
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren en hun  
religie, geloof, levensbeschouwing.   

Sinds anderhalf jaar ben ik lid van ICF 

Apeldoorn. In september jl. heb ik 

een presentatie gehouden over “de 

belevingscultuur van jongeren”.  In 

november 2012 rondde ik mijn theo-

logiestudie af aan de Fontys Hoge-

school af met als scriptie onderwerp 

“aanbevelingen voor een project over 

herdenken op middelbare scholen”.  

Hiervoor heb ik o.a. literatuur onder-

zoek gedaan naar de “belevingscul-

tuur van jongeren”. Op dit theore-

tisch kader heb ik mijn voordracht 

gebaseerd. Tevens heb ik het onder-

zoeksrapport van dr. Monique van 

Dijk erbij betrokken. Zij heeft eind 

2013 het vierde onderzoeksrapport 

van de Faculteit katholieke Theologie 

gepresenteerd. Daarin wordt verslag 

gedaan van enquêtes die zijn gehou-

den onder vmbo-, havo-en vwo leer-

lingen van diverse middelbare scho-

len in Nederland. De centrale vraag 

hierbij was “ hoe zijn jongeren bezig 

op het terrein van religie, geloof, 

levensbeschouwing en zingeving?  

De belevingscultuur van jongeren. 

De jongeren van nu tussen de 12-22 

jaar verschillen wezenlijk van de jon-

geren van twintig/dertig jaar (of nog 

langer) geleden. Ze groeien op in een 

postmodern tijdperk waarin normen, 

waarden, afspraken en gewoonten in 

snel tempo veranderd zijn en nog 

steeds veranderen. Toenemende 

individualisering is het kenmerk van 

onze tijd. 

Qua uiterlijk gedrag wordt de huidige 

YOLO generatie (you only live once) 

nogal eens gekenmerkt als ongeïnte-

resseerd en gebrek hebbend aan 

discipline. Maar dit zijn vaak de symp-

tomen van onmacht en diepere vra-

gen en hunkeringen naar kaders en 

veiligheid. Daar zijn zij zelf, maar ook 

vaak de volwassenen die met hen 

omgaan, zich niet altijd bewust van. 

De manier waarop ze overkomen 

hoeft niet overeen te komen met de 

manier waarop ze werkelijk zijn en de 

wereld om hen heen beleven. Wij 

kijken met onze waarden en normen 

gevormd in de jaren dat wij opgroei-

den en trekken daarbij onze conclu-

sies.  

De jongeren van nu hebben te maken 

met de paradox van de individualisa-

tie.  Deze kenmerkt zich door vrijblij-

vendheid, ongebondenheid en weinig 

kaders voor veiligheid. Brede toleran-

tie biedt ook geen bescherming. Elke 

omgeving waar zij zich in bevinden 

(school, kroeg, thuis, kerk) heeft zijn 

eigen regels. Daarbij leven zij in twee 

werelden: de online en de offline 

wereld. De onbegrensde online we-

reld is snel en vluchtig, toegankelijk in 

de anonimiteit van de eigen kamer. 

Het biedt de mogelijkheid om je daar-

in anders voor te doen dan in de ech-

te wereld. 

Daar waar de oudere generaties hun 

identiteit en cultuur uit gezin, school 

en kerk haalden, knutselen de yolo 

jongeren deze bij elkaar uit diverse 

bronnen zoals: opvoeding, opleiding, 
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televisie, internet, games, films, boe-

ken en de straat.  Zondervan & Prins 

spreken van de “doe het zelf cultuur” 

of bricoleurs (=knutselaars). De jon-

geren van nu moeten vooral keuzes 

maken in een ingewikkelde wereld, 

waarbij zij minder levenswijsheid 

opdoen in hun directe omgeving, 

maar zelf informatie zoeken (Google). 

Dit leidt niet zelden tot stress, ver-

warring, besluiteloosheid en uiteinde-

lijk geeft dit een beleving van onvrij-

heid (paradox). 

Jongeren en religie 

Twee ontwikkelingen zijn zichtbaar. 

Ze lijken het prima zonder religie af te 

kunnen (ontkerkelijking) en we zien 

nieuwe bewegingen, gebruiken en 

opvattingen ontstaan buiten de kerk 

om.  Toch blijkt uit het onderzoek van 

dr. M. van Dijk dat 34 % van de jonge-

ren zich zelf religieus of gelovig vindt. 

