periferie geen 
moment uit het oog verliezen. Met het evangelie 
als anker, weet zij de hoop op verandering levend 
te houden. 
 
‘Alles kan veranderen’ is daarmee een boek dat 
mij als justitiepastor weer doet beseffen waar ik 
de hoop en het geloof uit put om mijn werk te 
doen.

 
 
 
 
 
 
Johan Bosboom 
R.-K. geestelijk verzorger PI Lelystad 
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Vanuit de gevoelens in het 

‘hier en nu’ opent de blik zich 

langzaam naar buiten. 

UIT HET VELD 
Een hele dikke spatie 
door Theunis Veenstra 
 
 
Jan Renkema1 schrijft in Neerlandistiek, online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek: ‘de spatie 
tussen woorden betekent altijd iets: einde en begin: het woord ervoor is afgelopen én er begint een 
volgend woord’.  
 
 
 
Dikke spatie 
Het Duitse woord voor spatie is ‘das Leerzeichen’, 
een ‘leegteken’, maar echteleegtebestaatniet. Dit 
‘leegteken’ verwijst niet naar leegte, maar naar 
ruimte: een ‘niets’ vol geheimzinnige betekenis. 
Zoals de astrofysica haar immense zwarte gaten 
heeft, kent de spelling haar minieme witte gaten.  
Ik citeer uit dit artikel vanwege het luisteren naar 
‘Foute Shit’, een nummer van CD ‘de 
Niemanders’.  
Dit album is tot stand gekomen in een aantal 
Nederlandse gevangenissen, waar de Arnhemse 
muzikanten Wout Kemkens en Rocco Ostermann 
in 2018 en 2019 met gitaar en kladblok in de 
hand contact zochten met de muziek en verhalen 
van ingeslotenen.  
‘Tussen nu en de toekomst zit een hele dikke 
spatie’, zo klinkt er in ‘Foute Shit’.  
 
 
Iemanders en Niemanders 
Iets van die spatie, die 
ruimte herken je bij Wout 
en Rocco zelf. In de 
bijbehorende podcast 
beschrijven ze hun eigen 
bewustwording als ze 
voor het eerst een 
inrichting binnenlopen en 
alle veiligheidsprocedures 
ondergaan. 
 
Eenmaal gescreend maken ze 
naar eigen zeggen ‘magische muzikale 
momenten mee en voelen ze het als een 
onmogelijke discrepantie als zij weer uit die 
betonnen doos mogen lopen en hun 

medemuzikanten terug moeten om te boeten 
achter hun celdeur’.  
 
De wekelijkse repetities worden ontmoetingen 
tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ en samen vormen alle 
deelnemers ‘De Niemanders’. 
‘Je ziet het niet, de barsten onder kekke kapsels, 
de vouwen in iemands ruggengraat. Het leven 
biedt geen stippellijntjes, maar een spagaat 
tussen goed en kwaad. De ‘iemanders’ schijnen in 
glossy’s, op het platte beeld zo vermetel. De 
Niemanders wonen op de achterkant van hun cv, 
in een heksenketel.’ (citaat website Niemanders)  
 
 
Verhalen over hun levens 

Na iedere bajessessie hebben Wout & Rocco 
de ‘spatie’ nodig van een nachtje 

slapen om de volgende dag de 
studio in te gaan en met 

bevriende muzikanten de 
teksten, verhalen, 
uitspraken en opzetjes uit 
te werken tot songs die 
verhalen over de 
bajesbewoners en hun 
levens.  
Het resultaat mag er zijn. 

‘De Niemanders is één van 
de indrukwekkendste 

Nederlandse rockalbums van 
de laatste jaren’, zo kopt de 

Volkskrant in haar recensie van 7 
mei 2020. Ook de NRC, Playboy en 

Nieuwe Revu laten zich niet onbetuigd en er 
volgen televisieoptredens. Ik laat deze 
loftrompetten even voor wat ze waard zijn om 
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me te concentreren op de barokke, expressieve 
teksten van deze CD.  
 
‘Tussen nu en de toekomst zit een hele dikke 
spatie’. Het ‘nu’ van deze tekst klinkt door in de 
beschrijving van het detentieleven. ‘Met mijn blik, 
m’n handen en rappe tong, hou ik me staande 
tussen Adri, Momo en King Kong’ (uit: ‘Van niets 
naar iets’), ‘Ik heb het koud, verdomde koud 
binnen die muren trek ik mijn eigen muren op, via 
het oog van de naald in de bek van het beest, in 
deze jungle elke dag feest, polonaise, malaise, 
fout, time-out, no walk-about, kloterit, 
gangstershit, snakepit, vastgeklit, bruin en wit, 
shit, ik zit (uit: die ogen).  
 

