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Waar het leven ophoudt, is er ruimte voor een nieuw begin 
 
een casus van een contextueel werkend geestelijk verzorger in een ziekenhuis. 
 
In een weekend heb ik bereikbaarheidsdienst voor de beide locaties van ons 
ziekenhuis en vier verpleeghuizen. Het is altijd weer opnieuw een verrassing wat er 
zich zal aandienen. In de meeste gevallen worden wij als geestelijk verzorgers met 
voor ons onbekende patiënten en hun naasten geconfronteerd in uiteenlopende 
situaties Deze situaties hebben vaak als gemeenschappelijke factor dat zij 
emotioneel geladen zijn. Het is dan zaak om in korte tijd een beeld te vormen van de 
achtergrond van de patiënt, zijn levens- en ziektegeschiedenis, zijn relatie tot de 
aanwezigen, de betekenis die zij voor hem hebben en –wat niet onbelangrijk kan 
zijn- informatie over belangrijke anderen die afwezig zijn. Dit gebeurt aan de hand 
van een kort voorbereidend gesprek, indien mogelijk met de patiënt zelf en zijn 
naasten en als dit niet mogelijk is alleen met de naasten. Niet zelden gebeurt het, dat 
niet alle aanwezigen met elkaar ‘on speaking terms’ blijken zijn. In een dergelijke 
situatie probeer ik samen met de aanwezigen een minimale basis te zoeken, die 
mijnsinziens de rituele viering rond het ziekbed noodzakelijkerwijze vraagt. Tegelijk is 
mijn doel hierbij door een meervoudig partijdige opstelling ieder tot zijn recht te laten 
komen en op basis hiervan de aanwezigen tot actie voor een vervolg in eigen kring 
aan te zetten.  
Ik krijg in de loop van de middag een oproep van de Intensive Care. Mij wordt 
gevraagd om een 74-jarige dame, bij wie een abstinerend beleid zal worden ingezet, 
de ziekenzalving toe te dienen. Noch met deze patiënte, noch met haar naasten heb 
ik eerder contact kunnen hebben. Ik tref een dochter en kleindochter aan bij hun 
oude moeder resp. oma, die wordt beademd. De behandeling zal spoedig worden 
gestaakt omdat is gebleken dat het medisch zinloos is.  
De oude moeder blijkt jarenlang opgenomen te zijn geweest in het psychiatrische 
circuit. Ik vraag aan de dochter wat dit voor haar betekend heeft? Moeder heeft alles 
gegeven in de opvoeding van haar enige dochter. Ze heeft daarbij zelfs op haar 
tenen gelopen. Toen de dochter het huis uitging was de accu van moeder leeg. Zij 
belandde uiteindelijk in een psychiatrische instelling. Vanaf dat moment draaiden de 
zorgrollen om en werd de dochter de zorgende ‘ouder’ voor haar moeder. Natuurlijk 
had zij het liever anders gewild, maar toch is de balans tussen geven en ontvangen 
daarmee in een zeker evenwicht gekomen. De dochter ervaart niet dat zij tekort 
gekomen is in de liefde en de zorg, die zij in de opvoeding van haar moeder 
ontvangen heeft. Haar jeugd was zelfs tamelijk zorgeloos. Als thuiswonend kind heeft 
zij nooit ervaren al zorgtaken te moeten vervullen voor haar mentaal labiele moeder. 
Kennelijk heeft zij van moeder voldoende ontvangen om vervolgens aan moeder te 
kunnen geven toen na opname de zorgrollen werden omgekeerd. 
Voor de kleindochter ligt dat anders. Voor haar bleef oma vreemd. Uit 
zelfbescherming koos zij voor afstand. Dit tot verdriet van haar moeder die het wel 
begrijpt, maar voor wie dit wel een pijnlijk loyaliteitsconflict in haar eigen rol als 
dochter en als moeder heeft opgeroepen.  
Ik geef aan, dat oma alsnog recht kan worden gedaan in haar moederrol als haar 
dochter vertelt over haar eigen kinderjaren, hoe haar moeder toen was en wat zij 
voor haar als dochter betekend heeft. Ik nodig haar vervolgens uit om aan haar 
