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Drs. Werner van de Wouw, geestelijk verzorger en contextueel hulpverlener 

Als een spin in het web 

Inleiding 

Behalve een gezamenlijke interesse voor deze inleiding heeft U minstens nog iets 

fundamenteels gemeenschappelijk: U bent kind van uw ouders.Het maakt niet uit of één of 

beide ouders inmiddels overleden zijn, of dat u ze nooit gekend heeft, misschien door 

pleegouders bent opgevoed. U bent en blijft kind van uw (biologische) ouders. U bent 

bovendien kleinkind van beide grootouders. De meesten van U zijn bovendien broer of zus, 

sommigen -zoals ikzelf- moeten dat ontberen. Dat is bepalend voor wie we zijn. De meesten 

van U zullen in de loop van uw leven een relatie zijn aangegaan, misschien zelfs vaker. Dat 

was een keuze. Dat u kind, kleinkind, broer of zus bent, is geen keuze. Dat bent U gewoon. 

Meestal is het ook een keuze dat U ouder van een of meerdere kinderen geworden bent. Dat U 

mogelijk grootouder geworden bent, is niet Uw keuze, maar U kunt er niet meer vanaf –als U 

dat ook zou willen. 

Relaties met een partner of vriend kunt U verbreken, maar nooit kunt U ex-kind, ex-ouder of 

ex.-zus worden, ook al heeft U met betreffend familielid geen contact meer.U bent en blijft 

ermee verbonden, en dat is meer dan bloed- of genetische verbondenheid. 

Zitten we als een spin in een web?De vergelijking gaat niet helemaal op. Een spin maakt zijn 

web zelf, wij mensen maar ten dele. Door onze geboorte komen wij reeds in een bestaand web 

terecht, waaraan wijzelf verder kunnen spinnen. Of wij er onszelf in gevangen voelen of juist 

mogelijkheden ervaren ons eigen web verder te spinnen hangt van veel factoren af. In deze 

inleiding zal ik proberen met U te verkennen waarvan dat afhankelijk is. 

Voorstellen 

Zo’n 25 jaar werk ik als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg. Daarvoor in het 

onderwijs en parochiepastoraat. Ik werkte met jongeren, met ouders, met mensen met een 

verstandelijke beperking en nu met zieken. Telkens in allerlei fasen van hun leven, vaak 

ontmoette ik hen op breukpunten: geboorte, overlijden, levensovergangen, ziekte. Al tijdens 

mijn studie theologie raakte ik gefascineerd door wat mensen bezield. Wat maakt dat zij wel 

of niet zin beleven aan hun leven, hoe geven zij betekenis aan wat hen overkomt. Waarom 

gaan mensen zo verschillend om met gelijksoortige ervaringen? Ik verdiepte mij in 

levensverhalen zowel in de praktijk als in een studie godsdienstpsychologie die ik daarna 

volgde. Door ontmoetingen met mensen- in de dialoog dus- onthullen mensen vaak in 

brokstukken wat hen drijft in de loop van hun leven. Ik maakte veel levensverhalen, 

analyseerde er velen, maakte er studie van, schreef er een boek en verschillende artikelen 

over. Begrijpen, vooral wat al dan niet zingevend is, is één. Ik zocht naar een manier, waarbij 

mensen hun levensverhaal gaan verstaan in een groter geheel en vooral als auteur van dat 

verhaal ontdekken: het is niet eenmaal zo, maar ik kan het een wending geven. Voor mijzelf, 

voor mijn kinderen en voor allen die deel uitmaken van mijn verhaal. Zo begon ik aan de 

studie contextueel pastoraat, die geestelijk verzorgers en pastores opleidt om op een 

contextuele manier met hun pastoranten om te gaan. Als logisch vervolg daarop ben ik nu in 

opleiding voor contextueel therapeut. 
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De ladder 

Ik begon met de metafoor van de spin in het web. In een individu worden relaties die je krijgt 

en die je kiest met elkaar verbonden. De metafoor van de ladder geeft de 

wordingsgeschiedenis van een individu in de wereld van relaties misschien beter weer. Bij de 

staanders kan men denken aan het erfgoed van vorige generaties waaruit ieder mens is 

voortgekomen en waaruit hij zijn ontwerp voor de toekomst bouwt. Dat zijn de 

verworvenheden en de nalatenschappen.Dat wat is meegegeven is van invloed op nieuwe 

relaties.  

De treden, de sporten van de ladder stellen nieuwe, gekozen relaties voor: de partner, 

vrienden. In de verbinding tussen sport en staander vindt uitwisseling plaats van het geven en 

ontvangen van zorg, betekenis en erkenning, van liefde en wederkerigheid. Deze dynamiek 

resulteert in een voor iedere mens unieke levensloop, in groei door wederkerigheid. Door de 

ander kan men zich onderscheiden en betekenis hebben als unieke persoon. Zonder de ander, 

is het individu niet bestaanbaar, niet zelfstandig, Wie zich van een ander afsluit stagneert in 

zijn persoonlijke groei. Vrij wordt iemand in wisselwerking met anderen, in het zoeken naar 

de balans in geven en ontvangen, in verdiensten en verplichtingen en wederzijdse 

verantwoordelijkheid, 

Iedere mens zoekt aan de ene kant naar zijn oorsprong en bestemming, naar autonomie. Aan 

de andere kant vormt zich in de partner- en vriendschapsrelaties een nieuwe kwaliteit van het 

bestaan door de groei in betekenis en waarde die de één heeft voor de ander en andersom. Een 

van de grote drijfveren binnen duurzame relaties is immers de rechtvaardigheid in de balans 

van geven en ontvangen, evenals liefde een stuwende kracht is. 

Wanneer partners ouders worden, vindt een nieuwe persoon op de trede van hun relatie de 

basis voor zijn eigen unieke bestaan, en bouwt zijn eigen ladder. En zo ontstaat het weefsel 

van verbindingen in ieders leven. 