34 % zegt dat geloof ouderwets of 

achterhaald is, 17 % wil wel geloven 

maar zegt het op één of andere ma-

nier niet te kunnen. Ze vinden dat 

gelovig zijn zonder religie of kerkbe-

zoek kan. Uit eerder onderzoek kwam 

al naar voren dat God wordt gezien 

als een geest en kracht, niet als een 

persoon. Twee derde van de jongeren 

geeft aan te bidden. Ook in de nieu-

we religieuze bewegingen, die we 

zien ontstaan, wordt er een raam-

werk gemaakt van persoonlijke zinge-

ving. Men maakt een combi van reïn-

carnatie, God, Boeddha, karma, ufo’s, 

astrologie, tarot, wicca”. Er is een 

verschuiving zichtbaar van geloof 

naar zoekerschap. Men zoekt “de zin 

van het leven” (nog steeds) maar dan 

in het spirituele, de natuur en niet in 

de kerk.  De jongere van nu vindt het 

belangrijk dat ze blij zijn met zichzelf 

(93%), dat ze van het leven genieten 

(93%) en vrij en onafhankelijk zijn (91 

%) (bron: M. van Dijk).  Ook de reli-

gieuze identiteit sprokkelt men bij 

elkaar via internet, literatuur, lectuur, 

muziek, film en zelfs reclame. Ant-

woorden zoekt men in het alledaagse 

leven.  

Persoonlijke ervaringen 

Als (Rk) jeugdwerker is het voor mij 

belangrijk te zoeken hoe aansluiting 

te vinden met jongeren. Het durven 

loslaten van traditionele religieuze 

concepten is een uitdaging. Het is 

goed je te realiseren dat in tv-soaps, 

films, tijdschriften, muziek, TV en 

reclame jongeren kunnen leren om-

gaan met existentiële vragen. Cultu-

rele iconen als voetballers en pop-

sterren kunnen tot voorbeeld zijn. 

Kijk eens met deze ogen naar bij-

voorbeeld de reclame van Triodos 

bank of naar de Passion. Stille toch-

ten, gedachtenisbossen, bermmonu-

menten, oplaten van ballonnen of bij 

elkaar komen op de dag van de over-

ledenen om het glas te heffen. Haal 

er niet uw neus voor op. De religieuze 

dimensie in de leefwereld van de 

jongeren is anders dan de traditionele 

beleving in gevestigde religies. Jonge-

ren hebben religieuze ervaringen op 

een eigentijdse manier. Wil je die 

jongeren bereiken, wees dan authen-

tiek (zij zijn nieuwsgierig naar jou), 

heb kennis van hun belevingswereld 

en schuw de online wereld niet.  Ga 

met hen de zoektocht naar de zin van 

het leven aan in het vertrouwen dat 

het hogere en heilige zich als vanzelf 

openbaart. Heb respect voor hun 

gevoelens, woorden en vormen die zij 

aan hun zoektocht geven. Vertrouw 

erop dat God “knutselt” ook in nieu-

we vormen.  

 

Mariska Litjes 

 

      ationale  

Conferentie 2015  
in Breda 
In het Besturen Convent van 8 no-

vember 2014 hebben de vertegen-

woordigers van de afdeling Breda 

bericht over de voorbereiding van de 

Nationale Conferentie 2015.  

Het thema is “de Zorg en / in het 

christelijk perspectief”. Als eerste 

inleider is al vastgelegd Dr. Jan Jans,  

associate professor ethiek aan de 

Faculteit Katholieke Theologie in Til-

burg en vaste gastdocent aan univer-

siteiten in Zuid Afrika en Groot Brit-

tannië. Als co-referent is benaderd 

mevr. Maricia Smits, verpleegkundige 

en beleidsmedewerkster van Reliëf, 

die op deze datum ook beschikbaar 

is.  Het definitieve programma volgt 

nog. De conferentie zal besloten 

worden met een korte vesperdienst 

in de Laurenskerk. De voorzitter van 

ICF Nederland, ds. Aline Barnhoorn 

heeft haar medewerking al toege-

zegd. 

De conferentie zal worden gehouden 

in Mariëndal, een grote ontvangstzaal 

van de  Protestantse Gemeente Gin-

neken, naast de Laurenskerk aan 

Duivelsbruglaan in Breda.  Er is zeer 

ruim parkeergelegenheid in de on-

middellijke nabijheid. De stadsbus 

vanaf Centraal NS station naar Ginne-

ken stopt hier ook. 

