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Een verkenning  
van erkenning
De rol van erkenning bij geestelijke 
zorg in het aardbevingsgebied

De voortdurende aardbevingen in de provincie Groningen brengen naast prakti-

sche schade ook problemen op relationeel en existentieel niveau met zich mee. 

Uit onderzoek van Gronings Perspectief blijkt dat er bij veel Groningers wan-

trouwen is ontstaan ten opzichte van de overheid, maar ook van het leven in het 

algemeen. Bij het ontstaan van dit wantrouwen speelt de ervaring miskend te 

worden een grote rol. Het denken van Charles Taylor toont waarom erkenning zo 

cruciaal is. De auteurs laten tevens zien hoe geestelijk verzorgers een rol kunnen 

spelen bij deze ervaring van miskenning.

Christine van der Veer, Hanneke Muthert en Martin Walton

IN 1965 SCHREEF DE GRONINGSE DICHTER en schrij-
ver Simon van Wattum het volgende gedicht.

Eenmaal (...) zal de NAM uit piëteit
de lege buik van Groningen
volspuiten met het water van de zee
en de zee
zal het land opnemen
en meevoeren
naar IJsland of daaromtrent
in Holland zullen ze glimlachen
ze wisten toch niet waar het lag.

In het jaar van schrijven van dit gedicht kwamen 
de eerste geruchten van bodemdaling rondom 
het Groningse gaswinningsgebied op gang. In 
datzelfde jaar werd er vanuit de politiek vooral 
gesproken over de verdeling van de kosten en ba-
ten van de gaswinningsoperatie die in 1963 be-
gonnen was. Een onderhandeling waarbij Gro-
ningen uiteindelijk als grote verliezer uit de bus 
zou komen (Van Meurs, 2006). De dichter Van 
Wattum verwoordt hier een gevoel dat toen al 
leefde onder Groningers en dat daarna niet min-
der zou worden: het maakt de rest van Neder-

THEORIE
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Dit onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen doet onderzoek naar de gevolgen van de 
aardbevingen voor de gezondheid, de veilig-
heidsbeleving en het toekomstperspectief van 
Groningers. Een van de conclusies die naar voren 
komt uit dit onderzoek is dat het wantrouwen 
onder Groningers naar autoriteiten hoog is 
(Stroebe e.a., 2018a). Er wordt een grote kloof er-
varen tussen ‘Den Haag’ en ‘Groningen’. Ook rap-
porteren getroffen Groningers zich niet serieus 
genomen te voelen, bijvoorbeeld doordat ze ver-
dwalen in een doolhof van instanties en van het 

land niet uit wat er met Groningen gebeurt. Een 
gevoel dat de historicus Van Meurs omschrijft 
als: ‘Onder u, maar zonder u’ (Van Meurs, 2006, 
p. 86). Al zou de provincie naar IJsland drijven, 
zelfs dan zouden de Hollanders glimlachen. Zou 
dat zijn omdat ze er ondertussen warmpjes bij 
zitten, rondom de gaskachel?

Bij de huidige bewoners van het aardbevings-
gebied in Groningen zouden deze woorden ver-
moedelijk weerklank vinden, blijkt uit onder-
zoeksresultaten van Gronings Perspectief. 
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eerdergenoemde focusgroep te analyseren hoe 
geestelijk verzorgers en predikanten inspelen op 
het gebrek aan erkenning dat men ervaart in het 
aardbevingsgebied.3 Eerst zal aan de hand van 
Taylors theorie onderzocht worden waarom er-
kenning een belangrijk thema is in dit conflict 
en ook waarom dit raakt aan het werk van gees-
telijk verzorgers. Vervolgens wordt expliciet het 
verband gelegd met de situatie in Groningen. Na 
een beschrijving van de gevolgde methode (het 
focusgroepinterview) wordt aan de hand van 
de data van de focusgroep beschreven hoe deze 
geestelijk verzorgers erkenning een rol laten spe-
len in hun werk. 

