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RECENSIE

Theologie in het ziekenhuis
In hun nieuwe boek Goed gereedschap is het halve werk bundelen de theologen
Kees en Margriet van der Kooi hun krachten in een gezamenlijk werk over het
verband tussen pastoraat en systematische theologie.

tekst Maarten J. Aalders, beeld omslag boek

Kees en Margriet van der Kooi hebben samen een
boek geschreven en daarmee de kerk, die zij bei-
den liefhebben en dienen, een mooi cadeau ge-
schonken. Goed pastoraat kan niet zonder goede
theologische opleiding en doordenking, zo stellen
ze, en daarmee kiezen ze duidelijk positie in het
debat over de vraag wat geestelijke gezondheid-
zorg is of zou moeten inhouden. 
Beiden brengen een schat aan ervaring mee. Mar-
griet heeft bijna 40 jaar ervaring als geestelijk ver-
zorger in verschillende ziekenhuizen, Kees was
predikant in Leimuiden en is hoogleraar systema-
tische theologie aan de Vrije Universiteit.  
Het boek telt 174 bladzijden, verdeeld over zestien
hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een pasto-
rale ervaring van Margriet, waarop vervolgens door
hen beiden wordt gereflecteerd. In het laatste
hoofdstuk, onder de titel ‘Theologie als gereed-
schap’, gaan ze in op de plaats van de theologie in
pastoraat en zielzorg door hun visie nader te on-
derbouwen. 
Een paar ervaringen die Margriet deelt zijn eerder
verschenen, onder meer in dit blad. En ook een
paar van de overwegingen die naar voren worden

gebracht, verschenen eerder. Maar
hier staan ze alle in een kader dat
wordt gevormd door de vraag wat
geestelijke verzorging eigenlijk is,
en wat komt erbij komt kijken. 
Is het net zoiets als coaching, of is
het een religieuze vorm van psy-
chotherapie? En wat heb je er alle-
maal voor nodig om geestelijk
verzorger te kunnen zijn? 

Bijbelverhalen
Een van de dingen die opvalt, is dat
Margriet haar vak duidelijk afba-
kent van andere, vergelijkbare vak-
ken. Ze is geen psycholoog of
psychiater, ze is zielzorger, verbon-
den aan een kerk die haar ‘uit-
zendt’. Ze studeerde theologie om
daarna bevestigd te worden als pre-
dikant met een bijzondere op-
dracht: ziekenhuispastoraat. 
Van deze theologische achtergrond
en van deze persoonlijke betrok-
kenheid bij het christelijk geloof
vinden we op iedere bladzijde spo-
ren. 
Zo draagt ze een schat aan Bijbel-
verhalen met zich mee, en wat
meer is, ze weet die verhalen ook
te gebruiken als een belangrijk in-
strument in het pastorale gesprek.
Ze is tevens thuis in de christelijke
traditie, en ook dat is een van de
instrumenten die ze hanteert.
Samen leveren Schrift en traditie
een interpretatiekader van onze
werkelijkheid, dat Van der Kooi
inzet om vorm te geven aan de ziel-
zorg. Het gaat over schuld en
zonde, over vergeven en verzoenen,

over hoop en verwachting, over verlies en rouw,
over de ziekenzalving, en nog veel meer. 
Ieder verhaal wordt, zoals gezegd, gevolgd door
een theologische beschouwing, al zou ik liever
spreken van een dogmatische beschouwing (pasto-
raat is ook een theologisch vak!). Maar dat is een
kleinigheid als we zien hoe de auteurs in staat zijn
de rijkdom en de relevantie van de dogmatiek
zichtbaar te maken voor het dagelijks leven in een
ziekenhuis. En ondertussen krijgen we ook nog af
en toe een blik op de cultuur waarin we leven.
De auteurs nemen duidelijk stelling in het debat
dat zich in onze tijd over de aard van de geestelijke
verzorging afspeelt. Dat komen we tegen in de
voorkeur voor de term zielzorg en de gehechtheid
aan een kerkelijke verankering. Bovendien gaan ze
af en toe dwars tegen de theologische mode in. Zo
keren ze zich expliciet tegen de gedachte dat het
in alle religies in feite om hetzelfde gaat, en dat ie-
dere geestelijk verzorger naar believen zijn eigen
levensbeschouwelijk palet kan samenstellen of
overal kan gaan winkelen. De verschillende reli-
gies verdragen deze mengvormen niet. Beiden
delen dan ook het standpunt dat neutraliteit niet

bestaat, ook niet in dit vak. 
Dat is een negentiende-eeuwse opvatting waarvan
de onhoudbaarheid al door Abraham Kuyper werd
aangetoond, maar die telkens opnieuw verdedigd
of zelfs bevochten moet worden. In de begeleiding
bij levensvragen speelt de eigen overtuiging per de-
finitie een rol en is het normatieve moment altijd
aanwezig. 

Zijnsberoep
Een opleiding tot geestelijk verzorger kun je tegen-
woordig al volgen als je een bachelor-diploma op
zak hebt, en dat hoeft niet per se een bachelor
theologie te zijn. Met een jaar studeren in dit vak-
gebied kan men solliciteren als geestelijk verzor-
ger. Overdreven gesteld, mag men zich dus met
een beetje kennis van psychologie en gesprekstech-
niek geestelijk verzorger noemen. 
Wie dit boek op zich laat inwerken, beseft dat de
auteurs daarmee niet gelukkig zijn. Dit is een
zijnsberoep dat meer vergt dan een jaartje studie
alleen. Er zal inhoudelijke kennis moeten zijn, er
zal kennis moeten zijn van de bronnen waaruit
geput wordt, van de cultuur waarin wij leven, er
zal voldoende zelfkennis moeten zijn, er zal sprake
moeten zijn van een persoonlijke spiritualiteit. Dat
vergt heel wat meer dan een master van een jaar.
Dit boek is een theologische studie over de ency-
clopedische vraag wat geestelijke verzorging is en
waaraan een opleiding tot geestelijke verzorger
moet voldoen. De auteurs richten zich daarmee tot
allerlei mensen die hier mee te maken hebben:
psychologen, coaches, rouwbegeleiders, predikan-
ten, opleiders en ziekenhuisdirecties. 
Het is ook voor de kerk en de kerkenraden van be-
lang. Op 10 januari wordt op de Vrije Universiteit
een studiedag aan dit boek gewijd, waar een geva-
rieerd gezelschap van betrokkenen het woord
voert. De wijze waarop de auteurs hun positie heb-
ben verwoord, is duidelijk én laat ruimte over voor
ontmoeting met anderen. Wie daarvoor belang-
stelling heeft, leze de website van de VU.
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