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Abstract
Attention for Meaning-Making Processes: Context and Practice of 
Spiritual Care in the Earthquake Area of Groningen
In the North of the Netherlands spiritual caregivers have been employed 
to respond to the social and personal needs resulting from human induced 
earthquakes. In the Netherlands knowledge on spiritual care in times of 
disasters is limited. Central to the present study are two questions: How is 
spiritual care being put into practice in Groningen? And how do the spiritual 
caregivers cooperate with others in psychosocial care and in the social do-
main? This article describes the context, the reasons spiritual care came to 
be provided and the primary activities of the spiritual caregivers during their 
initial year of practice.

Keywords: spiritual care, psychosocial disaster relief, meaning-making, earthquake 
area Groningen

Inleiding

Zo ben ik nooit geweest, ik ben gewoon veranderd. Ik was gewoon een optimis-
tisch mens en zag het goede in van mijn medebewoners. En nu ben ik wan-
trouwig, ik ben argwanend en ik heb een kort lontje. Maar dat ben ik helemaal 
niet. Zo ben ik geworden in de loop der jaren omdat het me ook tot hier zit.
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Deze uitspraak is van een man (50+) uit het aardbevingsgebied in 
Groningen die, in een situatie van langdurig wachten op het herstel van 
zijn boerderij, in gesprek raakt met een geestelijk verzorger van Geestelijke 
Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVAG). In december 2018 start-
ten bij het GVAG twee geestelijk verzorgers en deze uitspraak geeft een 
beleving weer die volgens hen veelvuldig terugkomt in de gesprekken die 
ze voeren. Geestelijke verzorging wordt in de beroepsstandaard van de 
Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) gedefinieerd als professionele 
begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschou-
wing.1 Het specifieke doel van geestelijke zorg in het aardbevingsgebied is 
ondersteuning bieden aan bewoners en professionals die te maken hebben 
met problemen ten gevolge van de gaswinning. Rondom dit proces van on-
dersteuning bij schade en herstel zijn in de loop der tijd een veelheid aan 
organisaties betrokken geraakt.2 Daarbij verschilt het aanbod vanuit het 
sociale domein per gemeente. Het hieraan toegevoegde regionale aanbod 
van geestelijke zorg is in Nederland een nieuw fenomeen. Burgers en pro-
fessionals zijn met deze inzet niet bekend. Dat geheel riep vragen op. Wat 
draagt een geestelijk verzorger precies bij wanneer deze niet beschikt over 
concrete ondersteuningsmogelijkheden zoals geld en ook in vergelijk met 
ander aanbod? Ook klonk het geluid dat het ontwrichtende van de situatie 
al zo lang speelt. Nabij een winkelcentrum waar geestelijk verzorgers aan-
wezig waren voor gesprekken, vertelt een bewoner (man, 45+): ‘Jullie zijn te 
laat, ik heb net een jaar lang psychische zorg gehad.’ Het bleek dan ook niet 
eenvoudig een goede ingang vinden in een gebied waar al heel lang veel 
speelt.

Groningen is daarmee een pioniersplek waarbij de geestelijk verzorgers 
zelf bij aanvang amper konden terugvallen op ervaringen vanuit vergelijk-
bare situaties hoe aandacht voor zingeving bij rampen effectief vorm te 
geven. Er is internationaal nog weinig gepubliceerd over geestelijke zorg 
bij rampen, en de schaarse theorie hierover bij rampen in Nederland sluit 
niet goed aan bij concrete, heel diverse praktijken.3 Ook ontbreekt een 

1 Daarbij worden vier dimensies onderscheiden: de existentiële, de spirituele, de ethische 
en de esthetische dimensie. Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger 2015, 10, https://vgvz.nl/
wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf, geraadpleegd op 21 januari 2021.
2 Zie infographic van Groninger Gasberaad ‘Boudel op de Rieg’ (2020), https://gasberaad.
nl/wp-content/uploads/2020/08/digitaal-Barometer-Ede_Groninger-Gasberaad_aug2020.
pdf, 132-133, geraadpleegd op 21 januari 2021.
3 Dit blijkt uit de Expertmeeting ‘Geestelijke verzorging en pastoraat bij rampen’, d.d. 
5 november 2018, georganiseerd door J.K. Muthert (Rijksuniversiteit Groningen) en M.N. 
Walton (Protestantse Theologische Universiteit).

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf,
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf,
https://gasberaad.nl/wp-content/uploads/2020/08/digitaal-Barometer-Ede_Groninger-Gasberaad_aug2020.pdf,
https://gasberaad.nl/wp-content/uploads/2020/08/digitaal-Barometer-Ede_Groninger-Gasberaad_aug2020.pdf,
https://gasberaad.nl/wp-content/uploads/2020/08/digitaal-Barometer-Ede_Groninger-Gasberaad_aug2020.pdf,
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heldere organisatorische inbedding in de ketenzorg bij rampen. Zo be-
schrijft Rampenspirit, een handreiking geestelijke verzorging bij rampen 
(2010/2005) dat samenwerking met de overheid in de voorfase van een 
ramp bepaalt of geestelijk verzorgers tijdens rampen en crises gestructu-
reerd of meer toevallig worden ingezet.4 Regionaal zien we dan ook grote 
verschillen.5 Veel hangt af van het spontane initiatief van individuele gees-
telijk verzorgers. Deze gebrekkige inbedding komt samenwerking ten tijde 
van nood niet ten goede. Mensen weten elkaar niet te vinden, werken langs 
elkaar heen of lopen elkaar in de weg. Ook ontbreekt een goede interne 
organisatie van de beroepsgroep geestelijk verzorgers die zorg draagt voor 
voldoende toerusting van haar professionals voor de inzet na een ramp of 
crisis. Dit in tegenstelling tot andere landen zoals Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk (Notfallseelsorge) en de Verenigde Staten (Disaster Spiritual 
Care) waar geestelijke verzorging bij rampen een aparte specialisatie is met 
bijpassende trainingsfaciliteiten.6 Kortom, een verkenning van het werk in 
Groningen lijkt om meerdere redenen heel nuttig.

In 2017 startten de Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse 
Theologische Universiteit dan ook onderzoek naar geestelijke verzorging 
bij rampen in brede zin, met Groningen als belangrijke casus.7 Door de in-
zet van geestelijk verzorgers nauwgezet te volgen, beogen zij meer inzicht 
in werkzame praktijken. Kernvragen zijn: Hoe krijgt het werk in de aardbe-
vingsregio van Groningen precies vorm? En hoe vindt samenwerking plaats 
met de psychosociale hulpverlening en het sociale domein? In verband 
met het pionierskarakter van geestelijke zorg in deze regio is gekozen voor 
een kwalitatieve onderzoeksmethode met elementen van actieonderzoek 
in combinatie met literatuurstudie.8 In dit artikel beschrijven we het han-
delen van de geestelijk verzorgers in hun eerste jaar in de aardbevingsre-
gio en geven een eerste analyse. Om die praktijken goed te kunnen begrij-
pen, schetsen we daaraan voorafgaand de geschiedenis van de gaswinning 

4 M. Dückers, M. Rooze, Handreiking rampenspirit: Zorg voor de geest, Meppel 2011, 74, 
https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/producten/rampenspirit, geraadpleegd op 21 ja-
nuari 2021.
5 In de Gelderse vallei, Rotterdam Rijnmond en Zeeland bestaat wel een samenwerkings-
verband met de lokale veiligheidsregio.
6 Wel bestaat de brochure: Crisiscompetenties. benodigde kennis, vaardigheden en attitudes 
voor geestelijk verzorgers na rampen als afstudeerproject van L. Vroegindeweij, Universiteit 
Utrecht 2006.
7 Zie ook: H. Muthert, A. de Kraker-Zijlstra, J. Holsappel, ‘Geestelijke zorg in tijden van 
Corona: Verbinding op afstand’, Tijdschrift voor Geestelijke verzorging (2020), 24-29.
8 F. Migchelbrink, De kern van participatief actieonderzoek, Amsterdam 2016, 85.

https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/producten/rampenspirit,


VOL. 75, NO. 1, 2021

NTT JOURNAL FOR THEOLOGY AND THE STUDY OF RELIGION

34

gevolgd door een model over de verschillende fases die in rampen te onder-
scheiden zijn aan de hand van het model van psychiater Leonard Zunin en 
psycholoog Diane Myers (2000).9 Na een beschrijving van de totstandko-
ming van geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied volgt de praktijk 
uit het eerste jaar, gevolgd door een conclusie en discussie.

