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Kunst kan gevoel, beleving en gedachten laten vloeien,
meebewegen in de stroom van de eeuwigheid.

Foto en tekst: Annelies van der Drift
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Verklaring van eigen werk

Hierbij verklaar en verzeker ik, Annelies van der Drift, dat voorliggend eindwerkstuk getiteld
Met nieuwe ogen kijken naar beeldende kunst. Een kwalitatief empirisch onderzoek naar de
symbolische betekenis en transformerende werking van beeldende kunst binnen geestelijke
verzorging, zelfstandig door mij is opgesteld, dat geen andere bronnen en hulpmiddelen dan die
door mij zijn vermeld, zijn gebruikt en dat de passages in het werk waarvan de woordelijke
inhoud of betekenis uit andere werken – ook elektronische media – is genomen door
bronvermelding als ontlening kenbaar gemaakt worden.

Hall, september 2019.
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Samenvatting
In de Nederlandse samenleving hebben mensen in de laatste decennia steeds minder binding
met de kerk gekregen. De beeldtaal van religieuze kunst wordt door steeds minder mensen
begrepen en/of spreekt veel mensen niet meer aan. Mensen hebben wel behoefte aan spirituele
bronnen en beeldende kunst is daar een van. Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke
wijze beeldende kunst als spirituele bron ingezet kan worden in het werk van de geestelijk
verzorger. Dit doe ik door de symbolische betekenis en transformerende werking van beeldende
kunst binnen het werkveld van de geestelijke verzorging te onderzoeken. In deze scriptie wordt
aangetoond dat er een zeer ruim aanbod van beeldende kunst op betekenisvolle wijze kan
worden ingezet bij het werk van de geestelijk verzorger. De beeldende kunst waar de geestelijk
verzorger voor kiest zal altijd nauw moeten aansluiten bij het betekenisveld van de cliënt. Indien
het kunstwerk een cliënt aanspreekt kan er een transformatieproces plaatsvinden en kan er
gesproken worden over beeldende kunst als spirituele bron.
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Proloog
In mijn werk als geestelijk verzorger in een verpleeghuis houd ik belevingsgesprekken met
bewoners in hun gezamenlijke huiskamer. Als ik binnenkom gaat de radio of televisie uit. Er
ontstaat meer levendigheid bij de bewoners, ze zijn benieuwd; wat heeft ze nu weer
meegenomen uit de natuur, wat heeft ze nu weer verzonnen? En wat mag er deze keer
achterblijven aan takken en/of bloemen in de vaas? Afbeeldingen voor aan de wand?
Op een dag in het begin van de lente had ik enkele takken meegenomen van mijn prunusboom.
De eerste kleine witte bloemen piepten tevoorschijn. Het gespreksthema dat ik gekozen had
was: “Wat troost u? Wat kan u troosten hier in huis? Waar kunt u zich door getroost voelen?”
Ik laat elke bewoner de tak zien met de kleine bloemen en het eerste minuscule kleine groene
blaadje dat tevoorschijn komt. Soms moet ik het takje heel dicht bij de ogen houden, soms is
de geur van het bloemetje door een bewoner te ruiken. Wat mij opvalt, is de aandacht waarmee
de bewoners het takje volgen, de rust die er voor een ieder is om het takje, de bloemetjes en het
kleine blaadje te beleven. Ik breng in dat, zoals het takje haar bloemetjes opent en zoals het
blaadje tevoorschijn durft te komen, je ook je eigen hart kunt openen. De bloemen en de
blaadjes hebben warmte nodig om zich te openen; als mens hebben wij dat ook. Dan vraag ik:
“kunt u iets noemen wat uw hart een beetje warmer doet worden, wat uw hart kan openen?”
Een van de bewoners reageerde met: “Als je je door iemand uitgenodigd voelt om te vertellen
hoe het met je gaat.” Na nog wat reacties heb ik hen de afbeelding van De verloren zoon van
Rembrandt laten zien. Met elkaar hebben we gekeken naar de koesterende handen van de vader
die zijn kind weer aan zijn hart drukt. We hebben met elkaar gesproken over de liefde die je
kunt voelen voor de ander en dat deze ander iedereen kan zijn, ook de medebewoners met wie
we deze gesprekskring delen. In dit belevingsgesprekje ontstond een zachte verbindende
warmte met elkaar.
In dit verhaal heb ik u als lezer willen laten meebeleven hoe zowel de natuur als de beeldende
kunst essentiële onderdelen waren in ons belevingsgesprek waarin de waarde van troost en het
voor elkaar open staan door de bewoners met elkaar gedeeld werden. Voor mij is dit een
vruchtbare weg om krachtbronnen bij bewoners naar boven te halen en hen bemoedigende
perspectieven te laten zien waarop zij hun eigen beleving kunnen afstemmen.
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Afbeelding 1
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Inleiding
Het levensbeschouwelijk landschap in Nederland is nog steeds springlevend. Er is echter veel
veranderd in de rol die religie eeuwenlang binnen de Nederlandse samenleving heeft
ingenomen. Hoe God (bijna) verdween uit Nederland is de titel van een artikel uit 2016 van de
NOS naar aanleiding van het onderzoek van Ton Bernts van de Radboud Universiteit en van
Joantine Berghuijs van de Vrije Universiteit Amsterdam. In het onderzoek komt naar voren dat
een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat religie zowel buiten de politiek als het
onderwijs gehouden moet worden. Ook wordt er geconstateerd dat de zichtbaarheid van het
christelijk geloof in de vorm van woorden, beelden en daden in onze samenleving sterk is
verminderd. Bovendien wordt religie veel minder als gemeenschapsvormend ervaren.1 Echter,
het verlangen het leven als zinvol te ervaren hoort bij ons menszijn. Zowel in het alledaagse als
het spirituele leven zijn mensen geneigd hun leven en gebeurtenissen van betekenis te voorzien.
Zekerheden hebben zich ingeruild voor onzekerheid en een zoekende houding. In zijn boek
Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheden tracht Zygmunt Bauman een kader te
schetsen waarin hij de onzekerheid die we op allerlei gebieden om ons heen waarnemen, wil
duiden. Bauman beschrijft de hedendaagse samenleving als een ‘vloeibare moderniteit’ die
gekenmerkt wordt door voortdurende veranderingen in relaties en instituties.2 De afgelopen
jaren is er meer oog gekomen voor het gegeven dat mensen zich op het gebied van zingeving
en zinervaring laten inspireren door meerdere bronnen tegelijk. In 2014 is er op de VU een
onderzoeksproject van start gegaan naar multiple religious belonging. In dit onderzoek komt
naar voren dat 24% van de Nederlanders aangeeft elementen uit verschillende religies te
combineren. Dit betekent dat 3.1 miljoen Nederlanders hun behoefte aan betekenis- en
zingeving kunnen ervaren in aspecten die bij verschillende religies en levensbeschouwingen
behoren.3
Ook binnen de beroepsvereniging van geestelijke verzorgers, de VGVZ (Vereniging van
Geestelijk Verzorgers), is er aandacht voor multiple religious belonging. In september 2017
heeft de Raad van de SING (Sector Institutioneel Niet Gezondenen) een symposium
1

In 2015 noemde 67,8% van de Nederlanders zich buitenkerkelijk terwijl 1966 het een percentage van 33% was.
In 1966 ging 50% van de Nederlanders regelmatig naar de kerk en antwoordde 35% dat zij nooit in de kerk
kwamen. In 2015 gaat nog 12% regelmatig naar de kerk en komt 59% van de Nederlanders nooit meer in de
kerk. De percentages in 1966 wat betreft de theïsten (47%), ietsisten (31%), agnosten (16%) en 6% atheïsten is
in 2015 verschoven naar 14%, 28%, 34% en 24%. Ton Bernts & Joatine Berghuijs, God in Nederland. 19662015. Utrecht: Ten Have, 2016, pp. 25, 23, 65.
2
Zygmunt Bauman, Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheden (Zoetermeer: Klement, 2012), p.15.
3
https://research.vu.nl/en/publications/aspecten-van-belonging-in-multiple-religious-belonging Geraadpleegd op
5 mei 2019.
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georganiseerd over multiple religious belonging en geestelijke verzorging. Centrale vraag aan
de geestelijk verzorgers die aan dit symposium deelnamen, was hoe zij in hun werk omgaan
met mensen die hun spirituele inspiratie vinden in meerdere religies en levensbeschouwingen
tegelijkertijd.4 Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op het werk van de
geestelijk verzorger die van oudsher een kerkelijk gezonden ambt vervulde. Nu de kerkelijke
achtergronden steeds minder een rol spelen in het leven van veel mensen en er wel behoefte
blijft aan zingeving vanuit spirituele bronnen, heeft de geestelijk verzorger de taak zijn of haar
cliënten meer individueel te benaderen.
Wat betreft zingeving en levensbeschouwing worden er in de Beroepsstandaard geestelijk
verzorger vier dimensies onderscheiden die alle tot het werkgebied van de geestelijk verzorger
behoren, namelijk de existentiële, de spirituele, de ethische en de esthetische dimensie.5 Het
werk van de geestelijk verzorger bestaat voor een deel uit individuele- en groepsbegeleiding,
veelal in de vorm van gesprekken. Binnen deze begeleiding wordt gezocht naar wat de
cliënt(en)

kracht

en

inspiratie

geeft,

aansluitend

bij

eigen

levensverhalen

en

levensbeschouwelijke achtergronden. Eén van de gebieden waarbinnen kracht en inspiratie
gevonden kan worden is die van de esthetische dimensie. In de Beroepsstandaard geestelijke
verzorger wordt de esthetische dimensie omschreven als verwijzend naar ‘de vormende
betekenis van ervaringen met schoonheid in zowel cultuur als natuur’.6
Met mijn achtergrond als beeldend kunstenaar en docent beeldende kunst, wonend te midden
van natuur, ken ik de vormende betekenis van ervaringen met schoonheid in zowel cultuur als
natuur. De vraag die bij mij opkomt, is waarom bij het benoemen van het belang van de
esthetische dimensie de schoonheidservaring van cultuur en natuur zo expliciet benoemd wordt.
Mijn eigen ervaringen met werken met beeldende kunst en verbonden zijn met de natuur om
mij heen vertellen mij dat zowel cultuur- als natuurervaringen verschillende perspectieven
bieden in het beleven van schoonheid en het oproepen van associaties.7 De filosoof Immanuel

4

Symposium multiple religious belonging en geestelijke verzorging, georganiseerd door de Raad van de SING.
https://www.nieuwwij.nl/agenda/symposium-multiple-religious-belonging-en-geestelijke-verzorging/
Geraadpleegd op 5 mei 2019.
5
VGVZ, Beroepsstandaard Geestelijke Verzorging. 2015, p. 9.
6
VGVZ, Beroepsstandaard Geestelijke Verzorging. 2015, p. 9.
7
De term ‘esthetica’ is afgeleid van het Griekse woord αἰσθητικός (schoonheidsleer) en heeft dezelfde wortel
als αισθησις (sensatie). De betekenis van αισθησις betreft zowel zintuiglijke ervaring als gevoel. In het
onderzoeksdomein van de esthetica worden kunstobjecten bestudeerd die zowel een gevoel van behagen als
van onbehagen bij de toeschouwer kan oproepen. Anders dan bij andere emoties wordt het gevoel
opgeroepen door de uiterlijke verschijningsvorm van het kunstobject.
https://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/bork001lett01_01_0006.php#e123 Geraadpleegd op 26 juni
2019.
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Kant onderscheidt in zijn boek Kritiek der Urteilskraft (1790) de ervaring van het schone en
het sublieme. In het schone wordt een gevoel van behagen ervaren; in het sublieme een gevoel
van onbehagen.8 De vormende betekenis van ervaringen van zowel cultuur als natuur zal dan
ook, mijns inziens, te vinden zijn in zowel het schone als het sublieme. Een interessante vraag
in het kader van het werk van de geestelijk verzorger vind ik op welke wijze een geestelijk
verzorger cultuur en natuur kan inzetten bij het op een betekenisvolle wijze werken met
cliënten. Kenmerkend voor geestelijk verzorgers is dat zij zowel ruimte bieden voor positieve
ervaringen als voor moeilijke momenten en ervaringen van onbehagen. De Beroepsstandaard
geestelijk verzorger benoemd de esthetische dimensie als een van de vier dimensies waarbinnen
de geestelijk verzorger werkzaam is, mij lijkt het daarom relevant dat er meer onderzoek wordt
gedaan naar de vormende betekenis van cultuur en natuur bij zingevingsprocessen van cliënten.

Het belang van het woord en het beeld
In deze scriptie beperk ik mij tot het gebruik van beeldende kunst in het werk van de geestelijk
verzorger. Van oudsher heeft beeldende kunst naast het woord een belangrijke functie vervuld
binnen de kerkelijke instituties en daarmee ook binnen het werk van de geestelijk verzorger.
Vaste rituelen en symbolen, theologische dogma’s en kerkelijke voorschriften hebben mensen
in de afgelopen eeuwen bij hun levensvragen en contingente levensgebeurtenissen begeleid.9
Tegenslagen in het leven werden in het verleden geïnterpreteerd in het licht van de religieuze
overtuiging. Zinervaring en betekenisgeving lagen ingebed in het geloof en gaven steun bij
moeilijke levensgebeurtenissen. Zoals reeds genoemd zijn er steeds minder Nederlanders die
zich thuis voelen binnen de kerkelijke instituties. Het gevolg is dat er steeds minder mensen
zijn die het klassieke kerkelijke vocabulaire verstaan. Er wordt steeds minder een beroep gedaan
op het kerkelijke rituele vocabulaire en de klassieke beeldtaal. Het symbolische kerkelijke
vocabulaire wordt steeds minder begrepen.

Hoewel de inhoud van geloofsovertuigingen de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd is, blijven
de inhoudelijke functies van religie nodig. De hedendaagse mens blijft behoefte houden aan
troost, aan verdieping en saamhorigheid, aan zich gehoord voelen en aan momenten waarop
men boven zichzelf mag uitstijgen. Veel mensen zoeken deze invulling in alternatieven
8

Arnold Heumakers, De esthetische revolutie. (Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2015), pp. 73-74.
Micheal Schere-Rath definieert contingente levenservaringen als ervaringen van mensen waarin zij beseffen
dat de situatie waarin zij beland zijn ook anders had kunnen zijn. Negatieve levenservaringen kunnen aanleiding
zijn tot een breuk in het levensverhaal. Er is sprake van onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen wat kan
leiden tot een identiteitscrisis. Scherer-Rath, “Ervaring van contingentie en spirituele zorg,” p. 184.
9
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waardoor er sprake is van het ontstaan van nieuwe rituelen en symbolen en een nieuwe taal om
zingeving en betekenisverlening te duiden.10 In het werk van de geestelijk verzorger betekent
dit een grote verandering voor het inhoudelijk werk: de geestelijk verzorger heeft de taak zich
af te stemmen op de cliënt en diens betekenisveld in het leven. Een van deze betekenisvelden
kan de mens ervaren bij het zelf creëren en/of het beschouwen van beeldende kunst. Zowel in
mijn werk als beeldend kunstenaar, het begeleiden van mensen bij lessen en projecten
beeldende kunst, als in mijn opleiding tot kunsthistorica heb ik mij mogen verdiepen in de
betekenisvolle waarde van beeldende kunst voor de mens. Naar mijn mening kan beeldende
kunst één van de bronnen zijn die de mens behulpzaam is bij betekenis geven aan haar of zijn
plaats in het leven. Dat het zich uitdrukken in beeldende middelen en het beschouwen van
betekenisvolle beelden voor de mens van alle tijden is, laat de kunstgeschiedenis ons zien.

Betekenisvolle beelden
Vanuit de gehele geschiedenis van de mens zijn beeldende kunstuitingen bekend die veel
vertellen over wat er voor die mens in die tijd belangrijk was. De mens heeft zich van oudsher
een deel gevoeld van de kosmos en daar zin en betekenis aan ontleend. De ervaring van het
onzichtbare is door de mens zichtbaar gemaakt en in allerlei betekenisvolle vormen uitgedrukt.

Afbeelding 2 (a, b, c)

Rituele voorwerpen vol symboliek zijn terug te vinden in de rituelen en vieringen van alle tijden
en bij alle volken.
Tot voor kort wist de geestelijk verzorger zich in vieringen en gesprekken met cliënten
verbonden met een eigen religieuze traditie waarbinnen beeldende kunst in herkenbare vormen
10

Joep de Hart, Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker,
2013), pp. 17-21.
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een eigen plaats innam. Zowel de geestelijk verzorgers als hun cliënten spraken eenzelfde
symbolische taal en namen deel aan rituelen die voor hen allen eenzelfde spirituele ervaring
voedde.

Afbeelding 3

Nu deze vanzelfsprekendheid en gezamenlijkheid in betekenis is weggevallen, is het voor de
geestelijk verzorger veel moeilijker geworden om beeldende kunst in haar of zijn werk de
betekenisvolle plaats te geven die het in het verleden wel gehad heeft.
Als recent opgeleide geestelijk verzorger aan de Radboud Universiteit bemerkte ik dat
er binnen het volle curriculum van de opleiding tot geestelijk verzorger geen specifieke
aandacht was voor de veranderende positie van beeldende kunst binnen het werk van de
geestelijke verzorger. Ook door mijn ervaringen met geestelijk verzorgers in het werkveld werd
ik geconfronteerd met het gegeven dat het gebruik van beeldende kunst in hun werk, buiten de
bekende toepassingen van de christelijke rituelen en symboliek, niet erg vertrouwd is. Dat is
ook niet vreemd, geestelijke verzorging is van oudsher een beroep van het woord. De meeste
geestelijk verzorgers hebben een universitaire of hbo-opleiding waarin zij zich veelal geschoold
hebben op het rationele vlak. In mijn onderzoek naar verbeeldingselementen in de
beroepspraktijk van de geestelijke verzorging kwam naar voren dat geestelijk verzorgers in hun
werk veel gebruikmaken van teksten, gedichten en muziek. Een ingang tot het gebruik van
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beeldende kunst blijkt niet voor de hand liggend te zijn.11 Ik constateer dan ook een hiaat tussen
het kunnen inzetten van betekenisvolle beeldende kunst als spirituele krachtbron binnen de
(algemene) geestelijke verzorging en de vertrouwdheid van geestelijke verzorgers met
beeldende kunst om de kwaliteiten die beeldende kunst in zich heeft op een betekenisvolle wijze
in hun werk in te zetten. Omdat mijn eigen interessegebied op het vlak ligt van de betekenisvolle
relatie tussen menszijn en de expressie daarvan in beeldende kunst, wil ik dit breder trekken in
een onderzoek naar betekenisvol gebruik van beeldende kunst in het werk van de geestelijk
verzorger.

Probleemstelling
Samenvattend concludeer ik dat door ontwikkelingen binnen de maatschappij als ‘vloeibare
moderniteit’ mensen minder binding met de kerk hebben gekregen en hun spirituele inspiratie
in een verscheidenheid aan bronnen zoeken. Dit vraagt van de geestelijk verzorger, die als taak
heeft aan te sluiten bij het betekenisveld van cliënten, om zich breder te oriënteren op de
diversiteit aan spirituele bronnen die bij de belevingswereld van cliënten aansluiten. In het
traditionele religieuze veld en binnen de geestelijke verzorging werd het woord veelal vergezeld
van traditionele afbeeldingen die binnen de gebruikte rituelen en symbolen een scala aan
vaststaande betekenissen in zich droegen. Deze beeldende taal wordt door veel cliënten van
geestelijk verzorgers niet meer vanzelfsprekend als een spirituele krachtbron ervaren. Binnen
de huidige geestelijke verzorging is er een tekort aan betekenisvolle beelden die bij het werk
ingezet kunnen worden. Het werkveld van de geestelijk verzorger vraagt om een
herinterpretatie van betekenisvolle beelden als spirituele bron; beelden waarmee de cliënt zich
kan verbinden en die ter inspiratie kunnen dienen om nieuwe levensperspectieven zichtbaar te
maken. Hoe betekenisvolle beelden in de beeldende kunst binnen het werkveld van de
geestelijke verzorging ontsloten kunnen worden is het onderwerp van deze scriptie.

11

Binnen de VGVZ heeft men deze leemte geconstateerd. Het jaarsymposium VGVZ 2018 was gewijd aan het
thema Esthetiek in de geestelijke verzorging. Hans Alma verzorgde de hoofdlezing met als thema hoe esthetiek
en geestelijke verzorging op elkaar betrokken kunnen worden. Vervolgens werden er diverse workshops
aangeboden waarin de aanwezige geestelijk verzorgers kennis konden maken met een praktische invulling van
esthetiek in hun beroepspraktijk. Als geestelijk verzorger en beeldend kunstenaar heb ik de workshop Beeldende
kunst als spiegel, een opstap naar zingevingsgesprekken begeleid.
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Doelstelling
Deze scriptie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de reflectie op het toepassen van
beeldende kunst in het werk van de geestelijk verzorger door:
- Het leveren van een bijdrage aan de theorievorming over de betekenis die beeldende kunst
in het werkveld van de geestelijk verzorger kan innemen.
- Het leveren van een bijdrage aan het ontsluiten van de beeldtheorie door inzicht te
verschaffen in existentiële betekeniswaarden van beeldende kunst. Existentiële
betekeniswaarden betreffen levensvragen naar de betekenis van het leven en de diepere
gronden van het bestaan.
- Het verschaffen van relevante informatie voor de praktijk van de geestelijk verzorger door
het bespreken van ervaringen en toepassingen van beeldende kunst in het werkveld van de
geestelijke verzorging.

