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0. Voorstellen  

Ik ben theoloog van mijn vak en studeerde daarnaast cultuur- en godsdienstpyschologie. 

Zo’n 20 jaar ben ik werkzaam als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke 
handicap. 

Wat mijn relatie tot het onderwerp van deze dag betreft: in mijn werk en in publicaties 

richt ik mij vooral op levensverhalen van individuele mensen, vanuit het perspectief van 

zingeving. Naar verhalen luisteren behoort tot het beroepseigene van een geestelijk 

verzorger. Hij is ook hermeneut: hij interpreteert samen met anderen die verhalen vanuit 

zingevingsoptiek. En hij wordt geacht de grote verhalen uit de traditie te kennen, waaraan 

hij de levensverhalen spiegelt. En daarmee heb ik tevens in het kort aangegeven waarover 

het in deze inleiding zal gaan: levensverhalen in relatie tot de grote verhalen vanuit de 

optiek van zingeving. 

 

1.   De mens verteller van zijn eigen verhaal  

Wie een ander tegenkomt en interesse voelt bij die ander, begint spontaan te vertellen. 

Elke mens heeft een eigen verhaal. Of liever: elke mens is een eigen, uniek verhaal.
1a

 

Natuurlijk dat verhaal vertel je niet zo maar aan anderen. Daarvoor is een relatie van 

vertrouwen nodig. Zo goed als het in sommige culturen riskant is om een afbeelding van 

jezelf af te staan, zo geldt het in onze cultuur als riskant om je verhaal aan een ander te 

vertellen.
1b

 Immers al vertellend onthul je iets van je zelf en daarmee deel je een stukje 

macht over jezelf met anderen.
2
 Welk belang heeft de ander erbij om mijn verhaal te 

kennen? Als ik dat niet weet of er mijn twijfels bij heb, kan dat voldoende reden zijn om 

mijn verhaal niet te vertellen. En zeker vertel ik niet als de ander er geen belang bij heeft 

of niet geïnteresseerd is. 

Het vertellen van mijn levensverhaal, soms in brokstukken, omdat ik het geheel misschien 

zelf ook niet overzie, of meer compleet is een menselijke behoefte, maar tegelijk dus 

riskant. Het is de enige manier om tot een werkelijke ontmoeting te komen en uiteindelijk 

een relatie met een ander aan te gaan. Communiceren is bovendien het meest 

fundamentele wezenskenmerk van de mens.
3
 Als ik de stap waag, begin ik meestal met 

het vertellen van feiten, die zijn het minst riskant en naarmate ik de belangstelling van de 

ander en wederkerigheid ervaar, zal het vertrouwen groeien en vertel ik ook over de 

betekenis van die feiten voor mij en over mijn beleving. Zo groeit intimiteit in dialoog. 

Maar zo groeit ook het zelfverstaan van de verteller. Want al vertellend interpreteer ik 

mijzelf in mijn verhaal. Een goede luisteraar nodigt mij uit veel over mijzelf te vertellen 

en hij wordt zelf deelnemer in mijn verhaal. Bovendien wordt het gesprek over mijn 

verhaal deel van mijn verhaal en kan het vertellen mij veranderen in mijn kijk, mijn 

stemming en de betekenis die ik geef aan mijn verhaal.
4a

 

Al vertellend word ik mij meer bewust van wat mij beweegt, waar ik naar streef, wat mij 

staande houdt, waar ik zin aan beleef of waar die zin juist ontbreekt, wat de betekenis is 
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van mijn ervaringen. Zo versta ik mezelf in mijn verhaal als een zinzoekend en 

betekenisgevend wezen en deel mij zodanig aan de ander mede. 