Gaswinning en aardbevingen in Groningen

Het citaat aan het begin van dit artikel staat niet op zichzelf. In mei 2019 is in 
opdracht van de Stichting Meent van der Sluis langs de A7 in Groningen een 
metershoog monument in de vorm van een gescheurde baksteen geplaatst. 
Het monument vraagt aandacht voor de keerzijde van het verhaal van nati-
onale rijkdom door gaswinning en is getiteld: ‘Het Andere Monument’. Het 
staat op slechts enkele kilometers afstand van ‘De Gasmolecule’, het mo-
nument dat in 2009 door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
werd geschonken aan de provincie Groningen ter ere van de vondst van 
het gas, vijftig jaar geleden in 1959. Waar gaswinning leidde tot rijkdom en 
werkgelegenheid, is de veelvormige ellende als gevolg van de aardbevingen 
in Noord-Nederland de andere kant van het verhaal.10 Op eerste kerstdag 
1986 vond in Assen de eerste beving plaats. Enkelingen spraken destijds 
al hun vermoedens uit dat de beving het gevolg was van gaswinning. Zo 
ontwikkelde sociaalgeograaf, docent en politicus Meent W. van der Sluis 
als eerste een theorie over de relatie tussen gaswinning en de bevingen. 
Hij merkte op dat het belang van de burgers en de veiligheid niet centraal 
stonden bij de gaswinning, pleitte voor onafhankelijk onderzoek en richtte 
een eerste actiegroep op. De NAM en de Nederlandse overheid namen zijn 
theorie echter niet serieus.11 Juist het niet gehoord en niet serieus genomen 
worden blijkt een extra belastende factor te zijn voor de bewoners van het 
aardbevingsgebied.

Daar kwam op 16 augustus 2012 verandering in na de aardbeving in 
Huizinge met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Men ging on-
derzoeken of er in de toekomst zwaardere bevingen te verwachten zouden 
zijn. In januari 2013 meldde Minister Kamp rekening te houden met een 

9 Vergelijk D. DeWolfe, Training Manual for Mental Health and Human Service Workers in 
Major Disasters, Washington D.C. 2000. Zie ook noot 26 en 27.
10 J. van den Berg, ‘Monument voor de keerzijde van het gas’, De Volkskrant, 28 mei 2019.
11 M. Brandsma, H. Ekker, R. Start, De gaskolonie. Van nationale bodemschat tot Groningse 
tragedie, Groningen 2016.
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beving van 5.0 op de schaal van Richter.12 In 2015 trok de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid de harde conclusie dat tot 2013 de veiligheid van bewoners 
bij geen van de betrokken partijen een rol van betekenis speelde bij de gas-
winning in Groningen. Het veiligheidsrisico achtte men verwaarloosbaar; 
wel hield men rekening met schade die financieel gecompenseerd kon 
worden.13

Vanwege het risico op zwaardere bevingen riep het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat in 2015 de Nationaal Coördinator 
Groningen in het leven om de versterking van huizen in Groningen te rege-
len. Daarnaast werd de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade belast met 
schade afhandeling. Beide organisaties kennen een afzonderlijke dossier-
voering. Het onderscheid versterking-schadeafhandeling mag op papier 
overzichtelijk lijken, in de praktijk weet de burger vaak niet waar hij aan 
toe is. En nog meer spelers betraden het veld tussen de NAM, het EZK, de 
burgers in Groningen en de lokale overheden. Direct contact tussen deze 
vier is amper meer mogelijk. De Nationale ombudsman omschrijft het ge-
heel als bestuurlijke spaghetti.14 Waar schadeafhandeling en een verster-
kingsoperatie hadden moet leiden tot meer veiligheid en vertrouwen in de 
woonsituatie zijn deze voor vele Groningers op zichzelf tot bron van stress 
geworden.15 Verder blijken de procedures doorgaans tijdrovend, waardoor 
mensen lang moeten wachten. Het boek Ik Wacht bevat 101 interviews met 
bewoners uit het bevingsgebied die verwikkeld zijn in langdurige verster-
kings- en schadeprocedures.16 Hierin wordt duidelijk dat de schade niet 
alleen materieel is: ‘Aardbevingen beheersen een deel van je leven’, ‘Een 
gedeelte van jezelf ligt in de vernieling’, ‘Zodra ik een klap hoor, denk ik 

12 ‘Aardbevingen Groningen’, Algemeen Nederlands Persbureau, 31 januari 2013.
13 ‘Veiligheid geen rol bij gaswinning Groningen’, https://www.onderzoeksraad.nl/en/
page/6898/veiligheid-geen-rol-bij-gaswinning-groningen, geraadpleegd op 21 januari 2021.
14 ‘Bestuurlijke spaghetti? Een onderzoek naar de wijze van klachtafhandeling door het 
Ministerie van Economische Zaken’, 18 april 2016, https://www.nationaleombudsman.nl/
system/files/rapport/20160035%20.pdf, geraadpleegd op 21 januari 2021.
15 Niet alleen voor de bewoners die schade hebben, ook voor medewerkers binnen de 
diverse organisaties is het geheel aan betrokken instanties en regels onoverzichtelijk en 
complex. Vergelijk de rapportage van Gronings Perspectief (2021) https://www.groningsper-
spectief.nl/voortgang-en-voetangels-in-het-gaswinningdossier/, geraadpleegd op 23 januari 
2021. Het verloop is groot. Ook op bestuurlijk niveau leidt dit tot spanningen. Hans Alders 
stapt in 2018 op als nationaal coördinator Groningen, omdat hij zich in zijn positie in een 
bestuurlijke spagaat voelde tussen de bevolking van Groningen, Den Haag en de NAM. Zie 
L. Hoeks, ‘Alders stapt op als Nationaal coördinator Groningen’, Financieel Dagblad, 30 mei 
2018.
16 E. van der Meer (ed.), Ik wacht. 101 verhalen uit het aardbevingsgebied, Amsterdam 2019.

https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/6898/veiligheid-geen-rol-bij-gaswinning-groningen,
https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/6898/veiligheid-geen-rol-bij-gaswinning-groningen,
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/20160035%20.pdf,
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/20160035%20.pdf,
https://www.groningsperspectief.nl/voortgang-en-voetangels-in-het-gaswinningdossier/,
https://www.groningsperspectief.nl/voortgang-en-voetangels-in-het-gaswinningdossier/,
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dat de muur eruit is gedonderd’, ‘Voortdurend in een achtbaan van hoop en 
teleurstelling’, ‘Wij voelen ons hier nooit meer veilig’, ‘Ik lijd aan een post-
traumatisch bitterheidssyndroom’ en ‘Als je niet oppast wordt je gek’. Deze 
citaten illustreren hoezeer stress en een veranderde beleving van de wereld 
een rol zijn gaan spelen.17 Immateriële schade voegt zich bij de materiele 
schadeposten.18 De man die aan het begin van het artikel geciteerd werd 
geeft aan dat niet alleen hijzelf is veranderd, maar ook het beeld van zijn 
omgeving is aangetast.19 Datzelfde zie je terug op gemeenschapsniveau 
waar dorpen soms verscheurd worden door verschil in schade-afhandeling. 
Daarom is het belangrijk dat niet alleen de schade wordt opgelost, ook is 
aandacht nodig voor wat de situatie voor personen en gemeenschappen 
betekenen. Daar is niet altijd ruimte voor bij de veelheid aan organisaties 
die betrokken zijn bij de schadeafhandeling.20 Hier ligt potentieel ruimte 
voor de expertise van geestelijk verzorgers.