Taylor en erkenning
In zijn essay The politics of recognition (1994) stelt 
Taylor dat de zoektocht naar erkenning de drij-
vende kracht is achter veel politieke bewegin-
gen. Erkenning is zo belangrijk, omdat de ma-
nier waarop we ons gekend weten onze identiteit 
bepaalt. Miskenning kan directe impact hebben 
op het zelfbeeld, zozeer zelfs dat mensen min-
derwaardige ideeën over zichzelf gaan interna-
liseren. Daarnaast heeft miskenning impact op 
hoe men de beschikbaarheid en de goedgezind-
heid van ‘de a(A)nder’ beleeft. Vanwege deze ge-
volgen voor de identiteitsbeleving stelt Taylor 
dat miskenning, ook als ze niet gepaard gaat met 
fysiek geweld, een vorm van onderdrukking is 
(Taylor, 1994). De filosoof Axel Honneth, die na 
Taylor veel over erkenning heeft geschreven, be-
nadrukt dan ook dat erkenning een moreel goed 
is dat beschermd moet worden (Van den Brink & 
Owen, 2007).

Taal is constitutief voor de werkelijkheid 
Voor Taylor begint en eindigt het bieden en ver-
krijgen van erkenning met taal. De mens is in es-
sentie een talig wezen. Dat betekent dat iemand 
zijn of haar eigen identiteit nooit alleen kan ‘be-
denken’. Zelfbegrip wordt altijd bemiddeld door 
bijvoorbeeld verbale taal of een ander ‘medium’, 
zoals muzikale of fysieke expressie. Vanaf de ge-
boorte staat allereerst de fysieke communicatie 
met de ouders centraal. De reacties van verzor-
genden op de behoeften van het kind beïnvloe-
den hoe het kind zichzelf verstaat. Op latere leef-
tijd komt daar taal bij als een meer geavanceerde 
manier van uitdrukken. Taal als communicatie-

kastje naar de muur gestuurd worden. Dit geuite 
wantrouwen heeft een sterke correlatie met de 
onveiligheid die mensen ervaren (Stroebe e.a., 
2018a). Naarmate wantrouwen richting verant-
woordelijke instanties toeneemt, wordt er vaker 
een gevoel van onveiligheid aangegeven. Deze 
onveiligheid verergert de stressgerelateerde 
klachten die circa tienduizend Groningers heb-
ben als gevolg van schade (Postmes e.a., 2018b). 
Zo bezien is de benaderingswijze van verant-
woordelijke partijen in het heden en in het verle-
den van invloed op de aard en de ernst van de 
problematiek die getroffen Groningers ervaren 
door de aardbevingen. Het kleurt de wijze waar-
op zij zich verhouden tot ‘de a(A)nder’, tot zich-
zelf en tot de schade waarmee zij te maken krij-
gen.

In het kader van onderzoek ‘Geestelijke verzor-
ging bij rampen’ is voorjaar 2019 een groep gees-
telijk verzorgers en pastores1 geïnterviewd die 
in dit aardbevingsgebied werkzaam was.2 Zij be-
amen het belang van het relationele aspect van 
de problematiek in het aardbevingsgebied. Door 
hen wordt het begrip ‘erkenning’ als een essen-
tieel thema aangeduid in de verhalen van inwo-
ners. De geestelijk verzorgers merken op dat veel 
Groningers zich niet serieus genomen voelen en 
dat ze nog maar weinig vertrouwen hebben in 
de hulp van anderen. In sommige gevallen ont-
staat daardoor verbittering of zelfs apathie. De 
filosoof Charles Taylor verklaart dit door te stel-
len dat miskenning de identiteit van mensen 
aantast (Taylor, 1994). Wanneer mensen zich 
miskend voelen, worden ze opgesloten in een 
bepaald beeld van onbekwaamheid of minder-
waardigheid, waardoor ze niet volledig tot ont-
plooiing kunnen komen.

Doel van dit artikel is om, met behulp van het 
denken van Taylor over erkenning, deze diepere 
lagen van de aardbevingsproblematiek verder te 
onderzoeken en vervolgens met de data van de 

Bij het ontstaan van 
wantrouwen speelt 
miskenning een grote rol
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De veranderingen die Taylor beschrijft, laten 
zien dat leed en onrecht niet meer vanzelfspre-
kend begrepen kunnen worden ten overstaan 
van een transcendente horizon. Het gemis van 
een allesomvattende religieuze duiding betekent 
echter niet dat de behoefte van de mens naar 
volkomenheid en religie verminderd is, stelt hij 
(Taylor, 2007). Daarom plaatst de moderniteit de 
mens – en in het bijzonder de geestelijke orde – 
voor de uitdaging om passende zingevende taal 
te ontdekken en aan te reiken. Juist in rampsi-
tuaties (zoals in Groningen) is deze taal nodig, 
zodat mensen kunnen omgaan met de oncon-
troleerbaarheid van het bestaan waarmee zij ge-
confronteerd worden.