Zoals gebruikelijk staat de Conferen-

tie ook open voor gasten van de le-

den. Over de aanmelding volgt nader 

bericht in een volgende editie van 

Mededelingen. De afdeling Breda 

stelt, dat de kosten per deelnemer 

niet boven de Euro 40 zullen uitko-

men.  
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oe heurt het eigenlijk?  

Het SCP publiceerde een rapport over 

de tweedeling in de samenleving. 

Hoog- en laagopgeleiden, elite en 

klootjesvolk, SP en D66, zeg maar. 

Dat is natuurlijk voor het gemak, 

want ook Emile Roemer mag zich 

rekenen tot de elite, de witte mannen 

van boven de 50, die invloed uitoefe-

nen op hoe de samenleving er uit 

ziet. ICF-leden zullen zich herkennen 

in de waarden van de elite. Wij zijn de 

mensen die tevreden zijn over hoe de 

zaken in ons landje geregeld zijn. 

Natuurlijk maken we ons weleens 

ergens zorgen over, maar er is al lan-

ge tijd geen oorlog, iedereen heeft 

wel te eten, de economie staat er 

toch ook niet zo heel erg beroerd 

voor en we krabbelen al aardig uit de 

crisis omhoog. Nou dan?  

Toch is er in het land grote ontevre-

denheid. Veel mensen hebben het 

gevoel aan de kant te staan, niet mee 

te tellen, te worden vergeten. Er zijn 

te veel berichten over het grote 

graaien van de rijken en de strenge 

straffen voor vergissingen van de 

armen, de macht van ziektekosten-

verzekeraars en woningcorporaties. 

We zien de respectloosheid waarmee 

directeuren zichzelf alsmaar hogere 

salarissen toekennen terwijl ze aan 

de andere kant mensen ontslaan 

omdat er moet worden bezuinigd.  

Aan de andere kant kunnen politici en 

directeuren het bijna niet goed meer 

doen. Ze zijn per definitie verdacht en 

als je ziet welke toon sommige jour-

nalisten menen te kunnen aanslaan, 

dan lijkt de elite een vogelvrij mik-

punt van alle onvrede en ontevre-

denheid die je maar kunt bedenken.  

 

Lomp en dom met modder gooien, 

lijkt het soms. 

In de tijd van de reformatie noemde 

de elite het opstandige klootjesvolk 

schouderophalend ‘geuzen’. Dat wa-

ren mensen met wie je geen rekening 

hoefde te houden, die waren gewoon 

te lomp en te dom. De geschiedenis 

heeft geleerd dat daar toch ook een 

andere kant aan zat. 

De ontevredenheid heeft veel gezich-

ten. Er zit een kant aan die heel goed 

te begrijpen is. Getuige de boven-

staande voorbeelden lijkt het er op 

dat de elite geen moreel kompas 

hanteert. Daarmee verliezen over-

heid en maatschappelijke instituties 

hun betrouwbaarheid en hun moreel 

gezag. Ze voeden daarmee de hou-

ding van wantrouwen, die ten grond-

slag ligt aan de ontevredenheid en 

verongelijktheid.  

Hebzucht is eigen aan mensen, hoog- 

laagopgeleid. Maar dat de een die 

zucht zo schaamteloos de vrije loop 

mag geven en de ander de broekriem 

moet aanhalen, dat ondermijnt de 

saamhorigheid. Oude mensen moe-

ten vandaag de dag naar de rechter 

stappen, omdat ze afhankelijk zijn 

van de zorg die hen wordt afgeno-

men, terwijl anderen zich decadent 

afvragen: ‘hoe heurt het eigenlijk?’ 

Geloofwaardigheid gaat ons als ICF-

leden aan. Met de C in onze naam 

willen we waarden belichamen die 

mensen met elkaar verbinden. Ver-

trouwen en respect zijn daarvoor een 

eerste voorwaarde. 

Het is advent en we gaan naar Kerst 

toe. Tijd waarin die waarden overal 

onder woorden worden gebracht. 

Jezus, die onder erbarmelijke om-

standigheden ter wereld komt, omdat 

er voor hem geen plaats is in de her-

berg, wordt bezocht door herders en 

koningen. De koningen buigen en 

brengen geschenken. De herders 

vertellen het verhaal verder. Zo heurt 

het eigenlijk. Op aarde zoals in de 

hemel. 

 

Vrede op aarde, voor alle mensen van 

goede wil!  

  

 

 

 

 

 

 

HET HOOFDBESTUUR 

WENST IEDER EEN ZALIG EN 

VROLIJK KERSTFEEST TOE. 
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            en warme jas.  