Een stille ramp in Groningen

Alleen al in 2019, het eerste jaar dat de geestelijk verzorgers aan het werk 
gingen, vonden er 85 bevingen plaats in het gebied van het Groningen-
gasveld. Elf daarvan hadden een kracht op de schaal van Richter van meer 
dan 1.5 met een uitschieter van 3.4 in Westerwijtwerd.21 In 2020 werden 
in datzelfde gebied 69 bevingen geregistreerd waarvan 16 met een magni-
tude van 1.5 of hoger.22 De onderzoeksgroep Gronings Perspectief van de 

17 Van der Meer (ed.), Ik wacht, 78, 99, 145, 235, 259, 295.
18 Vanaf begin 2021 kunnen bewoners aanspraak maken op smartengeld ten gevolge van 
immateriële schade: ‘Immateriële schade’, https://www.schadedoormijnbouw.nl/immate-
riele-schade, geraadpleegd op 23 januari 2021.
19 De psycholoog R. Janoff-Bulman (1992) stelt dat door trauma of impactvolle gebeurte-
nissen heel basale assumpties worden aangetast, te weten: de wereld is een betekenisvol 
geheel, de wereld is ons goed gezind en ik ben als mens de moeite waard. Een aantasting van 
die beelden blijft niet zonder (gezondheids)gevolgen.
20 Een overzicht van vele betrokken organisaties is te vinden op: Groninger Gasberaad 
‘Boudel op de Rieg’, 132-133.
21 https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/jaaroverzicht-aardbevingen-2019, geraad-
pleegd op 21 januari 2021.‘De grenzen van het gebied [van het Groningen-gasveld] zijn 
overeengekomen met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK)’.
22 https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/jaaroverzicht-aardbevingen-2020, geraad-
pleegd op 21 januari 2021. Vergelijk ook de site van de Groninger Bodem Beweging: Het 
Gasbevingen Portaal: https://bevinggevoeld.nl/gasbevingen/. Naast harde data en statistie-
ken deelt deze site ook de verhalen van burgers.

https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade,
https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade,
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/jaaroverzicht-aardbevingen-2019,
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/jaaroverzicht-aardbevingen-2020,
https://bevinggevoeld.nl/gasbevingen/
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Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt al langere tijd de sociaalpsycholo-
gische gevolgen en wijst daarbij op de relatie tussen schade en stress-gere-
lateerde gezondheidsproblemen.23 Gevoelens van onveiligheid en onrecht 
tezamen met een gebrek aan vertrouwen leiden tot gezondheidsproble-
men, zo stellen deze onderzoekers, en de omvang van het probleem is aan-
zienlijk. Zo hebben in het jaar 2016/2017 170.000 mensen schade aan hun 
woning, waarvan 85.000 meervoudige schade. Uit die laatste groep kampen 
10.000 mensen met acute stress-gerelateerde gezondheidsproblemen. Deze 
klachten komen niet louter voort uit de materiële schade. Ervaringen van 
onrecht en wantrouwen dragen daar actief aan bij. Ook een verminderde 
sociale cohesie door ongelijke besluitvorming in buurten voedt de ervaren 
onveiligheid. Daarbij voegt zich een onzeker toekomstperspectief. Er is dus 
een stapeling van problemen bovenop wat zich ‘normaal’ al in individuele 
mensenlevens afspeelt.

Eerder voerde Kenniscentrum Impact een meta-analyse uit gebaseerd op 
alle beschikbare onderzoeken over de psychosociale impact van de aardbe-
vingen in Groningen. Het daarbij gehanteerde positieve gezondheidsmodel 
van Huber (2011) beziet de mens als onderdeel van de gemeenschap waarin 
men woont, werkt en leeft.24 Typerend voor deze ramp is dat de situatie 
chronisch is, aldus Kenniscentrum Impact. Er vinden nog altijd bevingen 
plaats en de schade afhandeling kost (steeds opnieuw) veel tijd. Gevolgen 
zijn zichtbaar op tal van welzijnsniveaus: lichaamsfuncties, mentaal welbe-
vinden, dagelijks functioneren, sociale participatie, kwaliteit van leven en 
ook zingevingsvraagstukken spelen een rol in de ervaren problematiek. Zo 
ervaart men het gevoel zich neer te moeten leggen bij de situatie; gevoelens 
van onmacht en verlies aan controle; zorgen over de toekomst; gevoelens 
van rechtvaardigheid/onrecht; en (een gebrek aan) vertrouwen in organi-
saties. 25

23 T. Postmes et al., ‘Gevolgen van bodembeweging voor Groningers. Ervaren veiligheid, 
gezondheid en toekomstperspectief ’, Groningen 2018, https://www.groningsperspectief.
nl/wp-content/uploads/2018/01/Eindrapport-Gronings-Perspectief-definitief.pdf, geraad-
pleegd op 21 januari 2021.
24 M. Dückers, W. van Hoof, J. Jacobs, J. Holsappel ‘Het belang van een veerkrachtige ge-
meenschap: Gezondheidsbevordering bij flitsrampen en “creeping crises”’, Impact maga-
zine: Over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen 4 (2017), 12-15, 13.
25 J. Holsappel, W. van Hoof, J. Jacobs, M. Dückers, ‘Psychosociale impact van de aardbe-
vingen in Groningen. Een analyse van beschikbare onderzoeken’, 2017, 1-19, 4, http://www.
impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/def_cbs_psychosoci-
ale_impact_aardbevingen-26-15173322951567983668.pdf, geraadpleegd op 21 januari 2021.

https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2018/01/Eindrapport-Gronings-Perspectief-definitief.pdf,
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2018/01/Eindrapport-Gronings-Perspectief-definitief.pdf,
http://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/def_cbs_psychosociale_impact_aardbevingen-26-15173322951567983668.pdf,
http://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/def_cbs_psychosociale_impact_aardbevingen-26-15173322951567983668.pdf,
http://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/def_cbs_psychosociale_impact_aardbevingen-26-15173322951567983668.pdf,
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Zowel Gronings Perspectief als Kenniscentrum Impact verwijzen in 
hun onderzoeken naar een cluster aan welzijnsdimensies die in het geding 
zijn en benoemen daarbij thematieken die raken aan zingeving. In de psy-
chosociale theorievorming over rampen wordt doorgaans een continuüm 
aan fasen bij rampen onderscheiden (een voorfase, acute fase en nafase) 
die achtereenvolgens op eigen wijze en op meerdere dimensies gevolgen 
hebben voor het welzijn van een gemeenschap. De nu volgende paragraaf 
presenteert het al eerdergenoemde conceptuele model van psychiater 
Leonard Zunin en psycholoog Diane Myers, experts in trauma en verlies, 
zoals gepresenteerd en aangevuld door DeWolfe (2000) en beschrijft hoe 
er vandaaruit naar de Groninger situatie gekeken kan worden.26 Genoemd 
model staat centraal in de scholing rond geestelijke zorg bij rampen voor 
professionals en vrijwilligers in Amerika, om inzicht te bieden in welke vra-
gen per fase spelen op individueel en collectief niveau.27

Fasen bij een ramp en de impact op de Groninger 
gemeenschap

In Groningen is sprake van een menselijk geïnduceerde ramp met een 
voortdurend karakter;28 een chronische ramp met gevolgen voor het wel-
zijn van het individu als de gemeenschap.29 Het model van Zunin en Myers 
gaat over de gevolgen van een ramp voor een gemeenschap. Het model (dat 
niet statisch opgevat dient te worden) onderscheidt specifieke fasen met 