Vraagstelling
Voor dit onderzoek is de volgende vraagstelling opgesteld:
Welke symbolische betekenis en transformerende werking kan beeldende kunst binnen het
werkveld van de geestelijk verzorger vervullen?

Deze vraag zal ik beantwoorden aan de hand van de volgende deelvragen:
1. Op welke wijze is beeldende kunst een spirituele bron in de geestelijke verzorging?
2. Welke symbolische betekenis kan beeldende kunst in de geestelijke verzorging ontsluiten?
3. Welke transformerende werking kan beeldende kunst in de geestelijke verzorging
vervullen?
4. Wat zijn de concrete ervaringen met het gebruik van beeldende kunst in het werk van de
geestelijk verzorger?
5. Welke toepassingsvelden in het gebruik van beeldende kunst kunnen we in het werk van de
geestelijk verzorger traceren?
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Methode
Met mijn onderzoeksvraag wil ik een bijdrage leveren aan de reflectie op het toepassen van
beeldende kunst in het werk van de geestelijk verzorger. Ik heb gekozen voor een
literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek onder geestelijk verzorgers met veel affiniteit
en ervaring met beeldende kunst. Om inzicht te krijgen in existentiële betekeniswaarden van
beeldende kunst binnen de geestelijke verzorging en in de toepassingsmogelijkheden in de
praktijk van de geestelijk verzorger zijn kwalitatieve onderzoeksmethoden het meest voor de
hand liggend. Allereerst heeft het literatuuronderzoek plaatsgevonden, is de probleemstelling
onderzocht en geformuleerd en werden de onderzoeksvragen verduidelijkt. Vervolgens zijn er
vanuit de literatuur kernbegrippen gedestilleerd waaruit een conceptvragenlijst met topics is
ontstaan.
De interviews waren semigestructureerd, de respondenten kregen alle ruimte om hun eigen
ervaringen in het werken met beeldende kunst binnen hun werk toe te lichten. Met de
opbrengsten van de interviews heb ik vervolgens een analyse gemaakt aan de hand van de
kernbegrippen waarmee de onderzoeksvraag en de deelvragen beantwoord kunnen worden.

Collegiale interviews
Als beeldend kunstenaar en geestelijk verzorger ben ik niet als een neutrale interviewer of
observator het veld in gestapt. Mijn ervaring en betrokkenheid met beeldende kunst is groot. Ik
kan de interviews dan ook niet houden zonder dat mijn eigen voorverstaan van dit onderwerp
mee-resoneert. Dit leverde collegiale interviews op, gesprekken waarbij uitwisseling van
ervaringen met betrekking tot beeldende kunst in het werk van de geestelijk verzorger centraal
stond. Samen met mijn respondenten zocht ik naar bewustwording en verdieping in de wijze
waarop je als geestelijk verzorger beeldende kunst inzet en hoe je deze inzet zou kunnen
verbreden en verdiepen. Deze dialogische vorm van interviewen valt onder collegiaal
onderzoek, een term die Thomas Quartier gebruikt in zijn onderzoek Monastic Experiences of
the Liturgy of the Hours.12 De methode van het collegiaal onderzoek ligt dicht bij die van de
case-study.13

Thomas Quartier, “Monastic experiences of the liturgy of the hours.” doi: 10.2143/QL.97.3.3197404 (2016).
pp. 171-174.
13
Piet Verschuren en Hans Doorewaard, Het ontwerpen van een onderzoek, (Amsterdam: Boom uitgevers,
2016), p. 179. Piet Verschuren en Hans Doorewaard beschrijven in hun boek Het ontwerpen van een onderzoek
de case-study als volgt: De onderzoeker richt zich op één tijdruimtelijk begrensd object of proces om een
diepgaand en integraal inzicht te verkrijgen. Kenmerken zijn een klein aantal onderzoekseenheden, een
12
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De kracht van praktijkervaringen
Ik heb mij bij de opzet van mijn collegiale interviews en bij de uitwerking van mijn
praktijkonderzoek in deze scriptie laten inspireren door een uitspraak van de cultureel
antropoloog Bernard H. Russell:
How do people learn that much? With lots of practice. And that’s the way it is with research.
Don’t expect to do perfect research the first time out. In fact, don’t ever expect to do perfect
research. Just expect that each time you do a research project, you will bring more and more
experience to the effort and that your abilities to gather and analyze data and write up the results
will get better and better.14

Volgens Russell is de kracht van onderzoek het observeren en beschrijven van
praktijkervaringen.15 Het belang van antropologisch onderzoek ligt volgens mij in het feit dat
de onderzoeker zich richt op de individuele persoon, gebeurtenis of leefgemeenschap.16 In mijn
rol van onderzoeker naar beeldende kunst in de praktijk van de geestelijk verzorger heb ik deze
wijze van onderzoeken toegepast omdat de werkpraktijk van geestelijk verzorgers bij het
gebruik van beeldende kunst verbazingwekkend veelsoortig is. Om de huidige geestelijk
verzorger inzicht te verschaffen in de vele toepassingsmogelijkheden van beeldende kunst in
de werkpraktijk zal ik veel gebruik maken van citaten van respondenten. In tegenstelling tot
wat gebruikelijk is neem ik ook in de eerste drie theoriehoofdstukken enkele citaten van
respondenten op waarmee ik de theorie direct met de ervaring uit de praktijk verbind. Expliciet
wil ik hierbij vermelden dat de door mij opgenomen afbeeldingen door de respondenten zelf
zijn gebruikt en behoren bij de beschreven ervaring in het bijgevoegde citaat. Op een
uitzondering na, dit betreft een werk van Marlene Dumas Serene Jesus. Dit kunstwerk gebruik
ik in een voorbeeld waar ik naar een eigen werkervaring refereer.

arbeidsintensieve benadering, meer diepte dan breedte, een selectieve of strategische steekproef, het beweerde
betreft zoveel mogelijk de case als geheel, een open waarneming op locatie en kwalitatieve gegevens en dito
onderzoeksmethoden.
14
Bernard H. Russell, Research Methods in Antropology. Qualitative and Quantitative Approaches. (Oxford:
AltaMiraPress, 2006), p 2.
15
Russell, Research Methods in Antropology, p. 1.
16
Reindert Falkenburg, “Iconologie en historische antropologie: een toenadering.“ In Gezichtspunten. Een
inleiding in de methoden van de kunstgeschiedenis, ed. Marlite Habertsma en Kitty Zijlmans. (Nijmegen: Sun,
1993), p. 152.
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Respondenten
Voor mijn onderzoek wilde ik geestelijk verzorgers interviewen die bewust beeldende kunst in
hun werk met cliënten inzetten. Deze zoektocht was niet gemakkelijk. Uiteindelijk heb ik zes
respondenten gevonden die zowel geestelijk verzorger zijn als beeldende kunst in ruime zin in
hun werk toepassen. Voor een van hen geldt dat hij inmiddels met pensioen is. De werkgebieden
waar deze geestelijk verzorgers werk(t)en zijn verschillend: twee van hen werken in de
ouderenzorg, twee in de GGZ, één in het ziekenhuis en één werkt als ritueelbegeleider.

Literatuur
Zowel vanuit de kunstbeschouwing, de kunstpsychologie als de kunstfilosofie is er veel
geschreven over de betekenis van kunst voor de mens. De literaire bronnen die ik voor het
ontwikkelen van mijn theoretisch kader heb gekozen, zijn gebaseerd op hun relevante bijdrage
bij het inzichtelijk maken van de betekenis van beeldende kunst als spirituele krachtbron in het
werk van de geestelijk verzorger.
In hoofdstuk 1 onderzoek ik het veelzijdige begrip spiritualiteit met theorieën van Christine
Puchalski, Philip Sheldrake en Kees Waaijman. Voor de wijze waarop beeldende kunst kan
werken in het contact tussen cliënt(en) en geestelijk verzorger raadpleeg ik theorieën van Ernest
Schachtel, Maurice Merleau- Ponty en John Dewey. Schachtel en Merleau-Ponty gaan in op de
invloed van het lichaam in het ervaren van betekenis. Dewey biedt een waardevolle aanvulling
over de betekenis van verbeeldingskracht voor de interpretatie van de eigen ervaringen.
In hoofdstuk 2 onderzoek ik de symbolische betekenis van beeldende kunst aan de hand van de
hermeneutische benadering van kunst van Hans-Georg Gadamer en het identificatiemodel van
betekenisvolle symbolen van Thomas Quartier. Aanvullend hierop raadpleeg ik het
gespreksmodel van Johan Smit voor het inzichtelijk maken van de waarde van beeldende kunst
als tool in het gesprek van de geestelijk verzorger.
In hoofdstuk 3 over de transformerende werking van beeldende kunst maak ik gebruik van de
theorie van Arnold van Gennep, rite de passage en bespreek ik de literatuur over de begrippen
liminaliteit en communitas van Victor Turner.

Opbouw van de scriptie
In hoofdstuk 1, 2 en 3 geef ik een theoretische onderbouwing van de betekenis van
beeldende kunst als spirituele bron, als symbool en als transformerende werking.
20

Om de verbinding tussen theorie en de werkpraktijk van de geestelijk verzorger inzichtelijk te
maken heb ik ervoor gekozen de besproken theorieën hier en daar met een citaat uit de
afgenomen interviews te verhelderen.

Uit de theorieën van hoofdstuk 1 tot en met 3 heb ik kernbegrippen gedestilleerd: de interview
topics. Voor de beantwoording van de hoofdvraag van deze scriptie Welke symbolische
betekenis en transformerende werking kan beeldende kunst binnen het werkveld van de
geestelijke verzorger vervullen heb ik de zes collegiale interviews op acht kernbegrippen
geanalyseerd en gecodeerd.
De kernbegrippen uit hoofdstuk 1 zijn betrekkingsgebeuren, bezieling van het leven en
oriëntatie in het leven (Theorie van Waaijman).
Uit hoofdstuk 2: symbolisch betekenisvol, en multi-interpretabel (Theorie van Gadamer,
Lukken en Turner).
En uit hoofdstuk 3: spontane-, ideële- en normatieve communitas (Theorie van Turner).
De onderzoeksresultaten van mijn analyse van de afgenomen collegiale interviews bespreek ik
in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. In hoofdstuk 4 richt ik mij op de concrete ervaringen van
geestelijk verzorgers bij het gebruik van beeldende kunst in hun werk en in hoofdstuk 5 ga ik
kort in op de verschillende toepassingsvelden die in de interviews genoemd zijn. Afsluitend
volgt in hoofdstuk 6 de conclusie waarin ik de hoofdvraag en deelvragen zal beantwoorden.
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Beeldende kunst als spirituele bron

In dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke wijze beeldende kunst binnen de geestelijke
verzorging een spirituele bron kan zijn. Spiritualiteit is een breed begrip. In paragraaf 1.1
bespreek ik op welke wijze dit begrip in de geestelijke verzorging een invulling kan krijgen.
Als eerste ga ik hiervoor te rade bij Carlo Leget en zijn model waarin hij laat zien welke positie
de spirituele dimensie binnen de menselijke natuur inneemt. Vervolgens bespreek ik de visie
op spiritualiteit zoals deze is opgenomen in de Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de
palliatieve fase uit 2018 door de IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).17 In deze richtlijn
is kunst opgenomen als bron van zingeving en spiritualiteit. Vervolgens laat ik vanuit de
theorieën van Christine Puchalski, Philip Sheldrake en Kees Waaijman zien op welke wijze
spiritualiteit deel kan uitmaken van het ervaren van een zinvol leven. Vervolgens ga ik in
paragraaf 1.2 in op de betekenis van beeldende kunst als spirituele bron vanuit de theoretische
bronnen van Ernest Schachtel, Maurice Merleau-Ponty en John Dewey.

1.1 Spiritualiteit
Het is niet mogelijk eenduidig te definiëren wat spiritualiteit is. Hoe mensen spiritualiteit
beleven is onlosmakelijk verbonden met de context en de cultuur waar iemand in leeft.18
Carlo Leget, voorzitter van de vakgroep Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht, omschrijft de menselijke natuur in vier dimensies. Dit zijn de lichamelijke, de
psychische, de sociale en de spirituele dimensie. De positie die de spirituele dimensie in de
menselijke natuur inneemt wordt duidelijk in de onderstaande figuur:

Afbeelding 4, De positie van spiritualiteit 19
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https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/10/Richtlijn-Zingeving-en-spiritualiteit-DEF-20181025.pdf.
Geraadpleegd op 27 juni 2019.
18
Philip Sheldrake, Spirituality. A very short introduction. (Oxford: University Press, 2012), p. 22.
19
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/10/Richtlijn-Zingeving-en-spiritualiteit-DEF-20181025.pdf p. 5
Geraadpleegd op 27 juni 2019.
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De figuur laat zien dat de spirituele dimensie niet altijd zichtbaar en daarmee direct toegankelijk
en bespreekbaar hoeft te zijn. Spiritualiteit kan in de mens aanwezig zijn als een verborgen,
intieme en verbindende onderlaag. De lichamelijke, psychische en sociale dimensies, meer
zichtbaar en aan de buitenkant gelegen, resoneren met het persoonlijke ‘binnen-perspectief’ van
de meer verborgen spirituele dimensie.20 Het uitgangspunt dat het beleven van spiritualiteit
verbonden is met de context en cultuur waarbinnen iemand leeft, levert een meerduidig begrip
van spiritualiteit op. Deze visie op spiritualiteit is herkenbaar in de definitie van spiritualiteit
zoals opgenomen in de Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase uit 2018:

Spiritualiteit is de dynamische dimensie van het menselijk leven die betrekking heeft op de manier
waarop personen (individueel zowel als in gemeenschap) zin, doel en transcendentie ervaren,
uitdrukken en/of zoeken en waarop zij zich verbinden met/verhouden tot het moment, zichzelf,
anderen, de natuur, het betekenisvolle en/of het heilige.21

Spiritualiteit is multidimensionaal en kan de volgende zaken omvatten:
a. existentiële vragen rond identiteit, betekenis, lijden en dood, schuld en schaamte, verzoening
en vergeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoop en wanhoop en liefde en vreugde;
b. overwegingen en attitudes op basis van dat wat als waardevol wordt ervaren door iemand,
zoals relaties met zichzelf, familie, vrienden, werk, natuur, kunst en cultuur, ethiek en het
leven zelf;
c. religieuze overwegingen zoals geloof, overtuiging en praktijk en iemands relatie tot God of
het ultieme.22

In deze definitie is spiritualiteit heel algemeen gehouden: alle ervaren inspiratiebronnen en dat
wat het leven van mensen betekenisvol maakt, kunnen binnen deze definitie begrepen worden.
Opvallend vind ik de omschrijving van spiritualiteit als een dynamische dimensie: de manieren
waarop de mens zin, doel en transcendentie ervaren zijn gebaseerd op overwegingen en
attitudes van wat iemand zelf als waardevol beleeft. Spiritualiteit als vast kader binnen religies
heeft plaatsgemaakt voor het ervaren van een spiritualiteit die door vele inspiratiebronnen
gevoed kan worden. Eén van deze inspiratiebronnen is de beeldende kunst.

20

Carlo Leget, Van levenskunst tot stervenskunst. Over spiritualiteit in de palliatieve zorg (Tielt: Uitgeverij
Lanno, 2008), p. 55.
21
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/10/Richtlijn-Zingeving-en-spiritualiteit-DEF-20181025.pdf p.4.
Geraadpleegd op 27 juni 2019
22
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Beeldende kunst kan ons als mens zo raken dat zij als een kernervaring in het leven wordt
beleefd. Hans Alma beschrijft deze ervaring in haar essay “Verbeeldingskracht en
transcendentie. De spirituele kracht van kunst,” als volgt:

Als onze zintuigen door het kunstwerk worden aangesproken, als we emotioneel geraakt worden
en als we intellectueel worden uitgedaagd te reflecteren, kunnen we een ervaring van heelheid
beleven, een ervaring van verrassing, een ervaring die ons even uit ons vertrouwde denken haalt.
We kunnen deze ervaringen zien als kernervaringen in ons leven.23

Theorieën van Christine Puchalski, Philip Sheldrake en Kees Waaijman
In mijn onderzoek naar de vraag van het belang van beeldende kunst in de geestelijke
verzorging wil ik een specifiekere omschrijving van spiritualiteit hanteren waarmee ik
beeldende kunst als spirituele bron binnen de geestelijke verzorging op haar betekeniswaarde
kan toetsen. De definitie van spiritualiteit in het artikel geschreven door Christine Puchalski et
al. in 2009 Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of Palliative Care, legt de
nadruk op het zoeken van mensen naar betekenissen en doelen in hun leven. In haar definitie
van spiritualiteit gaat het om de ervaring van verbondenheid met het moment, met zichzelf en
anderen, met de natuur en het betekenisvolle of het heilige.

Spirituality is the aspect of humanity that refers to the way individuals seek and express meaning
and purpose and the way they experience their connectedness to the moment, to self, to others, to
nature, and to the significant or sacred.24

Het ervaren van verbinding door het kijken naar een kunstafbeelding wil ik illustreren met de
volgende illustratie en citaat uit een van de interviews:

23

Hans A. Alma, “Verbeeldingskracht en transcendentie. De spirituele kracht van kunst,” in De stille kracht van
transcendentie. Wijsheid in beelden, verhalen en symbolen, ed. Ina Brouwer et al. (Amsterdam: B.V. Uitgeverij
SWP, 2007) p. 44.
24
Christina Puchalski et al, “Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of Palliative Care: The Report
of the Consensus Conference” Journal of Palliative Medicine 12, nr. 10 (2009): p .887.
24

Afbeelding 5

Soms heb ik wel dat ik met mensen zit te bladeren in mijn boek met afbeeldingen van Van Gogh
en zeggen ze, ‘het is ook herfst in mijn leven. (res.3) 25

Philip Sheldrake beschrijft spiritualiteit in zijn inleiding van Spirituality: A Very Short
Introduction als volgt:
‘Spirituality’ is a word that, in broad terms, stands for lifestyles and practices that embody a vision
of human existence and of how the human spirit is to achieve its full potential. In that sense,
‘spirituality’ embraces an aspirational approach, whether religious or secular, to the meaning and
conduct of human life.26

Sheldrake refereert in het beschrijven van spiritualiteit aan spirituele bronnen als zijnde de
diepste waarden en betekenissen waarnaar mensen willen leven. In spirituele bronnen kunnen
mensen ervaren welk potentieel dat zij in zich dragen, tot ontplooiing willen brengen.
Zelfreflectie is noodzakelijk voor het ontdekken van het diepste zelf en van ultieme
levensdoelen. Hiermee verbindt Sheldrake spiritualiteit expliciet met manieren van leven.
Spirituele bronnen zijn gekoppeld aan levensvisies en de beleving van spiritualiteit is verbonden
met de context en cultuur waarin de mens leeft27 Sheldrake geeft hierbij de wijze waarop mensen
spirituele bronnen in zichzelf kunnen ervaren al meer richting.

Eén van de grote experts op het gebied van spiritualiteit is Kees Waaijman. In wetenschappelijk
Nederland en ook internationaal wordt Waaijman beschouwd als een groot kenner van
spiritualiteit en zijn onderzoek naar spiritualiteit heeft zich onder andere gericht op het veld van
25

Respondent 3 is theoloog en geestelijk verzorger in het psychogeriatrisch verpleeghuis, werkt daarnaast als
creatief therapeut, schildert en fotografeert.
26
Philip Sheldrake, Spirituality: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 1.
27
Sheldrake, Spirituality, p. 2-6, 22.
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de geleefde spiritualiteit.28 Uit zijn onderzoek naar allerlei vormen van spiritualiteit in de hele
wereld selecteert hij een diversiteit aan woorden waarmee spiritualiteit wordt aangeduid, zoals:
‘heiligheid’, godsvrucht’, ’barmhartigheid’, ‘ascese’, ‘contemplatie’, innerlijk leven’.29 Als
kern van spiritualiteit komt Waaijman tot de formulering van een betrekkingsgebeuren tussen
het goddelijke en het menselijke waarbinnen zich een omvormingsproces voltrekt:

1.

Het werkelijkheidsgebied van de spiritualiteit kan worden gedefinieerd als een God menselijk
betrekkingsgebeuren: een bipolair geheel, waarbinnen de goddelijke en de menselijke
werkelijkheid wederkerig tot gestalte komen (materieel object).

2.

