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Recht doen aan de onverwachte diepte van mensen 

Een interview met Ton Jorna, universitair hoofddocent 

‘Het werk van een geestelijk verzorger is recht doen aan de onverwachte diepte van mensen’ 
  
Geestelijk verzorgers of geestelijk begeleiders zijn speciaal opgeleid om met 
mensen over levensvragen en zingeving te spreken. Voor veel zorg- en 
welzijnsmedewerkers is het onduidelijk hoe een geestelijk begeleider is opgeleid 
en wat hij te bieden heeft. Ton Jorna leidt studenten op tot humanistisch 
geestelijk begeleider en schreef daarover onlangs het boek ‘Echte Woorden’. 
 

Mariëlle Cuijpers sprak met hem en verkende welke bagage deze beroepsgroep meekrijgt en wat zij 
voor mensen kunnen betekenen. 
 
Jorna houdt van prikkelen en wakker schudden. Zo stelt hij dat de rol van geestelijk begeleiders 
luidt: ‘Recht doen aan de onverwachte diepte van mensen in plaats van ze in te passen in 
behandelplannen.’ Volgens Jorna vraagt dit om een kritische houding ten opzichte van de huidige 
afrekencultuur die mensen herleidt tot concepten en vastzet in structuren. Vijf vragen aan deze 
Utrechtse universitair hoofddocent die vindt dat ‘geestelijke verzorging de kunst is van het 
vroedvrouw zijn.’ 
 
Waarover spreekt een geestelijk begeleider met mensen? 
Geestelijk begeleiders spreken met mensen over levensvragen en levensthema’s. Al heb ik het 
liever over levensprocessen. Iedereen komt in het dagelijks leven dingen tegen die van belang 
kunnen zijn. Het is goed om daar bij stil te staan: Wat is er? Wat is het wat er met mij gebeurt? 
Mensen kunnen denken: ‘Wat ik tegenkom daar heb ik niet om gevraagd, dat heb ik niet bedacht.’ 
Ik vind het belangrijk dat mensen nagaan wat het is wat er met ze gebeurt, wat het je zou kunnen 
zeggen. Het leven zie ik als in potentie zinvol: Iedereen krijgt hoe dan ook te maken met 
levensprocessen en daar kán zin in vervat zijn. 
 
Voor een deel kunnen en moeten mensen levensprocessen zelf meemaken en doormaken, het is je 
eigen leven. De begeleider is er niet om de cliënt op sleeptouw te nemen. Echter, leven vindt 
plaats in relatie, de ander is belangrijk, zowel als obstakel als geschenk. Als het bijvoorbeeld gaat 
om schaamte dan is de ander in eerste instantie een obstakel, je schaamt je voor de ander Je kunt 
echter ook ontdekken dat de ander een geschenk kan zijn. In contact met een geestelijk begeleider 
als de ander kun je mogelijkheden gaan zien en hoef je niet in je eigen cirkeltjes bezig te blijven. 
 
Daar waar het leven vastzit, zijn er mogelijkheden dat het tot ontwikkeling kan komen. Juist in 
thema’s als schaamte, schuld, eenzaamheid, daar zit dynamiek in. Dat is een paradox. Deze 
thema’s neigen ernaar om vast te blijven zitten in mensen, terwijl er juist als ze in beweging komen 
er iets kan gebeuren. Veel mensen leven hun leven als overleven, in plaats van dat ze tot leven 
komen. Ze houden het leven onder controle, om goed over te komen. Ze gaan zichzelf uit de weg 
en honoreren niet wat het leven hen te zeggen heeft door de dingen die gebeuren. Zoals ik eerder 
al zei: het leven is in potentie zinvol maar je moet het wel ontdekken. Je hoeft bij mensen het 
praten over ingewikkelde thema’s niet op te zoeken, maar daar waar het zich aandient kan de 
geestelijk begeleider een rol spelen. 
 
Over welke kwaliteiten moet een geestelijk begeleider beschikken? 
Allereerst is de persoon van de werker belangrijk, je moet ook uit eigen ervaring weten waar het 
over gaat. Dat kun je niet alleen uit boeken leren. Ik heb het daarom met studenten over hun eigen 
levensvragen en levensthema’s. Hoe ga je daarmee om in je eigen dagelijkse leven en hoe ga je er 
als toekomstig geestelijk begeleider mee om richting anderen? Het is dus belangrijk dat studenten 
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hun eigen leven betrekken bij de opleiding tot geestelijk begeleider. Je eigen leven is een 
katalysator om dingen te leren herkennen bij anderen. 
 