26 Vergelijk DeWolfe, ‘Training Manual’; E. Britt et al., ‘Resilience Framework and Guidelines 
For Practice – Report for Ministry of Social Development’, Christchurch 2012, https://www.
resorgs.org.nz/wp-content/uploads/2017/07/msd_resilience_framework.pdf. Zie ook: K. 
Oberg, ‘Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments’, Practical Anthropology 
7 (1960), 177-182, en een toepassing hiervan door antropologe J. Kramer: https://jitskekra-
mer.nl/wp-content/uploads/Corona-Cultureshock_jkramer.pdf, geraadpleegd op 21 januari 
2020.
27 W. Ashley, S. Roberts (ed.), Disaster Chaplaincy Care. Practical Clergy Responses 
to Community, Regional and National Tragedy, Nashville 2017; Federal Emergency and 
Management Agency ‘Crisis Counseling Assistance and Training Program Guidance – CCP 
Application Toolkit 2016’. https://www.samhsa.gov/sites/default/files/dtac/ccptoolkit/fema-
ccp-guidance.pdf, geraadpleegd op 21 januari 2021.
28 M. Bakema, C. Parra, P. McCann, ‘Analyzing the Social-lead up to a Human-induced 
Disaster: The Gas Extraction-earthquakes Nexus in Groningen, the Netherlands’, 
Sustainability 10 (2018), 3621.
29 E. Bras, J. Muthert, J. van der Wal, ‘Een chronische ramp: Interview over de zorg voor 
mensen in de aardbevingsregio Groningen’, Tijdschrift Geestelijke Verzorging (2020), 4-9.

https://www.resorgs.org.nz/wp-content/uploads/2017/07/msd_resilience_framework.pdf
https://www.resorgs.org.nz/wp-content/uploads/2017/07/msd_resilience_framework.pdf
https://jitskekramer.nl/wp-content/uploads/Corona-Cultureshock_jkramer.pdf,
https://jitskekramer.nl/wp-content/uploads/Corona-Cultureshock_jkramer.pdf,
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/dtac/ccptoolkit/fema-ccp-guidance.pdf,
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/dtac/ccptoolkit/fema-ccp-guidance.pdf,
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bijpassende psychologische reacties en gedrag (zie figuur 1). De lijn in dit 
conceptuele model schetst het veralgemeniseerde verloop van het emoti-
onele welzijn binnen de gemeenschap die getroffen is door een ramp. In 
deze weergave gaat het om een ramp met één centraal impact moment.

Hoe deze fasen eruitzien voor Groningen wordt nu eerst stapsgewijs uit-
eengezet, waarbij ook wordt ingegaan op in hoeverre het model past bij een 
chronische ramp.

Voorafgaand aan een ramp is er de fase van waarschuwing dan wel drei-
ging. Dit kan eraan bijdragen dat mensen zich kwetsbaar en onveilig voe-
len en bang zijn voor de toekomst. De perceptie geen controle te hebben 
om zichzelf te beschermen, kan erg stressvol zijn. Wanneer mensen waar-
schuwingssignalen negeren en de ramp toch persoonlijke gevolgen heeft, 
kunnen gevoelens van schuld en zelfverwijt ontstaan.31 In Groningen is 
voortdurend sprake van een dreigende nieuwe beving. De stress heeft ook 
gevolgen voor de keuzes die mensen maken. Moet je een aanbod van de 
NAM accepteren of zal later alsnog blijken dat je zelf veel moet bijbetalen? 

30 Britt et al., ‘Resilience Framework’, 33, geraadpleegd op 21 januari 2021.
31 DeWolfe, ‘Training Manual’, 10.

Figuur 1 Fasen in gemeenschappelijke reacties na een ramp (Zunin, Myers)30
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Een andere belastende factor is dat mensen er geen controle over hebben óf 
hun huis zal worden versterkt en als het zo is, wanneer dat zal plaatsvinden.

Over het centrale impact moment meldt DeWolfe: ‘The greater the scope, 
community destruction, and personal losses associated with the disaster, the 
greater the psychosocial effects.’32 Doorgaans reageren mensen niet met 
paniek of hysterie, maar er kunnen reacties optreden die lijken op een 
shock. Veelvoorkomend zijn een wat verwarde reactie en ongeloof. Men 
focust op het eigen fysieke welzijn en dat van mensen in hun omgeving.33 
In Noord-Nederland is er echter geen centraal impact moment aan te wij-
zen waarbij ieders welzijn werd geraakt. De bevingen of de gevolgen van 
de bevingen raken mensen op verschillende momenten in de tijd. Directe 
gewonden ontbreken. Wel hebben mensen aantoonbaar gerelateerde ge-
zondheidsklachten en verminderd welzijn, op meerdere dimensies, zoals 
blijkt uit het hiervoor besproken onderzoek van Gronings Perspectief en 
Kenniscentrum Impact.

De gevolgen van en reacties op de bevingen kunnen aanleiding zijn om 
in actie te komen, door bijvoorbeeld schade te melden, contact te zoeken 
met anderen of lid te worden van een actiegroep. In het model van DeWolfe 
wordt dit de ‘heldenfase’ genoemd. Mensen zetten zich in om anderen te 
helpen en proberen de veiligheid te bevorderen. Expliciet wordt vermeld 
dat een gedwongen verhuizing (in deze fase) significant bijdraagt aan de 
impact van de ramp.34 Wanneer huizen niet langer veilig zijn, is ook in 
Groningen sprake van (spoed)verhuizingen. Daarnaast verkassen mensen 
naar tijdelijke woonruimtes als de eigen woning wordt versterkt of nieuw-
bouw plaatsvindt.

Als mensen samenwerken bij een ramp kan een gevoel van saamhorig-
heid ontstaan; men spreekt dan van een honeymoon fase. Dat heeft een 
positief effect op het welzijn. Er is dan doorgaans sprake van een zeker op-
timisme dat de aangeboden hulp daadwerkelijk zal leiden tot herstel, al-
dus DeWolfe. Deze hulp is veelal afkomstig vanuit de overheid. Adequate 
hulp in deze fase heeft een sterk positief effect op nog komende fasen. In 
Groningen ontbreekt deze honeymoon doordat er geen gemeenschappelijk 
impact moment is. Door gezamenlijk optreden in een actiegroep kan wel 
een gevoel van saamhorigheid ontstaan.

32 DeWolfe, ‘Training Manual’, 10.
33 DeWolfe, ‘Training Manual’, 10.
34 DeWolfe, ‘Training Manual’, 11.
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Wanneer de eerste hulptroepen zich terugtrekken, breekt doorgaans de 
fase van desillusie aan. Mensen kunnen zich verlaten voelen, wrok koes-
teren en maken de balans op van wat ze nodig hebben om terug te keren 
naar de ‘oude situatie’.35 Afhankelijk van hoe de balans eruitziet, kan hier 
een kloof ontstaan tussen wie zich goed en wie zich slecht behandeld voe-
len. Bijpassende stressoren zien we ook terug in het bevingsgebied: onenig-
heid in families, financieel verlies, bureaucratische heisa, tijd die wordt 
opgeslokt door procedures, reconstructiewerkzaamheden aan het huis, 
tijdelijke verhuizingen en een gebrek aan vrije tijd. Aanhoudende stress 
en vermoeidheid in deze fase bevorderen het ontstaan van en verergeren 
gezondheidsproblemen. Typisch voor de fase van desillusie is dat het groot-
ste gedeelte van de gemeenschap het oude leven weer heeft opgepakt. Zo 
speelt tussen buurtgenoten bijvoorbeeld wrok en vijandigheid vanwege on-
gelijke vergoedingen voor ‘gelijke schade’. Volgens DeWolfe kan het welzijn 
in deze fase dalen tot ver onder het niveau van het oorspronkelijke moment 
van impact, wat zij verbindt aan het verdwijnen van de eerder gevoelde 
saamhorigheid.36

Het proces van inventarisatie, dat plaatsvindt tussen de helden- en de 
desillusie fase, speelt hier een rol. Veel mensen raken uitgeput omdat de 
hulp anders uitpakt dan eerder werd beloofd, met ontmoediging en ver-
moeidheid tot gevolg.37 In het bevingsgebied is eigenlijk continu sprake van 
inventarisatie. Voortdurend moeten mensen afwegen waar ze tijd en ener-
gie insteken en waarom ze dat doen.