Dit werkelijkheidsgebied kan adequaat worden bestudeerd als omvormingsproces: het proces van
wederzijds tot gestalte (vorm) komen, dat zich tussen de goddelijke en de menselijke pool voltrekt
waarbij in het bijzonder de overgangsmomenten van belang zijn. 30

In Waaijman’s definitie zijn in het werkelijkheidsgebied van spiritualiteit de goddelijke geest
en de menselijke geest op elkaar betrokken. Waaijman verwoordt hiermee de intrinsieke waarde
en de betekenis gevende relatie die zich binnen het werkelijkheidsgebied van spiritualiteit
bevindt. Bovendien geeft Waaijman aan dat zijn opvatting van spiritualiteit een reikwijdte heeft
waarin grenzen van de gevestigde godsdiensten overschreden worden en nieuw gebieden
ontsloten kunnen worden. Waaijman stelt dat sinds de jaren zestig van de vorige eeuw
spiritualiteit een overkoepelend begrip geworden is voor alles wat met ‘geestelijk’ leven te
maken heeft. Spiritualiteit kan een aanduiding zijn voor een nieuw levensgevoel. 31 Door de
geleefde spiritualiteit

te onderzoeken komt

aan het

licht

dat

er verschillende

ervaringsperspectieven zijn die een toegangspoort vormen tot het ervaren van spiritualiteit.
Waaijman noemt de volgende perspectieven:
(…) de ervaring van de persoonswording, de ervaring van het eigen wezen, de religieuze ervaring,
de transcendentie -ervaring, de geloofservaring, de socio-culturele ervaring. Dit alles valt onder
spiritualiteit: ‘Spiritualiteit moet nu ieder gebied van de menselijke ervaring raken, het openbare
en het sociale leven, de pijnlijke, negatieve, zelfs pathologische zijwegen van de geest, de morele
en de rationele wereld.‘ De categorie ‘ervaring’ biedt de mogelijkheid de verschillende niveaus
in het spirituele proces ter sprake te brengen: bewustwording, diepgang, piekerervaring,

28

Kees Waaijman, Handboek Spiritualiteit. Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden (Kampen: Ten Have,
2010), 1-2.
29
Waaijman, Spiritualiteit, pp. 358-359.
30
Waaijman, Spiritualiteit, p. 424.
31
Waaijman, Spiritualiteit, pp. 362-362.
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extatische ervaring, esthetische ervaring, kortstondige en langdurige ervaring, enzovoort. Het
woord ‘ervaring’ impliceert een gefaseerd proces.32

Waaijman geeft hier aan dat de diepste waarden en betekenissen waar mensen naar willen leven,
zoals Sheldrake dit als bron van spiritualiteit omschreef, te vinden zijn in een verscheidenheid
aan ervaringen en bewustwording van de eigen persoonswording en van het eigen wezen.
Daarnaast gaat het over de religieuze-, transcendente-, geloofs-, en socio-culturele ervaringen.
Ervaringen impliceren een gefaseerd proces waarin zich een transformatie kan voltrekken en
waarin de spirituele kern van ons menszijn geraakt kan worden. In het dagelijks leven kan
spiritualiteit ervaren worden als een stille sluimerende kracht op de achtergrond, als een
bezieling van het leven en een oriëntatie in het leven.33

Uit het voorgaande valt te concluderen dat binnen de definitie van spiritualiteit van Puchalski
het zoeken van mensen naar betekenissen en doelen in hun leven essentieel is in het ervaren
van spiritualiteit. Deze ervaring kan plaatsvinden in een gevoel van verbinding met het moment,
met zichzelf en anderen, met de natuur en het betekenisvolle of het heilige.
Sheldrake koppelt spiritualiteit aan spirituele bronnen als zijnde de diepste waarden en
betekenissen waarnaar mensen willen leven. Door te reflecteren op de manier van leven kan de
mens zijn diepste zelf en ultieme levensdoelen ontdekken. Waaijman geeft aan dat het God
menselijke betrekkingsgebeuren beleefd kan worden in een verscheidenheid aan ervaringen en
bewustwording van de eigen persoonswording en van het eigen wezen. Het proces van
bewustwording van de eigen spiritualiteit kan zich onder andere voltrekken binnen een
esthetische ervaring.

De theorieën van Puchalski , Sheldrake en Waaijman laten met elkaar zien dat de manier van
leven en zelfbewustwording als levenshouding aan de basis liggen van het ervaren van
spiritualiteit. Waaijman voegt hieraan toe dat ervaringen zoals een esthetische ervaring een
mogelijkheid bieden het spirituele proces ter sprake te brengen.
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1.2 Betekenis van beeldende kunst als spirituele bron
De vraag die ik in deze paragraaf onderzoek is of beeldende kunst als een spirituele bron kan
dienen in het bewustwordingsproces van existentiële levensvragen van cliënten. Wat is het dat
ertoe bijdraagt dat een cliënt zich kan verbinden met zijn of haar zoektocht naar ultieme
levensdoelen, ontplooiing van het eigen potentieel en het ‘oplossen’ van existentiële
levensvragen en -problemen? Om een inzicht te krijgen in hoe dit innerlijk proces zich in de
mens voltrekt bespreek ik als eerste een aspect uit de ontwikkelingspsychologie van de
psychoanalyticus Ernest Schachtel. Schachtel heeft als psychoanalyticus vanuit de
ontwikkelingspsychologie een theorie ontwikkeld waarin hij uitlegt hoe de mens vanuit een
houding van aandacht en bewust ervaren in staat is het onbekende in de wereld waar te nemen
en zich daartoe kan gaan verhouden. Vervolgens bespreek ik de theorie van Maurice MerleauPonty, een Franse filosoof, en zijn uitgangspunt dat de zintuiglijke waarneming aan de basis
ligt van ons begrijpen van de wereld en van onze interactie met de wereld. Als derde bespreek
ik de theorie van John Dewey. Dewey, filosoof, beschrijft vanuit de kunstpsychologie hoe in
het leven van de mens de experimentele ervaring met kunst vol van betekenis kan zijn.
Hieronder werk ik hun denken uit.

Theorieën van Schachtel, Merleau-Ponty en Dewey
In de psychoanalyse van Schachtel staat de interactie van een mens tot zijn omgeving centraal.
In zijn ontwikkelingspsychologie beschrijft Schachtel de wijze waarop een kind onderscheid
leert maken tussen zichzelf en de wereld buiten hem. In het waarnemen van gevoelens van lust
en onlust in zichzelf en de waarneming van gevoelens van lust en onlust die hemzelf niet raken,
wordt het kind zich bewust dat er ook dingen zijn die buiten hemzelf bestaan. In eerste instantie
is het kind gericht op de bevrediging van de eigen lichamelijke behoeften. Naarmate het kind
ouder wordt, ontwikkelt het een relatie met de wereld om hem heen, voortkomend uit een
nieuwsgierigheid naar het onbekende. In deze nieuwe relatie staat een houding van aandacht en
bewust ervaren centraal. Met dit vermogen om aandachtig en bewust het onbekende waar te
nemen kan een mens zich tot het onbekende gaan verhouden. In het zich verhouden tot de
wereld en het eigen leven beleeft de mens een spanning tussen enerzijds een openheid en
nieuwsgierigheid naar de wereld en anderzijds een verlangen naar dat wat vertrouwd is. Om
open te kunnen zijn naar de wereld, naar het nieuwe, heeft de mens een vorm van
basisvertrouwen en veiligheid nodig. De mens ervaart angst in het doorbreken van een
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vertrouwd referentiekader; het vraagt een aandachtige houding en vertrouwen om het
onbekende tegemoet te treden en te leren kennen.34
Een voorbeeld waarmee ik een houding van aandacht en open staan voor het nieuwe in een vertrouwde
omgeving wil illustreren komt uit mijn eigen werkpraktijk: Elke donderdagochtend komt een vaste groep
deelnemers bij elkaar om kunstzinnig te werken. Naast individuele gesprekken waar het schilderwerk
aanleiding is om innerlijke diepten van de cliënt te verkennen, vinden er ook groepsgesprekken plaats. In
een sfeer van vertrouwen en aandacht kan met elkaar het onbekende ontdekt en gedeeld worden.

Een foto van een groepsgesprek n.a.v. een schilderij in wording van één van de deelnemers. Het
is een schilderij van een molen met weerspiegeling in het water, staand in het landschap in frisse
voorjaarskleuren. Tussen de deelnemers ontspon zich een gesprek over eenzaamheid. De een
vond het te eenzaam op deze plek. H. leek het juist een fijne plek. Hij voelt zich op zo’n plek in
de natuur juist niet eenzaam. Het gesprek ging verder over hoe het is als je je alleen voelt. Hoe
ga je daar mee om? E. vertelde dat zij dan iets ging doen. Ze bleef op haar eigen kamer totdat zij
zich weer beter voelde. Dan zocht ze weer contact met medebewoners. H. had commentaar over
de weerspiegeling in het water, die klopte wat hem betreft niet. De maakster van het schilderij,
A., een vrouw die erg in zichzelf opgesloten zit en nauwelijks praat, gniffelde bij die opmerking.
H. vulde toen aan dat het wel alleen maar zijn eigen visie was, dat het vooral iets over hem zei.35

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, kan beeldende kunst de beschouwer uitnodigen om zich
aandachtig tot de nieuw getoonde verbeeldingsvolle ruimte te verhouden, andere perspectieven
zichtbaar te maken en die met elkaar te delen. Het is de vertrouwde omgeving samen met de
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begeleiding van de kunstzinnig therapeut en de geestelijk verzorger die vertrouwen geeft het
onbekende tegemoet te treden.

Voor Merleau-Ponty ligt de zintuiglijke waarneming aan de basis van ons begrijpen van de
wereld en van onze interactie met de wereld. De mens als lichamelijk wezen is in eerste instantie
niet denkend maar waarnemend betrokken op de wereld. Waarneming gaat verder dan het
kijken met de ogen: horen, ruiken, proeven en voelen horen alle bij de zintuiglijke waarneming,
het hele lichaam is erbij betrokken. De lichamelijke zintuiglijke ervaring van de omgeving die
de mens waarneemt, maakt het mogelijk dat de mens kennis kan krijgen van de wereld en
bewustzijn over de wereld waarin hij leeft. Merleau-Ponty schrijft in zijn boek Fenomenologie
van de Waarneming: ‘De wereld is niet wat ik denk maar wat ik leef: ik sta open naar de wereld
en zonder dat eraan kan worden getwijfeld sta ik ermee in contact: maar ik bezit haar niet, want
ze is onuitputtelijk.’36 In de interactie tussen de lichamelijke zintuiglijke ervaring van de mens
met de dingen in de wereld om hem heen ziet Merleau-Ponty een spiegeling en een wederzijdse
beïnvloeding. Gewaarwordingen worden teweeggebracht en verschillende waarnemingen
worden ervaren als er sprake is van een levendige communicatie met de wereld. De mens kan
zich afstemmen op de dingen die hij waarneemt en zich nieuwe structuren eigen maken.37

Een voorbeeld waarin de lichamelijke zintuiglijke ervaring van cliënten een spiegeling laat zien
met de wereld om hen heen en waarbij er sprake is van een wederzijdse beïnvloeding waarin
beeldende kunst een essentiële rol speelt, wordt omschreven in het volgende citaat:

Wat we in eerste instantie doen is de kunst die mensen hier maken tentoonstellen. Dan krijgen ze
een opening, dat is feestelijk, dan gaan ze naar de kapper, wij zorgen voor muziek. Dat is echt
zoals we in de stad ook naar een opening van een expositie gaan. Ik doe dit echt vanuit geestelijke
verzorging want ik vind het heel erg passen bij geestelijke verzorging om mensen zo in hun
scheppingskrachten te zien want schepping is zowel het goddelijke dat in ons zit als wel het
creatieve. (res. 1)38

Bij de interactie tussen de mens en de wereld ligt bij Dewey de nadruk op het belang van
verbeeldingskracht. Vanuit de verbeelding komt de mens tot nieuwe ervaringen. Voor het zich
bewust worden van ervaringen heeft de mens verbeeldingskracht nodig. Dewey geeft aan dat
verbeeldingskracht gevoed kan worden door esthetische ervaringen in de kunsten. De kunsten
36
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bieden ruimte voor het experiment en met de verbeeldingskracht die gevoed wordt door het
experimenteren, kunnen oude en nieuwe levenservaringen zich met elkaar verbinden. Hoe men
ervaringen interpreteert en van betekenis voorziet, is sterk afhankelijk van de cultuur waarin
men leeft en van de tradities waarmee men vertrouwd is. Cultuur, traditie en de sociale
omgeving vormen het kader en zijn van grote invloed op de betekenishorizon van waaruit
mensen hun ervaringen interpreteren.39

De visie van Dewey waarin hij aangeeft dat in het leven van de mens de experimentele ervaring
met kunst vol van betekenis kan zijn wordt geïllustreerd met het volgende citaat:

Afbeelding 6

Met dementerende mensen komt het erop aan het moment te bewonen, in het heden een
verbinding maken. (…) Wat er gebeurt en hoe kunst mij helpt is dat moment te bewonen.
Beeldende kunst is een middel voor het beleven van gelijktijdigheid, we kijken samen.
Bijvoorbeeld naar dit schilderij van ‘De goede herder’ met deze grote handen. Als ik dit schilderij
meeneem naar een gesprekskring zegt bijvoorbeeld iemand: ‘Dat voelt wel veilig die grote
handen’. En dan vraag ik: ‘Heb je zelf ook wel eens zulke grote handen gevoeld?’ ‘Ja, de handen
van mijn vader vroeger.’ (…) En wat ik nu zie, is dat er bij kunst een soort luikje ontstaat, een
soort opening ontstaat, en als we samen kijken en ik vraag ‘Heb je zoiets al eens eerder gevoeld?’
dan zegt ze ja. Dan wordt er als het ware iets opgevist uit dat leef geheugen. (res.3)

Een ander aspect waar Dewey op wijst, is de kracht van kunst die voortkomt uit de expressieve
kracht van het leven zelf. Tegenslagen in het menselijk leven zoals ziekte, stormen, een bijnadoodervaring en beëindiging van vriendschap laten een kracht van de ervaringen zien die zich
uit het lijden ontwikkelen. De onbestendige kanten van het bestaan hebben een alles
doordringende invloed op het leven van de mens. In de kunst ziet Dewey het vermogen om deze
39
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diepe betekenissen op de voorgrond te brengen: ervaringen die zich in de kunst kunnen
samenvoegen, kunnen een ruimte creëren in meer begrip voor hoe het leven zich voltrekt.40

Samenvatting
In de theorie van Puchalski is spiritualiteit gelegen in het zoeken naar betekenissen en doelen
in het leven en in het ervaren van verbindingen. In de theorie van Sheldrake zijn spirituele
bronnen verbonden met levensvisies en te vinden in de diepste waarden en betekenissen
waarmee mensen willen leven. Door de eigen spiritualiteit te onderzoeken kunnen mensen hun
diepste en ultieme levensdoelen ontdekken. Waaijman legt in zijn visie de kern van spiritualiteit
in het werkelijkheidsgebied van een God menselijk betrekkingsgebeuren: een gebied waar de
goddelijke geest en de menselijke geest met elkaar verbonden zijn. Spiritualiteit is een
overkoepelend begrip voor alles wat met ‘geestelijk’ leven te maken heeft. Spiritualiteit als een
nieuw levensgevoel kan beleefd worden in een verscheidenheid aan ervaringen en
bewustwording van de eigen persoonswording en van het eigen wezen.

Wat betreft de betekenis van beeldende kunst als spirituele bron in het innerlijke proces van
zelfreflectie, legt Schachtel er de nadruk op dat vanuit een houding van aandacht en bewust
ervaren de mens in staat is het onbekende in de wereld waar te nemen en zich daartoe te
verhouden. Beeldende kunst laat bij uitstek nieuwe en onbekende werelden zien en kan de
beschouwer uitnodigen zich tot de nieuw getoonde verbeeldingsvolle ruimte te verhouden en
andere perspectieven zichtbaar te maken. Voor Merleau-Ponty maakt de lichamelijke
zintuiglijke ervaring in de waarneming van de omgeving het de mens mogelijk om kennis en
bewustzijn te krijgen over de wereld waarin hij leeft. Beeldende kunst beschouwen of zelf
kunst maken kan de mens alleen met de zintuigen. Het gaat daarbij om het aandachtig
waarnemen, voelen, ervaren, associëren en reflecteren. Beeldende kunst kan een
transformatieproces oproepen door het vergroten van kennis en inzichten die betrekking
hebben op de mens zelf en zijn of haar bestaan in de wereld. Dewey voegt hieraan toe dat de
kunsten ruimte bieden voor het experiment en de verbeeldingskracht voeden door esthetische
ervaringen. Met het voorstellingsvermogen waar de verbeelding aan ten grondslag ligt,
kunnen mensen oude en nieuwe levenservaringen met elkaar verbinden. Esthetische
ervaringen naar aanleiding van beeldende kunst hebben het vermogen diepere betekenissen in
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de levenservaringen van mensen zichtbaar te maken waardoor er meer begrip voor de eigen
levenssituatie kan ontstaan.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk:
Uit de zojuist besproken literatuur met betrekking tot beeldende kunst als spirituele bron heb ik
drie kernbegrippen gedestilleerd waarmee ik de interviews ven de respondenten in hoofdstuk 5
en hoofdstuk 6 zal analyseren en bespreken. Deze kernbegrippen zijn: betrekkingsgebeuren,
bezieling van het leven en oriëntatie in het leven.

De vraag die zich nu aandient en inleidend op het volgende hoofdstuk is, is aan welke criteria
beeldende kunst moet voldoen wil de geestelijk verzorger beeldende kunst in kunnen zetten als
spirituele bron voor de cliënt. Welke beeldende kunst kan voor de cliënt dienend zijn en een
coherentie tot stand brengen in het ervaren van verbinding met het eigen leven. Voor
beantwoording van deze vragen ga ik in het volgende hoofdstuk op zoek naar de symbolische
betekenis van beeldende kunst.
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2

De symbolische betekenis van beeldende kunst in de geestelijke verzorging

Van oudsher werd de vorm en functie van de kunst bepaald door de religieuze traditie. De
religieuze beeldtaal werd door allen die tot die traditie of die cultuur behoorden begrepen.
Om beeldende kunst in te zetten en te gebruiken in de werkpraktijk van de huidige algemene
geestelijke verzorging is het noodzakelijk nieuwe kaders te ontwerpen waarbinnen het
zoekgebied naar symbolisch betekenisvolle beeldende kunst gezocht kan worden. In dit
hoofdstuk onderzoek ik welke symbolische betekenis beeldende kunst in de geestelijke
verzorging kan ontsluiten en als spirituele bron door cliënten herkend kan worden.

Voor mijn literatuuronderzoek naar de symbolische betekenis van beeldende kunst ga ik
in paragraaf 2.1 in op de oorsprong van de term symbool. Vervolgens onderzoek ik in paragraaf
2.2 op welke wijze beeldende kunst als symbool van betekenis kan zijn binnen het werkveld
van de geestelijk verzorger. Hierbij bespreek ik de hermeneutische benadering van kunst van
de filosoof Hans-Georg Gadamer en het identificatiemodel van betekenisvolle symbolen van
Thomas Quartier. Vervolgens ga ik in op de ideeën van Gerard Lukken over communicatie via
de weg van het symboliseren en op het begrip flow symbols van Victor Turner. Dit hoofdstuk
sluit ik af met het gespreksmodel van Johan Smit. Dit gespreksmodel betreft de innerlijke
ruimte, de verschillende lagen waarop een gesprek met een cliënt kan plaatsvinden. Herkenning
van deze lagen in het gesprek bij begeleiding van cliënt(en) kan de geestelijk verzorger
behulpzaam zijn bij de keuze en toepassing van beeldende kunst in zijn of haar werk.