Wat is de invloed van familie op nieuwe relaties? Wat zijn de gevolgen van de ouder-

kindrelatie op de verdere levensloop? Vormen de nalatenschap een schatkamer of een loden 

last? Vormen de ouders een belemmering of een voorwaarde op weg naar vrijheid en geluk? 

Hoe sterk is de solidariteit tussen ouders en kinderen en hoe verhoudt zich dat tot de 

partnerrelatie?. 

Voor de één is de draagkracht van de sporten van levensbelang. Voor de ander de kracht van 

de staanders. Hoe sterk zijn de staanders om de sporten te dragen? En hoe sterk de sporten als 

basis voor nieuwe generaties. Soms breekt een sport. Wat biedt dan houvast? 

De ladder is voor een klein kind anders dan die van een overgrootmoeder. De sporten vormen 

zich naarmate het kind opgroeit en relaties aangaat.Het verbindingsstuk tussen sport en 

staander wordt van grote betekenis. Want hoeveel erfgoed laat iemand toe in nieuwe liefdes 

en hoe groot is de bijdrage van nieuwe liefdes in de generatiestroom? Hoe open staat het 

verbindingsstuk voor uitwisseling? Kortom de ladder heeft voor ieder een specifieke en 

unieke betekenis en houdt voor ieder een andere confrontatie in. 

Nagy 

Deze inleiding wil U laten kennismaken met het contextuele gedachtegoed zoals dat 

ontwikkeld is door met name dr. Ivan Boszormenyi-Nagy (uit te spreken als Nodzj). Geboren 

in 1920 in Hongarije, verblijft hij sinds 1950 in Amerika, waar hij hoogleraar psychiatrie 

wordt en hoofd wordt van een afdeling gezinstherapie. Van 1967 komt hij regelmatig naar 

Nederland en geeft er seminars. Hij heeft een toenemende invloed op werkers in de 

geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg en maatschappelijk werk. 
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Er bestaat een Nederlands-Vlaamse opleiding voor contextuele werkers en therapeuten. De 

laatste decennia is die invloed ook niet voorbij gegaan aan pastores en geestelijk verzorgers. 

Voor hen is er een aparte opleiding contextueel pastoraat. 

Nagy heeft aan zijn benadering van psychotherapie de naam ‘contextueel’ gegeven om 

daarmee het dynamische verband aan te geven dat er bestaat tussen een persoon en zijn of 

haar belangrijke relaties en generaties. 

Of men nu een individu of een geheel gezin behandelt, ook de belangen van de afwezigen en 

zelfs de komende generaties worden in de therapie of begeleiding altijd in aanmerking 

genomen. De therapie beïnvloedt daarmee het hele familiesysteem. Men noemt dit 

meerzijdige partijdigheid. In die zin is er dus geen onderscheid tussen individuele of 

gezinstherapie. 

Ik wil nu een aantal belangrijke begrippen uit de contextuele therapie aan de orde stellen. 

 

Balans van geven en ontvangen 

In de contextuele therapie is het belangrijk dat je kijkt naar de billijkheid, de rechtvaardigheid 

en de redelijkheid van de verdeling van geven en ontvangen. Beide begrippen hebben een 

ruime betekenis. Geven kun je ook zien als ontvangen: nl. als je toelaat dat iemand voor je 

zorgt. En ontvangen kan ook betekenen dat je zorg en aandacht aan iemand mag geven en dat 

die ander dat fijn vindt. Of die verdeling in balans is, kun je niet objectief vaststellen, maar 

hangt af of betrokkene de verdeling al dan niet als rechtvaardig beleeft. Als iemand de 

verdeling als onrechtvaardig beleeft kunnen relaties verstoord worden. Pas als er actie wordt 

ondernomen om te gaan werken aan herstel, komen er nieuwe impulsen vrij. 

Relaties bieden bij uitstek de kans om te geven en te ontvangen en die wisselwerking bepaalt 

de kwaliteit van relaties en van ons welbevinden. 

De balans is voortdurend in beweging en het hangt van de omstandigheden af waarop in een 

bepaalde periode het accent komt te liggen. Het is zaak voortdurend een zeker evenwicht te 

kunnen vinden. In de eerste kinderjaren geven ouders naast aandacht, warmte en verzorging 

aan hun kind; de ouders ontvangen op hun beurt aanhankelijkheid, vertrouwen en intimiteit. 

Als de ouders oud geworden zijn geven kinderen op hun beurt weer verzorging aan de ouders. 

Geven is niet altijd zichtbaar, soms moet je goed kijken om dat te ontdekken. Soms geef je 

iets door niets te doen, dan geef je de ander ruimte. Door tegelijkertijd de eigen belangen en 

die van een ander in het oog te houden, krijg je een balans die beiden als rechtvaardig ervaren. 

Uit dit beginsel van rechtvaardigheid ontwikkelde Nagy de begrippen betrouwbaarheid en 

recht op verdienste. Als je elkaars belangen in acht neemt kunnen betrouwbare relaties 

ontstaan. Dan is er immers geen tegenstelling tussen jouw belangen en die van een ander. Dan 

kun je elkaar vertrouwen. 

Zo zal het in de praktijk lang niet altijd zijn. Maar als je blijft zoeken naar een zeker 

evenwicht in de wederzijdse belangen kun je aanspraak maken op verdienste voor de ander en 

dan heb je ook recht op erkenning door de ander, omdat je geïnvesteerd hebt. Ontvangen dus 

door passend te geven. 