Uiteindelijk volgt de herstelfase, ook wel reconstructiefase genoemd. In 
deze fase realiseren mensen zich gaandeweg dat ze voor het oplossen van 
de problemen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, wil er iets veran-
deren. DeWolfe stelt dat herstel zichtbaar wordt als mensen weer mogelijk-
heden zien voor betekenis, persoonlijke groei en kansen ten aanzien van 
hun rampervaringen. In deze fase onderzoeken mensen opnieuw wat ze 
echt belangrijk vinden in het leven.38 Voor het bevingsgebied Groningen 
wordt herstel bemoeilijkt doordat de problematiek noch een centraal be-
ginpunt noch een duidelijke stip op de horizon kent. Ook bij verminderde 
of beëindigde gaswinning kunnen bevingen voortduren en kan keer op 
keer schade ontstaan. Wanneer het persoonlijk verlies nog hevig speelt of 
niet is opgelost, is er weinig ruimte voor positieve toekomstverwachtingen.

35 DeWolfe, ‘Training Manual’, 11.
36 DeWolfe, ‘Training Manual’, 11.
37 DeWolfe, ‘Training Manual’, 11.
38 DeWolfe, ‘Training Manual’, 12.



VOL. 75, NO. 1, 2021

NTT JOURNAL FOR THEOLOGY AND THE STUDY OF RELIGION

42

Zoals vermeld hoeven fasen niet lineair of in de geschetste volgorde te 
worden doorlopen. Wel helpt het model van DeWolfe om te begrijpen hoe 
een ramp als de Groningse bevingen druk uitoefent op het samenleven in 
zowel deze specifieke als de bredere maatschappelijke context. Specifiek 
voor een chronische ramp lijkt dan te zijn dat praktisch altijd meerdere 
fases tegelijk spelen. Daarnaast zijn er nog persoonlijke levensgebeurte-
nissen die mogelijk interfereren met de bevingen. Op schaalgrootte kan 
dit variëren van een innerlijke strijd, tot conflicten binnen het gezin, tus-
sen buren, binnen (geloofs)gemeenschappen, tussen overheid en burger. 
Iedereen speelt bewust of onbewust een rol in dit proces. Denkend aan het 
beeld van de hartslag zouden er meerdere lijnen moeten worden getekend 
en verschijnt er een onstuimig beeld doordat de harten van mensen niet op 
gelijke wijze geraakt zijn. Tegelijkertijd wordt door mensen doorgaand de 
balans opgemaakt van waar hun energie naar uitgaat. De inventarisatiefase 
is daarom in een ramp zoals de Groningse veel omvattender dan in het mo-
del van Zunin/Myers/DeWolfe. Ook dan blijft het model nog heel statisch. 
Bij een chronische ramp zou een cyclisch model wellicht passender zijn. 
Dat geeft ruimte aan het feit dat verschillende fasen met elkaar samen kun-
nen vallen. Kennis van het huidige model is desondanks behulpzaam als 
heuristisch instrument voor waar een groep of individu zich bevindt in het 
proces.

Daarnaast helpt het om wat er gebeurt met iemand anders te bespre-
ken. In de volgende paragraaf keren we dan ook terug naar het werk van 
de geestelijk verzorgers, om te beginnen naar hoe hun aanwezigheid in de 
regio tot stand kwam.

De aanstelling van geestelijk verzorgers in Groningen

Enkele predikanten uit de regio signaleerden een toenemende pastorale 
vraag onder hun gemeenteleden ten gevolge van de aardbevingsproble-
matiek. In 2014 werd daarom het Platform Kerk en Aardbeving (PKA) op-
gericht met het verlangen om recht te doen aan de bewoners die gebukt 
gaan onder de gevolgen van de aardbevingen.39 In kerkelijk verband bleek 
het echter niet altijd makkelijk om gestructureerd aandacht te genereren 

39 J. Gelderloos-Commandeur, Meaningful in the Margins – Churches and the Quality of Life 
in the Dutch Country Side (PhD thesis Protestant Theological University), Groningen 2018, 
266.
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voor de aardbevingsproblematiek.40 Ondertussen werden leden van het 
PKA wel op straat of in de supermarkt over de bevingen aangesproken. 
Sommigen verleenden ook hulp aan buren van kerkleden of actievoerders. 
Zodoende ontstond het idee om specifiek geestelijk verzorgers in te zetten 
in de regio. Met een mobiele locatie zoals een Proatbus zouden ze eenvou-
dig op verschillende locaties aanwezig kunnen zijn.41 Verder bood de werk-
wijze en onafhankelijke positie van geestelijk verzorgers in (zorg)instellin-
gen en bij justitie en defensie, die contacten hebben op micro-, meso- en 
macroniveau, inspiratie voor het werk. Ook in Groningen kunnen geeste-
lijk verzorgers bijdragen aan bezinning op wat er speelt en wat mensen op 
verschillende niveaus nodig hebben om het vol te houden. Het PKA legde 
het plan voor onafhankelijke geestelijke verzorging voor aan het Groninger 
Gasberaad: een collectief van maatschappelijke organisaties die de burger 
centraal zet bij alle nieuwe regelingen en plannen. Zij zagen de discipline 
van geestelijk verzorging graag toegevoegd om bij te dragen aan het wel-
zijn van burgers en professionals.42 Om tot een concreet projectvoorstel te 
komen richtte het PKA een stichting op met leden uit diverse kerkelijke 
organisaties, het Humanistisch Verbond en stichting Solidair Groningen en 
Drenthe (SGD). Samen schreven ze een voorstel ten behoeve van geeste-
lijke verzorging in de aardbevingsregio.43

Over het welzijn van de burgers vond op 21 juni 2018 in Den Haag een 
hoorzitting plaats over de mentale versterking van Groningen. Uitgangspunt 

40 Expertmeeting met predikanten en geestelijk verzorgers uit Groningen, georganiseerd 
door de RUG en de PThU op 11 maart 2019. Meerdere predikanten geven dit aan, er vindt dis-
cussie plaats over de toedracht. Redenen die worden genoemd zijn dat niet iedereen tijdens 
de eredienst geconfronteerd wil worden met dagelijkse problematiek. Niet iedereen is in 
gelijke mate en op dezelfde tijd aangedaan door de problematiek. Daarbij zijn er kerkleden 
die bijvoorbeeld ook bij de NAM werkzaam zijn.
41 J. Gelderloos, L. Hellinga, ‘Geestelijke verzorging is van levensbelang’, Dagblad van het 
Noorden, 5 februari 2018, https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie-Geestelijke-verzorging-
van-levensbelang-22884316.html, geraadpleegd op 21 januari 2021.
42 G. Agterkamp, J. Gelderloos, L. Hellinga, R. Koorneef, ‘Geestelijke verzorging in 
Groningen – presentie, vrijplaats en zingeving’, position paper Platform Kerk en Aardbeving 
ten behoeve van de hoorzitting/rondetafelgesprek met betrekking tot de mentale verster-
king van Groningen, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissieverga-
deringen/details?id=2018A02147 geraadpleegd op 21 januari 2021.
43 ‘Projectvoorstel Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen – aandacht 
voor zingeving en perspectief ’, bijlage bij position paper Platform Kerk en Aardbeving ten 
behoeve van de hoorzitting/rondetafelgesprek met betrekking tot de mentale versterking 
van Groningen, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderin-
gen/details?id=2018A02147, geraadpleegd op 21 januari 2021.