Voor mantelzorgers.   

Hieronder twee dagboeknotities af-

komstig uit mijn boek 'Een warme jas' 

dat dit najaar verscheen bij Forte 

Uitgevers in Baarn. Het is een licht en 

optimistisch boek voor mantelzorgers 

dat hen de warme jas biedt, die ze 

zelf zijn voor een ander. In het boek 

behandel ik 7 thema's waar alle man-

telzorgers vroeg of laat mee te maken 

krijgen. Via korte gedichtjes, spreu-

ken, vragen, stellingen, stukjes uit 

interviews neem ik de lezers mee 

door het thema. Ook geef ik via de 

dagboeknotities een inkijkje in hoe 

het er bij ons thuis aan toe gaat met 

het mantelzorgen voor oud-politicus 

(CDA) Willem Aantjes. 

Het boek kost € 17,95 en is in de 

boekhandel verkrijgbaar. 

DAGBOEKNOTITIE 

maart 2014 

'Kracht naar kruis' was (en is) een 

bekend gezegde in de protestantse 

wereld waarin Wim en ik zijn opge-

groeid. Het betekent dat God mensen 

soms zware beproevingen oplegt, 

maar tegelijkertijd mensen ook de 

kracht geeft om die te dragen. Ik 

moet er vaak aan denken als ik men-

sen hoor praten over de draagkracht 

en de draaglast van mantelzorgers. 

Idealiter zijn last en kracht in balans, 

maar de praktijk leert dat het vaak 

niet zo is. Ik praat er met Wim over. 

Hij zegt: 'God heeft geen andere han-

den dan onze handen'. Dat is een 

uitspraak die bekend is geworden 

dankzij de Duitse theologe Dorothee 

Sölle (1929-2003), die Wim persoon-

lijk heeft gekend. Mantelzorgers 

wachten wellicht op een stuk of wat 

van die handen die helpen om de 

balans tussen kracht en kruis in hun 

leven te herstellen. 

DAGBOEKNOTITIE 

april 2014 

Kwetsbaarheid en autonomie: het is 

laveren tussen die twee. Neem ik 

Wim dit of dat uit handen of laat ik 

hem er zelf mee aanrommelen? 

Wacht ik tot hij uit zichzelf besluit dat 

een of ander hulpstuk beslist noodza-

kelijk is of dring ik aan op een besluit? 

Alles wat met techniek te maken 

heeft, geeft Wim graag uit handen. 

Zijn iPad updaten of er een back-up 

van maken, de rookmelder testen, 

kleine reparaties uitvoeren, foto's 

ordenen en opslaan, de communica-

tie met de trombosedienst onder-

houden via een digitaal logboek, 

webwinkelen: hij is blij dat ik het voor 

hem doe. Hij zou het allemaal wel 

kunnen, maar het zou zoveel energie 

kosten. Die heeft hij niet. En dan zou 

ik het hem met veel geduld moeten 

leren. Zoveel geduld heb ik niet. Het 

doet de sfeer in huis een hoop goed, 

dat we over deze dingen geen discus-

sie hoeven te hebben. Verder laveren 

we tussen de klippen door en hoop ik 

van harte dat Wim geen nieuwe 

smartphone wil of behalve een Twit-

ter- ook nog een Facebookaccount. 

 

Ineke Ludikhuize 
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               nderscheiding verdiend? 

In een grijs verleden is er ooit een 

speld ontworpen en gemaakt om ICF 

leden die dit verdienen wegens jaren-

lang lidmaatschap en bestuurlijke 

activiteit hiermee te decoreren. In 

enkele afdelingen zijn deze spelden al 

eens uitgereikt aan mensen die al 25 

of meer jaren lid waren. Ik weet het 

zeker van de afdeling Utrecht en Bre-

da. In het Hoofdbestuur is hier ooit 

eens over gesproken en zijn er crite-

ria bedacht. Met hulp van toenmalig 

hoofdbestuurslid Maarten van den 

Oord is er een reglement  opgesteld 

waarin deze criteria zijn vervat. Het 

hoofdbestuur heeft dit reglement 

vastgesteld in 2007. Om te voorko-

men dat het een stil document wordt, 

zal het op de website geplaatst wor-

den. Maar we plaatsen het nu ook in 

dit nummer van Mededelingen, zodat 

ieder er kennis van kan nemen. Wel-

licht vindt u dat er in uw afdeling ook 

iemand voor in aanmerking komt. 

Dan kunt u contact opnemen met de 

secretaris van het Hoofdbestuur,  

Jelle Feitsma. 