Geven is nodig om een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Dat het al een natuurlijke 

behoefte is zie je al bij kleine kinderen. Het verschaft een kind bestaansgrond. In eenouder 

gezinnen zie je vaak dat een van de kinderen –meestal de oudste- zich opwerpt als beschermer 

van de ouder. 
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Linda van zeven wil dat moeder elke avond het ene na het andere verhaal voorleest, “anders 
kan ik niet slapen”, zegt ze tegen moeder. Maar tegen oma zegt ze heel iets anders: “Als ik 
mama niet laat voorlezen, gaat ze in de kamer zitten huilen omdat papa dood is”.  
Een volwassen relatie met je ouders betekent dat er een evenwicht bestaat tussen geven en 

ontvangen. Als volwassen kind moet je niet alleen willen ontvangen van je ouders omdat je 

vindt dat zij nog iets goed te maken hebben, je moet op je eigen volwassen voorwaarden 

kunnen geven. Als je als kind al teveel hebt moeten geven omdat je ouders hongerden naar 

troost en warmte, ben je waarschijnlijk over je eigen grenzen gegaan, omdat je ouders bezig 

waren in te halen wat zij in hun jeugd ontbeerd hadden. Jouw geven werd nooit erkend en het 

was nooit genoeg. Men noemt dan parentificatie. Dat gebeurt als een kind de 

verantwoordelijkheid voor zijn ouders als het ware overneemt, omdat zij die niet meer kunnen 

dragen of doordat de omstandigheden dat noodzakelijk maken, dan wordt dat kind in zekere 

zin de ouder van zijn ouders. Meestal gaat dat geleidelijk en is men zich niet bewust van de 

rol van het kind. Als een kind steeds maar blijft geven tot in de volwassenheid toe, en daarin 

niet worden erkend door zijn ouders, houdt het kind het gevoel dat het tekortgeschoten is. Dan 

wordt niemand gelukkig. Jij niet omdat je het gevoel hebt dat het nooit genoeg is, je ouders 

niet omdat ze bij jou in het krijt blijven staan. Dat belemmert een goede relatie. Maar als je je 

bewust wordt dat je tekort gedaan is, kijk je verbitterd terug op je jeugd. 

Wanneer een relatie voortdurend het karakter heeft van eenzijdige uitbuiting, wanneer iemand 

alleen maar neemt en niets teruggeeft, dan wordt de relatie onrechtvaardig, onbillijk en 

onbetrouwbaar en is er van wederkerigheid geen sprake mee. Dat kan alleen maar tot 

spanningen en uiteindelijk tot stoornissen en zelfs breuk leiden. Het leven voltrekt zich in een 

wisselende invulling van geven en ontvangen. Zo lang die verdeling als rechtvaardig wordt 

ervaren blijft de relatie impulsen leveren voor groei. 

Essentieel is dat je passend kunt geven en ontvangen, passend in die relatie en in die 

omstandigheden. Die omstandigheden kunnen telkens veranderen, waardoor de balans 

eenzijdig door kan slaan.  

Als je moeder overlijdt en je vader niet meer voor zichzelf kan zorgen, voel jij je misschien 

gedwongen die zorg op je te nemen. Maar als je als gescheiden vrouw de kost moet verdienen, 

is dat schier onmogelijk. Wat je wel kunt doen is zijn verwachtingen en jouw mogelijkheden 

probeert op elkaar af te stemmen. Dat is zoeken naar wat passend is. 

 

Legaat en delegaat 

Vanaf het moment dat je geboren wordt is er een relatie met je ouders en familie en begint het 

wederkerig ontvangen en geven. 

Alles wat je van je familie meekrijgt –in materieel en immateriële zin- kun je beschouwen als 

erfgoed. Je kunt dat gebruiken voor de inrichting van je eigen toekomst, voor de ontplooiing 

tot een volwassen en vrij mens als je dat in je eigen levensplan integreert. Daarmee vormt het 

ook de schakel naar de komende generaties. Dat noemen we een legaat.  

Het rechtvaardigheidsgevoel van je opa kan jou ertoe brengen om maatschappelijk werker te 

worden, je in te zetten voor de derde wereld of je in te zetten voor je buurt.  

Maar dat erfgoed kan je soms ook tot last zijn en je hinderen omdat je het als een ‘moeten’ 
beleeft. Je overgrootvader was predikant, je vader was predikant en van jongsafaan ervaar je 

de druk om dit voetspoor te volgen. Die belemmering voor eigen ontplooiing noemen we 

delegaat. Je familie draagt je stilzwijgend of openlijk iets op. 
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Als ik zeg dat wederzijdse beïnvloeding van familieleden nooit ophoudt, zullen sommigen 

van U misschien denken, maar je moet je toch losmaken van je familie om echt volwassen te 

worden. Doe je dat niet dan kun je nooit een eigen leven leiden. Natuurlijk neem je als 

volwassene je eigen besluiten. Maar het is wel interessant om te zien in hoeverre die toch 

(nog) worden beïnvloed door wat je van huis uit meekreeg aan opdrachten en verwachtingen. 

Als je dat kunt overzien kun je rustig nagaan of je echt uit vrije wil een bepaalde keuze hebt 

gemaakt. Als die verbondenheid je met ondergrondse kabels in een verstikkende greep houdt, 

kun je nooit vrij je levenskoers bepalen. Maar als je die draden zichtbaar kunt maken, kun je 

zelf bepalen of je ze wilt aanhalen en laat vieren. Daar hoef je ze niet voor door te snijden. Je 

kunt pas echt vrij zijn als je het bestaan van die familieband eerst tot je hebt laten doordringen 

en een eigen passend antwoord hebt gevonden. Echt vrij maak je je juist door je te verbinden.  

Een collega ontdekte in de studie contextueel pastoraat dat hij predikant geworden was als 

een delegaat naar zijn familie (vader en opa waren ook predikant). Pas toen hij dat besefte, 

kon hij een eigen keuze maken. Dat maakte hem vrij. 