Een mens vertelt zijn verhaal niet alleen met woorden, maar ook in lichaamstaal, in 

gedrag en in spel. De homo ludens is tegelijk homo narrativus. Zeker geldt dat voor 

kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Dat maakt het ‘vertellen’ tot een 
extra riskante bezigheid. Want kunnen woorden al gemakkelijk worden misverstaan, zeker 

geldt dat voor non-verbale communicatie. Soms merken we die signalen niet eens op of 

worden we op het verkeerde been gezet als de woorden niet corresponderen met de 

lichaamstaal of het gedrag.
4b

 Luisteren en kijken gaan hand in hand. En wat men ziet en 

hoort dient voortdurend te worden afgestemd op hoe de verteller zijn verhaal zelf verstaat 

en beleeft. 

 

2.  De mens verteller van het grote verhaal  

        De mens is niet alleen verteller van zijn eigen verhaal. (Ik noem dat gemakshalve het    

        ‘kleine verhaal’). Maar hij luistert zelf ook naar de grote verhalen, neemt die in zich op  

        en vertelt ze verder. Daarmee bedoel ik de bekende grote verhalen uit de mensen- 

        geschiedenis, de oerverhalen: de mythen
5
, de sprookjes

6
, de verhalen uit religies en  

        culturen, uit de literatuur. Zolang de mens bestaat vertelt hij deze verhalen. Ze hebben  

        een lange traditie en zijn vaak vertellend ontstaan en pas veel later opgeschreven. Veel  

        van die verhalen hebben een tijdloos karakter. Ze bevatten de belangrijkste thema’s waar  
        mensen van alle tijden mee worstelen: leven en dood,  liefde en haat, rechtvaardigheid en  

        willekeur, macht en onderdrukking, bevestiging en ontkenning,  bestemming en noodlot,  

        orde en chaos, onderweg zijn en thuis-komen. 

  Mensen vertellen deze verhalen om greep te krijgen op de werkelijkheid, de zichtbare en  

  de onzichtbare. Om zicht te krijgen op hun eigen leven. Om de chaos daarin te ordenen.  

  Om klaar te komen met belangrijke vragen als: waar vandaan, waartoe, waarom,  

  waarheen? 

 

Soms ontstaan er nieuwe grote verhalen, waarvan we af moeten wachten of zij de tijd 

waarin zij ontstaan zijn zullen overleven en tot de traditie zullen gaan behoren. Onze tijd –
met zijn vele technische communicatiemogelijkheden, zijn snelheid, maar ook zijn 

vluchtigheid- wordt gekenmerkt door vooral beeldverhalen; dat heeft ongetwijfeld zijn 

gevolgen. Er wordt minder verteld en meer gekeken. Beelden hebben echter een andere 

uitwerking op het bewustzijn dan woorden, zeker bij kinderen en mensen met een 

verstandelijke beperking bij bepaalde ontwikkelingsniveaus. Vertellen is vooral een 

sociaal gebeuren, waarin door de verteller kan worden aangesloten bij een bepaalde 

situatie, kan worden geselecteerd en bijgestuurd, uitgelegd en vragen beantwoord. Het 

kijken naar beeldverhalen is vaak een individueel gebeuren, waarin dat alles ontbreekt. Op 

gevaar af, dat de beelden een eigen leven gaan leiden in het bewustzijn van de kijker. 

 

3. Relatie tussen het kleine en het grote verhaal
7
  

Een mens refereert zijn levensverhaal niet alleen aan dat van anderen maar ook aan de 

grote verhalen. Hij doet dat van kinds af aan  -in sprookjes- en blijft dat zijn hele leven 

doen –zelfs in soaps-  en wel om verschillende redenen: 

 

- Hij wordt zich aldus meer bewust van wat belangrijk is of kan worden in zijn eigen 

levensverhaal. 

- Hij probeert zijn eigen ervaringen daarmee een plaats te geven 

- Hij zoekt daarin een antwoord om met grote vragen om te kunnen gaan. 

- Hij probeert zin en betekenis te kunnen geven aan zijn eigen ervaringen 
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- Hij zoekt perspectief. 

- Hij heeft behoefte zichzelf te plaatsen in de historie, in een traditie. 

 

       Ik zal proberen dit nader toe te lichten.  