 

 

DECORATIEREGLEMENT 

VOOR ICF NEDERLAND   

Inleiding.   

Sedert geruime tijd kent ICF Neder-

land een onderscheiding in de vorm 

van een speld, die uitgereikt wordt 

aan leden en oudleden van ICF die 

zich op bijzonder verdienstelijke wijze 

hebben ingezet voor hun plaatselijke 

afdeling of voor ICF Nederland, en 

gedurende een aantal jaren lid waren 

van ICF. Tot op heden is nimmer vast-

gelegd op grond van welke eisen een 

dergelijke onderscheiding aan iemand 

wordt uitgereikt. Dit reglement is een 

poging daar een uniforme gedrags-

wijze voor vast te stellen.   

Reglement   

1. International Christian Fellowship 

Nederland (ICF Nederland) kent een 

onderscheidingsteken in de vorm van 

een speld, waarvan ontwerp en uit-

voering door het bestuur worden 

vastgesteld.   

2.  De betreffende onderscheiding 

wordt uitgereikt aan leden en oudle-

den van ICF Nederland die zich geheel 

belangeloos, gedurende een lange 

periode en op bijzondere wijze voor 

ICF Nederland en/of de plaatselijke 

afdeling van ICF Nederland hebben 

ingezet.   

3.  De periode gedurende welke een 

lid zich dient te hebben ingezet voor 

ICF Nederland, dan wel lid moet zijn 

geweest van ICF Nederland bedraagt 

ten minste vijftien jaar. Daarnaast 

moet een lid ook binnen de afdeling 

bestuursfuncties aanvaard hebben en 

door zijn/haar inbreng in de bijeen-

komsten een bijzondere plaats bin-

nen de afdeling hebben ingenomen.    

4.  De betreffende afdeling, dan wel 

ICF Nederland draagt personen voor 

die in aanmerking zouden komen 

voor een dergelijke onderscheiding, 

waarbij de hierboven genoemde uit-

gangspunten in acht dienen te wor-

den genomen.   In bijzondere geval-

len kan hiervan worden afgeweken in 

overleg met het bestuur van ICF Ne-

derland.   Indien een persoon door 

het bestuur van ICF Nederland wordt 

genomineerd voor een onderschei-

ding dient hij/zij gedurende een lange 

periode bestuursfuncties op landelijk 

niveau te hebben bekleed.   

5.  Het bestuur van ICF Nederland 

besluit tot uitreiking van de onder-

scheiding, waarbij het voorstel van de 

betreffende afdeling wordt gevolgd, 

tenzij de uitgangspunten van dit re-

glement niet in acht zijn genomen.   

6.  De uitreiking geschiedt bij voor-

keur in een vergadering van de afde-

ling die de persoon heeft voorgedra-

gen door de voorzitter van ICF Neder-

land.   

7.  Het bestuur zal een register aan-

leggen en bijhouden van gedecoreer-

den.   

8.  De kosten van de onderscheiding 

zijn voor rekening van ICF Nederland.   

9.  In bijzondere omstandigheden kan 

van dit reglement worden afgewe-

ken. Utrecht, maart 2007. 

 

 

 

 

            uitenlandse contacten 

In het Besturen Convent is door de 

afdeling Hilversum de vraag gesteld 

wat de I van ICF Nederland nog voor-

stelt. Als je iets zoekt op internet in 

dit verband vind je niets wat op onze 

ICF lijkt, zo werd gesteld. Kunnen we 

met behoud van de letters er niet een 

andere betekenis aan geven. Daar zijn 

veel voorbeelden van. De ANWB, de 

VPRO hebben hun naam en afkorting 
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gehouden, maar een andere beteke-

nis er aan gegeven.  Zelfs de Konink-

lijk Notariële Broederschap heeft zijn 

naam  veranderd in Kon. Notariële 

Beroepsvereniging, dus met behoud 

van de lettercombinatie KNB. Zou dat 

voor ICF ook kunnen? Dus bijvoor-

beeld de ICF lezen voor Interkerkelijk 

Christian Fellowship? 

Er werden natuurlijk ook bezwaren 

onder woorden gebracht. We hoeven 

ons toch niet van onze wortels los te 

snijden. Bij het Zestig jarig bestaan in 

2012 heeft de afdeling Amsterdam 

pogingen gedaan om internationale 

contacten te maken. Er zijn wel con-

tacten per e-mail geweest met orga-

nisaties in Engeland en Frankrijk. 