Je ouders zijn je wortels. Het is ondraaglijk om vijand te zijn van je eigen wortels, want dan 

zou je ook een vijand van jezelf zijn. Keer op keer merken we dat een breuk met ouders alleen 

maar onvrijer maakt en zelden bevrijdend werkt. Sommige mensen zijn als maar bezig te 

bewijzen dat ze niets meer met hun ouders te maken willen hebben, maar praten ondertussen 

over niets anders. Of ze proberen in alles wat ze doen te laten zien dat ze totaal anders zijn 

dan hun ouders en komen zo nooit toe om een evenwicht in die relatie te zoeken en van 

daaruit vrijheid te verwerven. Dat neemt niet weg dat het soms nodig kan zijn een moratorium 

in te bouwen: een tijdelijke afstand om orde op zaken te stellen met als doel je opnieuw te 

verbinden. 

Loyaliteit 

We kennen het begrip loyaliteit vooral in relatie tot je loyaal voelen aan bv. je land als 

verplichting of je loyaal weten m.b.t. je collega’s. Loyaliteit in de contextuele zin is een 

‘zijns’-loyaliteit. Door geboorte is ieder mens in een niet te ontkennen en onomkeerbare 

verhouding met zijn ouders gekomen: de onverbrekelijke loyaliteit ontstaat als existentiële 

verplichting doordat ouders dit kind het leven hebben gegeven en van de kant van het kind als 

existentieel verschuldigd zijn, doordat hij het leven heeft ontvangen van deze ouders.  

Door het kind-zijn van je ouders erf je niet alleen biologische componenten, maar ook de 

verworvenheden en lasten van de vorige generaties, en de verwachtingen en ongeschreven 

wetten binnen familieverbanden. Dat erfgoed vormt tezamen met loyaliteit een onvervangbare 

band tussen mensen. Mensen blijven loyaal aan hun oorspronkelijk gezin, zelfs als de banden 

daarmee verbroken zijn. Geen mens houdt op kind van zijn ouders te zijn of ouder van het 

kind. Loyaliteit is een manier om de trouw aan je erfgoed vorm te geven. Het is een drijfveer 

die in specifieke situaties zichtbaar wordt: openlijk of indirect. Jij mag vertellen over 

onaangename dingen in je jeugd, maar als een ander dat over je ouders zegt zul je gepikeerd 

zijn. Als verhoudingen moeilijk, geblokkeerd of opgegeven zijn en de zichtbare loyaliteit 

wordt verbroken wordt ze onzichtbaar. Dat zie je bij loyaliteitsconflicten (je partner wil niet 

dat je nog contact met je ouders hebt) of bij een situatie van gespleten loyaliteit (als een kind 

gedwongen wordt voor één van de ouders te kiezen). 

De loyaliteitsband is van invloed op de houding t.o.v. de wereld buiten het gezin. In de 

keuzen en beslissingen m.b.t. relaties die met anderen worden aangegaan blijft men loyaal aan 

zijn oorsprong. 

In de betrekkingen tussen mensen kan men een onderscheid maken tussen verticale relaties, 

zoals ouder-kind of grootouder-ouder-kind relaties (denk maar aan de staanders van de 
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ladder) en horizontale relaties zoals partner, vriendschappen (denk maar aan de sporten van de 

ladder). Het zijn relaties die men in de loop van zijn leven zelf kiest en die men ook kan 

beëindigen.Groei, volwassen worden, nieuwe relaties aangaan impliceren verschuivingen in 

de loyaliteitsverhoudingen. De krachten blijven meestal verborgen maar de effecten kunnen te 

voorschijn komen bij een nieuwe fase: bv. als iemand het gezin verlaat. In sommige gezinnen 

is iedere beweging naar autonomie van het kind deloyaliteit.  

Een jonge vrouw met straatangst zei: “Ik kan thuis niet gewoon weggaan of ik zou eruit 
moeten breken met geweld. Ik blijf thuis totdat mijn ouders sterven. De ouders waren van 

mening dat hun dochter hun niets verschuldigd was, dat zij niets van haar wilden en ook niets 

van haar konden ontvangen. Gevolg was dat de dochter alles verschuldigd was en bij haar 

ouders in het krijt bleef staan Daardoor kon zij geen nieuwe relaties aangaan, bleef angstig 

en vol verwijt naar haar ouders. 

In de loop van je leven kruisen telkens de verticale en de horizontale loyaliteiten. Dat kan 

conflicten oproepen. Blijf ik loyaal aan mijn ouders of kies ik voor mijn partner? De keuze 

vindt zijn grond in de wederzijdse rechtvaardigheid van de relatie. Ik kom daarop straks terug. 

Bij het maken van eigen keuzes om je toekomst vorm te geven is het belangrijk dat je dat niet 

doet omdat je iets ‘af te rekenen’hebt met je familie, of uit angst of woede. Kies je die partner 

om je ouders dwars te zitten? Wijs je uitdagend werk af uit angst dat je het nooit zover zult 

schoppen als je broer. Maar daarmee belemmer jezelf in je ontplooiing. Voor veel mensen is 

het een vanzelfsprekend proces om de loyaliteiten aan beide families in hun leven te 

integreren. Voor anderen is het een levenslange worsteling om een eigen passend antwoord te 

vinden op het erfgoed van beide kanten. Pleeg je verraad als je afwijkt van de familietraditie 

als je geen carrière nastreeft of een gezin sticht? Wie dat denkt verwisselt gebondenheid met 

verbondenheid. 

Verticale loyaliteitsbanden zijn diep geworteld; ze hebben immers de kleur van bloed.Wie 

deze banden ontkent, verbreekt, beschadigt of vermijdt zal problemen krijgen bij nieuwe 

relaties. De vitale bronnen leveren dan te weinig zuurstof. De sport van de ladder –om even 

naar dat beeld terug te keren- biedt dan geen houvast meer en breekt telkens op hetzelfde 

(verbindings)punt af. Iedere relatie kan worden beëindigd behalve die tussen ouders en 

kinderen. 