dochter te vertellen hoe oma was toen haar kleindochter nog klein was en door oma 
geknuffeld werd. Hoewel oma het waarschijnlijk niet meer hoort, wordt haar aldus 
recht gedaan in haar rol als moeder en oma. In de toekomst zal blijken hoe belangrijk 
dit is, niet alleen voor de wijze waarop zij zich hun moeder resp. oma zullen 
herinneren, maar ook hoe zij zelf in hun toekomstige rol als moeder en oma een 
goede balans weten te vinden in geven en ontvangen zonder dat ervaren tekorten 
alsnog op komende generaties worden verhaald en als onvereffende rekening blijft 
rouleren.  
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Ik geef de kleindochter erkenning dat zij tóch naar het sterfbed van haar oma 
gekomen is. Zeker op deze plek, met alle ‘toeters en bellen’, die voor de meeste 
jongeren van haar leeftijd zo bedreigend is. Door haar aanwezigheid en de loyaliteit 
die daaruit blijkt, geeft ze aan haar moeder meer dan zijzelf beseft en dat maakt veel 
goed van datgene waarin zij als kleindochter in moeders ogen tekort geschoten is en 
waarmee zij oma geen recht heeft gedaan. 
Dochter noch kleindochter noemen zich gelovig. Ik geef hun, plaatsvervangend voor 
hun moeder resp. oma, erkenning, dat zij ter wille van haar om deze ziekenzalving 
hebben gevraagd als een daad van geven van laatste zorg ondanks dat zij 
uitspreken dat het voor henzelf geen betekenis heeft. In de woorden en gebaren die 
daarna in het afscheidsritueel tot uitdrukking worden gebracht, is de lading voelbaar 
van al die moeilijke jaren van zorg, van loyaliteitsproblemen en behoefte aan 
erkenning. Jaren die in een gesprek van luttele minuten zijn verdicht. Zo krijgt ieder 
in dit ritueel in haar rol van oma, dochter, moeder en kleindochter (alsnog) erkenning 
voor ieders wijze van geven en ontvangen. Het ritueel wat voor beiden aanvankelijk 
vreemd was wordt zo opeens een heel persoonlijke uitdrukking van de jarenlange 
worsteling om erkenning. Is dat niet wat uiteindelijk symbolen en rituelen –in woord 
en gebaar- ten diepste beogen: verdichting van het leven, het onzegbare tot 
uitdrukking brengen, op ander niveau tillen, zodat we op breukpunten van ons 
bestaan geheeld weer verder kunnen?  
De contextueel werkend geestelijk verzorger kan in zo’n situatie de aanwezigen recht 
doen in relationeel-ethisch opzicht door erkenning te geven voor de ervaren tekorten 
en verleende diensten, maar kan in religieus-godsdienstig opzicht ook de verbinding 
leggen naar de Bron van het leven die ons erkent in ons bestaan. Die Bron is dan 
geen leeg woord, maar een betrouwbaar Perspectief, omdat mensen betrouwbaar 
worden voor elkaar. 
 
Daags na het gesprek en de ziekenzalving belt de dochter mij op. Moeder is 
inmiddels overleden. Ze zegt: “Mijn dochter en ik kunnen nu samen weer verder. 
Nooit eerder hebben wij zo over onze betrokkenheid bij en afstand tot mijn moeder 
kunnen spreken. Ik ben blij voor mijn moeder en onszelf, dat er nu een basis ligt 
waarop wij verder kunnen.” 
Het gesprek en het gezamenlijke ritueel rondom haar moeder heeft, volgens haar, 
hun zoveel vertrouwen gegeven dat zij mij vraagt of ik in de uitvaart wil voorgaan. 
Met veel aarzeling moet ik die vraag om praktische redenen helaas afwijzen. Maar 
eigenlijk hebben zij de dag ervoor al een passend afscheid gevierd, omdat daarin 
passend gegeven en ontvangen werd. 
 
Stelling:  
Ook in eenmalige en kortdurende contacten kunnen belangrijke contextuele 
uitgangspunten, zoals meerzijdige partijdigheid, erkenning, balans van geven en 
ontvangen e.d. in praktijk gebracht worden en vruchtbaar zijn voor betrokkenen. 
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