Maar zij geven aan dat ze anders zijn 

dan de oorspronkelijke ICL. Lord Grif-

fiths of Fforestfach schreef aan Henk 

van Bueren:  

 

ICL/ICF as it was originally established 

no longer exists. We have an organi-

sation which is now called Christian 

Responsibility in Public Affairs, which 

is different from ICL/ICF. We hold 

occasional dinners  (suppers in Lon-

don) and an annual Advent Carol 

service to which between 400 – 500 

people attend”. 

Uit Frankrijk kwam een vergelijkbaar 

bericht van een organisatie in Parijs. 

Zij hadden nog contact met de Engel-

se groep, De groep in Parijs wist niets 

van andere groepen in Frankrijk. Zelf 

zijn ze met ongeveer 150 leden die 

maandelijks ontbijt met Bijbelstudie 

hebben, onder leiding van een Rk 

priester en een protestantse theo-

loog. Eens per drie maand hebben zij 

een interreligieuze dialoog met jood-

se of islamitische gesprekspartners. 

 

In het Besturen Convent is afgespro-

ken dat we nog niets aan naam of 

lettercombinatie veranderen, maar 

dat afdelingen die dat willen zelf con-

tact kunnen opnemen met deze bui-

tenlandse groepen. Daarvoor zijn de 

volgende adressen te gebruiken: 

Voor Engeland:  

dalbyd@eu.idb.gs.com namens Lord 

Brian Griffiths 

Voor Frankrijk:  

norbertducrot@voila.fr  

In Duitsland is ook een organisatie  

met de naam Christen in Verantwor-

tung actief, maar daar is niet meer 

een adres van bekend. 

Als u contact zoekt en krijgt, laat het 

dan even weten aan de redacteur 

Mededelingen.  

Succes ermee. 

 

Henk Berflo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        oorproefje? 

De afdeling Breda heeft het afgelo-

pen jaar 2014 de Zeven Werken van 

Barmhartigheid als leidraad  voor het 

jaarprogramma gebruikt. De inleidin-

gen en gesprekken hierover hebben 

ook geleid tot het thema voor de 

Nationale Conferentie 2015:  “De  

Zorg in / en het christelijk perspec-

tief”. Als voorproefje  hierop treft u 

hierbij de lezing die Hennie Hoede-

maker heeft gehouden voor deze 

afdeling Breda. Hoedemaker is fysio-

therapeut met een theologische 

scholing. 

 

De         werken van 

barmhartigheid  
 

Deze lezing gaat over de zeven gees-

telijke werken van barmhartigheid.  

Geestelijk staat hier tegenover – of zo 

u wilt náást – materieel. 

Dat dit twee (radicaal) verschillende 

dimensies zijn wil ik verduidelijken 

aan de hand van één van de zeven 

geestelijke werken van barmhartig-

heid, namelijk het ‘troosten van be-

droefden’, omdat troost zowel een 

materiële als een geestelijke of spiri-

tuele dimensie heeft. 

Dit verhaal over troost en het onver-

mogen van troosten is een filosofi-

sche benadering over de psychosocia-

le aspecten ervan. 

Het is opvallend dat het bij de werken 

van barmhartigheid vooral gaat om 

het bieden van praktische hulp. Hon-

gerigen voeden, dorstigen laven, 

naakten kleden, vreemdelingen her-

bergen,  zieken verzorgen, gevange-

nen bezoeken, doden begraven. Het 

gaat in het evangelie kennelijk over 

een maatschappij waarin deze dingen 

niet maatschappelijk georganiseerd 

zijn. ‘Dorst lijden’  of ‘naakt moeten 

rondlopen’ -  in de woestijn -  komt in 

onze cultuur en ons klimaat niet voor. 

In de andere ‘werken van barmhar-

tigheid’ wordt vaak professioneel of 

via vrijwilligers voorzien; voedsel-

bank, vluchtelingen hulp, medische 

zorg, gevangenenzorg en –bezoek, 

begrafenisondernemingen.  

Deze praktische hulp van ‘barmhar-

tigheid’ lijkt tegenwoordig hiermee 

vooral maatschappelijke hulp te zijn 

geworden.  

Jezus vraagt volgens het evangelie 

van Mattheüs – in een andere maat-

schappij als de onze – deze werken te 
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doen in Zijn naam. Sterker nog als 

een vreemdeling opneemt, neem je 

Christus zelf op. Daarmee dien je 

God, het is volgens de evangelische 

boodschap dus een godsdienstig 

werk, waar het in onze maatschappij 

een sociaal en gemeenschappelijk 

werk wordt geacht te zijn. Dit tekent 

wellicht het ‘anonieme accent’ van de 

hedendaagse religie, zoals in de vori-

ge ICF-bijeenkomst ter sprake kwam. 