Jeanne wil haar ouders niet meer zien. Ze eist van haar partner dat hij haar schadeloos stelt. 

Hij staat onder geweldige druk omdat hij nooit kan beantwoorden wat zij van hem eist. Hij 

moet steeds maar bewijzen dat hij voor 1000% betrouwbaar is. Als hij vriendelijk is tegen een 

van haar vriendinnen verwijt ze hem dat hij haar laat vallen. 

Als je niet openlijk loyaal mag zijn aan je oorsprong, aan je ouders, zal deze binding 

onzichtbaar een weg zoeken. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zegt een volkswijsheid. 

Maar het gaat ook uiteindelijk je horizontale relaties schaden. Conflicten binnen relaties 

kunnen vaak gaan om verborgen loyaliteiten naar de ouders. Veel huwelijksproblemen kun je 

alleen vandaar uit begrijpen. Wanneer één van de ouders met wie de breuk heeft 

plaatsgevonden sterft, komt de horizontale relatie onder grote druk te staan en wordt de 

rekening van deze deloyaliteit gepresenteerd aan de partner.Een horizontale relatie –zoals een 

huwelijk- heeft de meeste kans tot wederkerigheid en rechtvaardigheid in de balans van geven 

en ontvangen als de oorspronkelijke loyaliteitssystemen van beide partners gerespecteerd en 

erkend worden. In het reine komen met je familie heeft uiteindelijk een heilzame uitwerking 

op alle andere relaties. Het is nooit te laat daarmee te beginnen. 

Geen enkele opvoeding verloopt vlekkeloos. Er bestaan geen ideale ouders, als je als ouder 

maar goed genoeg bent.In hun relatie tot hun ouders kunnen kinderen soms butsen oplopen, 
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terwijl ouders zich daarvan niet altijd bewust zijn. Kinderen zijn geheel afhankelijk van 

ouders en ondanks alle liefde en aandacht zijn ouders ook nog met andere zaken bezig. Maar 

met teleurstellingen uit je jeugd –ik bedoel niet de trauma’s- kun je ook leren leven. Je kunt je 

blijven verzetten tegen je ouders en blijven hameren op het onrecht dat je is aangedaan, maar 

het lost niets op.Het verleden kun je niet terugdraaien en je ouders niet meer veranderen. Je 

kunt wel iets doen aan de manier waarop je er tegenaan kijkt en hoe je met ze omgaat, nu als 

volwassene 

Loyaliteitsconflicten zijn inherent aan ieders leven. Iedere belangrijke levenskeuze impliceert 

een verschuiving binnen het loyaliteitssysteem. Autonomie en vrijheid betekenen in dit 

verband dat men een weg zoekt om een nieuw evenwicht te vinden. Ieder is vrij in het maken 

van eigen keuzes, maar altijd in het besef dat je een kind bent en blijft van je ouders, dat je 

deel uit maakt van een familie. Je wordt beïnvloed door familiecodes die van generatie op 

generatie worden doorgegeven en waaraan je je niet kunt onttrekken. Juist in wisselwerking 

met je familie ontwikkel je het vermogen om vrij te worden als zelfstandig individu. Waar het 

uiteindelijk om gaat is dat je het overgedragen erfgoed van loyaliteit en trouw, van geven en 

ontvangen in samenhang met anderen weet om te zetten in het ontwerp voor je eigen leven. 

Roulerende rekening 

Iedere generatie geeft op de een of andere manier aan de volgende generatie door wat van de 

vorige werd ontvangen. Wat uit balans is geraakt in de ene generatie hoopt en verwacht men 

van de volgende weer. Zo tracht men het evenwicht weer te herstellen.  

Mijn vader kreeg van zijn vader niet de kans om te studeren toen hij jong was. Hij wilde het 

weliswaar graag. Hij moest maar jong gaan werken zoals zijn vader ook had gemoeten. De 

onvervulde wens werd impliciet op mijn bordje gelegd. 

Wanneer grootouders of ouders nog rekeningen met elkaar te vereffenen hebben, zal ook het 

kind daarin betrokken worden. We spreken niet voor niets over ‘kind van de rekening’.De 

talloze dossiers van de kinderbescherming bewijzen het empirische bestaan van dit fenomeen. 

We noemen dit de roulerende rekening. De rekening die op zich geldig is op de plaats waar 

de vereffening hoort plaats te vinden, wordt nu op een onrechtvaardige manier aan een 

onschuldige derde gepresenteerd. Dat verstoort niet alleen het eigen gezinsleven maar ook de 

toekomstige generatie omdat men de conflicten met de voorafgaande generatie niet tot een 

goede oplossing heeft kunnen brengen. 

Ze was jong moeder geworden, maar onmachtig om voor het kind te zorgen; ze gedroeg zich 

zelfs agressief (postnatale depressie noemen ze dat). Tussen moeder en grootmoeder van de 

baby bleek een ernstige verstoring te bestaan. Toen de jonge moeder als dochter weer 

openlijk loyaal kon zijn aan haar moeder, volgde daaruit dat ze nu ook zelf weer moeder voor 

haar baby kon zijn en de depressie verdween. 

Roulerende rekeningen hebben vaak het karakter van een vicieuze cirkel, die niet te 

doorbreken lijkt. Dat zien we vaak terug bij verwaarlozing, incest en mishandeling die van 

generatie op generatie doorgegeven worden. Ouders die zelf als kind verwaarloosd zijn, geven 

die rekening vaak door aan hun kinderen. Zonder dat zo te beseffen, willen ze alles wat zij 

tekortgekomen zijn, goedgemaakt wordt. Ze zijn op zoek naar warmte, aandacht en liefde. 