Miskenning in het aardbevingsgebied 
Terug naar het aardbevingsgebied. Van Meurs be-
schrijft in Een beeld van een provincie. Groningen in 
de twintigste eeuw (2006) dat het Groningen bij 
aanvang van de gaswinning niet gelukt is om 
een claim op het aardgas hard te maken. De win-
sten van het gas vloeiden daardoor niet terug 
naar Groningen, maar naar het Rijk. Hierdoor 
hebben de Groningers, op de werkgelegenheid 
na, nooit bijzonder geprofiteerd van de rijkdom 
onder hun grond. De onvrede die toen geplant is, 
werkt nog steeds door. De wijze waarop nu met 
de schade aan huizen en gebouwen wordt omge-
gaan, heeft deze onvrede aangewakkerd, blijkt 
uit de resultaten van Gronings Perspectief.

Dit is ook wat de geïnterviewde geestelijk verzor-
gers vertellen. Zij horen en zien dat verantwoor-
delijke instanties in Groningen in hun benade-
ringswijze vaak niet aansluiten bij de ervaring 
van mensen die te maken hebben met aardbe-
vingsschade. Mensen worden betreffende hun 
schade-afhandeling erg onpersoonlijk benaderd 
en vaak overspoeld met documenten. Een van de 
geestelijk verzorgers die werkzaam is in het ge-
bied vertelt: ‘[de brief waarin meer uitleg wordt 
gegeven over procedures] wordt ook niet per-

Er wordt een grote kloof 
ervaren tussen ‘Den Haag’ 
en ‘Groningen’

middel doet hetzelfde als de vroege fysieke com-
municatie; we leren onszelf erdoor begrijpen.

Met het idee dat het ‘medium’ voorafgaat aan 
het denken, keert Taylor zich af van een car-
tesiaanse denkwijze waarbij het immateriële 
denken losstaat van het lichaam. In Taylors ge-
dachtegoed zijn het denken en het ‘lichamelij-
ke uitstaan’ juist afhankelijk van elkaar. Hij stelt 
dat het denken zich altijd voltrekt in de taal. De 
inhoud van het denken krijgt dus vorm door de 
taal die wij gebruiken. Hij noemt deze opvatting 
het ‘principle of necessary embodiment’. Een ge-
dachte of idee kan niet bestaan zonder een be-
paalde vorm waarin het gegoten wordt; taal of 
een ander medium. Dat het denken zich voltrekt 
door de taal heen, betekent dat taal niet beperkt 
is tot het weergeven van onze werkelijkheid, 
maar dat het daarvoor ook constitutief is. Ons 
vocabulaire geeft enerzijds de sociale werkelijk-
heid weer, maar bevestigt die tevens steeds weer 
en geeft vorm aan onze ervaring van de werke-
lijkheid.

Zelfverstaan in de moderniteit 
De ‘taal’ waarmee de ander mij benadert of be-
naderd heeft, bepaalt dus de manier waarop ik 
mijzelf versta. Taylor spreekt in deze context van 
een dialogische identiteit. Mijn identiteit wordt 
niet verworven door deze te overdenken in socia-
le isolatie, maar krijgt vorm door met anderen in 
contact te treden. Zo leer ik tot welke groep(en) 
ik behoor en tot welke groep(en) niet. Verhalen 
zijn in dat proces belangrijke identiteitsmarke-
ringen. Zo kan ik in verhalen die verteld worden 
over mijn groep herkenning en erkenning vin-
den voor mijn ervaring in het leven. Wanneer 
echter passende (gedeelde) taal of verhalen ont-
breken, zijn mensen minder goed in staat hun le-
ven te verstaan. 