       Soms kan het gebeuren, dat wij luisterend naar het levensverhaal van een ander worden  

       geraakt door dat verhaal. Kennelijk wordt op zo’n moment ons eigen levensgevoel  
       aangesproken en klinkt ons eigen  levensverhaal mee. Thema’s uit dat verhaal worden  
       herkend. Als dat gebeurt helpt die herkenning niet alleen mijn eigen levensverhaal beter  

       te verstaan, maar is er kennelijk iets wat ons in beide verhalen als mens met elkaar  

       verbindt. Uit dat samengaan van het verhaal van mij en dat van de ander komt al iets naar  

       boven van het verhaal van ‘de mens’, ‘de mens van alle tijden’, waarvan ieder van ons de  
       sporen in zich meedraagt en waarvan we beelden herkennen in de oerverhalen.   

       Op eenzelfde wijze is er een relatie tussen de persoonlijke verhalen van individuele  

       mensen en de grote verhalen uit de mensengeschiedenis. Als ik mijn verhaal herken in  

       een groot verhaal, stijgt mijn verhaal als het ware boven de actualiteit uit en lost op in het  

       grote verhaal, gaat er deel van uit maken. Zo plaats ik mij op de lange lijn van de  

       geschiedenis van mensen, die dezelfde ervaringen hebben meegemaakt en met dezelfde  

       vragen geworsteld hebben. En zo doet dit grote verhaal of oerverhaal mijn eigen verhaal  

       beter verstaan, misschien relativeren en de haalt de herkenning je uit een mogelijk  

       isolement, omdat je tot dan toe dacht dat je de enige was die worstelde met deze vragen  

       of ervaringen. En omgekeerd: mijn verhaal helpt tevens het grote verhaal te verstaan:  

       door mijn actuele ervaringen herken ik de beelden in de oerverhalen als fundamentele  

       uitdrukking van het mens-zijn. ‘De mens’ die zich door zijn bestaan heen worstelt met  

       vragen, antwoorden, mee- en tegenvallers op weg naar een onbekende bestemming, langs  

       een onbekende weg. ‘De mens’ die zo verdacht veel lijkt op ieder van  ons. Het ene  
       verhaal kan niet zonder het andere, sterker nog: ze helpen elkaar om verstaan te worden  

       en versterken dat verstaan. Zo komen we op een kruispunt, waarin minstens twee  

       verhalen elkaar ontmoeten.  

       Het unieke, particuliere verhaal van de mens, die zelf subject is van zijn verhaal, de  

       herkenning en de indruk  van de luisteraar  van jouw verhaal én het verhaal van ‘de mens  
       van alle tijden’ in de grote verhalen. Op dit kruispunt ontdekken we de diepte (de  
       religieuze diepte wat mij betreft) van ieders persoonlijke verhaal. 

 

 

4. Grote verhalen dienen aan te sluiten bij het kleine verhaal  

D.w.z. bij de belevingswereld van de luisteraar, bij zijn cultuur en traditie –een noodzaak 

en opgave tegelijk in onze multiculturele samenleving -maar zeker ook bij zijn 

ontwikkelingsniveau. 

Dat geldt zowel op cognitief, sociaal-emotioneel en communicatief vlak, maar ook t.a.v. 

zingeving, 

Gebeurt dat niet dan blijft het verhaal betekenisloos, en kan het geen bijdrage leveren aan 

ontwikkeling. Sterker nog: het kan zelfs daarop een blokkerende uitwerking hebben. 

Ik veronderstel dat U voldoende bekend bent met de niveaus van verstandelijke, sociaal-

emotionele en communicatieve ontwikkeling. Minder bekend, maar in dit verband 

wezenlijk van belang is de ontwikkeling op het vlak van zingeving. De keuze van 

verhalen die U vertelt, zult U mede moeten afstemmen op het zingevingsniveau van uw 

luisteraar(s), wilt U althans de doelen bereiken, die ik U zo juist schetste of als U wilt 

voorkomen dat met een verkeerde keuze het verhaal zijn doel mist of zelfs een 

ongewenste uitwerking heeft.  
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De amerikaanse godsdienstpycholoog James Fowler
8
 heeft op dit gebied onderzoek 

gedaan. In de loop van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de mens wisselen 

perioden van evenwicht af met perioden van overgang. De perioden van evenwicht (stadia 

genoemd) blijken in de ontwikkeling in een vaste volgorde op te treden. Een overgang 

vindt plaats als  het evenwicht van een stadium verstoord wordt door crisiservaringen. 