https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie-Geestelijke-verzorging-van-levensbelang-22884316.html,
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie-Geestelijke-verzorging-van-levensbelang-22884316.html,
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02147
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02147
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02147,
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02147,
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daarbij was dat de situatie in Groningen volgens de Wet Veiligheidsrisico’s 
overeenkomt met een ramp. Volgens de definitie in deze wet is een ramp 
een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de ge-
zondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in 
ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördi-
neerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is 
vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beper-
ken. Geestelijke verzorging maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit, zo 
werd bepleit door het PKA, onderzoekers naar geestelijke verzorging en an-
deren.44 Het ChristenUnie-kamerlid Carla Dik-Faber diende vervolgens een 
motie in om versneld geld toe te kennen voor geestelijke verzorging.45 Op 
basis van het bestaande projectplan Geestelijke verzorging en de verkregen 
financiering kon vervolgens een team van twee geestelijk verzorgers (met 
een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond) opstarten.46

De praktijk van de geestelijk verzorgers

Vanaf december 2018 zijn twee geestelijk verzorgers ieder voor 18 uur per 
week actief. Zij zijn aangesteld bij Stichting Solidair Groningen en Drenthe. 
Vier keer per jaar hebben ze overleg met de eerdergenoemde projectgroep 
Geestelijke verzorging aardbevingsgebied die vanuit het PKA is opgericht. 
Verder was er een begeleidingsgroep, bestaande uit de werkgever, een lid 
van het PKA, een docent-onderzoeker met expertise op het gebied van 
geestelijke verzorging en een ervaringsdeskundige burger uit het bevings-
gebied om in de startfase mee te denken, of ook bestaande theorie aan te 
reiken, over concrete vragen die de geestelijk verzorgers inbrachten (twee 
keer per jaar).

44 M. Walton, H. Muthert, ‘Kijken naar de fundamenten’, position paper voor de hoorzit-
ting/rondetafelgesprek over de mentale versterking van Groningen; G. Agterkamp et al., 
‘Geestelijke verzorging in Groningen’, geraadpleegd op 21 januari 2021.
45 Diverse betrokkenen uit het gebied waren aanwezig: Onderzoeker van Gronings 
perspectief, onderzoeker naar geestelijke verzorging, een wethouder uit Appingedam, 
Kinderombudsman, GGD Groningen, bewoners en belangenbehartigingsorganisatie 
Groninger Bodembeweging, Platform Kerk en Aardbeving, een zorgverzekeraar, een psy-
choloog en een contra-expert.
46 ‘Motie van het lid Dik-Faber over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor 
geestelijke verzorging’, kamerstuk 29 juni 2018,
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z12870&did=201
8D37037, geraadpleegd op 21 januari 2021.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z12870&did=2018D37037,
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z12870&did=2018D37037,
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Daarnaast werd de praktijk vanaf het begin gevolgd en ondersteund 
met onderzoek.47 Na een inventariserend literatuuronderzoek48 vonden 
tussen november 2018 en mei 2019 drie expertmeetings plaats, mede ter 
ondersteuning van de geestelijk verzorgers in hun opstartfase. De eerste 
expertmeeting betrof een focusgesprek met geestelijk verzorgers die zich 
hebben ingezet bij diverse rampen in Nederland, de tweede met geeste-
lijk verzorgers en predikanten uit Groningen. De drie vragen die in beide 
focusgroepen centraal stonden waren: ‘Wat zag je?’, ‘Wat deed je’ en ‘Waar 
vond je zelf steun?’ Naar aanleiding van een analyse van beide focusgroep 
bijeenkomsten voorzag een klankbordgroep met diverse professionals en 
onderzoekers op basis van hun ervaringen de geestelijk verzorgers van 
verdere input. Om hun werk goed te kunnen volgen en gelijktijdig tege-
moet te komen aan de registratie-eis vanuit de werkgever is de geestelijk 
verzorgers gevraagd om van meet af aan een logboek bij te houden. Vanaf 
november 2019 was hiertoe een digitale tool beschikbaar om kort hun 
werkzaamheden en dilemma’s te beschrijven. Aan de hand van die log-
boeken vinden minimaal twee keer per jaar individuele interviews met 
de geestelijk verzorgers plaats. Ook hierin staan de vragen: ‘Wat zie je?’, 
‘Wat doe je?’ en ‘Waar vind je zelf steun?’ centraal.49 Zo wordt in kaart ge-
bracht welke bijdragen zijn geleverd, hoe samenwerking gestalte krijgt en 
waar steun wordt gezocht en gevonden bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van het werk.

In figuur 2 staan de doelen omschreven voor het eerste jaar zoals gefor-
muleerd in het projectplan van de stichting.50

Op basis van acht interviews met de geestelijk verzorgers, hun logboeken 
en observaties tijdens veldwerk volgt nu een analyse van hun werkzaamhe-
den. Deze zijn samengevat in drie hoofdlijnen passend bij de context. Het 
betreft immers het vormgeven van een nieuwe professie en organisatie in 
een gebied dat sterk gepolitiseerd is door de jarenlange problematiek. Het 

47 H. Muthert (RUG) en M. Walton (PThU) startten in 2017 een meerjarig onderzoeksplan 
ten behoeve van geestelijke verzorging bij rampen, in het bijzonder in de aardbevingsregio. 
Per 1 juli 2019 is dit uitgebreid met een bursaalplaats aan de RUG, uitgevoerd door Anieljah 
de Kraker.
48 A. Helmich, Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied van Groningen. Masterscriptie 
Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, 2018.
49 De vraag naar zelfzorg en steun wordt gesteld omdat bij het werk van geestelijk verzor-
gers, in het bijzonder in de context van een ramp zelfzorg essentieel is. Zie bijvoorbeeld: 
Dückers, Rooze, Handreiking rampenspirit, 38.
50 ‘Projectvoorstel geestelijke verzorging’, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_verga-
dering/commissievergaderingen/details?id=2018A02147, geraadpleegd op 21 januari 2021.

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02147,
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A02147,
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vormgeven van presentie, netwerkvorming en het ontwikkelen van een ver-
wijsstructuur alsook contact met sociale media staan dan ook centraal.

Vormgeven van presentie

De geestelijk verzorgers willen graag op een laagdrempelige manier aanwe-
zig zijn voor bewoners. Ze kiezen ervoor om naar plekken te gaan waar veel 
mensen zijn, zoals bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. De eerste grote 
activiteit was de kerstmarkt in Loppersum (2018). De geestelijk verzorgers 
ontvingen hiervoor een uitnodiging naar aanleiding van een uitzending bij 
TV Noord waar ze hun werk bekendmaakten. Zo kregen ze de kans om een 
speciale Proathouk [praathoek] in te richten. De gesprekken die hier ont-
stonden zijn vooral informeel, ‘Wat doen jullie precies?’ Of: ‘Jij hier ook?’ 
Dat gaf de geestelijk verzorgers ruimte om hun nieuwe functie bekend te 
maken. Ook worden flyers en contactkaartjes uitgedeeld aan bezoekers. 
Wanneer de geestelijk verzorgers zelf een ronde lopen over de markt, wor-
den ze veelvuldig aangesproken en vertellen mensen spontaan hun verhaal 
of waar ze mee zitten. Later, op andere plekken toont zich een soortgelij-
ke dynamiek. Juist op openbare plekken worden de geestelijk verzorgers 
vaak aangesproken, ook als ze privé onderweg zijn. De geestelijk verzorgers 

– Het vormgeven van presentie(pastoraat), het aanwezig-zijn
•  Ontwikkeling en verspreiding van informatiemateriaal voor bewoners en organisaties over wat 

geestelijke verzorgers kunnen bieden
•  De geestelijke verzorgers zijn zichtbaar aanwezig en benaderbaar voor bewoners door gebruik te maken 

van de ‘Proatbus’
•  Kennismaking met en aansluiten bij bestaande overlegstructuren van dorp- en buurtverenigingen 

(Groninger Dorpen), gasberaad en bewonersinitiatieven
–  Geestelijke verzorgers zijn gesprekspartner voor bewoners en relevante organisaties, zoals 

hulpverleningsorganisaties, huisartsen, gemeenten, kerken en dorps- en buurtverenigingen enz.
• Ontwikkeling van een goede verwijsstructuur voor (hulpverlenings-)organisaties
• Het lenigen van directe existentiële nood
• Het ontwikkelen van trainingen aan vrijwilligers en professionals

–  Een plan van aanpak over hoe geestelijke verzorging het beste duurzaam vormgegeven kan worden in het 
aardbevingsgebied (voorbereiding 2e fase).