Kinderen voelen die honger en proberen die te stillen. Ze geven warmte en aandacht vanuit 

hun natuurlijke bron van vertrouwen. Maar de ouders, die zoveel tekortkwamen, zijn 

onverzadigbaar. En kinderen, loyaal als ze zijn, blijven maar geven. Dan hebben zij later op 

hun beurt weer een rekening te vereffenen met die ouders, omdat ze nooit erkenning hebben 

gekregen voor hun geven. En vervolgens moeten later hun eigen kinderen het weer bezuren. 

Zij betalen uiteindelijk de niet vereffende rekening. 
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Kinderen kunnen terecht heel erg boos zijn op hun ouders, maar ze komen zelf verder als ze 

hun ouders in het juiste perspectief kunnen plaatsen, in plaats van steeds maar weer te wijzen 

op de schade die zij met hun tekortkomingen hebben aangericht en die ze vaak gebruiken als 

een alibi voor hun eigen gedrag. 

Een zoon van een vrouw die ik begeleid blijft hangen in zijn slachtofferrol, omdat hij door zijn 

vader werd genegeerd. Ondertussen herhaalt zich het gedrag van zijn vader en grootmoeder 

doordat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn leven en dat van zijn kinderen. 

Als kinderen gaan inzien dat hun ouders ook kinderen waren en ook hun kwetsuren opdeden 

en dat ze daardoor zijn geworden wie ze zijn, kan dat de eerste stap zijn op weg naar 

uiteindelijke verzoening. Maar het helpt je ook bij het helen van je eigen kwetsuren.Als je 

terugkijkt naar je jeugd waarin de balans tussen geven en ontvangen ver te zoeken was, kun je 

proberen op zoek te gaan wat er wél gegeven is. Dan kun je de vreselijke herinneringen in een 

context plaatsen.De achtergronden van je ouders begrijpen betekent niet, dat je ze van alle 

schuld moet vrijpleiten.Maar als je ouders het onrecht en het verdriet dat er was kunnen 

erkennen, kom je als kind een heel eind. Het geeft vrijheid. 

Kinderen vergeven hun ouders vaak eerder dan omgekeerd. Als ouders hun kinderen in een 

ander licht willen zien, moeten ze eerst begrijpen waarom ze zelf geworden zijn zoals ze zijn 

en hoe hun eigen relatie t.o. hun ouders was. Dan moet er werk worden verricht naar twee 

kanten. 

Vier dimensies 

Nagy onderscheidt in zijn contextuele benadering vier dimensies in de relationele 

werkelijkheid van iedere persoon; een andere werkelijkheid is er in zijn visie niet: 

De 1
e
 dimensie is die van de feiten: daaronder vallen: de genetische wortels, eigenschappen, 

gezondheid, maar ook gebeurtenissen als scheiding, werkeloosheid, adoptie e.d. 

Dan is er de dimensie van de psychologie, waarbij het gaat om behoeften, 

afweermechanismen, egosterkte, motivatie. 

De 3
e
 dimensie is die van de transacties; het gaat daarbij over patronen van waarneembaar 

gedrag en communicatie tussen persoen: structuren, regels, rolverdeling, macht. Denk aan 

fenomenen als zondebok, bondjes die gesloten worden, machtscompetenties. 

De belangrijkste dimensie is die van de relationele ethiek. Hierin wordt het specifieke van 

Nagy’s therapie zichtbaar. Het gaat hierbij om de rechtvaardigheid van de relatie. Hoe is de 
balans van geven en ontvangen, van verworven verdiensten en het verschuldigd zijn binnen 

de relatie. Hierin passen de begrippen als loyaliteit, vertrouwen, betrouwbaarheid en 

gerechtigde aanspraken. Het gaat in deze dimensie over de verbinding tussen de invloed van 

verworvenheden van vorige generaties op het individu en de wijze waarop dit legaat gebruikt 

wordt voor het eigen levensontwerp en de invloed voor komende generaties. 

Deze laatste dimensie is de belangrijkste leidraad omdat hiervan volgens Nagy de meeste 

effectieve en fundamentele resultaten te verwachten zijn. Deze ethische dimensie overkoepelt 

de andere dimensies. Het begrip ‘ethisch’ is in zijn opvatting geen normatief beginsel. In het 
leven is er een ethische dimensie die verankerd ligt in de context van wederkerige rechten en 

verplichtingen tussen mensen. M.a.w. dat er werkelijk zorg getoond wordt voor de belangen 

van iedereen binnen de context van de relatie. Het gaat om rechtvaardigheid in de 

verhoudingen.Rechtvaardigheid is voor Nagy dan ook geen juridisch maar een existentieel 

begrip. Een relatie is rechtvaardig als er op lange termijn evenwicht is tussen geven en 

ontvangen, tussen rechten en plichten, tussen tegoed en schuld, tussen vertrouwen en 

verdienste. 
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Een aantal van deze begrippen zijn al aan de orde geweest. Andere zullen nog even de revue 

passeren 

Gerechtigde aanspraak 

Nagy gebruikt het woord entitlement, dat wel vertaald wordt met ‘gerechtigde aanspraak’. 
Iedere mens wordt geboren met een gerechtigde aanspraak om op te groeien in een zorgzame 

en betrouwbare context.Tegelijk verwachten anderen dat het opgroeiende kind zelf recht gaat 

verwerven door steeds meer verantwoordelijkheid te gaan dragen. Behalve het recht om te 

ontvangen heeft het kind ook het recht om te geven: in troost, betrokkenheid. Als een kind 

recht wordt gedaan (om te ontvangen en te geven) verwerft het recht om in vrijheid iets goeds 

van zijn leven te maken. Als dat niet geval is, dan heeft het een groot tegoed. Maar op wie 

moet hij dat verhalen? Vanuit zijn loyaliteit zal hij dat niet op zijn ouders doen, maar op 