 
 

Vanuit de gevoelens in het ‘hier en nu’ opent de 
blik zich langzaam naar buiten. ‘Ik zie ook de 
majes-bajesteiten, die hier als Mozes zeeën 
kwamen splijten. Harde jongens hebben ook 
zachte kantjes, maar verstoppen zich achter losse 
handjes. De Bajes is eigenlijk net als de kerk, 
demonen en engelen aan het werk. God woont 
daarboven in zijn pandje en hier vallen we 
allemaal door zijn mandje (uit: De Mier).  
 
 
Ruimte naar toekomst 
PI Veenhuizen is één van de locaties (naast de PI 
Arnhem waar het project begon, -Leeuwarden en 
-Nieuwegein) waar Wout & Rocco te gast zijn. Als 
geestelijk verzorger ken ik binnen onze muren 
enkele muzikanten en woordkunstenaars die ik 
met het tweetal in contact breng. Verder bemoei 
ik me bewust niet met het creatieve proces. Ik 
merk wel, en dat vind ik het knappe van hun 
methode, hoe ze in zo’n twee maanden tijd, met 
slechts één middag praten en muziek maken per 
week, veel naar boven halen.  
 
Hun aanpak en persoonlijkheid vormt voor de 
musicerende en teksten schrijvende 
gedetineerden niet alleen maar een welkome 
‘spatie’ in het dagritme. Er opent zich 
langzaamaan vanuit het ‘hier en nu’ van de 
detentiebeleving, vanuit de leegte van foute shit, 
een ruimte naar toekomst, zoals ik beluister in 
‘De Blauw Zak’ het voorlaatste lied van het 
album.  

 
 
De Blauwe Zak   
 
Ik zat er binnen, ondersteboven, vele dure jaren 
Nu ben ik eindelijk buiten en zit ik weer op m’n blaren 
Ik heb geen huis, slechts het kastje en de muur 
En daar tussenin gaat het door, oh, raak niet overstuur 
Ik zit in zak en as met m’n blauwe zak 
‘Hier een ruggetje voor het gemak’.  
‘Nee, ik heb nu een schone lei en ben net vrij, 
Wil m’n kinderen weer zien van heel dichtbij.’ 
Ik wil weer grond, solide grond onder mijn voeten,  
een weg die ik kan gaan, heb het gehad met al dat boeten 
en ook niet meer tot aan mijn knieën vast in de straat, 
want dat is de rode loper die linea recta richting de Bajes gaat 
In zak en as met een dooie mus. 
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‘Hier, twee ruggen voor’n kleine klus.‘ 
‘Nee, ik heb nu een schone lei en ben net vrij. 
Ik wil slechts een dak in deze maatschappij’.  
Een onbeschreven blad dat zal ik nooit meer zijn, 
Maar ik moet er vanaf, van al dat venijn 
Toe geef me dan voor wat gemak iets van een stippellijn 
langs het ravijn, iets zonneschijn tegen mijn zielenpijn 
Want oude levens zijn nooit uitgeleefd, als je de banden niet verbreekt 
Wanneer herinneringen het donker inkleuren, zodat je toekomst verbleekt 
Maar hou je rug maar ’ns recht 
Wanneer je jezelf amper kan vergeven, 
Dan ligt er van alles op de loer, 
Terwijl het enige dat telt is: je kids liefde geven. 
De regels binnen, ja die zaten straks, 
maar ook hierbuiten met m’n blauwe zak 
‘Hier heb je drie ruggen, ga mee op actie’. ‘Nee, da’s een taxi, terug naar m’n cel’. 
‘Maar het is kinderspel!’ 
‘Nee, dankjewel, ik hoorde de bel van de laatste ronde wel’.  
 
 
Prachtig materiaal 
‘De Blauwe Zak’ wordt net als een aantal andere songs uitgebreid besproken in een serie podcasts. Dennis 
Gaens, schrijver en radiomaker heeft de beide muzikanten hiervoor tot in de gevangenis gevolgd en hun 
indrukken gevoegd bij interviews met onder andere ex-delinquenten, reclassering en 
verslavingsdeskundigen.  
Het is prachtig materiaal voor gespreksgroepen in de Bajes en allemaal te vinden op www.niemanders.nl, 
waar ook de CD inclusief tekstboekje, te bestellen is.  
 
 
Geen zwart gat 
Tot slot zullen Wout & Rocco de komende maanden een tour maken langs enkele PI’s om daar, wederom 
met hulp van gedetineerden en gastmuzikanten, hun album te laten klinken.  
‘Tussen nu en de toekomst zit een hele dikke spatie’. Voor de Niemanders is dit geen zwart gat maar een 
leegte vol ruimte, een stilte waar muziek in zit. 
 
 
  
Theunis Veenstra, justitiepredikant PI Veenhuizen 
 
 
1 Jan Renkema, De spatie, in: Neerlandistiek,  online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek, 

(Nultaal 4) 13 oktober 2018. 
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