Maar bij de praktische zorg van de 

‘werken van barmhartigheid’ hoort 

nog iets: de intentie en zorgvuldig-

heid, waarmee deze werken verricht 

worden. Professionele hulp waar-

borgt niet automatisch een menslie-

vende betrokkenheid of de nodige 

zorgvuldigheid. Het kunnen namelijk 

ook louter economische beweegre-

denen zijn of imago aangelegenhe-

den, die de klassieke barmhartige 

werken motiveren.   

Kennelijk was ook in de middeleeu-

wen al duidelijk, dat er naast de 

‘praktische werken van barmhartig-

heid’ ook sprake dient te zijn van een 

diepere dan louter praktische laag en 

een andere dimensie. 

Er zijn namelijk ook nog zeven geeste-

lijke werken van barmhartigheid, 

minder hand en spandiensten, meer 

het lenigen van zielenleed met een 

meer psychosociaal karakter: 

1) zondaars vermanen 

2) onwetenden onderrichten 

3) bidden voor levenden en overle-

denen 

4) goede raad geven in moeilijkheden 

5) bedroefden troosten 

6) onrecht geduldig lijden 

7) beledigingen vergeven 

Allemaal kwaliteiten en uitingen van 

intermenselijke  betrokkenheid in 

maatschappelijk verkeer, die tevens 

iets van het persoonlijke karakter van 

de beoefenaar ervan vragen. Vaak 

beslaan deze werken tegenwoordig 

ook het terrein van professionals, 

zoals bijvoorbeeld in het werk van 

rechters, leraren en onderwijzers, 

geestelijke begeleiders en pastores, 

ouders, psychologen en therapeuten. 

Daarbij is een specifieke beroepsatti-

tude nodig, waarbij men ervan uit 

gaat dat deze aangeleerd kan wor-

den. 

 

Maar dan nog ………… er blijft om het 

authentieke karakter van de werken 

van barmhartigheid te behouden nog 

iets over, iets extra’s, meen ik, dat 

heeft te maken met ‘tact’ en een non-

verbaal invoelend vermogen.  

Dat wil ik duidelijk proberen te ma-

ken aan de hand van ‘bedroefden 

troosten’. 

Ik denk namelijk niet dat je afstande-

lijk beroepsmatig of ‘professioneel’ 

kunt troosten. Troost vraagt iets van 

de trooster zelf, de trooster moet als 

mens ten minste geraakt zijn door het 

leed of het verdriet en moet ook non-

verbaal een nabijheid of geborgen-

heid kunnen bieden, waarin de ander 

kan transformeren. 

Troost is ambigu, maar heeft ook de 

reputatie een restauratieve functie te 

kunnen vervullen om geluk te herstel-

len. 

Cornelis Verhoeven noemt troosten 

een vluchtige vriendendienst van 

voorbijgaande aard of is op zijn best 

een filosofisch literair genre; het is 

niet troostend om de realiteit om te 

smelten of te overmeesteren. Inder-

daad is troost niet troostend wanneer 

het alleen een poging is om verdriet 

en leed te verklaren of te beredene-

ren. 

Mensen kunnen ontroostbaar trouw 

zijn aan een gemis of aan geleden 

verlies, zonder dat dit nostalgie of 

melancholie is. Soms is het verdriet 

zo heftig en het leed zo intens, dat er 

voor troost geen plaats lijkt te zijn. 

Dan wordt troost afgewezen. Rachel 

wil zich niet laten troosten voor het 

verlies van haar kinderen, die ver-

moord zijn door Koning Herodes in 

Bethlehem, omdat zij er niet meer zijn 

(Mt. 2,18). 

Is troost dan een eiland vol illusie in 

een zee van weemoed waar melan-

cholici hopeloos aan land proberen te 

komen of is troost een solide baken in 

de woelige wateren van ieders le-

venszee? 

Ik denk wel degelijk dat troost een 

omkering kan betekenen en existen-

tieel zingevend kan zijn. Maar dan 

moet het begrip ‘troost’ genuanceerd 

worden. 

In het dagelijks taalgebruik wordt met 

het Nederlandse ‘troost’ geen onder-

scheid gemaakt tussen troost als pas-

sief comfort en troost als actieve ver-

troosting. In de Engelse taal kent men 

‘comfort’ als troost, gemak en com-

fort en ‘consolation’ als vertroosten. 