2.1 Oorsprong en betekenis van de term symbool in de beeldende kunst
Het woord symbool is afgeleid van het Griekse woord sumballein, dit betekent ‘samenbrengen’
of ‘bijeenbrengen’. In de Griekse tijd was een sumbolon een doormidden gebroken steen; twee
helften die samen één steen vormden. Door het geven van een van de helften aan een vriend
kon deze bewijzen een vriend des huizes te zijn. In deze oude betekenis van het woord is te zien
dat ‘symbool’ een gebruiksvoorwerp is met grote emotionele waarde.41 Hans-Georg Gadamer
verwijst in zijn boek De actualiteit van het schone voor de betekenis van het symbool in de
kunst naar Plato’s dialoog Het symposium waarin Aristophanes het verhaal vertelt over het
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N. Jongsma-Tielemans, Rituelen: speelruimte van de hoop. Wat rituelen (ons) doen. (Kampen: Kok, 2002),
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wezen van de liefde. Van oorsprong is de mens bolvormig. Omdat de mensen zich slecht
gedroegen besloten de goden hen in tweeën te delen. Sindsdien zijn al deze halve mensen op
zoek op zoek naar hun wederhelft om samen weer een volledig leven te kunnen leven. Elk mens
als helft van een scherf zoekt in de ontmoeting van een geliefde zijn of haar andere helft van de
scherf in de verwachting dat het de helende en complementerende scherf zal zijn. Deze
zoektocht van de zielen naar zielsverwantschap komt volgens de visie van Gadamer overeen
met het ervaren van het schone in de kunst.42 Het schone in de kunst is volgens Gadamer niet
slechts voorbehouden aan de klassieke kunst. Ook in de niet-meer-schone hedendaagse kunst
is volgens Gadamer schoonheid aanwezig. Deze schoonheid is te ervaren in de spanning tussen
verleden en heden die de kunsten oplossen. Een kunstwerk streeft ernaar om een zekere
duurzaamheid tot stand te brengen in de ervaring van vergankelijkheid. Daarnaast wil een
kunstwerk een ervaring van concentratie teweeg brengen waarin afzonderlijke tijdsmomenten
niet uiteenvallen maar zich als een eenheid voordoen.43 In de ontmoeting met het bijzondere
van een kunstwerk kan een mens de totaliteit van de wereld ervaren, zijn eigen zijnswijze in die
wereld en zijn eindigheid ten opzichte van het transcendente. 44
Volgens Gadamer verwijzen ervaringen met betekenissen in de kunsten niet direct naar het
zichtbare of zijn betekenissen niet onmiddellijk te begrijpen. Juist in het symbolische dat door
middel van kunst vertegenwoordigd wordt, toont zich het individuele en het bijzondere als ware
het een zijnsscherf. In het aanschouwen en beleven van kunst kan een belofte liggen van de
ervaring van het zich een voelen met innerlijke gewaarwordingen. Als kunst zich aandient als
de gezochte scherf van levensfragmenten kan het beleven hiervan een mogelijke helende
ordening aanbrengen.
In het volgende voorbeeld een uitspraak van een respondent waarbij het aanschouwen van
kunstafbeeldingen als een katalysator werkte in het vinden van een zijnsscherf en een helende ordening
aanbracht in de gefragmenteerde herinneringen in het eigen leven van haar cliënt:

Ik had kunstkaarten bij mij van Jawlensky en impressionisten die ik aan haar liet zien. Ze werd
helemaal wakker. Toen bleek dat zij haar hele leven geschilderd had maar dit door een
herseninfarct niet meer kon. Bij haar waren deze kunstkaarten een ingang om haar interesse weer
te wekken, ze werd er blij en wakker van. Vervolgens kon ik het gesprek op iets anders brengen,
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het over andere dingen hebben. We gingen ook samen naar haar eigen werk kijken, zo ontstonden
er gesprekken over haar situatie. (res.5)45

Naast de helende werking van kunst kan kunst ook als symbool dienen door op een onzichtbare
wijze een andere werkelijkheid tegenwoordig te stellen: in het symbool vallen beide
werkelijkheden samen.46 De symbolische werking van het samenvallen van twee
werkelijkheden, een onzichtbare die in de voorstelling wordt opgeroepen en een zichtbare die
letterlijk aanwezig is in de materiële verschijning, is een typerende eigenschap van beeldende
kunst. Onder de werkelijkheid die een beeldende kunstafbeelding of een kunstwerk toont, ligt
een andere niet zichtbare werkelijkheid. Beide werkelijkheden vallen in de beeldende
afbeelding samen. In essentie heeft een kunstwerk dus een symbolische betekenis. Nu is niet
alle beeldende kunst geschikt om een betekenisvolle symbolische functie binnen het werk van
de geestelijk verzorger te vervullen. Waar moet de gekozen beeldende kunst aan voldoen wil
het symbolisch betekenisvol kunnen zijn?

2.2 Beeldende kunst als symbool in het werkveld van de geestelijk verzorger
Belangrijk voor de keuze van het gebruik van beeldende kunst bij het werken met cliënten is
dat cliënten het kunstwerk als symbolisch betekenisvol kunnen ervaren. Het beeldend
kunstwerk moet een symbolische beeldtaal uitdrukken waar cliënt(en) zich door aangesproken
voelen en zich mee kunnen verbinden.

Om te kunnen bepalen welke kunstwerken voor de cliënt betekenisvol kunnen zijn, biedt de
filosofie van Gadamer aanknopingspunten. In zijn boek Waarheid en methode (1960) met als
ondertitel Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek onderzoekt Gadamer de
hermeneutische benadering van het kunstwerk. Vanuit de traditie wordt hermeneutiek
beschouwd als het interpreteren van teksten.47 Gadamer breidt deze traditionele duiding van de
term hermeneutiek uit naar een hermeneutische benadering van kunst. De kunsten zijn vormen
van expressie en verbonden met het menselijk leven. Omdat de hermeneutische benadering van
kunst inzichten kan bieden in de wijze waarop beeldende kunst betekenisvol kan zijn als
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spirituele bron, zal ik deze benadering in dit deelhoofdstuk uitwerken. In het gesprek tussen het
kunstwerk, de beschouwer en eventuele andere gesprekspartners waarbij het kunstwerk vanuit
een hermeneutische benadering besproken wordt, kan zich een begrijpen ontwikkelen en
daarmee nieuwe inzichten. De wil tot begrijpen ziet Gadamer als de fundamentele zijnswijze
van de mens. Dit willen begrijpen komt tot uitdrukking in de handelingen en uitingen waarmee
die mens zich tot zijn leven en leefwereld verhoudt. De mens kan een sterke betrokkenheid
ontwikkelen met datgene wat hij of zij ervaart.48 In het ontwikkelen van betrokkenheid staat de
mens in relatie met anderen en zal hij of zij in de verschillende relaties ervaren dat het eigen
perspectief een van de mogelijke zienswijzen is, anderen kunnen er anders over denken. Ook
ervaart de mens dat de eigen inzichten kunnen veranderen en niet vaststaand zijn. Herinneringen
spelen hierbij een rol. Betekenisperspectieven vinden voor een deel hun kleuring door het
opnieuw beleven van gebeurtenissen uit het verleden en de koppeling daarvan aan de actualiteit
van het heden. Zowel betekenissen die mensen toekennen als ervaringen die beleefd worden
hebben een openheid in zich waardoor deze kunnen verschuiven. In het hermeneutische gesprek
naar aanleiding van een kunstwerk kan een overeenstemming ervaren worden die voor dat
moment de bestaanshorizon doet oplichten. De functie van het kunstwerk in de hermeneutiek
is volgens Gadamer gelegen in het gegeven dat er in de aanwezigheid van een kunstwerk een
ervaring opgedaan kan worden van een waarheid die langs een andere weg ontoegankelijk zou
blijven.49

Waarom beeldende kunst in mijn ogen zo geschikt is als katalysator in betekenis- en
zingevingsprocessen bij cliënten wordt door Gadamer als volgt verwoordt: ‘Elk kunstwerk laat
als het ware voor ieder die het beschouwt een speelruimte die hij moet opvullen.”50 Deze
speelruimte vindt zijn bestaansrecht in kunst als spel, symbool en feest, drie concepten die
Gadamer uitwerkt in zijn boekje De actualiteit van het schone. Door het kunstwerk als spel te
beleven ontstaat de speelruimte als een vrijheidscomponent die in het dagelijks leven niet
aanwezig is. Deze speelruimte binnen het kunstwerk speelt zich af in zowel het zelf creëren van
kunst als in het beschouwen van kunst.51 Kunst als symbool is reeds besproken in deelhoofdstuk
2.1: symbool als twee scherven die samen een geheel vormen; beide delen moeten herkend
worden. Herkennen betekent dat men iets al bewust of onbewust kent, herkenning geeft de mens
48
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de ervaring van het zich thuis voelen, in zichzelf en/of in de leefwereld. In de symbolische
functie van het kunstwerk zit de herkenning van datgene wat authentiek en daardoor van
blijvende waarde is. Het feestaspect van beeldende kunst is te vinden in het vermogen dat
mensen zich onderling verenigen en culturele grenzen overstegen kunnen worden. Daarnaast is
het feestaspect verbonden aan het tijdnemen voor het kunstwerk. Het kunstwerk heeft een
eigen-tijd in zich. 52
Tot zover de filosofie van Gadamer. In het vervolg van dit deelhoofdstuk bespreek ik drie
denkers die een praktische toepassing bieden op de verschillende hierboven genoemde aspecten
uit de kunstfilosofie van Gadamer.

Beeldende kunst als betekenisvol symbool
Dat beeldende kunst symbolisch betekenisvol kan zijn in het werk van de geestelijk verzorger
heb ik besproken aan de hand van de hermeneutische benadering van kunst volgens de ideeën
van Gadamer. Welke beeldende kunst een geestelijk verzorger het beste kan kiezen in zijn of
haar begeleiding van cliënt(en) wil ik toelichten aan de hand van een model uitgewerkt door
Thomas Quartier. In zijn boek Die Grenze des Todes beschrijft Quartier dat een symbool
betekenisvol is als het voldoende identificatie biedt aan het individu. Daarnaast moet het
symbool toegang verlenen tot een bepaald betekenissysteem en is het van belang dat er een
gedeelde herkenning is binnen de groep, de sociale context, waarin het symbool gebruikt
wordt.53 In het college Rituele expressie in de opleiding tot geestelijke verzorger kregen we van
Quartier, docent aan de Radboud Universiteit, het volgende schema aangereikt:

Afbeelding 7

52

53

Gadamer, De actualiteit van het schone, pp. 15-17. Gadamer. Waarheid en methode, pp.151-154.
T. Quartier, Die Grenze des Todes. Ritualisierte Religiosität im umgang mit den Toten. (Berlin, 2011), p.31.
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Wanneer de geestelijk verzorger op zoek gaat naar een betekenisvol symbool binnen de
beeldende kunst kan dit schema worden toegepast.

Een afbeelding die ik in mijn eigen werkpraktijk gebruik en door mijn cliënten herkent wordt als een
betekenisvol symbool is een werk van Marlene Dumas, Jesus Serene. Het gehele werk bestaat uit 21
portretten van Jesus, uitgevoerd in Inkt, aquarel en grafiet op papier. Zelf vertelt Dumas hierover: “Het
lichaam van Christus is van meet af aan metaforisch en abstract. Er is geen origineel om te kopiëren”.54

Afbeelding 8

Al deze portretten van Jezus zijn verschillend, ze zijn zichtbaar en tegelijkertijd ontglippen ze je.
Bijzonder aan deze portretten is dat zij een universele symbolische betekeniswaarde in zich hebben. Je
hoeft niet christelijk te zijn om ontroerd te worden door de verscheidenheid aan menselijke emoties die je
gewaarwordt als je naar deze portretten kijkt. De symbolische betekenis die deze portretten bij de
toeschouwer oproept, legt een verbinding met de innerlijke wereld, met ervaring en emoties. Het werk
kan dienen als een symbool vol van betekenis als de portretserie voldoende identificatie oproept en
begrepen kan worden vanuit de eigen betekenishorizon van cliënten.

De vraag die steeds gesteld moet worden bij de keuze van een kunstwerk is: Kan jouw cliënt
zich met het kunstwerk identificeren? Kan het kunstwerk begrepen worden vanuit het eigen
geleefde betekenissysteem van jouw cliënt? En kan de herkenning door de cliënt gedeeld
worden binnen de sociale groep waar zij of hij deel van uitmaakt?
54
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Rituelen, symbolen en beeldende kunst
In 1999 publiceerde Gerard Lukken zijn boek Rituelen in overvloed. In dit boek noemt Lukken
de weg van het symboliseren de meest vitale en integrale vorm van communicatie die mogelijk
is. In het symboliseren kan de mens zich op een andere wijze met de wereld verhouden dan
door redeneren en discussiëren. Aan het proces van symboliseren neemt de mens deel met heel
zijn wezen. Alle zintuigen, gevoel en verstand dragen bij aan het ervaren van betekenis van
symbolische communicatie.55
Een voor Lukken belangrijk kenmerk van een symbool is zijn meerduidigheid: “Bij het symbool
krijgt het beperkte een oneindige ruimheid, iets bijna universeels. Het symbool is meerzinnig.
Het heeft een grensoverschrijdende brugfunctie. Het verwijst naar een diepere werkelijkheid,
een verdere horizon, een ruimer landschap. En wel onmiddellijk: in het ding is iets van dat
andere, die gesymboliseerde werkelijkheid, aanwezig”.56

Symbolen zijn nauw verbonden aan rituelen.
Victor Turner, een antropoloog die vooral veel bekendheid heeft gekregen met zijn theorie over
de rite de passage, heeft veel onderzoek gedaan naar rituelen. Een ritueel heeft een veelheid
van elementen in zich waardoor een ritueel flexibel is, in staat is om nieuwe ontwikkelingen uit
te beelden en nieuwe interpretaties in zich op te nemen. Dankzij deze flexibiliteit heeft een
ritueel de mogelijkheid zich aan te passen aan een veelheid van situaties. Deze veelstemmigheid
aan betekenissen kan mensen in een transformatieproces brengen. Door de meerstemmigheid
van symbolen die in rituelen voorkomen, kunnen er nieuwe manieren van handelen en nieuwe
combinaties van symbolen verkend worden. 57 In symbolen kunnen verschillende betekenissen
elkaar opvolgen of afwisselen. Vanwege deze beweeglijkheid noemt Turner hen flow symbols.58
Ook beeldende kunst is te ervaren als flow symbols; de inzet van beeldende kunst in de
symbolische communicatie laat een ruimte over aan een veelstemmigheid aan betekenissen.
Indien het de geestelijk verzorger lukt om, al dan niet in samenspraak met cliënten, voor cliënten
betekenisvolle beeldende kunst in te zetten, kan het cliënten de ervaring van een
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betrekkingsgebeuren geven, een ervaring waarmee zij zich in hun eigen leven ten diepste mee
verbonden voelen.

Beeldende kunst in het gesprek van de geestelijk verzorger
In de relatie tussen de geestelijk verzorger en de cliënt staat het zich verbinden met en het zich
verhouden tot de existentiële vragen in het leven van de cliënt centraal. Om als geestelijk
verzorger te duiden wat voor soort gesprek er met de cliënt(en) gevoerd wordt, biedt het
gespreksmodel van Johan Smit in zijn boek Tot de kern komen veel inzicht. Het gespreksmodel
van Smit laat de verschillende lagen zien waarop de begeleiding van een cliënt zich kan
bevinden. Smit onderscheidt vier dimensies van communicatie: de laag van de feiten, de laag
van de gevoelens, de laag van ‘praten over God’ (identiteit, levensbeschouwing) en de laag van
‘spreken van God’ (spiritualiteit). 59

Afbeelding 9, De innerlijke ruimte

De laag van de feiten liggen aan de buitenkant van de innerlijke ruimte. De vertelde feiten
hebben een verbinding met de innerlijke ruimte. De laag van de gevoelens is iets meer naar
binnen gelegen, mensen laten hun gevoelens zien. Ze vertellen wat de feiten gevoelsmatig met
hen ‘doen’. De derde laag is de laag van de identiteit, de laag van de levensbeschouwing waarin
mensen vertellen hoe ze tegen het leven aankijken, wat voor hen waardevol is. De vierde laag
is de laag van de spiritualiteit en raakt de kern van iemand. Smit noemt deze kern ‘ziel’. In de
vierde laag is er veel stilte, alsof het zwijgen beter kan vertellen hoe de innerlijke relatie tot het
levensgeheim is dan het spreken.60

59
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Johan Smit. Tot de kern komen: De kunst van het pastorale gesprek. (Kampen: Kok, 2009), p. 31.
Smit. Tot de kern komen. p. 30-33.
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Een voorbeeld van een uitspraak van een respondent over de stimulerende werking van een
kunstafbeelding waarbij de cliënt verbinding maakt met een diepere laag in zijn innerlijke ruimte:

Afbeelding 10

Samen hebben we naar de verschillende personages gekeken en vooral naar de vaderfiguur; hoe
liefdevol de zoon bejegend wordt terwijl die weg is geweest. Ik bemerkte dat door dat beeld te
gebruiken de beleving in een ander laagje terecht komt. Het komt meer bij hem binnen dan dat
we er alleen over zouden spreken. Het beeld brengt zijn eigen verhaal in een andere context; het
is een symboliek die op zijn situatie past en hem wat kan bieden (res. 5)61.

Samenvatting
Het woord symbool betekent ‘samenbrengen’ of ‘bijeenbrengen.’ Een symbool was een
gebruiksvoorwerp met een grote emotionele waarde waar twee werkelijkheden in samenvallen.
Een symbool stelt op onzichtbare wijze een andere werkelijkheid tegenwoordig. De
symbolische werking van het samenvallen van twee werkelijkheden is zichtbaar in de beeldende
kunst. De werkelijkheid die een beeldende kunstafbeelding of een kunstwerk toont
vertegenwoordigt een andere niet zichtbare werkelijkheid. Voor gebruik van beeldende kunst
in het werk van de geestelijk verzorger is het van belang dat zowel de cliënt(en) als de geestelijk
verzorger het kunstwerk als symbolisch betekenisvol ervaren. Het beeldend kunstwerk moet
61

Respondent 5 is ritueel begeleider, heeft gewerkt als geestelijk verzorger en is beeldend kunstenaar.
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een symbolische beeldtaal spreken waar cliënt(en) zich door aangesproken voelen en zich mee
kunnen verbinden. Een symbool wordt betekenisvol als het voldoende identificatie biedt aan
het individu. Daarnaast moet het symbool toegang verlenen tot een bepaald betekenissysteem
en is het van belang dat er een gedeelde herkenning is binnen de groep, de sociale context
waarin het symbool gebruikt wordt. Omdat een symbool een meerstemmigheid in zich heeft,
het is multi-interpretabel, kunnen in symbolen verschillende betekenissen elkaar opvolgen of
afwisselen. Communiceren met beeldende kunst in haar symbolische kwaliteiten leent zich
daardoor voor het werk van de geestelijk verzorger in de begeleiding naar zingeving en het
zoeken naar betekenissen van

Ter afsluiting van dit hoofdstuk:
Uit de zojuist besproken literatuur met betrekking tot de symbolische betekenis van beeldende
kunst in de geestelijke verzorging heb ik twee kernbegrippen gedestilleerd waarmee ik de
interviews ven de respondenten in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 zal analyseren en bespreken.
Deze kernbegrippen zijn: symbolisch betekenisvol en multi-interpretabel.