anderen. Het leven, God, de maatschappij aanklagen leidt tot verlies van gerechtigde 

aanspraak. Hij zal zijn aanspraak op destructieve wijze gaan verhalen op onschuldige 

anderen: onbekenden (denk maar aan straatterreur), de toekomstige partner, maar ook eigen 

kinderen kunnen letterlijk het kind van de rekening worden. En op deze wijze is er sprake van 

een roulerende rekening.Onrechtvaardige levensomstandigheden maken dus iemand 

gerechtigd om aanspraak te maken zonder dat men er zelf verdienste tegenover hoeft te 

stellen. Naarmate ons levenslot ons gunstig is geweest, moeten wij dus te meer onze 

gerechtigde aanspraak verdienen.Als wij voldoende vertrouwen en rechtvaardigheid ervaren 

hebben kunnen we als mensen wegen vinden om met onrechtvaardigheden die in ieders leven 

voorkomen, om te gaan. 

Schuld 

Nagy maakt in navolging van Buber onderscheid tussen schuld (een relationeel-ethisch 

begrip) en schuldgevoel (een psychologische categorie).Met het psychologisch weghalen van 

schuldgevoel haal je de existentiële schuld niet weg. Beter is te zoeken naar manieren of je de 

schuld kunt terugbetalen. Daarom is het belangrijk iemands schuld ernstig te nemen. Is 

iemand die schuld draagt ook zelf slachtoffer geweest van destructief recht en is er sprake van 

een roulerende rekening? En kan er iets passends gedaan worden ter terugbetaling of ter 

zuivering van de nagedachtenis van iemand? In dit verband spreekt Nagy over ontschuldigen. 

Met de kinderen van een moeder die geen erkenning heeft gegeven voor wat haar kinderen 

aan haar geven en dus bij haar kinderen in de schuld staat, kan gekeken worden naar het 

destructief recht van hun moeder. Zij verloor op jonge leeftijd haar eigen ouders en kreeg 

weinig begrip van haar pleegouders. Het niet-erkennen heeft zich herhaald. Door naar haar 

situatie te kijken kunnen haar kinderen haar ontblameren. Dat is niet haar schuld wegnemen, 

maar serieus nemen en tegelijk stilstaan bij het destructief recht van moeder. Dit kan in de 

verhouding van beiden een grotere vrijheid bewerkstelligen. Het vergroot het recht van de 

kinderen om van hun leven iets goeds te maken, waardoor het rouleren van de rekening stopt. 

Het is een daad van aanvaarding in de verhouding van de kinderen naar hun moeder. 

Ontschuldigen is zwaarder werk dan vergeven. Bij vergeving neem je de schuld van de ander 

voor eigen rekening, bij ontschuldigen zeg je: Ik houd je niet alleen voor schuldig. Je laat de 

last van het tekort van de ander ook meetellen. 
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Vertrouwen en betrouwbaarheid 

(niet uitgesproken tijdens inleiding) 

Vanuit het beginsel van rechtvaardigheid heeft Nagy de begrippen betrouwbaarheid en 

verdiend vertrouwen ontwikkeld, die nu de hoekstenen vormen voor de contextuele therapie. 

Wanneer men zijn eigen belangen in het oog houdt en tegelijkertijd oog heeft voor de 

belangen van een ander ontstaat er een balans en schept men een betrouwbare relatie. Dan kan 

men ook aanspraak maken op verdienste en kan met het recht ontwikkelen op erkenning van 

de ander. Dat staat nog al haaks op onze huidige mens- en maatschappijvisie, waarin 

concurrentie en autonomie zo dominant aanwezig zijn en men de belangen van anderen 

minder op het oog heeft. Ook in veel psychotherapeutische stromingen zie je dat alleen 

nadruk wordt gelegd op het opkomen voor jezelf en telt de ander nauwelijks. 

Of een relatie tussen partners betrouwbaar is kan pas over langere tijd gemeten worden en 

nooit op één moment: nl. of er sprake is van wederzijdse verdienste in de vorm van het tonen 

van zorg en het reageren op zorg.Of de balans fair is bepaalt de wederzijdse betrokkenheid en 

de billijkheid in geven en ontvangen. 

In de relatie tussen ouders en kinderen is die balans vanzelfsprekend niet in evenwicht. Het 

kind doet een appèl op betrouwbaar gedrag van zijn ouders. Ook al kunnen ouders –als zij zelf 

beschadigd zijn dat niet altijd beantwoorden, toch blijft een kind lange tijd vertrouwen 

investeren. Al wordt het maar minimaal beantwoord met een beetje zorg dan kan dat een 

positieve spiraal van verdiend vertrouwen in werking zetten en daarmee wederzijdse 

afhankelijkheid. 

Voor sommige ouders blijft het moeilijk te ontvangen, zelfs als hun kinderen volwassen zijn. 

In het ziekenhuis hoor ik maar al te vaak “Ik wil mijn kinderen niet tot last zijn”. Zo wordt 

kinderen de kans ontnomen om hun recht om te geven in praktijk te brengen. Ouders ervaren 

ontvangen als een aantasting van hun onafhankelijkheid. Zo kan de balans niet in evenwicht 

worden gebracht en blijft het verworven recht gelden. Als de ouder-wordende ouder de 

behoefte en het recht om te geven onder ogen kan zien, ontstaat er een openheid die heilzaam 

kan zijn. De ouder kan gepast ontvangen –zonder afhankelijk te worden- en kan daar gepaste 

erkenning voor geven. Op die manier komt ieder tot zijn recht, 

Is het mogelijk dat iemand nog bevrijd kan worden uit die cirkelgang van het gerechtigd zijn 

tot destructie en het daardoor weer oproepen van onrecht voor zichzelf en anderen? Aan de 

basis daarvan ligt aangedane onrechtvaardigheid en geschonden vertrouwen. Daarvoor zal de 

therapeut erkenning moeten geven. Vervolgens zullen vertrouwensbronnen moeten worden 

opgespoord. Pas als men zich wezenlijk begrepen en erkend voel in de boosheid en het 

verdriet over het onrechtvaardige lot, bestaat de kans dat men iets kan gaan inzien van de 

belangen van de ander die men aan het schaden is. 