–  De projectgroep schrijft artikelen voor lokale, regionale en landelijke media (functionele PR en wellicht 
opiniërende artikelen)

Figuur 2 Doelen geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen
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kiezen er daarom voor om af en toe door dorpen te wandelen en bewust 
boodschappen te doen in het gebied waar ze werkzaam zijn.

Hoewel in de publieke ruimte op deze wijze gesprekken makkelijk tot 
stand komen, nemen bewoners in eerste instantie zelden vervolgcontact 
op. De geestelijk verzorgers vragen zich af: ‘Is die behoefte er niet?’ ‘Is de 
drempel te hoog om zelf initiatief te nemen?’ Of ‘is het moeilijk om ruimte 
vrij te maken binnen alle hectiek?’ Dat leidt in het begin wel tot twijfel en 
frustratie. ‘Ontmoeten we wel de mensen die het echt nodig hebben?’ 

Na verloop van tijd worden ze wat vaker gebeld door bewoners. 
Aanleiding om contact op te nemen zijn bijvoorbeeld: ‘Ik ben laatst zo ont-
zettend boos geworden op mijn kind zonder goede reden, dat ik dacht: ik 
bel maar eens.’ Of: ‘Ik wilde laatst mijn baas over het bureau trekken, ik 
dacht nu bel ik maar eens.’ Daarbij lijkt het toch te hebben geholpen dat 
de geestelijk verzorgers deze mensen al eens eerder hebben gezien of ge-
sproken. Als de eerste kennismaking is geweest en de beleefdheden zijn 
uitgewisseld, kan het vervolggesprek sneller de diepte in gaan. Met name 
als de geestelijk verzorgers in de media zijn geweest wordt er vaker contact 
opgenomen door bewoners. Ook verwijzen bewoners zelf door naar andere 
bewoners.

Vanaf juni 2019 is de Proatbus gereed voor gebruik. Het betreft een oude 
Duitse ambulance die is omgebouwd tot verrijdbare ontmoetingsplaats. 
De bus stopt op openbare plekken zoals dichtbij een winkelcentrum. Wat 
opnieuw opvalt, is dat veel gesprekken op een kleine afstand van de bus 
plaatsvinden, zoals in de supermarkt. Het bezoek met de Proatbus op de 
aardbevingsmarkt in Delfzijl in september 2019 was een kantelpunt. Op die 
middag werden zo’n vijftig gesprekken gevoerd op een bijeenkomst met in 
totaal honderdvijftig mensen. Een verklaring zou kunnen zijn dat het in die 
context minder schaamtevol is om in gesprek te gaan, aangezien je je onder 
bewoners bevindt die allemaal te kennen geven dat ze te maken hebben 
met een probleem. Ook zijn bewoners op dat moment actief bezig met het 
thema. Dat maakt het gemakkelijker om te informeren wat de geestelijk 
verzorgers doen en vervolgens het eigen verhaal te delen. Al met al levert 
aanwezigheid via de Proatbus waardevolle contacten op. Wel is het altijd 
afwachten wat een dag brengt. De bus dient ook als ‘reclamebord’ om de 
aanwezigheid zichtbaar te maken. Onderweg steken mensen regelmatig 
hun duim op, waaruit goedkeuring voor het werk blijkt.

De geestelijk verzorgers merken een verschil tussen mensen met een 
meer actieve en een meer passieve houding ten aanzien van de bevings-
problematiek. Zo zijn bij informatiebijeenkomsten lang niet alle mensen 
wiens huis het betreft aanwezig. Gesprekken gaan vaak over chronische 
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overbelasting, verlies van controle in het proces van schade en versterking, 
aantasting van integriteit en het strijden voor de rechten van bewoners. 
Ook spanningen tussen bewoners worden genoemd. Anderzijds komen ze 
ook bewoners tegen die inzet voor aardbevingsproblematiek als aanstel-
leritis betitelen.

Netwerkvorming en het ontwikkelen van een 
verwijsstructuur

Het doel van de geestelijk verzorgers is om een onafhankelijke en aandach-
tige gesprekspartner te zijn bij de verhalen, zingevingsvraagstukken en 
ethische dilemma’s van alle Groningers, bewoners en relevante organisa-
ties, die zijn getroffen door de gevolgen van de aardbevingen.51 Inwoners 
kunnen overigens zowel zakelijk als privé bij de problematiek zijn betrok-
ken. Om zicht te krijgen op het werkveld spreken de geestelijk verzorgers 
mensen van zoveel mogelijk aardbeving gerelateerde organisaties. Dit vari-
eert van leden van diverse actiegroepen, docenten, politici, psychosociaal 
hulpverleners en de nationale ombudsman. Naarmate het jaar vordert en 
de geestelijk verzorgers bekender worden, worden ze ook bij grotere ge-
meentelijke overlegstructuren gevraagd.

Verwijzingen via huisartsen en andere professionals zijn in principe 
mogelijk. De geestelijk verzorgers zochten dan ook contact met diverse 
huisartsen en praktijkondersteuners in het gebied. In de praktijk bleek sa-
menwerking met verwijzers lastig op te zetten, wat strijdig lijkt met media-
uitingen door huisartsen en ook psychiaters uit andere regio’s die expliciet 
aangeven dat ze te maken krijgen met zingevingsvraagstukken waarvoor ze 
niet zijn opgeleid.52 Onbekendheid met geestelijke verzorging is hier moge-
lijk de oorzaak van. Ook kan het zijn dat er minder in nieuwe samenwerkin-
gen geïnvesteerd wordt als men het druk heeft. Daarnaast is de ureninzet 

51 Vergelijk de definitie van de beroepsvereniging: ‘Geestelijke verzorging is professionele 
begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.’, https://vgvz.
nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf, 10, geraadpleegd op 21 januari 
2021.
52 Vergelijk T. van den Brink (presentator), ‘Veel patiënten in de GGZ hebben eigenlijk een 
zingevingsprobleem’, Dit is de Dag, 31 augustus 2018, https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/
onderwerpen/470091-waarom-worden-de-ggz-wachtlijsten-steeds-langer, geraadpleegd op 
21 januari 2021; P. Barnhoorn, huisarts, ‘Zingeving is van levensbelang voor iedereen’, 14-10-
2018, De Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gastcolumn-zingeving-is-
van-levensbelang-voor-iedereen~bfe1d3c22/, geraadpleegd op 21 januari 2021.

https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf,
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf,
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/470091-waarom-worden-de-ggz-wachtlijsten-steeds-langer,
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/470091-waarom-worden-de-ggz-wachtlijsten-steeds-langer,
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gastcolumn-zingeving-is-van-levensbelang-voor-iedereen~bfe1d3c22/,
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gastcolumn-zingeving-is-van-levensbelang-voor-iedereen~bfe1d3c22/,
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van de geestelijk verzorgers beperkt afgezet tegen de relatief grote regio. 
Ook concluderen de geestelijk verzorgers dat verwijzers affiniteit moeten 
hebben met zingeving en de problematiek moeten herkennen. Om hieraan 
tegemoet te komen start in 2021 een pilot waarbij de geestelijk verzorgers 
deel uit maken van een zorgteam.