In zijn magnum opus A secular age (2007) be-
schrijft Taylor hoe er een verschuiving plaats-
vond met betrekking tot collectieve verhalen. 
Niet langer wordt onze werkelijkheid gevormd 
door een eenduidig religieus verhaal dat ons al-
ler leven omsluit, zoals in de middeleeuwen. Dat 
heeft tot gevolg dat het ook ontbreekt aan een 
gemeenschappelijke taal waarmee we ons ver-
houden tot een fundamentele, goddelijke Ander.
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Theologische Universiteit, als onderdeel van een 
breder onderzoek naar ‘pastorale en geestelijke 
zorg bij rampen’, een focusgroepinterview geor-
ganiseerd met predikanten en geestelijk verzor-
gers die werkzaam zijn in het aardbevingsgebied. 
Deze focusgroep had zeven deelnemers: drie pre-
dikanten van kerken in het aardbevingsgebied, 
twee geestelijk verzorgers met de opdracht te 
werken in het aardbevingsgebied en twee geeste-
lijk verzorgers met een aanstelling in gezond-
heidsinstellingen in de regio. Het focusgroepin-
terview bestond uit drie rondes. In de eerste 
ronde kreeg ieder van de zeven respondenten af-
zonderlijk tien minuten de gelegenheid om op 
drie vragen in te gaan. Deze vragen waren: ‘Wat 
zag je?’, ‘Wat deed je?’, en: ‘Waar vond je steun?’ 
Vervolgens werd in de tweede ronde een aantal 
gemeenschappelijke thema’s verder besproken. 
In de derde ronde was er ruimte voor vragen van 
de buitenkring van belangstellende andere pro-
fessionals, werkzaam in het aardbevingsgebied.

In dit artikel gaan we met name in op de vraag: 
‘Wat deed je?’ Bij deze vraag bleek dat present 
zijn door goed en aandachtig te luisteren voor de 
geestelijk verzorgers wezenlijk is. Het luisteren 
werd meermalen als eerste genoemd en vormt 
een belangrijk onderdeel van het werk. Aandach-
tig luisteren werd ook genoemd als een vorm 
van erkenning; het betekent dat je de ander ziet 
staan. Naast dit luisteren werden er interventies 
genoemd die in de volgende paragraaf beschre-
ven en kort geanalyseerd worden.

Interventies en Taylor 
De professionals zetten zich op verschillende ni-
veaus in. Een voorbeeld van een interventie op 
microniveau is het gebruik van het ‘viervoudige 
pad van vergeving’ dat bedacht is door de Zuid-
Afrikaanse bisschop Desmond Tutu. Samengevat 
bestaat dit pad uit de volgende stappen: a) het 

Geestelijk verzorgers in 
het aardbevingsgebied 
zoeken taal voor wat de 
mensen bezighoudt

soonlijk aan je gericht, je wordt eigenlijk in een 
groep ingedeeld’ (Focusgroep, 2019; deelnemer 
1). Een voorbeeld dat illustreert dat autoriteiten 
de problemen niet altijd serieus nemen, is het 
gebruik van het woord ‘bevinkje’ door minister 
Wiebes (NOS, 23 mei 2019).

In Groningen rijzen door deze miskenning vra-
gen als: ‘Ben ik wel een volwaardig burger van dit 
land?’, of: ‘Maakt het nog uit wat ik doe of zeg?’ 
Mensen met schade zijn afhankelijk van de beslis-
singen van de overheid en van instanties als de 
NAM, terwijl deze partijen hen herhaaldelijk in 
de kou laten staan. Een bewoner verwoordt dit 
gevoel als volgt: ‘De traagheid, het uitstel van ac-
tie en de miskenning van de problemen door Den 
Haag, die ons behandelt als een minder belang-
rijk gebied met onnozele bewoners, werken dit 
onveilige gevoel in de hand. Het wordt daardoor 
steeds erger’ (Stroebe e.a., 2019, p. 78).

Het gevoel van onmacht leidt tot verschillende 
emoties, zoals angst, verdriet en wanhoop. Deel-
nemers aan de reeds vermelde focusgroep mer-
ken veelvuldig boosheid op bij de bewoners die 
zij spraken. Een deelnemer zegt daarover: ‘Je 
hoeft maar een handuitreiking te geven en het 
explodeert.’ Die boosheid laat zich volgens deze 
deelnemer vertalen met: ‘Waarom word ik niet 
gehoord? Waarom wordt er niet naar mij geluis-
terd?’ (Focusgroep, 2019; deelnemer 4). Door af-
hankelijkheid van de trage besluitvorming van 
vele instanties blijven de bewoners met schade 
gevangen in een web van machteloosheid en ver-
lies van controle.

Vanuit het denken van Taylor kan gesteld wor-
den dat de individuele en collectieve verhalen 
van Groningers verdrongen worden door bureau-
cratische taal. Hoewel deze taal niet aansluit bij 
hun ervaringen, zijn de Groningers genoodzaakt 
zich die toe te eigenen. Om in aanmerking te ko-
men voor schadevergoeding of versterking wor-
den mensen als het ware gedwongen om in ‘pro-
cedures verzeild te raken waar ze niet in verzeild 
willen raken’ (Focusgroep, 2019; deelnemer 4).