Geestelijk begeleider is de kunst van het vroedvrouw zijn. De kunst om in een gesprek te 
bevorderen dat de ander kan uiten waar hij vol van is. Het is waardevol voor mensen indien ze in 
contact kunnen zijn met een ander die hen hoort. De ander die ziet wie je bent - die beaamt wie je 
bent. Dat is dus een paradox, dat de geestelijk begeleider je laat zien wie jij bent. Je hebt elkaar 
iets te bieden. Dit is de opgave voor de geestelijk begeleider, om het gesprek zo te laten verlopen. 
 
Van het begin tot het einde maakt de geestelijk begeleider deel uit van wat er in het gesprek 
gebeurt, in relatie met de ander. Daarbij speelt ongewisheid een rol en daar moet je mee om 
kunnen gaan. Soms vraagt een student, ‘hoe kan ik een gesprek leren voeren zonder dat er spanning 
is?’ Maar die spanning moet er juist inzitten. Je kunt pas in contact komen met de ander wanneer er 
ongewisheid in mag zitten. 
 
Het gaat erom dat een geestelijke begeleider in staat is tot wederkerige gespreksvoering. Als je als 
geestelijk begeleider van te voren bedenkt wat je gaat zeggen, dan zit er een strategische 
component in. Dan zie je het verhaal van de cliënt als een pakketje. Een strategisch gesprek moet 
soms ook gevoerd worden, maar dat is niet wat een geestelijk begeleider zou moeten doen in 
gesprek met een ander. 
 
Een geestelijke begeleider dient in staat te zijn een gesprek met tussenruimte te voeren. Er is 
ruimte van beide kanten om het gesprek een eigen verloop te geven en dat betekent dat de 
uitkomst verrassend kan zijn. Niet één van beide partijen is in bezit van het gesprek en bepaalt 
waar het over gaat. Uit het gesprek komt de ontdekking voort dat een open gesprek mogelijk is met 
een ongewisse uitkomst. Daar gaat de titel van mijn boek over. Echte woorden zijn woorden die uit 
de diepte van mensen komen. ‘Dit ben ik’, ‘Zo zie ik het’. 
 
Heeft geestelijke begeleiding te maken met spiritualiteit? 
Spiritualiteit is een containerbegrip. In mijn boek zeg ik erover dat spiritualiteit is: je eigen leven 
serieus nemen en zien dat ieder mens in potentie een diepte in zich heeft. Ontdek je die diepte en 
ga je daarmee aan de slag, dan wordt het een kwaliteit ten dienste van de wereld. Dat is een 
dynamisch proces. Spiritualiteit is subjectief maar heeft ook persoonsoverstijgende dimensie, vooral 
als je het leven aangaat. In mijn boek gebruik ik twee trefwoorden, ‘diepte’ en 
‘persoonsoverstijgend’. Als je de gebeurtenissen in je eigen leven bij jezelf toelaat en doorleeft 
komt de ander in beeld. Je ontdekt dat je deel uitmaakt van een groter leven, de werkelijkheid 
wordt dan ruimer. Bij mensen die daaraan behoefte hebben moet een geestelijk begeleider zo’n 
proces kunnen begeleiden. 
 
Kunnen vrijwilligers geestelijke begeleiding bieden? 
Vrijwilligers die dit werk doen zullen veelal een sterke motivatie hebben en dit werk doen vanuit 
hun eigen biografie en hun levenswijsheid kunnen inbrengen. Het brengt echter het risico met zich 
mee van ‘wij zijn lotgenoten’, dat biedt herkenning en luisteren, maar het ontbeert het verschil, 
het inzicht van wat er nu wel gezegd kan worden wat misschien eerder niet uitgesproken kon 
worden. Dat moet dan wel geleerd worden. 
 
Wat kan de geestelijk begeleider voor ouderen betekenen? 
Ouderen hebben veel levenservaring en kunnen behoefte hebben zich uit te spreken. Niet iedereen 
weet dat die mogelijkheid er is, om zinvol over levenservaringen te kunnen praten.  
In de maatschappij werken we veel met vaste betekenissen. De oudere kan zo het gevoel krijgen 
dat hij niet meer belangrijk is. Of iemand kan veel verlies te verwerken krijgen. Door te spreken 
met een geestelijk begeleider kan een oudere ontdekken dat hij niet aan de leiband van de 
maatschappij hoeft te lopen. Dat is moeilijk als je dat wel gewend bent. Bij iemand die dit oppakt – 
als de mogelijkheid zich aandient –kan er juist een hele ontsluiting plaatsvinden en een nieuwe 
dynamiek ontstaan in het leven. Als iemand de mogelijkheid krijgt stil te staan bij wie hij is, wat er 
in het verleden is gebeurd, wat bij hem of haar past, dan krijgt het leven een persoonlijker weg. 
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Iemand voelt zich levendiger ook al komen er misschien moeilijke punten naar boven. Dan blijkt dat 
die moeilijke punten uit iemands leven geen schadepost hoeven zijn maar winst, als er echt 
geluisterd wordt. 
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