Het Van Dale woordenboek onder-

kent bij ‘troost’ verzachting, leniging 

van smart of droefenis en vertroos-

ten. Hierbij lijk het ook te gaan om 

twee verschillende soorten troost: 

Ik zou onderscheid willen maken in 

‘passieve object-troost’ en ‘actief 

vertroosten’ 

* object-troost: 

hieronder versta ik dan het vergroten 

van comfort als passieve vorm van 

troost dat ‘vertroosten’ lijkt te ver-

vangen, zoals bijvoorbeeld troost-

shoppen, dat als surrogaat middel het 
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gevoel van een groter gemis wil voor-

komen of de troost van drank dat een 

verdriet wil verdrinken. 

Deze passieve object-troost kan als 

een variabele positie gemarkeerd 

worden op een graduele schaal tus-

sen ongemak en gemak.  Deze object-

troost lijkt een product te zijn van 

hedonische adaptatie (Frederick, S. 

and Loewenstein, G.). Het comfort 

welke object-troost biedt, verschaft 

afname van intense negatieve gevoe-

lens. Kenmerkend voor object-troost 

is bovendien de geringe individuele 

inspanning welke men zich behoeft te 

getroosten om zich beter te voelen. 

Al met al, mijns inziens, redenen om 

deze vorm van troost te benoemen 

en te onderscheiden als een passieve 

object-troost. 

 

Actieve troost: hieronder wordt dan 

verstaan ‘vertroosten’ als actieve 

vorm van troost, die een transforma-

tie in de gemoedsbeweging bewerk-

stelligt. ‘Vertroosten’ is troosten als 

menselijke interactie. 

Bij intens en ontwrichtend verdriet en 

existentieel lijden voldoet object-

troost niet meer en wordt dit als sur-

rogaatoplossing afgewezen. Het ver-

driet blijft als een intense emotie 

heersen zoals bij Rachel. 

Bij ‘vertroosten’ dient er een perspec-

tiefwisseling op te treden; actieve 

troost dient verdriet te transforme-

ren naar geluk. 

In een Zweeds psychosociaal troost-

model wordt ‘een uitzonderlijke di-

mensie’ als belangrijke boodschapper 

van troost genoemd. 

Waar voor het lenigen en verzachten 

van alledaags ongemak allerlei mate-

riële zaken voor voldoende passieve 

object-troost zorgen is er voor dieper 

en ingrijpender verdriet een uitge-

breidere dimensie boodschappers van 

troost nodig. 

(Norberg, A., et al. 2001). 

 

Binnen deze ‘uitzonderlijke dimensie’ 

vallen: schoonheid, goedheid, licht, 

leven en liefde. Ook is ‘hoop’ een 

transformerend moment van troost 

(Söderberg, A., Gilje, F., Norberg, A., 

1999). Daarnaast wordt religie ge-

noemd als een boodschapper van 

troost.  

Het transformeren van ontwrichtend 

verdriet naar troost vraagt om een 

verandering van richting in de wen-

sen en verlangens van buiten naar 

binnen, van anderen naar jezelf, van 

nadruk op verleden en onbegrensd 

heden naar heden en toekomst en zij 

vraagt om te eindigen in een even-

wichtige balans tussen beide uiter-

sten. 

Voorwaarden voor vertroosten is 

naast het empathisch vermogen van 

de trooster. Daarnaast dient de ‘lij-

dende partij’ open te staan voor 

troost. 

Ook de mate, waarin gelijkgestemd-

heid en consensus tussen trooster en 

degene die getroost wordt, wordt 

toegelaten, is belangrijk en of die 

troost ontstaat.  

Wanneer er een affectieve transfor-

matie plaats vindt van verdriet naar 

vreugde op zowel fysiek, intellectueel 

als sociaal terrein ten gevolge van 

troost, dan kan men spreken van een 

bestendige en duurzaam positieve 

uitwerking van troost. Wordt de 

troost louter intellectueel en niet 

tevens fysiek affectief ervaren en 

sociaal gecommuniceerd middels een 

nieuw gedragspatroon, dan kan men 

vaststellen dat dergelijke troost 

schraal is, want – om met Cornelis 

Verhoeven te spreken – ‘het troost 

niet om de realiteit uitsluitend ver-

baal om te smelten of te overmeeste-

ren’. 

Henny Hoedemaker 

ICF Breda 
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