Voor het kiezen van de beeldende kunst die de geestelijk verzorger in de begeleiding kan
inzetten, is het naast het inzicht in de symbolische betekenis van beeldende kunst waardevol
om inzicht te verwerven in de wijze waarop beeldende kunst bijdraagt tot een transformatie van
innerlijke processen van cliënten. Dit is dan ook het onderwerp van het volgende hoofdstuk.
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3

De transformerende werking van beeldende kunst in de geestelijke
verzorging

De transformatie van innerlijke processen duid ik aan met het begrip transformerende werking.
De letterlijke betekenis van het woord transformatie is omvorming, verandering.62
Transformerende werking kan dan ook vertaald worden als een omvormingsproces, een
belangrijke term van Waaijman in zijn visie op spiritualiteit.63 Waaijman ziet als kern van
spiritualiteit een betrekkingsgebeuren tussen het goddelijke en menselijke waarbinnen zich een
omvormingsproces voltrekt. Het goddelijke verbreedt Waaijman tot alle ervaringsperspectieven
die voor mensen van belang zijn. Het betrekkingsgebeuren kan beleefd worden in een
verscheidenheid aan ervaringen en in de bewustwording van de eigen persoonswording en het
eigen wezen. Ervaringen en bewustwording impliceren een gefaseerd proces waarin zich een
transformatie kan voltrekken en waarin de spirituele kern van ons menszijn geraakt kan worden.
In dit hoofdstuk onderzoek ik het omvormingsproces oftewel de transformerende werking van
beeldende kunst in levensprocessen die zich in het innerlijk van de mens kan voltrekken. Ik ben
nieuwsgierig naar de vraag op welke wijze beeldende kunst een transformerend proces in
werking kan zetten. Voor het verkrijgen van inzicht in dit transformatieproces zal ik gebruik
maken van de theorie over de rite de passage van de antropoloog Arnold van Gennep.
Vervolgens bespreek ik de theorie van de antropoloog Victor Turner die de theorie van Van
Gennep heeft doorontwikkeld in de begrippen liminaliteit en communitas.
Voor de toepassing van de theorieën van Van Gennep en Turner bij het reflecteren op
transformerende processen bij cliënten maak ik gebruik van de Cirkel van Reflectie zoals
ontwikkeld door Hans Alma, hoogleraar psychologie en zingeving aan de Universiteit voor
Humanistiek.64 Vervolgens zal ik mijn eigen inzichten bespreken waarbij ik de Cirkel van
Reflectie en de theorie van Turner over communitas met elkaar verweef. In deze verweving
toon ik aan hoe beeldende kunst transformerend en ondersteunend kan werken in het
begeleidingsproces van cliënten.
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3.1 Rite de passage, liminaliteit en communitas
In zijn theorie van de rite de passage heeft Van Gennep de werking van het transformatieproces
binnen rituele handelingen uiteengezet. Een rite de passage (overgangsritueel) is een reis in
drie fasen: de scheidingsfase, de transformatiefase en de integratiefase.65 In de scheidingsfase
vallen alle zekerheden weg, sociale verhoudingen veranderen, ritme en tijdsindeling van hoe de
dagen verliepen zijn veranderd en dat wat van waarde was wordt met andere ogen gezien. De
transformatiefase is een noodzakelijk vervolg op de scheidingsfase. In deze fase, ook wel
liminale fase genoemd, heerst er onzekerheid en chaos. Deze onzekerheid en chaos kunnen op
spontane wijze allerlei creatieve krachten losmaken, er dienen zich nieuwe wegen aan en er
gaan nieuwe verbintenissen ontstaan. Wanneer er in de nieuwe verbintenissen wederom nieuwe
regels tot stand komen en de verandering tot norm wordt, spreekt Van Gennep van integratie.
Met het integreren van de nieuwe situatie is de liminale fase ten einde.66

Turner werkt de theorie van de rite de passage van Van Gennep verder uit en vooral de liminale
fase daarvan, de overgangsfase waarin een transformatie plaatsvindt. Turner ziet deze liminale
fase, de ervaring van transformatie, heel breed. Als mens maken wij veranderingen door van
een ons vertrouwde situatie naar een voor ons nieuwe situatie waartoe we ons opnieuw moeten
zien te verhouden. Om een onderscheid aan te brengen in de intensiteit van een liminale
ervaring onderscheidt Turner liminal en liminoid. Turner spreekt van liminal als er sprake is
van een crisis in het persoonlijke leven. De term liminoid wordt gebruikt als de
overgangservaring de eigenschappen van een liminale ervaring heeft. Dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer een beeldende afbeelding je raakt en tot een nieuw inzicht leidt.67

Een tweede aspect van de liminale fase die door Turner wordt genoemd betreft de leefstructuur.
Het leven van een mens is verweven met diverse structuren binnen de samenleving en in
persoonlijke relaties. Verandering in deze structuren, zowel maatschappelijk als in persoonlijke
relaties, vraagt om afscheid nemen van de oude vertrouwde situatie. De liminale periode waarin
men dan terecht komt, wordt door Turner aangeduid als de antistructurele periode. 68 De
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vanzelfsprekendheid van het leven is losgelaten. De overgangsfase vraagt om een zoeken naar
een nieuwe structuur die gevormd gaat worden door nieuwe ervaringen en verbindingen. In
deze ervaring van verandering wordt er een dynamische verbondenheid, een communitas, met
de naaste omgeving ontwikkeld.69 In de communitas wordt de medemenselijkheid, een diepe
gemeenschappelijkheid die mensen verenigt, beklemtoond. Er is een streven naar gelijkheid en
naar direct menselijk contact.70

Een voorbeeld van communitas waarin de dynamische verbondenheid en streven naar gelijkheid
en direct menselijk contact wordt geïllustreerd:

Ik had een man die haast niet te bereiken was en hij kwam met tekeningen naar mij toe. Ooit had
hij op de kunstacademie gezeten. Hij vouwde zijn blad open en er waren twee schuine lijnen die
beide aan de rechterkant bij elkaar kwamen. En dan zei ik ‘Karel zijn dat je ouders? Is dit je
moeder en dat je vader?’ Ik had ook kunnen zeggen ‘is het dag en nacht?’ of ‘Ben jij dat en is dat
de wereld?’ of zo. Ik begin ergens en dan komt er een gesprek en of hij nou echt zijn vader en
moeder heeft geprobeerd uit te beelden… (res.1)

Er zijn drie lagen in communitas die door Turner worden onderscheiden: de spontane-, de
ideële- en de normatieve communitas.71 In de spontane communitas, ook existentiële
communitas genoemd, gaat het over de persoonlijke spontane beleving die in relatie tot anderen
ervaren kan worden. Men ontmoet de ander in openheid en eerlijkheid, los van culturele
achtergrond. In deze ongedwongen ontmoetingen waar het niet uit maakt welke sociale positie
je bekleedt of hebt bekleed, ontstaat het ervaren van spontane- of existentiële communitas, een
speciale verbondenheid met elkaar.

Een citaat waarin de persoonlijke spontane beleving in relatie tot anderen ervaren wordt:

Met deze groep ben ik gaan werken met het thema kleur. Ieder koos een velletje papier met zijn
of haar lievelingskleur en we hebben we hierover een gesprek gevoerd. Aan het eind van deze
bijeenkomst kreeg ieder een krijtje in de kleur die gekozen was. Vervolgens ging men in
tweetallen een woordeloos vraag en antwoord spel doen met de twee gekleurde krijtjes.
Bijvoorbeeld, de een zet een groene streep, vervolgens maakt de buurvrouw een rood vlak waar
de ander weer op reageert. Beide proberen zo open mogelijk te kijken en te reageren met het eigen
kleurkrijtje. Er ontstaan beelden. Dit is ook een gesprek, in stilte en in kleur. (…) Het er zijn,
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afgestemd zijn op de ander, krijgt meer ruimte in het werken met beelden of muziek. Je blijft
meer in je eigen zijn aanwezig en stemt af op die ander. (…) Men vond het bijzonder om uit het
bekende stramien te komen, om het anders te doen. Ze werden er ook speels van, blij van het zo
te doen. (res.5)

In de ideële communitas gaat het over de ideologie van de spontane communitas. Vanuit de
ervaring van de spontane communitas is er een herinnering die wordt omgezet in een idee over
waarden en waardepatronen: hoe de communitas zou kunnen zijn. De herinnering aan de
spontane communitas is bij de ideële communitas vaak al meer losgelaten, er blijven waarden
en waardepatronen over die men met elkaar deelt.

Een citaat waarin herinnering en met elkaar delen van waarden zichtbaar wordt:

We gaan een levenskleed maken voor in het stiltecentrum. Mensen gaan vanuit hun
lievelingsbloem borduren. Degene die dit begeleidt kan de mensen laten zien dat borduren op
verschillende manieren mooi kan zijn. Een paar losse halen kan even interessant zijn als een mooi
kruissteekje. Daarmee leert zij deelnemers ook omgaan met hun beperkingen en leert hen
waarderen dat dit ook heel mooi is en een vorm van poëzie is in de vorm van zijn die de moeite
waard is. (…) Het is zelf actief zijn daarin. Ook op basis van je verleden, van je autobiografie. Er
kunnen stukjes van het verleden in zitten, iets van een patroon van een doopjurkje, het is een
insteek in het leven. En je laat je verbinden met de ander in het verhaal, er samen over praten,
aanwezig zijn. Dan wordt er ook een vorm aan gegeven, dan transformeer je. (res.6) 72

De normatieve communitas ontstaat vanuit de spontane communitas als een subcultuur.
Gedeelde waarden vanuit de spontane communitas gaan meeklinken in het eigen leven, het
worden normen die in de eigen leefwijze geleefd gaan worden. In de normatieve communitas
zal er iets van de ervaren vrijheid van de spontane communitas blijven resoneren en iets van de
speciale band blijft bestaan. In de eigen ervaring heeft zich een transformatieproces
voltrokken.73

Een citaat waarin gedeelde waarden vanuit de spontane communitas blijven meeklinken en in de
eigen leefwijzen geleefd gaan worden:

Via de beeldtaal iets van het innerlijk prijsgeven aan de buitenwereld. Een beeld kan dat
vertegenwoordigen, present stellen. Er gebeurt dan meer dan je van te voren kunt invullen en er
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Respondent 6 is humanistisch geestelijk verzorger in de ouderenzorg en beeldend kunstenaar.
Turner, “Liminal to Liminoid”, p. 80.
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gebeurt meer dan je met woorden kunt zeggen. (…) Ze heeft iets van zichzelf prijsgegeven en
ervaart dat dit met respect door de ander wordt gehoord en verder gedragen. Het wordt aanvaard,
erkend, niet belachelijk gemaakt, maar met hele grote eerbied door ieder ontvangen, bekeken en
doorgegeven. (res.2)74

De vraag is nu op welke wijze de theorie van Turner over liminaliteit en communitas de
geestelijk verzorger behulpzaam kan zijn in het herkennen van de transformerende werking van
beeldende kunst toegepast in begeleiding van cliënten. Voor het aanreiken van handvatten in
een analyse van de transformerende werking van beeldende kunst in begeleiding van cliënt(en)
zal ik in de volgende paragraaf gebruik maken van de Cirkel van Reflectie van Alma en mijn
eigen inzichten bespreken waarin ik de Cirkel van Reflectie en de theorie van Turner met
betrekking tot de drie fasen van communitas in elkaar schuif.

3.2 Cirkel van reflectie en de transformerende werking van beeldende kunst
Reflectiecirkels zijn er in vele soorten en maten en zijn gemakkelijk aan te passen aan de
doelgroep of het doel van een bijeenkomst.75 Voor het beantwoorden van mijn vraag op welke
wijze beeldende kunst transformerend kan werken in de begeleiding van cliënten, laat ik mij
inspireren door de Cirkel van Reflectie zoals Alma deze gepresenteerd heeft in haar lezing
Geestelijke verzorging als esthetisch proces op het Jaarsymposium van de VGVZ in 2018.76
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Respondent 2 werkte als geestelijk verzorger in een GGZ-instelling, is theoloog, beeldend kunstenaar en
schrijver.
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https://www.google.com/search?q=Afbeeldingen+reflectiecirkels&tbm=isch&source=univ&client=firefox-bd&sa=X&ved=2ahUKEwiDsoH_vfDjAhVOLVAKHbmqBswQsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=750#imgrc=y
dUIqFBB2sJK_M, Geraadpleegd op 7 augustus 2019.
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https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/06/Hans-Alma-gv-als-esthetisch-proces.pdf, Geraadpleegd op 7
augustus 2019.
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In het gesprek is de eerste fase het hebben van aandacht. Aandacht wordt door Alma
omschreven als het liefdevol en rechtvaardig waarnemen van de ander of van iets in de
werkelijkheid.
De tweede fase geeft ruimte voor associatie. Het associëren vindt plaats door
herinneringsmateriaal te betrekken op de situatie zoals deze nu is. Bronnen waaruit geput kan
worden, kunnen eigen levenservaringen zijn. Daarnaast is de inbreng van anderen en van dat
wat er vanuit de traditie zowel levensbeschouwelijk als op cultureel gebied van belang is.
De derde fase is die van het experiment. In het gesprek kan speels en experimenteel worden
omgegaan met eerder benoemde waarnemingen en herinneringen. Hieruit kunnen nieuwe
perspectieven ontstaan en verkend worden.
De vierde fase is de fase van de anticipatie. Anticipatie betekent vooruitgrijpen.77 Er wordt
vooruitgeblikt op wat de nieuwe (handelings)mogelijkheden kunnen zijn die voortkomen uit de
nieuwe perspectieven.
In de vijfde fase van expressie krijgen de nieuwe (handelings)mogelijkheden zoals deze in fase
vier verkend zijn gestalte in zichtbare handelingen.
In de zesde fase wordt gereflecteerd op de handelingen die in fase vier hebben plaatsgevonden.
Dit reflecteren gebeurt aan de hand van zoveel mogelijk perspectieven. Met de bevindingen uit
deze reflectie start opnieuw het proces van een aandachtige liefdevolle waarneming die recht
doet aan degene(n) waarmee het gesprek gevoerd wordt en aan de situatie zoals die nu is. Tot
zover de uitleg van Alma met betrekking tot de Cirkel van Reflectie.

De transformerende werking van beeldende kunst uitgelegd aan de hand van de Cirkel van
Reflectie en de drie fasen van communitas.
De toepasbaarheid van de Cirkel van Reflectie en het gebruik van beeldende kunst in het
gesprek van de geestelijk verzorger met cliënten zal ik illustreren aan de hand van de inzet van
een set kunstkaarten:
In de eerste fase van het gesprek ligt de nadruk op liefdevolle en oprechte aandacht, zowel van
de geestelijk verzorger voor de cliënt als van de cliënt voor zijn of haar eigen ervaringen. Soms
wordt het duiden van een levenssituatie of levenservaring in woorden niet als toereikend
ervaren en kan er herkenning zijn in een afbeelding. Wat laten de afbeeldingen aan de cliënt
zien? Zijn er afbeeldingen waar de cliënt door wordt geraakt, zich ontroerd voelt? Wat raakt
haar of hem dan en waarom? Een voor de cliënt herkenbare afbeelding, in die zin dat er innerlijk
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https://www.encyclo.nl/begrip/anticipatie Geraadpleegd 7 augustus 2019.
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iets mee resoneert, kan een bijdrage leveren aan een bewustwordingsproces van de cliënt.
Vervolgens kan het ‘spel’ van associëren beginnen, de tweede fase. Roept de afbeelding
herinneringen op aan andere situaties en levenservaringen? Speelt de traditie waaruit de cliënt
afkomstig is mee in de beleving van de afbeelding? Zijn er andere afbeeldingen uit de set die
de cliënt aanspreken? Afbeeldingen nodigen uit tot het zien van verschillende interpretaties en
perspectieven. Er kan een samenspel ontstaan tussen dat wat een kunstafbeelding aan de cliënt
laat zien, de vragen die een geestelijk verzorger ter verdieping kan stellen en de woorden die
een cliënt aan zijn of haar beleving kan geven. Zij nodigen de cliënt uit tot het verder kijken
dan de eigen wereld waarin hij of zij zich bevindt. In het experiment, de derde fase, kunnen er
nieuwe mogelijkheden gezien en onderzocht worden. Zijn er afbeeldingen tussen de kaarten die
al iets laten oplichten van waar de cliënt zelf zou willen zijn? Of een leefsituatie die als
begerenswaardig wordt gezien? Vertegenwoordigt de afbeelding een innerlijke waarde die de
cliënt als waardevol ziet? De fase van anticiperen breekt aan als de nieuwe perspectieven
onderzocht worden op de handelingsmogelijkheden die eruit voortvloeien. Welke verandering
in levenshouding is vereist en is er een kunstafbeelding die deze houding laat zien en als spiegel
kan dienen voor de cliënt? In de expressiefase gaat de cliënt daadwerkelijk nieuwe
handelingsmogelijkheden

uit

proberen.

Dit

vraagt

erom

vormgevingskrachten

en

uitdrukkingsmogelijkheden te ontwikkelen die een verandering in het handelingspatroon van
de cliënt teweeg kunnen brengen. Is er een kunstafbeelding die de cliënt hierin kan steunen?
Als zesde fase volgt de reflectie op het voorafgaande proces. Welke verandering, transformatie
heeft zich in het leven van de cliënt voltrokken? Waar bevindt de cliënt zich nu? Herkent de
cliënt een afbeelding die de kern van de verandering die zij of hij heeft ervaren verbeeldt?
Een voorbeeld van de ondersteunende functie van een kunstafbeelding in de begeleiding van een
cliënt:

Afbeelding 12
50

Ik laat altijd een afdruk van de afbeelding bij de patiënt achter. Ik weet dat een vrouw haar
afbeelding, in dit geval een ruimtelijke tekening van Esscher, in haar kamer had opgehangen, ze
moest nadenken over het beeld dat ik aandroeg. Ze had het opgehangen omdat ze ernaar wilde
kijken. Maar dat werkte ook voor anderen, voor verpleegkundigen ‘Wat is dit nou?’ En ze heeft
er met familieleden over gesproken. (res.4)78

Zowel de theorie van Turner over communitas als de Cirkel van Reflectie laten een
transformatieproces zien. Het verschil tussen beide theorieën is dat de Cirkel van Reflectie een
werkmodel is en het begrip communitas van Turner een denkmodel. De zes stappen die met
elkaar de reflectiecirkel vormen, zijn onder te brengen in het overkoepelende begrip van
communitas van Turner. Concreet betekent dit dat de ervaring van omvorming die de cliënt
heeft doorlopen in de reflectiecirkel: aandacht →associatie →experiment→ anticipatie →
expressie →reflectie, plaatsvindt in de drie verschillende lagen van communitas; de spontane-,
de ideële- en de normatieve communitas. De spontane communitas waarin de persoonlijke
spontane beleving in relatie tot anderen ervaren kan worden, drukt zich in de reflectiecirkel uit
in de eerste fase van aandacht en de tweede fase van associatie. Aandacht voor het contingente
in de levenssituatie van de cliënt en het vrije associëren met herinneringen en de (feiten)kennis
die men heeft, vindt plaats in de spontane communitas. In de spontane communitas kan men de
ander ontmoeten in een openheid en eerlijkheid, het is een ongedwongen ontmoeting waarbij
er ruimte is voor de associatie en verbeelding. Vanuit deze ervaring ontwikkelt zich de ideële
communitas, hier is ruimte voor het experiment en het anticiperen, respectievelijk fase drie en
fase vier van de reflectiecirkel. In deze laag van de ideële communitas ontwikkelen zich de
ideeën over waarden en waardepatronen die de cliënt in haar of zijn nieuwe leefsituatie kan
delen met anderen en/of de geestelijk verzorger. Deze waarden en waardepatronen kunnen
vanuit de nieuw ontdekte perspectieven verkend worden. Men blikt vooruit en onderzoekt
welke handelingsmogelijkheden er uit de veranderde perspectieven kunnen voortvloeien.
Langzamerhand zal de keuze welke nieuwe handelingsmogelijkheden in de nieuwe leefsituatie
ook werkelijk tot gestalte moeten gaan komen duidelijk worden. In de reflectiecirkel is dit de
fase van expressie. Samen met de fase van reflectie vindt dit plaats in de laag van de normatieve
communitas. De gedeelde waarden vanuit de spontane communitas gaan meeklinken in het
eigen leven, het worden normen die in de eigen leefwereld geleefd gaan worden.
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Respondent 4 is humanistisch geestelijk verzorger in een ziekenhuis en beeldend kunstenaar.
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Samenvatting
In zijn theorie van de rite de passage van Arnold van Gennep beschrijft hij de werking van het
transformatieproces binnen rituele handelingen in drie fasen: de scheidingsfase, de liminale fase
en de integratie fase. De liminale fase is een noodzakelijke gevolg op de scheidingsfase. In de
liminale fase heerst onduidelijkheid en onzekerheid. Turner werkt de liminalefase uit in termen
van liminal en liminoid. Liminal past hij toe op persoonlijke crisiservaringen, liminoid past hij
toe op alle overgangservaringen waar sprake is van een liminale ervaring. Een liminale ervaring
is een ervaring van het overgaan van een drempel, een ervaring van iets dat je dieper raakt en
waarbij je een ander inzicht aangereikt krijgt. Een van de aspecten in een transformatieproces
is de ervaring van anti-structuur. Vertrouwde structuren zijn weggevallen, er is een ruimte
ontstaan die noodzakelijkerwijs gevuld gaat worden met andere dynamische verbindingen. In
de dynamische verbondenheid, door Turner met het begrip communitas aangeduid,
onderscheidt hij drie lagen: de spontane- of existentiële, de ideële- en de normatieve
communitas. De spontane- of existentiële communitas kenmerkt zich door een persoonlijke
spontane beleving in relatie tot de ander of het andere. In alle openheid wordt er een band met
elkaar en een begrijpen van elkaar ervaren. In de ideële communitas worden er vanuit de
herinnering aan de ervaringen in de spontane- of existentiële communitas meer duidelijke
ideeën en waarden ontwikkeld die men met elkaar deelt. In de normatieve communitas gaat
men de ideeën over de ontwikkelde waarden uit de ideële communitas in haar of zijn eigen
levenshouding integreren. Op welke wijze de geestelijk verzorger de cliënt kan begeleiden in
een transformatieproces met gebruik van beeldende kunst wordt zichtbaar in de Cirkel van
Reflectie. De cirkel van reflectie onderscheidt de volgende fasen: aandacht →associatie →
experiment →anticipatie →expressie →reflectie. Elke fase kan ondersteund worden door de
cliënt een kaart te laten kiezen uit een set van kunstafbeeldingen. Als de drie vormen van
communitas van Turner toepast worden op de cirkel van reflectie ontstaat spontane communitas
in de fasen van aandacht en associatie; ideële communitas ontwikkelt zich in de fasen van
experiment en anticipatie en normatieve communitas wordt zichtbaar in de fasen van expressie
en reflectie.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk:
Uit de zojuist besproken literatuur met betrekking tot de transformerende werking van
beeldende kunst in de geestelijke verzorging heb ik drie kernbegrippen gedestilleerd waarmee
ik de interviews van de respondenten in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 zal analyseren en
bespreken. Deze kernbegrippen zijn spontane-, ideële- en normatieve communitas.
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4

Onderzoeksresultaten: concrete ervaringen met het gebruik van beeldende
kunst in de geestelijke verzorging

Met de bespreking van de onderzoeksresultaten ben ik toegekomen aan het praktische deel van
mijn doelstelling voor deze scriptie. In dit hoofdstuk bespreek ik de ervaringen van de
respondenten en hoe zij beeldende kunst in hun werk toepassen.
In de vorige drie hoofdstukken heb ik in de bespreking van de theorieën enkele citaten en
illustraties opgenomen uit de interviews met de respondenten. Deze voorbeelden dienden de
theorie aanschouwelijk te maken. In dit hoofdstuk staan de werkervaringen en citaten uit de
interviews en de door respondenten gebruikte afbeeldingen centraal. Omdat ik hoop dat deze
scriptie een inspiratiebron bij het werken met beeldende kunst zal zijn, blijf ik zo dicht mogelijk
bij de ervaringen van de respondenten.