Aanvullend biedt presentie bij bewonersbijeenkomsten en actiegroe-
pen mogelijkheden om iets over het werk te vertellen alsook te observeren 
en iets terug te geven van wat er bij zo’n bijeenkomst gebeurt. Een voor-
beeld van goede geestelijke verzorging hierbij is dat aan het eind van een 
discussie de geestelijk verzorger een korte samenvatting geeft waarin men-
sen van verschillende partijen die het niet bij voorbaat eens zijn, zich kun-
nen vinden zodat er verbinding ontstaat en mensen samen verder kunnen. 
Vanuit een onafhankelijke positie pakt de geestelijk verzorger een soort 
mediërende rol op organisatie of gemeenschapsniveau, waarbij ook dan de 
voorwaarde is dat alle partijen bekend zijn met geestelijke verzorging. Bij 
dezelfde bijeenkomsten kan er ook aandacht zijn voor wat mensen, indivi-
dueel beweegt en wat voor hen van waarde is.

Verder is door de geestelijk verzorgers een basistraining ‘aandacht voor 
levensvragen’ ontwikkeld als aanbod voor verschillende doelgroepen. De 
training is inmiddels gegeven bij een drietal vrijwilligersorganisaties. Na 
een aankondiging van de training over aandacht voor levensvragen in de 
klas bij een lerarennascholing aan de RUG meldden zich vijfendertig lera-
ren. De behoefte aan handvatten voor het omgaan met zingevingsvraag-
stukken blijkt in dat veld dus zeker te leven.53

Omgang met (sociale) media

In het projectplan staat dat het schrijven van artikelen voor lokale, regio-
nale en landelijke media een activiteit is van de projectgroep. In de praktijk 
blijkt echter dat verslaggevers actief contact zoeken met de geestelijk ver-
zorgers voor een interview of commentaar op een gebeurtenis. Zo versche-
nen er al diverse artikelen over geestelijke verzorging in lokale en landelijke 
kranten. Verder maken ze zichzelf bekend via sociale media als facebook en 
twitter en via de website van GVA waarop ze regelmatig nieuwsberichten 

53 De training stond gepland in april 2020 maar is vanwege de Covid-19 pandemie 
uitgesteld.
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plaatsen.54 Ook werkten ze mee aan een uitzending van de Evangelische 
Omroep.55 Deze media-aandacht bleek vruchtbaar voor inbedding en be-
kendmaking van het project. Naar aanleiding van uitzendingen en artikelen 
wordt regelmatig contact gezocht met de geestelijk verzorgers. Hierbij krij-
gen ze ook kritische vragen te horen: ‘Krijgen die geestelijk verzorgers nu 
ook al betaald uit de grote pot?, Terwijl schadevergoeding uitblijft?, En mijn 
huis dan?’. De geestelijk verzorgers geven aan dat weleens lastig te vinden.

Hoe komt het dat de geestelijk verzorgers zoveel tijd hebben of maken 
voor de media? Is het gebied niet zo groot dat ze overspoeld zouden worden 
door aanvragen voor gesprekken gezien de omvang van de problematiek? 
Dat blijkt niet zo te zijn. Dit riep in het begin vragen op over de doelstelling 
van het project. Het gebruik van (sociale) media kan echter ook worden 
gezien als een vorm van professionele ondersteuning. Zowel bewoners als 
professionals worden eraan herinnerd dat zingeving een belangrijke rol 
speelt in het aardbevingsgebied.

Discussie en conclusie

Door de aardbevingen en alle gevolgen daarvan kan de levensbeschouwing 
en zingeving van mensen onder druk komen te staan. Zeker als er meerdere 
problemen spelen. De ramp in Groningen kent een chronisch verloop met 
verschillende impactmomenten. Deze ongelijktijdige ervaringen leiden 
ertoe dat er tussen bewoners, overheid en instanties met hun diverse be-
langen geen consensus bestaat over de ernst, de aansprakelijkheid en de 
urgentie van de problematiek. Het model van Zunin, Myers, Dewolfe helpt 
om een beeld te schetsen van de psychosociale impact op gemeenschaps-
niveau. Een statische opvatting van dit model is in een chronische situatie 
als de Groningse niet wenselijk. Wel helpt het geestelijk verzorgers (en an-
deren) zicht te krijgen op de diverse vraagstukken in de onderscheiden fa-
sen. Het Nederlandse Rampenspirit gaat niet in op de dynamiek die in een 
gemeenschap kan optreden na een ramp. Wel wordt daar vermeld dat in 
de nazorg van een ramp aandacht voor zingeving een kerntaak is die niet 
zomaar door een andere professional kan worden overgenomen.56

54 Zie: www.gvagroningen.nl, geraadpleegd op 21 januari 2021.
55 ‘Nieuwlicht: wegen de lusten van de gaswinning op tegen de lasten?’, Evangelische 
Omroep, 3 augustus 2019 https://nieuwlicht.eo.nl/gaswinning-in-groningen, geraadpleegd 
op 21 januari 2021.
56 Dückers, Rooze, Handreiking rampenspirit, 27.

www.gvagroningen.nl,
https://nieuwlicht.eo.nl/gaswinning-in-groningen,
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Een geestelijk verzorger kan in gesprekken met bewoners en professio-
nals helpen met inventariseren van wat speelt.57 Doordat geestelijk verzor-
gers mensen opzoeken dichtbij huis en zelf geen rol spelen bij de schade-
afhandeling opereren ze onafhankelijk, wat vrijheid van spreken met zich 
meebrengt. Zingeving staat in de gesprekken centraal. Geconstateerd kan 
worden dat mensen bij een ramp niet snel geneigd zijn om zelf hulp te zoe-
ken omdat ze bezig zijn met dagelijkse zorgen en vaak vinden dat er wel 
iemand erger aan toe is dan zijzelf. De aandacht voor het eigen verhaal kan 
daardoor verslappen, waardoor sluipenderwijs gezondheidsklachten of ir-
ritaties kunnen ontstaan waarvoor men niet snel hulp vraagt. Presentie als 
actief aanbod is daarmee een belangrijk onderdeel van het werk om con-
tacten tot stand te brengen.

Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat het beroep van de geestelijk 
verzorger bij velen in Groningen nog onbekend is. Het werk moet daarom 
vanaf het begin worden gecombineerd met uitleg over wat geestelijke zorg 
kan betekenen. Het eerste jaar bestond veelal uit pionieren. Het bleek niet 
eenvoudig om een verwijsstructuur op gang te brengen. Gaandeweg wor-
den de geestelijk verzorgers wel bekender, mede door de aandacht in de 
media. Zo tonen diverse interviews hoe de geestelijk verzorgers de proble-
matiek duiden, waardoor bewoners ook makkelijker contact opnemen.

Waar geestelijk verzorgers intramuraal ook vaak groepen begeleiden, 
moreel beraad leiden en betrokken zijn bij rituelen was dit in het werk van 
de bevings geestelijk verzorgers in het eerste jaar nog niet het geval. In het 
najaar van 2020 is de formatie uitgebreid van twee naar vijf personen, waar-
onder mensen die ervaring hebben met het opzetten van groepswerk in het 
bevingsgebied en het begeleiden van rituelen. Niet alleen de stenen, ook de 
relaties hebben versterking nodig.

57 Aan het eind van het eerste jaar is door de onderzoeker een tool ontwikkeld om de the-
matiek in de gesprekken nauwkeuriger in beeld te brengen.
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