Dan valt het patroon van opgebouwde zingeving uit elkaar. De opbouw van een nieuwe 

patroon is afhankelijk van een aantal condities, waarbij een steunende omgeving en 

bruikbare voorbeelden -ook uit verhalen- belangrijk zijn. Stagnatie of zelf terugval is ook 

mogelijk als aan bepaalde condities niet is voldaan. Het stadium waarin iemand zich 

bevindt heeft belangrijke gevolgen voor het omgaan met onvermijdelijke levenscrisis. 

Het niveau van verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling is wel bepalend voor de 

zingevingsontwikkeling, maar is daarvoor geen garantie. Dat betekent bijvoorbeeld, dat 

mensen met een verstandelijke beperking qua zingevingsontwikkeling nooit hoog zullen  

scoren –wat dus niets zegt over de waarde ervan. Maar ook hoogopgeleiden kunnen  op 

zingevingsniveau er kinderlijke opvattingen en belevingen op na houden. Er kan dus een 

grote mate van discrepantie zijn tussen de diverse ontwikkelingsniveaus, met alle 

gevolgen van dien.  

Fowler onderscheidt 6 stadia; ik beperk mij tot de eerste drie, omdat de overige voor onze 

doelgroepen niet relevant zijn. 

 

De voortalige fase (0-2 jaar), die aan de stadia voorafgaat, is van belang in zoverre hier de 

basis wordt gelegd voor de kwaliteit en mate van vertrouwen, autonomie, hoop en 

aanmoediging. De overgang naar het 1
e
 stadium begint met de convergentie van denken 

en taal, waardoor het gebruik van symbolen, in taal en spel, mogelijk wordt.
9 

 

Stadium 1: Intuïtief-projectief (2-6 jaar) 
Ervaringen worden beleefd en uitgedrukt door fantasiebeelden en imitatie en worden niet 

geremd door logisch denken. Symbolen vallen samen met wat zij voorstellen; dingen zijn 

bezield. Er is een eerste bewustzijn van dood en sexualiteit en van de strenge culturele 

taboes waarmee deze gebieden omgeven zijn. 

Er kan een sterke angst zijn voor eigen dood of die van anderen. Er is sprake van magisch 

denken: men denkt bepaalde zaken te kunnen manipuleren. De invloed van belangrijke 

anderen kan groot zijn en soms blijvend door hun voorbeelden, stemmingen, daden en taal 

als uitdrukking van hun zingeving. 

Sprookjes en verhalen kunnen de gevoelens ordenen, maar ze moeten wél met 

volwassenen gedeeld kunnen worden om te voorkomen dat beelden een eigen leven gaan 

leiden. Dat geldt zeker voor beelden op t.v. of film, waarbij deze voor waar gehouden 

worden en de eigen fantasie ongeremd een vlucht kan nemen en tot heftige emoties kan 

leiden. 

De overgang naar de volgende fase wordt gevormd door de wil van het kind te weten hoe 

de dingen zijn en hoe werkelijkheid en schijn onderscheiden kunnen worden. 

 

Stadium 2: Mythisch-lyrisch (6-12 jaar, soms ook adolescenten en volwassenen) 
Hierin worden de verhalen, overtuigingen en waarnemingen overgenomen, die 

symboliseren dat men tot een bepaalde gemeenschap behoort. Die overtuigingen, maar 

ook morele regels, attitudes en symbolen worden letterlijk opgevat. Verhalen vormen in 

dit stadium de belangrijkste manier om eenheid en waarde te verlenen aan de ervaringen. 