Inzet geestelijke zorgprofessionals
Zoals gezegd, is er in maart 2019 vanuit de Rijks-
universiteit Groningen en vanuit de Protestantse 
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doel hebben om indirecte erkenning te verkrij-
gen van een andere partij. Zo is het doel van ‘Sa-
men sterk in de straat’ dat mensen herkenning 
vinden bij elkaar en daardoor ook elkaar erken-
nen. In de voorbeelden op macroniveau vragen 
de geestelijk verzorgers om erkenning vanuit de 
politiek. Als vanuit Den Haag een ander verhaal 
zou klinken waarin Groningen zich meer gezien 
voelt, zou dat immers een belangrijke vorm van 
erkenning zijn.

De interventie van het ‘viervoudige pad van ver-
geving’ van Tutu wijkt af, omdat daar het doel is 
dat iemand zelf de eigen pijn leert erkennen. Dit 
doel is tevens onderliggend in veel andere inter-
venties en gesprekken van de geestelijk verzor-
gers. De stap naar het erkenning vinden in jezelf, 
nadat je pijn gehoord is door de ander, ontbreekt 
in het gedachtegoed van Taylor. Hij beschrijft 
niet hoe vergeving of juist verzet ontstaat.4 Dat 
lijkt zijn werk echter ook niet te beogen; het be-
treft veeleer een analyse van een veranderende 
samenleving (zoals in The politics of recognition 
en A secular age). Een belangrijk punt daarin is 
dat we, ondanks de individualisering, onveran-
derd afhankelijk van elkaar zijn gebleven waar 
het gaat om onze identiteit. Taylor laat zien dat 
onze behoefte aan erkenning niet minder, maar 
juist meer is geworden. Hoe groepen of individu-
en echter omgaan met hun behoefte aan erken-
ning in situaties waar erkenning uitblijft, hoort 
niet bij de reikwijdte van zijn werk. In specifieke 
(ramp)situaties biedt zijn gedachtegoed dan ook 
geen concrete handvatten om situaties van mis-
kenning te analyseren. Wel toont zijn werk rond 
zelfverstaan en gedeelde taal waarom erkenning 
zo belangrijk voor ons is.

Uitdagingen voor de geestelijk verzorgers 
De grootste uitdaging die naar voren komt uit 
het focusgroepinterview is het bieden van taal 
die erkent dat de Groningers te lijden hebben on-
der de aardbevingen, zonder hen als slachtoffers 
te zien. Het past Groningers beter om te doen 
en door te gaan, dan om te blijven praten over 
wat hen overkomt. Dat kan ook een kracht zijn 
die juist zichtbaar gemaakt moet worden, aldus 
een geestelijk verzorger. Doordat men zich zo af-
hankelijk is gaan voelen van instanties en ande-
re partijen, is er weinig ruimte voor het zelfre-

vertellen van een verhaal, b) het benoemen van 
de pijn, c) het schenken van vergeving, en d) het 
loslaten of vernieuwen van de relatie. De kracht 
van deze methodiek, vertelt een van de deelne-
mers, is dat het iemand niet afhankelijk maakt 
van excuses van andere partijen (zoals de NAM of 
de overheid). ‘Want,’ vervolgt ze, ‘als je niet iets 
aan de situatie kunt veranderen, dan kun je dus 
alleen maar iets aan jezelf veranderen en hoe 
het in jou leeft’ (Focusgroep, 2019; deelnemer 6). 
Op mesoniveau is het project ‘Samen sterk in de 
straat’ een initiatief dat besproken wordt in het 
focusgroepinterview (Focusgroep, 2019; deelne-
mer 5). Dit project werd georganiseerd door een 
predikant in samenwerking met andere partij-
en. Zij merken op dat het in een en dezelfde wijk 
of straat vaak per huis verschilt hoe de schade-
afhandeling gestalte krijgt. Het komt voor dat 
er zowel mensen zijn die hun huis moeten ver-
laten, als mensen die nergens last van hebben. 
Dit kan leiden tot jaloezie en daardoor ook ver-
deeldheid. ‘Samen sterk in de straat’ riep daar-
om voorafgaand aan een versterkingsopdracht 
van de huizen ‘de mensen bij elkaar om (...) po-
sitie te kiezen en te proberen om de eenheid in 
wijken niet verder uit elkaar te laten vallen’ (Fo-
cusgroep, 2019; deelnemer 5).