Een gescheiden vrouw van 30 jaar is zwaar alcoholiste. Zij richt zichzelf ten gronde. Maar 

wanneer haar kinderen haar eenmaal per week bezoeken, drinkt zij niet, omdat zij het haar 

kinderen niet wil aandoen dat zij hun moeder in zo’n deplorabele toestand zien. 
Als de therapeut dit herkent en erkent, kan zij iets beleven van de betekenis van het verwerven 

van verdienste. Op basis van die erkenning kunnen het nemen van verantwoordelijkheid en 

het geven van zorg worden geactiveerd. In ieder gezinslid moet verdienste ontdekt worden die 

tot het geven van erkenning kan leiden en moet leiden tot appèl van eigen 

verantwoordelijkheid. Doel is dat gezinsleden weer vertrouwen krijgen in elkaar doorat ieder 

in toenemende mate betrouwbaarheid gaat investeren. 
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Relatie geestelijke verzorging 

Wat heeft de contextuele benadering te maken met geestelijke verzorging en pastoraat?  

Allerlei vormen van hulpverlening en therapie hebben dit gedachtegoed omarmd en werken 

ermee. Maar toch blijken de inzichten ervan op verrassende wijze overeenkomst te vertonen 

met bijbels-antropologische grondlijnen.Er zijn zeker een aantal motieven te noemen waarom 

het contextuele gedachtegoed zo’n goede aansluiting vindt bij geestelijk verzorgers en 
predikanten en pastores; ik noem er enkele: 

1) De taal van de relationele ethiek, die zo eigen is aan het contextuele gedachtegoed, 

sluit niet alleen goed aan bij de taal van de geestelijk verzorger en pastor, maar er is 

ook inhoudelijk veel gemeenschappelijk. Begrippen als rechtvaardigheid, billijkheid, 

loyaliteit, zorg hebben voor de ander en betrouwbaarheid hebben in het 

psychologische denken weinig aandacht gekregen en worden in andere vormen van 

psychotherapie niet of nauwelijks gebruikt, maar zijn voor het pastoraat inhoudelijk 

heel herkenbare begrippen die zich gemakkelijk theologisch laten vertalen.  

De theoloog-pastor herkent begrippen als verbondenheid en dialoog omdat ze vaak 

gebruikt worden om iets uit te zeggen over de relatie van God en de mensen en in het 

verlengde daarvan over de relatie tussen mensen onderling. Bovendien sluit de 

houding van meerzijdige partijdigheid goed aan bij de attitude van de pastor. 

2) Nagy is in belangrijke mate beïnvloed door de joodse filosoof-theoloog Martin Buber, 

mn. door het gedachtegoed in zijn belangrijkste werk ‘Ich und Du’. Uitgangspunt is 

dat de mens niet bestaat als een individu op zich, die zijn belangen zo goed mogelijk 

moet verdedigen tegenover anderen, maar mens wordt in relatie tot anderen, in 

wederkerigheid. Niet Ich-Es: de ander als object van mijn belangen, maar Ich-Du: de 

ander die mij aanvult als ik een relatie met hem aanga. Het dialogische denken van 

Buber inspireerde Nagy bij het ontwikkelen van de ethische dimensie. (niet 

uitgesproken:) Hijzelf zegt hierover: “Zijn belangrijkste bijdrage is het begrip van de 
dialoog dat het fundament vormt van alle menselijke relaties en ook van het 

therapeutische concept van mijn benadering. Zijn concept van de werkelijke dialoog 

beschrijft de relatie als onmisbaar voor het individuele zelf. Ik geloof dat succes in 

therapie uiteindelijk afhangt van het opwekken en in gang zetten van en werkelijke 

dialoog.” De benadering van Nagy gaat verder dan Buber, omdat hij ook de 
intergenerationele relaties in de dialoog betrekt. Het vrij worden door het aangaan van 

relaties staat in nauw verband met wat Buber beschrijft als werkelijke dialoog. 

3) Het is onmiskenbaar dat Buber ook het huidige theologische denken sterk beïnvloed 

heeft en dat zijn centrale thema van de dialoog ook een kernbegrip is in het pastorale 

handelen. 

4) Het door Nagy bepleite primaat van het ethische wijst in de richting van Levinas, een      

Joodse denker, die eveneens het huidige theologische denken sterk beïnvloed  

       heeft. Het belangrijkste werk over de relatie van pastoraat en contextueel denken:              

.      “De Context en de Ander” gaat juist over deze relatie. 

Contextueel pastoraat wil mensen bijstaan opdat ze in hun raakbaarheid staande kunnen 

blijven of zich herstellen 

Het contextueel werken is ook een procesmatig gebeuren dat uiteindelijk dient te resulteren in 

acties door de cliënt zelf. De korte verblijfsduur van patiënten maakt helaas dat het niet altijd 

mogelijk is om tot de gewenste diepgang te komen.Vaak blijven contacten beperkt tot één of 

twee gesprekken.Toch is het zeer wel mogelijk om ook in kortdurende contacten winst te 

behalen door middel van een contextuele benadering. 
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In de volgende casus wil ik exemplarisch aangeven hoe nuttig een contextuele benadering kan 

zijn, ook in situaties waarin er slechts sprake is van een eenmalig contact. 

 

Geven en ontvangen in balans; een casus. 

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 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 
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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.  

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. Zo wordt het onzegbare alsnog uitgesproken, op 

ander niveau getild, zodat zij op de breukpunten van hun 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. 
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