Maar er vindt geen reflectie plaats buiten de verhalen om. Men heeft vooral oog voor de 

détails ervan om samenhang te ontdekken. Mythische figuren krijgen menselijke 
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gestalten. Symbolen kunnen een grote ontroering oproepen, maar ook angst.  Het 

wereldbeeld is gebaseerd op het idee van wederzijdse eerlijkheid en rechtvaardigheid. 

De overgang naar het volgend stadium treedt in als de impliciete tegenstrijdigheid van 

gezaghebbende verhalen dwingt tot reflectie op de betekenissen daarvan (bv. 

scheppingsverhaal versus evolutietheorie). 

Er ontstaat de behoefte aan een persoonlijke relatie met een macht, die eenheid schept en 

de laatste werkelijkheid vertegenwoordigt. 

 

Stadium 3: Synthetisch-conventioneel (mn. adolescenten , maar ook volwassenen) 
       In dit stadium staat men aan allerlei invloedssferen bloot: gezin, school, werk,  

       leeftijdsgenoten, massamedia.  Het zingevingsdenken moet temidden hiervan een  

       samenhangende oriëntatie bieden. Het moet waarden en informatie tot een synthese zien  

       te brengen en één basis verschaffen voor de opvattingen en de identiteit die men heeft.  

       Men conformeert zich bij voorkeur aan verwachtingen en oordelen van belangrijke  

       anderen. Gezag wordt toegekend aan degenen die traditionele gezagsrollen bekleden en  

       om hun persoonlijkheid gewaardeerd worden, of aan een waardevol geachte groep,  

       waarmee men persoonlijke relaties heeft. De eigen identiteit is namelijk nog  

       onvoldoende ontwikkeld. Overtuigingen en waarden worden wel diep gevoeld, maar  

       stilzwijgend aangehangen. Ze worden als privé beleefd en worden nauwelijks met  

       anderen gedeeld of niet expliciet en systematisch doordacht.  Men zoekt antwoorden op  

       vragen als ‘waar vandaan, waarom en waartoe?’ Daarbij gaat men te rade bij de  
       invullingen die anderen er aan geven, bij voorkeur bij personen die men als autoriteit  

       beleeft en aan wier verwachtingen men graag wil voldoen. Maar ook ‘shopt’ men bij  
       allerlei levensovertuigingen om zo tot eigen antwoorden te komen, zonder dat dit een echt  

       samenhangend geheel vormt.  

 

       Verschillende levensopvattingen van anderen worden ervaren als verschillen in aard van  

       de personen. Persoonlijke mythen worden gecreëerd. Symbolen worden sterk verbonden  

       met het gesymboliseerde, ze zijn heilig en onaantastbaar. Elke twijfel daaraan wordt  

       gezien als een aanval op het heilige zelf, met wie een persoonlijke relatie mogelijk is.  

       Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk: een intieme relatie met het goddelijke wordt  

       juist afgedaan als onzin: “De mensen willen dat er meer is, daarom geloven ze”.  
 De overgang naar een volgende fase kondigt zich aan als men tegenspraken ontdekt  

 tussen belangrijke gezagsbronnen of als officiële leiders praktijken of beleid veranderen  

 die vroeger als heilig en onaantastbaar golden. Opgedane ervaringen en het kennismaken  

 met standpunten die leiden tot een kritische reflectie op de eigen overtuiging en waarden  

 maken de overgang mogelijk. Ook het verlaten van het ouderlijk huis is vaak een  

 belangrijke factor. 

 

 

5. Afsluiting en conclusie 

Grote verhalen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 

persoonlijke levensverhaal.
10

 Zij kunnen helpen bij het zoekproces van zin en 

betekenisgeving van eigen ervaringen, zij kunnen perspectief bieden en eigen ervaringen 

in een breder existentieel-historisch kader plaatsen. Voorwaarde is echter wél dat de 

verhalen ook aansluiten bij de fase van zingevingsontwikkeling waarin men zit. Waar 

deze aansluiting wordt gemist, blijft het verhaal zonder betekenis, voelt men zich niet 

verstaan m.b.t. het eigen levensverhaal en kan het verhaal zelfs averechts werken. 
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