Ten slotte vragen geestelijk verzorgers op macro-
niveau bij beleidsmakers aandacht voor de pro-
blematiek in Groningen. Zo reisde een delegatie 
van de organisatie Geestelijke Verzorging Aard-
bevingsgebied (GVA) met de Proatbus naar Den 
Haag, om daar handtekeningen aan te bieden 
voor meer geestelijke zorg in de regio. Een ander 
voorbeeld is de actieve inzet van onder meer het 
Platform Kerk en Aardbeving (PKA). Dit vroeg bij-
voorbeeld binnen maar juist ook buiten Gronin-
gen de kerkklokken te luiden, gelijktijdig met de 
Groninger fakkeltochten. Op die manier wordt 
er op grotere schaal aandacht gevraagd voor de 
gevolgen van de bevingen in Groningen.

Wanneer deze interventies geanalyseerd worden 
aan de hand van het begrip erkenning, zien we 
dat ze alle vormen van directe erkenning zijn. 
Immers, dat er aandacht wordt geschonken aan 
de problematiek betekent dat de problemen en 
de mensen die daarmee te maken hebben serieus 
genomen worden. Daarnaast zien we dat ze tot 
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Ondanks dat de geestelijk verzorgers het idee 
hebben dat ze kunnen bijdragen aan erkenning, 
blijft het spreken over de aardbevingen gevoelig 
liggen. De volgende ervaring toont deze gevoe-
ligheid. Een predikante kreeg na een zondagse 
preek over de gaswinning in het kader van ‘de 
heelheid van de schepping’ achteraf de bood-
schap: ‘Stuur dit maar op naar de minister’ (Fo-
cusgroep, 2019; deelnemer 3). De interpretatie 
van deze predikante luidt dat mensen graag de 
boodschap van haar preek willen onderschrij-
ven, maar dat ze het lastig vinden om zich deze 
boodschap met bijbehorend leed toe te eigenen. 
In plaats daarvan sturen ze haar liever naar de 
minister. Dit voorbeeld illustreert dat de machte-
loosheid en het bijbehorende wantrouwen, ont-
staan in de afgelopen jaren, niet zomaar weg-
genomen kunnen worden. Wel kunnen zowel 
instanties als (geestelijke) zorgprofessionals een 
stap in de goede richting zetten, door in hun be-
nadering van de problematiek en ook in de op-
lossingen daarvoor daadwerkelijk de ervaring 
van Groningers centraal te stellen.

gulerende vermogen van de mensen. We moeten 
als Groningers laten zien, stelt zij, dat we ‘Gro-
ningers zijn’, dat we ‘nuchter zijn’ en dat we ‘er-
voor gaan’ (Focusgroep, 2019; deelnemer 2). Gees-
telijk verzorgers hebben als taak om de kracht 
van mensen centraal te laten staan. Verhalen die 
hoop bieden en zin geven zijn er genoeg, maar er 
zijn oren nodig om ze te horen. 

Belangrijk hierbij is de constatering van meerde-
re geïnterviewden dat praten met de Groningers 
vaak het beste gaat in een informele context. In 
dorpen worden verhalen vaak gedeeld in de pu-
blieke ruimte. Als herkenbaar voorbeeld wordt 
een bankje op het dorpsplein beschreven, waar 
mensen met elkaar aan de praat zijn. Voor de 
geestelijk verzorger die dit benoemt, helpt het 
enorm om daar regelmatig bij te gaan zitten of 
staan. Zo krijg je beter mee wat er echt gebeurt 
in het dorp. Ook geeft een gesprekje in de super-
markt soms beter weer wat er speelt, dan een 
pastoraal gesprek bij iemand thuis. Een informe-
le context maakt dat een gesprek niet zo zwaar 
aanvoelt, waardoor mensen zich eerder openstel-
len, aldus de geestelijk verzorgers.