Mijn bespreking van de onderzoeksresultaten heb ik uitgesplitst in drie delen die overeenkomen
met de drie voorafgaande theoretische hoofdstukken. Deze delen zijn: beeldende kunst als
spirituele bron, de symbolische betekenis van beeldende kunst in de geestelijke verzorging en
ervaringen met betrekking tot de transformerende werking van beeldende kunst in de
geestelijke verzorging. De connectie met de theorie bestaat eruit dat de uitspraken van de
respondenten door mij gekoppeld zijn aan de acht kernbegrippen die uit de theoretische
hoofdstukken zijn afgeleid. De kernbegrippen uit hoofdstuk 1 zijn betrekkingsgebeuren,
bezieling van het leven en oriëntatie in het leven (theorie van Waaijman). Uit hoofdstuk 2
symbolisch betekenisvol, en multi-interpretabel (theorie van Gadamer, Lukken en Turner). Uit
hoofdstuk 3 spontane-, ideële- en normatieve communitas (theorie van Turner).

4.1 Beeldende kunst als spirituele bron
Op welke wijze cliënten beeldende kunst kunnen ervaren als spirituele bron bespreek ik aan de
hand van het betrekkingsgebeuren tussen het goddelijke en het menselijke waarbinnen zich een
omvormingsproces voltrekt. Waaijman interpreteert de goddelijke geest veel ruimer dan in
religieuze betekenis. Spiritualiteit als nieuw levensgevoel kan beleefd worden in een
verscheidenheid aan ervaringen en bewustwording van je eigen persoon en je eigen wezen.
Waaijman beschrijft spiritualiteit dan ook als een sluimerende kracht op de achtergrond in het
dagelijkse leven van de mens. Het gaat hierbij over ervaringen waarin spiritualiteit geleefd en
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beleefd wordt. Deze geleefde en beleefde spiritualiteit geeft het leven bezieling en is
richtinggevend in de oriëntatie op het eigen leven.79 In de innerlijke ruimte van de mens, zoals
onderverdeeld in het gespreksmodel van Smit, resoneren de ervaringen met beeldende kunst
met de diepere lagen van gevoelens, levensbeschouwing en spiritualiteit.80 Wat vertellen de
respondenten in de interviews over de rol van beeldende kunst in de ervaring van een
betrekkingsgebeuren waarin sprake is van bezieling en oriëntatie in het leven?

4.1.1 Ervaringen van een betrekkingsgebeuren
Rust en contemplatie
Het ervaren van een betrekkingsgebeuren, een relatie waarin inspiratie en verbinding ervaren
wordt, vraagt om een houding van rust en contemplatie. Een van de respondenten verwoordde
dit als volgt:
(…) beelden waarbij je kunt verwijlen, waarbij je met een zekere mate van eerbied en concentratie
naar kunt kijken, beelden die zich niet meteen blootgeven. Als je beelden op deze wijze kunt
introduceren dan neem je ook mensen mee in hun concentratie. De ene keer komt het beter aan
dan de andere keer. Wil je een moment bekonen bij zo’n schilderij dan moet je mensen ook
aandachtig naar zo’n moment toe leiden, dan schep je een wereld. (res.3)

Afbeelding 13
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Waaijman, Spiritualiteit, pp. 1-2, 424.
Het gespreksmodel van Smit is toegelicht in hoofdstuk 2.2, p. 41.
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Zoals bij deze afbeelding van de icoon van Rublev (Heilige Drievuldigheid) Vader, Zoon en
Heilige Geest. En als je er naar kijkt wordt het een vierhoek, je wordt genodigd erbij te komen
zitten. Dat raakt mensen enorm, mensen zijn erdoor geroerd, ik mag mij genodigd weten,
deelnemen aan en die geschiedenis loopt dus ook via mij. (res.3)

Schoonheid en pijn
Het betrekkingsgebeuren als een sluimerende kracht op de achtergrond in het dagelijks leven
kan aangeraakt worden in gebieden waar schoonheid ervaren wordt, maar ook in ervaringen die
pijnlijk zijn. Eén van de respondenten ziet in het benaderen van de cliënt als kunstenaar dat zij
een beroep doet op de cliënt om zich een waardig mens te voelen:
(…) spiritualiteit van mensen, schoonheid en ook ziekte is heel dicht bij elkaar. En ik zie heel erg
de mogelijkheid om de mensen als kunstenaar te benaderen en dat je dan heel dicht bij de
waardigheid van dat individu bent. (res.1)

Scheppingskrachten
Vier van de zes respondenten werken naast het gebruik van bestaande beeldende afbeeldingen
ook met kunst die door cliënten zelf gemaakt wordt. Soms is het maken van beeldende kunst
onderdeel in het begeleidingstraject van de geestelijk verzorger, soms brengt een cliënt werk
mee dat eerder onder leiding van een activiteitenbegeleider is gemaakt. Eén van de
respondenten ervaart dat het zelf maken van beeldende kunst een appel doet op de
scheppingskrachten van haar cliënten. In de schepping kan de mens zowel het goddelijke als
het creatieve ervaren. In het volgende citaat wordt dit als volgt onder woorden gebracht:
(…) om mensen zo in hun scheppingskrachten te zien, want schepping is zowel het goddelijke
dat in ons zit als het creatieve. (res.1)

4.1.2 Ervaringen van bezieling van het leven
Bezieling van het leven vinden mensen in de diepste waarden en betekenissen waarnaar zij
willen leven. Deze bezieling kan liggen in een verscheidenheid aan ervaringen en
bewustwording van de eigen persoonswording en het eigen wezen.81 De volgende citaten laten
deze verscheidenheid in ervaringen zien.
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Waaijman, Spiritualiteit, p.1.
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Bezielde ervaring in het beeldend werken
Grondvraag is ‘Wat leeft er nog aan verlangen? Hoop kun je ook met verlangen invullen. In je
ziel huist een verlangen. Dat is met je geboorte meegekomen, en wat er met je verlangen gebeurd
is, dat is heel essentieel. Het mooie is dat als je middels de eigen beeldende expressie van de
cliënt contact kunt hebben, dat je als het ware al iets wezenlijks van de cliënt erkent. Als je dan
ook nog de beweging van het innerlijk verlangen van je cliënt tevoorschijn kunt halen, dan komt
je cliënt in werkelijke verbinding met wat haar of hem beweegt en heb je daarmee samen contact.
(res.2)

In het eerste contact heeft de ziel al gesproken al weet je bij voorbaat nog niet waarvan
Soms gaf ik als opdracht aan de deelnemers om zich te verbinden met de afbeelding vanuit een
bepaalde vraag. Bijvoorbeeld: kun je in de afbeelding sporen van religiositeit beleven? Of heeft
de afbeelding iets met jou van doen? Noteer de woorden die in je opkomen. De afbeelding kan
iets in beweging zetten bij de betrokkene, vaak meer dan hij zichzelf bewust is. Er gebeurt iets.
In het eerste contact heeft de ziel al gesproken al weet je bij voorbaat nog niet waarvan. Als je
naar een afbeelding of een beeld toe loopt, gebeurt er al iets. Er wordt een verbinding gemaakt
op zielsniveau dat de betrokkene ook al kan verrassen. Al kijkend en waarnemend gebeurt er
steeds meer. Wat is dan de interactie die er plaats vindt, en wat gaat de ander, het beeld of de
afbeelding, nu tegen mij zeggen. Waarom ontroert mij dat? Als het ontroert komt er iets in
beweging. Als dat gebeurt vind ik dat heel rijk. (res.2)

Terugkeren naar het eigen gevoel
(…) vooral bij je zintuiglijke zelf, dat je weer voelt… Het gaat over ontroerd raken, wat ze zelf
kunnen zeggen over eigen dingen, terug keren naar eigen gevoel. (res.4)

Soms doe ik dat ook met muziek. Ik laat soms krassen op de maat van de muziek, met een hand,
de andere hand, twee handen tegelijk en met de ogen dicht. Toen zei iemand: ‘Dit heeft mij zo
geraakt. Ik zit in een rolstoel en ik kan niet meer dansen, maar ik danste.’ Dat zijn van die
onvermoede aspecten, wat gebeurt er dan? Mensen ervaren iets van heelheid. Ik weet niet of je
Turner hierop kunt loslaten maar er wordt onvermoed een nieuwe werkelijkheid voelbaar door
het verlies heen. (res.3)

4.1.3 Ervaringen van oriëntatie in het leven
De zintuiglijke waarneming ligt aan de basis van ons begrijpen van de wereld en onze interactie
met de wereld. De lichamelijke zintuiglijke ervaring van de omgeving die de mens waarneemt,
maakt het mogelijk dat de mens kennis en bewustzijn kan krijgen van de wereld waarin hij of
zij leeft. In een houding van aandachtige betrokkenheid op onze omgeving kunnen we naar een
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kunstwerk kijken en deze ervaring als betekenisvol interpreteren. Kunst kan een ruimte creëren
die een beroep doet op al onze zintuigen. De relatie die met een kunstwerk ervaren wordt, is
niet een primaire kennistheoretische relatie. Het ervaren van het kunstwerk vindt plaats in een
affectieve-praktische omgang. Het komen tot bewustzijn komt tot stand in een samenspraak
van al onze zintuigen.82 De volgende citaten illustreren de ruimte en betrokkenheid die
beeldende kunst kan creëren.

Verbinding in beeldende expressie
Ik begin altijd met een non-verbale werkvorm die te maken heeft met het levensverhaal. Denk
aan levenslijn, levensweg, ik leg het materiaal gebruik uit. Een opdracht is dan bijvoorbeeld
‘Verbeeld de plek waar je je als kind thuis voelde, prettig voelde. Dat kan een kamer zijn bij oma
en opa, of de boomgaard. Dan zie je wat voor een fantastisch medium creatief werken is, tijden
kunnen er door elkaar lopen. Vanuit het heden ga je terug naar het verleden. Met dat je jezelf een
plek geeft, verbind je je ook zodanig dat vergeten details weer boven komen. Zo zei een ouder
iemand die zich inderdaad in de boomgaard had gesitueerd: ‘Ik was het helemaal kwijt. Ik zat
daar weer even, ik rook het weer, hoe het licht weer doorbrak.’ Dus die opdracht gaf haar weer
de verbinding met de rijkdom van haar jeugd terug, waardoor ze haar eigen toekomst verrijkt
verder ging. Hier vind je de kracht van het beeld. Ik heb haar gevraagd, ‘Zou het iets uitmaken
als je iets verteld had over die plek? Toen zei ze: ‘Het beeldende bracht mij veel meer in
verbinding met die plek’. Het beeldende gaat onder de huid zitten. (res.3)

Coping in beeldende expressie
(…) zij is nu naar een andere afdeling toegegaan, dat was heel heftig voor haar. Met nieuwe
mensen, nieuwe verpleegkundigen en zo. Is ze ook helemaal uit de bocht gevlogen, maar wat is
ze begonnen: ze heeft van alle verpleegkundigen een portret gemaakt. Nee, het eerste wat ze deed
was dat ze de blik uit haar raam schilderde en dat ik dacht: ze kijkt weer naar buiten. Ze is dus
niet alleen, ze legt verbinding, ze verhoudt zich tot de plek of zo, snap je, zo lees ik dat, en dan
weet ik: goed zo, Ida is weer, ze maakt zich op, ze is niet alleen onderhevig aan haar psychotische
wanen. Schilderen is voor haar echt coping, meer dan verwerking, het is haar instrument om de
wereld te handelen. (res.1)

Sleutel van het eigen levensverhaal
Op de volgende pagina staat een afbeelding waarop alle mensen een sleutel hebben, de boten
staan als een metafoor voor verbinding, dus dat zou bijvoorbeeld een aanknopingspunt kunnen
zijn; als iemand de coherentie in de wereld kwijt is, geïsoleerd is, zou dit een beeld kunnen zijn
om het daarover te hebben. (res.4)
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Wessel Stoker, Kunst van hemel en aarde. Het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer.
(Zoetermeer, Uitgeverij Meidema, 2012), p. 9.
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Beelden en schilderijen van kunstenaars kunnen heel sterk werken als identificatie voor mensen.
Dan breng je een verhaal ook weer op een ander manier dichterbij en wordt dat verbonden met
het eigen levensverhaal. (res.2)

Ja, je hebt ook altijd dat mensen dingen op de kamer hebben hangen. Dan vraag ik wat het is en
wat het voor hen betekent. Daar krijg je vaak veel verhalen uit. Zo was er een vrouw die een
schilderij van haar dochter had hangen. Het stelde een zee voor, vrij abstract. ’Dat vind ik toch
zo mooi’, zei ze altijd. Op een gegeven moment was ze echt helemaal de weg kwijt maar het
schilderij bleek haar houvast, wat ze heel erg mooi vond, waar ze lang naar kon kijken, waar ze
rustig van werd. Daar zit een transformerende kracht in; een dierbaarheid, en waarbij ze weg kon
dromen en dat haar toch ook houvast gaf. Naast de vrije associatie bieden beelden een kader, een
ankerpunt. (res.6)

Creëren van een nieuwe perspectieven

Afbeelding 15
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Installatie van kunstenaar Chiharu Shiota. De installatie bestaat uit een enorm web van rode draden, hangend
in de lucht, waar heel veel sleutels aan hangen. Voor deze installatie heeft Shiota 50.000 sleutels van mensen
over de hele wereld ontvangen. De sleutels staan voor herinneringen. Alle sleutels zijn gebruikt en hebben een
eigen verhaal. Onder de sleutels staan twee oude boten. De boten verwijzen naar vroeger en de reizen die zij
gemaakt hebben.
58

De titel van dit werk van Henk Visch ‘One World Leads to Another’ is voor mij een werkelijkheid
in het werken. Dat is wat er elke keer gebeurt en wat ik ook hoop dat er gebeurt, dat andere
perspectieven een startpunt kunnen zijn in de wereld waarin zij zitten. (…) Je kunt ver af komen
te staan in wie je als mens bent en voor het terugkeren naar wat wezenlijk voor jouw patiënt is,
kun je dit soort verbeeldingsvolle ruimtes inzetten. Dus als geestelijk verzorger ben je bezig
ruimte voor anderen ruimtes te maken, naar een andere verbeeldingsvolle ruimte gaan. (res.4)

4.2 De symbolische betekenis van beeldende kunst
Zoals besproken in hoofdstuk 2.2 omschrijft Lukken de weg van het symboliseren als de meest
vitale en integrale vorm van communicatie die er mogelijk is. De mens verhoudt zich tot de
wereld met heel zijn wezen. Zintuiglijke waarnemingen, gevoelens die het lichaam ervaart en
het denken nemen deel aan het proces van symbolische communicatie.84
Een voorbeeld van de verschillen in communiceren met alle zintuigen en het hele wezen wordt
verwoord in een citaat waarbij de respondent de afbeelding van het werk van Henk Visch One
World Leads to Another gebruikte:
‘De ene patiënt heeft van ‘a ja dat is precies hoe het is’ en de ander had van ‘jeetje dit is heftig,
die heeft geen armen’. Ja, die heeft geen armen. Ik bekijk dat metaforisch, de ander bekijkt dat
letterlijk. Dus dat is een mooi gesprek over van ‘Hoe kijk je daar eigenlijk naar? (res.4)

4.2.1

Symbolisch betekenisvol: beeldende kunst kan zich met het eigen levensverhaal
verbinden

Een symbool is betekenisvol als een symbool voldoende identificatie biedt aan het individu.
Daarnaast moet het symbool toegang verlenen tot een bepaald betekenissysteem en is het van
belang dat er een gedeelde herkenning is binnen de groep, de sociale context, waarin het
symbool gebruikt wordt.85

De volgende twee voorbeelden laten zien hoe cliënten zich kunnen identificeren met de
afbeelding waardoor het kunstwerk tot een betekenisvol symbool wordt voor deze cliënten.
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Lukken. Rituelen in overvloed, p.9.
Quartier, Die Grenze des Todes, p.31.
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Afbeelding 16

Deze afbeelding heb ik een keer gebruikt bij een patiënt die in een soort dramatisch hilarisch
ziekteproces zat waarbij allerlei dingen mis gingen en hij er bijna van moest lachen, zo van
‘Gebeurt er dit weer, dan moet ik weer een week blijven’. Toen gaf ik hem deze afbeelding en
daar moest hij zo ongelofelijk om lachen dat het ook ruimte bood om de situatie op die manier te
bekijken. (res.4)

Afbeelding 17, a en b

In gespreksgroepen heb ik altijd beeldmateriaal bij mij. Zo laat ik zonnebloemen van Van Gogh
(afb. 18.a) zien of tekeningen van een plant van Dürer (afb. 18.b). Dan kunnen we het hebben
over oogsten. In de ouderenzorg zijn er op dit moment veel mensen met cognitief zwakke
vermogens, mensen die een beetje dement worden. Ik vind dat beeldmateriaal een hele prettige
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ingang is. Ik gebruik ook wel foto’s die hun iets zeggen, foto’s die iets bij hen oproepen. Dan
vraag ik hen daarop te reageren en ga vandaar door naar een gesprek. (res.3)

4.2.2 Multi-interpretabel: beeldende kunst kan meerdere betekenissen laten zien
Bij het symbool krijgt het beperkte een oneindige ruimheid, bijna iets universeels. Het symbool
is meerzinnig. Het heeft een grensoverschrijdende brugfunctie. Het verwijst naar een diepere
werkelijkheid, een verdere horizon, een ruimer landschap. En wel onmiddellijk: in het ding is
iets van dat andere, die gesymboliseerde werkelijkheid, aanwezig.“86

De volgende voorbeelden tonen de betekenis van ervaringen van ruimheid en meerzinnigheid
van beeldende kunst in de begeleiding van cliënten.

Ruimte en openheid

Afbeelding 18
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G. Lukken. Rituelen in overvloed, p.20.
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Met de perspectieven die een beeld bij iemand oproept, kun je ruimte maken zonder dat het
bepaald is en daarom is het goed te zoeken naar werken die een zekere openheid hebben, die
meerdere lagen hebben. De Zaaier van Van Gogh is een prachtig beeld wat dat betreft omdat je
alle kanten op kunt, je kunt het licht van de zon nemen. Als het de religieuze kant op gaat, het
zaaien van het Woord, behoud van de natuur, van scheppen. Van Gogh zag het zelf dat hij daar
stond te scheppen. Met de zaaier heb je een prachtig metafoor dat je ook zaden hebt die nergens
terecht komen. Je kunt er heel veel kanten mee op. Dat maakt dat zulke beelden heel bruikbaar
zijn. (res.4)

Meerdere betekenissen nodigen uit tot uitwisseling van het verhaal
Wat ik ook gedaan heb vanuit beeldende kunst is werken met een associatief memoriespel. Een
vriend van mij, een fotograaf heeft foto’s gemaakt van individuele mensen, ieder met een eigen
favoriete voorwerp. Aan het voorwerp heeft hij in de computer veranderingen aangebracht.
Opvallend is dat de doelgroep hier heel makkelijk het spel speelt, ze zien snel wat er bij elkaar
hoort en kunnen er gemakkelijk een verhaal bij maken. (…) Beeldende kunst roept associaties
op, het spiegelt terug en daar maak je een verhaal van. Je narratief gaat ervan werken. (res.6)
En natuurlijk kun je beginnen met ‘ik moest denken aan…’, ik heb een kaart, een schilderij en
dat deed mij ergens denken aan wat je vertelde over enzovoort. En dan kan de ander daarop
reageren. Ook van ‘dat zie ik helemaal niet..’. En dan kan je verder dat verhaal in. (res.4)

4.3 De transformerende werking van beeldende kunst
De transformerende werking van beeldende kunst, is goed verwoord in dit citaat:

Voor mij is dat ogenblik kostbaar, dat we even deelgenoot mogen worden van de werkelijkheid
waar het schilderij naar verwijst. Daar zit een transformerend element. (res.3)

4.3.1 Spontane communitas
Spontane communitas gaat over de persoonlijke spontane beleving die in relatie tot anderen
ervaren kan worden. Men ontmoet de ander in openheid en eerlijkheid, los van culturele
achtergrond. In deze ongedwongen ontmoetingen waar het niet uitmaakt welke sociale positie
je bekleedt of hebt bekleed, ontstaat het ervaren van spontane- of existentiële communitas, een
speciale verbondenheid met elkaar. Ervaringen van spontane communitas komen naar voren in
de volgende citaten:

62

Afbeelding 19

De afbeeldingen gebruik je om een gesprek op gang te brengen over sterven. Door zo’n afbeelding
te kiezen raak je net een ander aspect bij jezelf aan over wat voor mij sterven is. Het werkt veel
beter dan dat ik het zonder beeld zou moeten vertellen. Je krijgt een heleboel mooie verschillende
aspecten van het sterven bij elkaar. Het beeld is dan ook weer symbool: wat iemand met sterven
associeert. (res.5)

Ja, wat ik sowieso vaak doe is reageren op de kamer, hoe iemand die ingericht heeft. En dan zeg
ik ‘ach, waarom heb je dit nu aan de muur hangen’, of ‘waarom heb je niks aan de muur hangen’
of ‘wie zijn mensen op die foto’s’ maar ook: ‘wat heb je hier een mooi landschap hangen, wil je
daar naar toe, of ben je daar ooit geweest’. Het is eigenlijk altijd een begin. (res.1)
(…) als dat een landschap is waar je heel graag zou willen zijn, hoe zou je daar dan willen leven,
of waarom verlang je ernaar, of hoe ervaar je het dan hier? (res.1)

4.3.2 Ideële communitas
Vanuit de spontane communitas is er een herinnering die wordt omgezet in een idee over
waarden en waardepatronen: hoe de communitas zou kunnen zijn. Er blijven waarden en
waardepatronen over die men met elkaar deelt. Ervaringen van ideële communitas komen naar
voren in de volgende citaten:
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En wat ik probeer in mijn vak met deze hulpmiddelen, samen naar beeldende kunst kijken, is dat
ik mensen weer subject laat zijn. En dat subject is drager van waarden, van herinneringen, van
overtuigingen en ook religieuze overtuigingen. En kunst maakt dat mensen zich bewust worden
dat ze meer zijn dan zorgafhankelijk en ook op de een of andere manier mogen beseffen dat ze er
mogen zijn. Dat ze elementen uit hun traditie kunnen herinneren en, dat ze getroost worden door
woorden uit die traditie, door beelden uit die traditie. Dat is denk ik inherent transformerend.
(res.3)

Afbeelding 20

Zoals bij de doop van Jezus, als we daar naar kijken, dan proberen we ons die houding in te
beelden. .Het is verdrietig zoals Jezus daar zo zit. Waar zou die over nadenken? Ja… En zoals
mensen die vogel zien, Hij krijgt een kopje van de duif. En dan zegt iemand: ‘Jezus denkt erover
na hoe Hij het evangelie aan de mensen zal verkondigen’. Zo geloof ik ergens dat die schilderijen
een soort transformerende werking kunnen hebben. In ieder geval verbinden deze schilderijen
mensen met een religieuze traditie en in die religieuze traditie zit een verwijzing naar het
transcendente. (res.3)

Wie is dat meisje? Waar heb je dat gemaakt? Heb je dat naar een foto gemaakt, uit je hoofd?
Verder hoef ik niet in te vullen, dan komt het antwoord, en dan kom ik misschien wat dichterbij
die mens. (res.1)

4.3.3 Normatieve communitas
Normatieve communitas ontstaat vanuit de spontane communitas als subcultuur. Gedeelde
waarden vanuit de spontane communitas gaan meeklinken in het eigen leven, het worden
normen die in de eigen leefwijze geleefd gaan worden. In de normatieve communitas zal er iets
van de ervaren vrijheid van de spontane communitas blijven resoneren, iets van de speciale
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band blijft bestaan. Ervaringen van normatieve communitas komen naar voren in de volgende
citaten:

Wegen van expressie zoeken, een appèl doen op het non-verbale, dat zijn kleine helende
momenten om wat ze missen te troosten. Niet dat alles daarmee over is, maar wel dat het leven
wat draagbaarder is. En als het in de groep gedeeld kan worden, heeft het een andere ruimte
gekregen. Het zingt langer door, er kan met elkaar aan gerefereerd worden, toen is dat en dat aan
de orde geweest. (res.2)

Een transformatie die iemand in het hier en nu brengt, is dat voorbeeld van de vrouw waarover
we het gehad hebben, de vrouw die nadat zij op een andere afdeling gekomen is haar uitzicht uit
haar kamer tekent. Dat kun je op verschillende manieren duiden. Dat kan je psychologisch duiden
en dan zie ik een heel proces van vertrouwen en aarden, toegeven en acceptatie. (res.1)

We hebben ook wel eens werk van cliënten heel mooi ingelijst en in de kapel opgehangen, wat
er dan gebeurt bij de betrokkene, hoe helend dit is, die erkenning. Hier hangt een werk van mij,
mooi ingelijst. Dan laten ze dit zien aan een groepsgenoot of een vriend of vriendin; ‘kijk dat is
van mij’. Dat met zorg doen, dat zijn prachtige ervaringen. (res.2)

Samenvatting
In dit hoofdstuk heb ik verslag gedaan van mijn onderzoeksresultaten met betrekking tot
concrete ervaringen met het gebruik van beeldende kunst in de geestelijke verzorging. De
onderzoeksresultaten heb ik uitgesplitst in drie delen die overeenkomen met de drie
voorafgaande theoretische hoofdstukken.

Beeldende kunst als spirituele bron: betrekkingsgebeuren
In de praktijkervaringen van respondenten bij het werken met beeldende kunst als spirituele
bron kwam naar voren dat de beleving van een betrekkingsgebeuren vraagt om rust en
contemplatie. In het betrekkingsgebeuren als sluimerende kracht op de achtergrond in het
dagelijks leven kan de cliënt door middel van beeldende kunst geraakt worden door ervaringen
van schoonheid en pijn. Het zelf maken van beeldende kunst doet een sterk appèl op de eigen
scheppingskrachten van de cliënt.

Beeldende kunst als spirituele bron: bezieling van het leven
Respondenten geven aan dat er verbinding door de cliënt wordt ervaren bij het zelf maken van
beeldende kunst. In scheppingskrachten is het goddelijke scheppen en het creatieve vermogen
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van de mens gelijktijdig aanwezig. Beeldende kunst kan zowel een uiting zijn van ervaringen
van schoonheid als van pijn die beide deel zijn van het menselijk bestaan. Ook een afbeelding
kan iets in beweging zetten bij de cliënt, vaak meer dan de cliënt zelf bewust is.

Beeldende kunst als spirituele bron: oriëntatie in het leven
Respondenten geven aan dat de eigen beeldende expressie van de cliënt het vermogen heeft
zich dieper te verbinden met het levensverhaal. In het samen kijken naar afbeeldingen en het
reflecteren hierop kan de cliënt komen tot nieuwe perspectieven en inzichten in zijn of haar
levensverhaal.

De symbolische betekenis van beeldende kunst: symbolisch betekenisvol
Respondenten geven aan dat beeldende kunst zich met het eigen levensverhaal kan verbinden
in de herkenning die een cliënt ervaart. In het geraakt worden door een afbeelding maakt de
cliënt verbinding met een diepere innerlijke laag.

De symbolische betekenis van beeldende kunst: multi-interpretabel
Respondenten geven aan dat de beeldende kunst in zijn symbolische functie een oneindige
ruimte kan aangeven. Beeldende kunst kan als brug fungeren in het verwijzen naar een diepere
werkelijkheid of een verdere horizon. De meerdere betekenissen waarmee naar een beeldend
kunstwerk gekeken kan worden, biedt cliënten ruimte voor het eigen levensverhaal.

De transformerende werking van beeldende kunst: spontane communitas
Respondenten geven aan dat beeldende kunst een bemiddelende rol speelt om elkaar
ongedwongen te ontmoeten. Afbeeldingen zijn behulpzaam om een gesprek op gang te brengen
over bijvoorbeeld sterven. De associaties die afbeeldingen oproepen kunnen verschillende
perspectieven met betrekking tot sterven laten zien en die met elkaar gedeeld kunnen worden.

De transformerende werking van beeldende kunst: ideële communitas
Respondenten geven aan dat zij beeldende kunst inzetten om herinneringen van cliënten naar
boven te halen. Herinneringen van cliënten zijn drager van hun eigen waarden, die in het
gesprek naar aanleiding van een afbeelding met elkaar gedeeld kunnen worden. Het samen
kijken naar afbeeldingen en erover spreken met elkaar heeft een verbindende werking.
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De transformerende werking van beeldende kunst: normatieve communitas
Respondenten geven aan dat zij beeldende kunst inzetten ter bevestiging van de eigenwaarde
van cliënten. Het naar aanleiding van een afbeelding vertellen van het eigen verhaal aan de
groep vraagt om vertrouwen om jezelf te durven laten zien. Door de afbeelding te delen in de
groep heeft de cliënt zichzelf in de wereld gezet, er kan met elkaar over nabesproken worden.
Ook door een afbeelding achter te laten bij een cliënt kan het beeld naresoneren en gedeeld
worden met anderen.
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5

Toepassingsvelden in het gebruik van beeldende kunst in het werk van de
geestelijk verzorger
(…) het samen dingen doen vanuit zinvragen op een artistieke manier, binnen de eigen
mogelijkheden, geeft mensen een betekenisvol leven. (res.6)

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de respondenten beeldende kunst gebruiken bij
rituelen, groepsactiviteiten en individuele counselingsgesprekken. Daarnaast wordt het eigen
beeldend werk van cliënten tentoongesteld. Ook zijn er respondenten die met het beeldend werk
van cliënten de woonomgeving verlevendigen. Doel van dit hoofdstuk is de lezer een beeld te
geven van de verbeeldings- en betekenisvolle toepassingen van beeldende kunst in het werkveld
van de geïnterviewde geestelijk verzorgers.

In hoofdstuk 2 over de symbolische betekenis van beeldende kunst is gesproken over de
zinnigheid en openheid van beeldende kunst die ruimte biedt voor de eigen interpretatie en het
eigen verhaal. In dit hoofdstuk bied ik ruimte voor de eigen interpretatie en het eigen verhaal
van de lezer door alleen uitspraken van respondenten weer te geven. Zoals in het aanschouwen
of scheppen van beeldende kunst kan de lezer zich laten inspireren in het verbeelden van
toepassingsmogelijkheden van beeldende kunst in het werkveld van de geestelijk verzorger.

5.1 Beeldende kunst in rituelen
Beeld toevoegen
Zo heb ik een keer een schilderijtje van een engel mee genomen naar de ziekenzegening en die
erbij gezet; zo van er is een engel bij aanwezig. Dan heb je een concreet beeld van iets dat je ook
kunt zeggen of denken. (…) Een beeld beklijft meer, is tastbaarder. Zeker op zo’n moment. Er is
dan een grote openheid. (res.5)

5.2 Beeldende kunst in individuele counselingsgesprekken
Werken met afbeeldingen
Een afbeelding van beeldende kunst gebruik je als een derde persoon, zoals mensen God of
overleden ouders gebruiken om tegen te praten. Je kunt beeldende kunst gebruiken in het gesprek
als een derde persoon. Voor sommige mensen kan dit zo werken; we beginnen samen een gesprek,
ik zet als derde persoon een afbeelding in die een andere wereld ontsluit en die ik samen met de
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patiënt verken. Na het samen vertoeven in deze andere wereld die nauw aansluit bij wat de patiënt
zelf ervaart en waarin de patiënt een stukje van zichzelf hervindt, breng ik het gesprek weer terug
naar de huidige situatie waar de patiënt zich op dit moment bevindt, in bed. In het gesprek heeft
zich wel een transformatie plaats gevonden, er zijn andere perspectieven verkent. (res.4)

Werken met de beeldende expressie van cliënten
Terwijl hij bezig was kon ik hem wijzen op wat wel lukte. Opvallend vond ik hoe hij steeds hele
mooie zachte kleuren koos en hoe nauwkeurig elk vakje werd ingekleurd. Hij is er heel veel
sessies mee bezig geweest. Het beeld van de vlinder heeft iets heel kwetsbaars, een vlinder als
symbool en hij kon daar dan met een glimlach naar kijken, dat vond ik een mooie beweging.
(res.2)

Zo kwam hij bijvoorbeeld met de tekening van een beer met een kruis. Dat was een droevig beeld.
In die periode verloor hij zijn moeder en zijn zus. Hij had veel verlies te verwerken. Dat kon hij
niet goed benoemen maar kon het wel in tekeningen uitdrukken, die kon ik met hem lezen. (res.2)

Ik heb eens voor een meneer die zelf veel tekende, boeken met kunstafbeeldingen mee genomen.
We gingen dan samen kijken naar hoe en waar hij naar keek. Hij was iemand die keek naar waar
het diepste donker en waar het licht zat. We keken samen naar formele elementen van de tekenen schilderkunst. Dit deed hem heel goed. We keken naar buiten, naar de bomen, waar dan daar
het diepste donker en het hoogste licht zat. Hoe kun je dat nu tekenen? Maar we kregen ook een
levensbeschouwelijk gesprek ‘Waar zit in je leven het diepste donker en waar zit het licht? (res.6)
Toen zag ik dat schilderij en denk ik, die man daar zit zo’n kracht in en zo’n wildheid en zo’n
onstuimigheid. En dat doet hem goed, ook als ik dat tegen hem zeg; dus je kunt iemand daarin
ook als mens bevestigen. (res.1)

5.3 Beeldende kunst in groepsactiviteiten
Algemeen
Gemeenschappelijk kijken creëert een verbondenheid, een gelijktijdigheid en iedere associatie is
legitiem. (res.3)

Beeldende afbeeldingen in een groepsgesprek
Ik herinner me hoe ik een verzameling prachtige beeldrijke zwart-wit foto’s had aangeschaft.
Tijdens een groepssessie liet ik mensen een foto kiezen uit een serie foto’s die ik had neergelegd.
Zij kregen de tijd om één foto te kiezen, zich daarmee te verbinden en vervolgens in de groep te
brengen waarom men juist deze foto gekozen had. Dat bracht vaak zoveel bij ieder in beweging
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en naar boven dat men na afloop graag een kopie wilde om mee te nemen om thuis of in hun
kamer op te hangen. Mooie beelden kunnen heel betekenisvol voor mensen zijn en lang met hen
mee reizen. (res.2)

Af en toe organiseren we dat een kunstenaar hier komt en dat er over zijn of haar kunst wordt
gesproken met patiënten. Dat vinden ze ontzettend fijn. (…) Met elkaar thematiseer je een werk
en dat alles in gelijkwaardigheid. (res.1)

Beeldende expressie door de cliënten
Ik begon met een filmpje over een kunstenaar waarvan zij zelf hadden aangegeven die interessant
te vinden. We hadden een groot scherm, daar keken we met elkaar naar. Ik had ook foto’s bij mij.
Op basis van de foto’s gingen ze soms zelf aan de gang, een beetje natekenen. Al werkend en
kleurend, op de achtergrond een mooie muziekje, en ondertussen hele mooie gesprekken gevoerd.
(…) De mens is in staat zichzelf weer te ervaren op een andere manier. Het zijn allemaal
mogelijke ingangen waarin iemand zichzelf weer op een ander manier kan ervaren, weer een soort
wakker zijn en in verbinding raken met eigen gevoelens en de wereld om hem heen. En ook in
staat blijkt te zijn tot een andersoortig gesprek, heel vaak nog tot een heel goed gesprek. (res.6)

Beeldende activiteit met vrijwilligers
Ik heb workshops met vrijwilligers gedaan, we zijn allemaal foto’s gaan maken over de kleur
groen. De vraag hierbij was: hoe leg je groen aan een blinde uit. Dit deden we om na te denken
over de verschillende bewustzijnsvormen. Als de ander hele andere mogelijkheden heeft, hoe
communiceer je dan, hoe maak je contact. Resultaat van al die foto’s was een heel groot groen
bord met allemaal kleine fotootjes met mooie overlopen in groen. Het hangt nu in het
stiltecentrum, een werk van ons samen. (res.6)

5.4 Beeldende kunst in de woonomgeving van cliënten
Tentoonstellen van werk van cliënten
De kunst van mensen die ze hier maken tentoonstellen. Dan krijgen ze een opening, dat is
feestelijk, dan gaan ze naar de kapper, wij zorgen voor muziek. Dat is echt zoals we in de stad
ook naar een opening van een expositie gaan. (res.1)

Alle kunst van patiënten reproduceren wij. Wij exposeren kopieën en daarna kunnen ze in de
rijdende kunstuitleen. Die doet ook heel veel goed, dat mensen een schilderij kunnen ophangen.
(res.1)
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Verlevendiging van de woonomgeving van cliënten
Ik heb een stilteruimte heringericht, daar heb ik een muurschildering gemaakt. Van een visje in
het altaar naar een meer algemeen vissymbool. In de ruimte waren ook V’s aanwezig. Deze heb
ik geschilderd en ze komen terug in de vissen van de muurschildering. Ik heb een verbinding
gelegd tussen hoe het vroeger was en hoe het nu is. Ik heb hiermee voor ogen om zowel voor
christelijke mensen als mensen die meer neutraal zijn een prettige ruimte te creëren waar iets te
beleven is. (res.6)

Samenvatting
In dit hoofdstuk heb ik een overzicht gegeven van de toepassingsvelden waarin de respondenten
beeldende kunst bij hun werk gebruiken. Ik heb citaten gekozen die een bijzondere werkvorm
laten zien. Voorbeelden hiervan zijn: het uitnodigen van een kunstenaar met diens werk, een
film tonen over een kunstenaar die uitnodigend is en er met elkaar over praten, een workshop
met vrijwilligers waarin de begin vraag is: hoe leg je groen aan een blinde uit?, het
tentoonstellen van beeldende kunst van cliënten met een officiële opening, een rijdende
kunstuitleen en tenslotte de muurschildering in de stilteruimte waarin een verbinding wordt
gelegd tussen vroeger en nu.
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6

Conclusie, discussie, aanbevelingen en reflectie

6.1 Conclusie
In deze scriptie heb ik mijn onderzoek naar de symbolische betekenis en transformerende
werking van beeldende kunst binnen de (algemene) geestelijke verzorging uitgewerkt.

Met mijn onderzoek beoog ik een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van inzichten bij het
toepassen van beeldende kunst in het werk van de (algemeen) geestelijk verzorger. Ik heb een
theoretisch kader geboden van waaruit reflectie op de betekeniswaarden van beeldende kunst
in de geestelijke verzorging mogelijk is. Daarnaast heb ik een praktisch inzicht gegeven in het
toepassen van beeldende kunst in de geestelijke verzorging.

Mijn onderzoeksvraag luidde:
Welke symbolische betekenis en transformerende werking kan beeldende kunst binnen het
werkveld van de geestelijk verzorger vervullen?

Deze onderzoeksvraag beantwoord ik aan de hand van deelvragen die de onderzoeksvragen zijn
in de eerste drie theoretische hoofdstukken:
1. Op welke wijze is beeldende kunst een spirituele bron in de geestelijke verzorging?
2. Welke symbolische betekenis kan beeldende kunst in de geestelijke verzorging ontsluiten?
3. Welke transformerende werking kan beeldende kunst in de geestelijke verzorging vervullen?

De beantwoording van de deelvragen zal bestaan uit een korte conclusie vanuit de literatuur en
uit de bevindingen van de collegiale interviews.

Vraag 1. Op welke wijze is beeldende kunst een spirituele bron in de geestelijke verzorging?

Verschillende denkers over spiritualiteit (Puchalski, Sheldrake en Waaijman) leggen de kern
van spiritualiteit in de ervaring van de diepste waarden en betekenissen waarmee mensen willen
leven. Zelfreflectie op de eigen levensvisie en de diepste waarden en betekenissen geeft inzicht
in dat wat werkelijk van belang is en als levensdoel ervaren kan worden. Een open houding van
aandacht en bewust ervaren is hierbij noodzakelijk (Schachtel). De open houding betreft niet
alleen de geest. Waarnemen van en inzicht krijgen in jezelf als mens en de wereld om je heen
vindt plaats in de lichamelijke zintuigelijke ervaring van jezelf in verhouding tot je omgeving
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(Merleau-Ponty) Verbeeldingskracht speelt hierbij een belangrijke rol. Esthetische ervaringen
voeden de verbeelding waardoor diepere betekenissen in levenservaringen van mensen
zichtbaar kunnen worden (Dewey). Spiritualiteit als nieuw levensgevoel kan beleefd worden in
een verscheidenheid aan ervaringen en bewustwording van je eigen persoon en je eigen wezen.
Spiritualiteit kan ervaren worden als een sluimerende kracht op de achtergrond in het dagelijks
leven van de mens. Ervaringen waarin spiritualiteit geleefd en beleefd worden, geven bezieling
aan het leven en zijn richtinggevend bij het zich oriënteren op het leven (Waaijman).

De bijdrage die beeldende kunst kan leveren als spirituele bron, heb ik onderzocht aan de hand
van drie kernbegrippen: betrekkingsgebeuren, bezieling van het leven en oriëntatie op het leven.

Betrekkingsgebeuren
Respondenten noemden het belang van rust en contemplatie wanneer zij met beeldende kunst
werkten. In het samen aandachtig kijken naar beelden die zich niet meteen laten zien kan de
beschouwer zich uitgenodigd weten deel te mogen nemen aan de door de afbeelding getoonde
wereld. In de schepping van de nieuwe wereld die door het schilderij, beeld of foto wordt
opgeroepen, ligt een uitnodiging hieraan deel te nemen. In dit samen ‘bewonen’ van het
schilderij of beeld ligt het ervaren van gezamenlijkheid.

Bezieling van het leven
Voor het ervaren van bezieling is een gevoel van verbondenheid noodzakelijk. Door cliënten
wordt er zowel in het zelf maken van beeldende kunst als in het samen kijken naar afbeeldingen
een gevoel van verbinding en soms een dieper liggend gevoel van bezieling ervaren. Om
ervaringen van bezieling onder woorden te brengen gebruikten respondenten woorden als
‘scheppingskrachten’, ‘de ziel die al gesproken heeft’, ‘een gevoel van heelheid’. In het zelf
scheppen van beeldende kunst door cliënten zijn de eigen creatieve vermogens van de cliënt en
het goddelijk scheppen gelijktijdig aanwezig. In de eigen beeldende expressie wordt het
innerlijk verlangen van de cliënt aangeraakt. In de verbinding met wat de cliënt innerlijk
beweegt, heb je als geestelijk verzorger samen met de cliënt contact. Dit kan ook bij het samen
kijken naar een afbeelding, een afbeelding kan iets in beweging zetten. Al kijkend en
waarnemend en de vraag onderzoeken: ‘Wat gaat de afbeelding tegen mij zeggen?’, gebeurt er
steeds meer in de innerlijke diepere lagen van de cliënt.
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Oriëntatie in het leven
Beeldende kunst wordt door respondenten ingezet als non-verbale werkvorm die te maken heeft
met het eigen levensverhaal. Afbeeldingen kunnen als sleutel dienen waarin het eigen
levensverhaal herkenbaar is en aanknopingspunten aanreiken voor een ervaring van meer
coherentie in het leven als een cliënt zich verdwaald voelt in het eigen leven. Daarnaast reiken
afbeeldingen andere perspectieven aan die de cliënt kunnen inspireren tot het zien van andere
mogelijkheden. Respondenten geven aan dat ook de eigen beeldende expressie kan bijdragen
aan het zich oriënteren en thuis voelen in het eigen leven.

Vraag 2. Welke symbolische betekenis kan beeldende kunst in de geestelijke verzorging
ontsluiten?
Symbool betekent ‘samenbrengen’ of ‘bijeenbrengen. In een symbool vallen twee
werkelijkheden samen, op een onzichtbare wijze wordt een andere werkelijkheid door het
symbool vertegenwoordigd. Ook in de beeldende kunst is er sprake van het samenvallen van
twee werkelijkheden. De materiële werkelijkheid van een afbeelding of beeldend werk toont
tegelijkertijd een andere niet zichtbare werkelijkheid. Ervaringen met betekenissen in de
beeldende kunsten verwijzen niet direct naar het zichtbare en/of zijn niet onmiddellijk te
begrijpen (Gadamer). Bij het gebruik van beeldende kunst in het werk van de geestelijk
verzorger is het van belang dat zowel cliënt(en) als de geestelijk verzorger het kunstwerk als
symbolisch betekenisvol ervaren. Als een symbool voldoende identificatie kan bieden aan de
cliënt zal het als betekenisvol worden ervaren. Daarnaast is het van belang dat het symbool
binnen het betekenissysteem van de cliënt valt en herkend wordt door de groep waar de cliënt
deel van uit maakt, zijn of haar sociale context (Quartier). Een ander belangrijk aspect van
beeldende kunst als betekenisvol symbool ligt in de meerstemmigheid van een symbool.
Beeldende kunst heeft als eigenschap dat het multi-interpretabel is, betekenissen van het
kunstwerk liggen niet vast. De mens die het aanschouwt legt er zijn of haar eigen betekenis in.

Symbolisch betekenisvol
In de uitspraken van de respondenten komt naar voren dat beeldende kunst waarmee een cliënt
zijn of haar eigen levensverhaal kan verbinden het meest betekenisvol is. Herkenningen in de
beeldende afbeeldingen of het kunstwerk zijn aanleiding tot gesprekken en bewerkstelligen dat
cliënten zich kunnen verbinden met diepere innerlijke lagen in zichzelf. Betekenisvolle
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afbeeldingen worden vaak gebruikt in vieringen, gesprekskringen en individuele
begeleidingsgesprekken. Als een beeld voldoende identificatie biedt, kan een cliënt geraakt
worden door een afbeelding en kan er een andere werkelijkheid zichtbaar worden. Gesprekken
over andere inzichten en een andere werkelijkheid kunnen volgen. Beeldende kunst die
symbolisch betekenisvol is kan ook nieuwe gemoedservaringen in het leven roepen zoals
bijvoorbeeld een humoristisch schilderij de cliënt een verfrissende blik kan opleveren.

Multi-interpretabel
Alle respondenten verwoorden de waarde van het multi-interpretabel zijn van beeldende kunst.
Beelden met een zekere openheid en meerdere lagen bieden zowel de geestelijk verzorger als
de cliënt ruimte voor verschillende perspectieven. In vieringen en het begeleiden van
gespreksgroepen biedt een afbeelding aan cliënten de ruimte verbindingen te ervaren die passen
bij hun eigen levensverhaal. Dat een en hetzelfde beeld bij verschillende mensen verschillende
herinneringen oproepen, vormt een ingang in delen en uitwisselen van levenservaringen.

Vraag 3. Welke transformerende werking kan beeldende kunst in de geestelijke verzorging
vervullen?

De letterlijke betekenis van het woord transformatie is omvorming, verandering.
Transformerende werking kan dan ook vertaald worden als een omvormingsproces.
Omvormingsproces is, zoals we hebben gezien in hoofdstuk 1.1 en in de inleiding van
hoofdstuk 3, een term die Waaijman gebruikt bij het definieren van spiritualiteit. De kern van
spiritualiteit ziet Waaijman als een betrekkingsgebeuren tussen het goddelijke en menselijke
waarbinnen zich een omvormingsproces voltrekt. Het betrekkingsgebeuren beleeft de mens in
een verscheidenheid aan ervaringen en in de bewustwording van de eigen persoonswording en
het eigen wezen. Ervaringen en bewustwording vinden plaats als gefaseerd proces waarin zich
een transformatie kan voltrekken en waarin de spirituele kern van ons menszijn geraakt kan
worden. Een transformatieproces, afgeleid uit de theorie van rite de passage van Van Gennep,
valt uiteen in drie fasen: de scheidingsfase, de liminale fase en de integratiefase. Zoals in
hoofdstuk 3 besproken is, is inzicht in de werking van de liminale fase van belang; cliënten van
de geestelijk verzorger bevinden zich veelal in een situatie waarin vertrouwde structuren zijn
weggevallen en er een ruimte is ontstaan die noodzakelijkerwijs gevuld moet gaan worden met
andere dynamische verbindingen. Deze dynamische verbondenheid is door Turner aangeduid
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met het begrip communitas waarbij hij drie lagen onderscheidt: de spontane of existentiële, de
ideële en de normatieve communitas.

Spontane- of existentiële communitas
In een persoonlijke en spontane beleving in relatie tot de ander kan men de ander of het andere
in een openheid en eerlijkheid ontmoeten. Er ontstaat los van sociale positie een speciale
verbondenheid met elkaar. Respondenten spreken diverse keren over persoonlijke- en
groepsverbondenheid die zich ontwikkelt naar aanleiding van beeldend werk of een beeldende
afbeelding. Een beeldende afbeelding heeft een woordeloos begin, het kadert niet in en nodigt
uit tot het ontstaan van iets dat onderling verbindend is en niet al is ingevuld. Er ontstaan
verschillende mogelijke perspectieven waarbij men op elkaar kan reageren, het beeldend werk
laat echter de open ruimte in tact, deze kan niet definitief worden aangetast door een expliciete
waarheid. Zo ook het beeldend werken met een groep. In een beeldende opdracht blijft een open
houding aanwezig. Er kunnen verschillende gesprekken ontstaan. Zelf al is het niet duidelijk
wat een cliënt heeft getekend, er is een persoonlijke verbondenheid van de cliënt met zijn
tekening en daardoor ontstaat er een grotere kans dat de cliënt deze verbinding in het gesprek
met de geestelijk verzorger kan ervaren.

Ideële communitas
Vanuit de ervaring van de spontane communitas is er een herinnering die wordt omgezet in een
idee over waarden en waardepatronen die men met elkaar kan delen. Respondenten geven aan
dat zij naar ervaringen voor cliënten zoeken waarin zij zich onderling kunnen verbinden in het
delen van verhalen met elkaar. Zo zijn mensen in het samen kijken naar beeldende kunst niet
meer voornamelijk een object van zorg maar mensen die iets met elkaar delen. Mensen met
herinneringen en overtuigingen, dragers van eigen waarden die in het gesprek naar aanleiding
van een afbeelding met elkaar gedeeld kunnen worden. Afbeeldingen worden gezamenlijk
bekeken en geven aanleiding tot onderlinge gesprekken die verbindend werken. Met eenzelfde
doel maakte een van de respondenten met haar cliënten een levenskleed waarbij fragmenten uit
herinneringen in het kleed verwerkt werden en er een onderlinge verbinding met elkaars
verhalen kon groeien.
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Normatieve communitas
Vanuit de spontane communitas gaan de gedeelde waarden meeklinken in het eigen leven. Deze
waarden worden tot normen in het eigen leven. In de normatieve communitas zal er iets van de
ervaren vrijheid van de spontane communitas blijven resoneren en iets van de ervaren speciale
band zal blijven bestaan. Respondenten geven aan dat zij beeldende kunst van cliënten
tentoonstellen in bijvoorbeeld de kapel of voor de kunstuitleen. Ook maken zij gezamenlijk
werk met cliënten dat vervolgens in het huis een openbaar plaatsje krijgt. Waarden en normen
die eerder door de cliënt ervaren werden als spontane communitas krijgen een vastere vorm
door het werk van cliënten te delen met een buitenwereld. Het mooi inlijsten van werk geeft de
betrokken cliënt een ervaring van erkenning, een ervaring er als mens toe te doen. Iets wat ook
gebeurt en door verschillende respondenten benoemd wordt, is de erkenning die cliënten
ervaren binnen de groep waarin zij verkeren. Cliënten die iets persoonlijks delen naar aanleiding
van een beeldende afbeelding ervaren dat groepsgenoten met respect naar hen luisteren. Door
het te delen in een groep heeft het een andere ruimte gekregen, het is gehoord en wordt verder
gedragen.

Bij het beantwoorden van de deelvragen heb ik antwoord gegeven op de onderzoeksvraag
waarmee ik mijn onderzoek begon: Welke symbolische betekenis en transformerende werking
kan beeldende kunst binnen het werkveld van de geestelijk verzorger vervullen?
De veelvormigheid van het gebruik van beeldende kunst in de werkpraktijk van de
respondenten brengen mij ertoe om deze scriptie niet af te sluiten met een slotconclusie. In de
beantwoording van de deelvragen ligt mijns inziens een schat aan inspiratie voor verdere
exploratie naar nieuwe betekenisvolle beelden.

Afsluitend kan ik stellen dat een zeer ruim aanbod van beeldende kunst op betekenisvolle wijze
kan worden ingezet in het werk van de geestelijk verzorger. De beeldende kunst waar de
geestelijk verzorger voor kiest zal nauw moeten aansluiten bij het betekenisveld van de cliënt.
Indien het kunstwerk een cliënt aanspreekt kan er een transformatie proces plaatsvinden en kan
er gesproken worden over beeldende kunst als spirituele bron.

Met deze scriptie hoop ik een aanzet te hebben gegeven met het aanreiken van betekenisvolle
beelden en hoe deze toe te passen in het werk van de geestelijk verzorger.
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6.2 Discussie
De esthetische dimensie in de geestelijke verzorging
In de inleiding heb ik gewezen op het feit dat ik de omschrijving van de esthetische dimensie
in de Beroepsstandaard geestelijke verzorger die verwijst naar ‘de vormende betekenis van
ervaringen met schoonheid in zowel cultuur als natuur’, te beperkt vind.87 De relatie tussen
beeldende kunst en schoonheid stamt uit het gedachtengoed van Plato (428-348 v. C.).
Schoonheid in de beeldende kunst wordt door Plato gezien als een hogere, ideale schoonheid,
uitgedrukt in harmonische vormen. Bekijken we de ontwikkeling in de esthetica dan wordt
duidelijk dat schoonheid geen eenvoudig begrip is en onze ideeën over schoonheid aan
verandering onderhevig zijn. De filosofen Edmund Burke en Immanuel Kant maakten in de
achttiende eeuw een onderscheid tussen het schone en het sublieme. In het schone is er sprake
van een harmonie tussen verbeelding en de rede. Het schone wordt uitgedrukt in harmonische
vormen en vormverhoudingen. Het sublieme daarentegen heeft als bron het angstaanjagende,
het verschrikkelijke. In het schone wordt een gevoel van behagen ervaren; in het sublieme een
gevoel van onbehagen. Kenmerkend voor geestelijk verzorgers is dat zij zowel ruimte bieden
voor positieve ervaringen als voor moeilijke momenten en ervaringen van onbehagen. Zowel
het schone als het sublieme in de beeldende kunst kan mijns inziens vol van betekenis zijn bij
de begeleiding van cliënten.
Een discussie over de betekenis van het sublieme in de beeldende kunst lijkt mij veel op te
kunnen leveren voor de inhoudelijke ontwikkeling van de esthetische dimensie binnen de
geestelijke verzorging.

Naast de discussie over de betekeniswaarde bij het toepassen van beeldende kunst binnen de
esthetische dimensie in het werk van de geestelijk verzorger, zal de discussie moeten gaan over
wat de inhoud is van de esthetische dimensie in de geestelijke verzorging. Wat kan en willen
we binnen de geestelijke verzorging als tools ontwikkelen om cliënten in verbinding te brengen
met esthetische ervaringen die kunnen dienen als spirituele bron?

87

Beroepsstandaard geestelijk verzorger 2015, p. 9.
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6.3 Aanbevelingen voor de praktijk
‘Werken binnen de esthetische dimensie’ opnemen in de opleiding tot geestelijk verzorger
Voor geestelijk verzorgers die niet vertrouwd zijn om met beeldende kunst om te gaan is de
stap ermee te gaan werken niet vanzelfsprekend. In mijn scriptie heb ik laten zien welke
waardevolle bijdrage beeldende kunst aan het werken met cliënten kan toevoegen. In de
opleiding geestelijke verzorging zou het vak ‘Werken binnen de esthetische dimensie’ aan het
lesprogramma toegevoegd dienen te worden. Alleen dan is er een kans dat de esthetische
dimensie binnen de geestelijke verzorging tot volle wasdom komt. Geestelijk verzorgers zien
dan niet alleen de schatten die de kunsten tonen, zij kunnen de onschatbare waarden van de
kunsten toepassen in hun begeleidingswerk.

Ontwikkelen en aanbieden van bijscholingscursussen aan geestelijk verzorgers
Korte bijscholingscursussen en workshopdagen waarin geestelijk verzorgers op een praktische
wijze kennis maken met toepassingsmogelijkheden van beeldende kunst bij hun werk.
Vanuit mijn ervaring als docent beeldende kunsten en geestelijk verzorger ga ik een leerlijn
ontwerpen in de vorm van korte bijscholingscursussen en workshops voor geestelijk verzorgers
waarin zij zelf kunnen ervaren wat het werken met beeldende kunst voor hen kan betekenen.
Enerzijds zal de cursus gaan over het zelf maken van beeldend werk en het ervaren op welke
wijze dit een transformerende werking kan hebben voor hun eigen denken en houding ten
aanzien van levensvragen. Anderzijds zal de cursus gaan over ervaringen bij het kijken naar
beeldende kunst en de betekenis die dit kan hebben bij de begeleiding van cliënten. Zoals elke
nieuwe vaardigheid leer je stap voor stap. De bijscholingscursussen zijn dan ook gericht op een
overzichtelijk traject voor hoe de geestelijk verzorger beeldende kunst kan toepassen in de eigen
werkpraktijk.

6.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Doorgaand op mijn punt dat ik in de discussie noemde, lijkt mij verder onderzoek naar de
inhoud van de esthetische dimensie binnen de geestelijke verzorging belangrijk. Wat betekent
de verwijzing van esthetische dimensie als ‘de vormende betekenis van ervaringen met
schoonheid in zowel cultuur als natuur’ zoals deze in de Beroepsstandaard geestelijke
verzorger is omschreven? Wat wil de geestelijke verzorging binnen de esthetische dimensie
bieden aan cliënten?.
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Mijn conclusie is dat er verder onderzoek nodig is naar het gebruik van beeldende kunst in de
geestelijke verzorging. De onderzoeken zullen zich uitsplitsen naar verschillende deelgebieden
die alle bijdragen aan de theorievorming omtrent de waarden van beeldende kunst binnen de
geestelijke verzorging en inzichten bieden hoe en waarom beeldende kunst bij het werk van de
geestelijk verzorger gebruikt kan worden.

Theorievorming door onderzoek
In de theoriehoofdstukken van deze scriptie is het werk van diverse denkers de revue gepasseerd
dat verder uitgewerkt kunnen worden. Hoe wij als mens ons vooral lichamelijk verbinden met
dat wat wij waarnemen heeft Merleau-Ponty uitgewerkt in zijn boekje Oog en Geest en in de
Fenomenologie van de waarneming. Zijn ideeën kunnen in een nader onderzoek van grote
waarde blijken te zijn.

Daarnaast lijkt mij het onderzoeken van de betekenis van beeldende kunst in de geestelijke
verzorging vruchtbaar aan de hand van de begrippen spel, symbool en feest van Gadamer;
de toepassing van beeldende kunst in het werk van de geestelijk verzorger kan ervaren worden
als spel, als symbool en als feest.

Theorie en praktijk
Interessant lijkt mij een onderzoek naar de in hoofdstuk 3.2 genoemde connectie tussen de
cirkel van reflectie zoals beschreven door Alma en de drie vormen van communitas van Turner.
Beide theorieën maken op eigen wijze inzichtelijk hoe het transformatieproces zich bij cliënten
kan voltrekken. Beide theorieën hebben mijns inziens nog veel meer te bieden dan ik in het
kader van deze scriptie heb kunnen uitwerken.

Een ander relevant onderwerp is de kracht van beeldende kunst. De kracht van beeldende kunst
zit in vele aspecten. Beeldende kunst als identificatie; wie ben je als mens en wat is je plek in
de wereld. Beeldende kunst als reflectie: beeldende kunst laat andere mogelijke werelden zien.
De kracht van beeldende kunst zit mijns inziens in de oneindige verscheidenheid en in de
onmiddellijkheid. Het toont zich direct. Juist omdat je het met je zintuigen tot je neemt komt
het direct bij je binnen en beroert het zowel je gevoel als je denken. De onderzoeksvraag zou
kunnen zijn: Wat maakt beeldende kunst zo’n krachtig medium? En Hoe kan de krachtige
werking van beeldende kunst de cliënten binnen de geestelijke verzorging helpen bij hun
levensproces?
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6.5 Persoonlijke reflectie op mijn onderzoek en het schrijven van deze scriptie
Met mijn onderzoek naar het gebruik van beeldende kunst in het werk van de geestelijke
verzorger heb ik dicht bij mijn al jarenlange passie voor beeldende kunst en mijn
nieuwsgierigheid naar de betekenis van beeldende kunst voor het welbevinden van de mens
kunnen blijven. Geestelijke verzorging spreekt mij aan omdat de begeleiding van cliënten plaats
heeft in de diepere lagen van de innerlijke ruimte. Het gaat veelal over wat zich aanvankelijk
onder de zichtbare lagen afspeelt. Voor mij is dit ook een eigenschap van beeldende kunst: ook
in de beeldende kunst wordt een zichtbare wereld, veelal in materiële vorm, getoond waarin een
onzichtbare resonantie, een niet zichtbare werkelijkheid vertegenwoordigd is.

De theoretische hoofdstukken hebben mij veel gebracht in die zin dat ik gedwongen werd op
zoek te gaan naar die theorieën die voor mij bovenal de essentie weergaven waarmee ik mijn
betoog wilde onderbouwen. Zoals ik in de inleiding al aangaf is er veel over beeldende kunst
geschreven. Hoe boeiend, interessant en soms heel mooi sommige denkbeelden of uitspraken
van anderen ook waren, ik wist dat weglaten de helderheid van mijn betoog ten goede zou
komen. Behulpzaam bij het kiezen van theorieën is geweest dat ik vanaf het begin van mijn
onderzoek mijn doelen helder had.

Het mooiste onderdeel van mijn onderzoek zijn zonder twijfel de collegiale interviews geweest.
Dat beeldende kunst een eigen beeldende taal spreekt weet ik uit mijn ervaring. Dat ik mij thuis
voel in deze beeldende taal weet ik ook. Echter, andere geestelijk verzorgers ontmoeten die
eenzelfde beeldende taal spreken maakten de collegiale interviews tot een feest van herkenning
en wederzijdse inspiratie.

De titel die ik voor deze scriptie heb gekozen is Met nieuwe ogen kijken naar beeldende kunst.
Deze scriptie is voor mij een aanzet tot verder onderzoek naar de esthetische dimensie binnen
de geestelijke verzorging. Ik hoop in de toekomst samen te kunnen werken met andere
geestelijk verzorgers en wetenschappers die dit onderwerp een warm hart toe dragen en elkaar
inspireren bij het inhoudelijk ontwikkelen van de esthetische dimensie binnen de geestelijke
verzorging.
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