Take-aways
Bij een slopende ramp zoals die in Groningen 
spelen gevoelens van in de kou gezet zijn 
een grote rol. Ook in andere situaties waarin 
er sprake is van heftige emoties kunnen de 
betrokkenen gevoelens van miskenning ervaren. 
Een onderdeel van geestelijke verzorging is het 
ruimte geven aan deze gevoelens. Het is daarbij 
belangrijk om aandacht te hebben voor de rol 
van taal. Ga op zoek naar taal die het lijden er-
kent en die tegelijkertijd de kracht van mensen 
bevestigt. Vergeet hierbij de taalbron van het 
dagelijkse leven niet.
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kend worden dat deze communicatie in veel ge-
vallen pas geloofwaardig zal zijn wanneer ze ge-
paard gaat met andere vormen van erkenning, 
zoals concrete actie of het toekennen van geldbe-
dragen.

Daarnaast laat dit artikel zien dat geestelijk ver-
zorgers in het aardbevingsgebied bijdragen aan 
erkenning, doordat zij ‘taal zoeken’ voor wat 
mensen hierin precies bezighoudt. Praktische za-
ken waar mensen tegenaan lopen, worden ver-
bonden met grotere vragen als: ‘Wie ben ik met 
of ondanks al deze problemen?’, of: ‘Wat geeft 
mij kracht en hoop?’ De context van de aard-
bevingsproblematiek in Groningen levert een 
aantal specifieke uitdagingen voor geestelijk 
verzorgers. Zo zijn Groningers wars van slachtof-
ferschap en is er een sterke behoefte om door te 
gaan met het ‘gewone leven’. 

Binnen de reikwijdte van dit onderzoek was het 
niet mogelijk het taalspel van geestelijke zorg-
professionals in concrete praktijksituaties te ex-
ploreren of om de vraag te beantwoorden hoe 
dat samenhangt met de kwaliteit van de gebo-

Tot besluit
Een benadering van de aardbevingsproblematiek 
door de lens van erkenning blijkt een vruchtba-
re toevoeging aan het onderzoek naar de trage 
ramp die zich afspeelt in Groningen. Zo maakt 
het denken van Taylor duidelijk dat zowel de taal 
die mensen zelf tot hun beschikking hebben, als 
taal die door belangrijke anderen wordt aange-
reikt, van invloed is op hoe mensen betekenis ge-
ven aan wat hen overkomt. Als taal het mense-
lijk zelfbegrip en wereldbeeld kleurt, beïnvloedt 
het daarmee ook de mogelijkheden tot concreet 
handelen. De bureaucratische taal die gebruikt 
wordt bij de schadeafhandeling en de weinig per-
soonlijke benadering die Groningers in het aard-
bevingsgebied ervaren, dragen bij aan het afne-
mend vertrouwen in de ander en in zichzelf. 

Een advies aan de betrokken instanties en beleids-
makers bij de schade-afhandeling in Groningen 
is dat zij kritisch kijken naar hun communica-
tie met en over de inwoners van Groningen. Ge-
lijkwaardige communicatie vraagt aandacht voor 
het verhaal van Groningers rond het onrecht dat 
zij ervaren (hebben). Daarbij moet wel aangete-
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van bodembeweging voor Groningers. Ervaren veiligheid, 
gezondheid en toekomstperspectief. Samenvatting. 
Groningen: Universiteit van Groningen.
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Richardson, J., Bovenhoff, M., Schoutens, L., Broer, J. 
& Greven, F. (2019). Gaswinning en versterking. De sociale 
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Groningen.

Taylor, C. (1994). ‘The Politics of Recognition’. In C. Taylor 
e.a. (Eds.), Multiculturalism (pp. 25-73). Princeton: 
Princeton University Press.

Taylor, C. (1975). Hegel. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Taylor, C. (2007). Een seculiere tijd. Rotterdam: Lemniscaat.
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prof. dr. M.N. Walton en dr. J.K. Muthert, 11 maart te 
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in Groningen. Internet: https://nos.nl/artikel/2285967-
sorry-wiebes-voor-bevinkje-bij-luidruchtig-onthaal-in-
groningen.html (21 september 2019).

Noten
1. De term ‘geestelijk verzorgers’ wordt in de rest van dit 

artikel als overkoepelende term voor predikanten en 
geestelijk verzorgers gebruikt. 

2. Deze focusgroep is georganiseerd in het kader van 
een breder onderzoek naar geestelijke verzorging 
bij rampen. Dit onderzoek is geïnitieerd door de 
Rijksuniversiteit Groningen (J.K. Muthert) en de 
Protestantse Theologische Universiteit Groningen 
(M.N. Walton). De data verkregen uit deze focusgroep 
worden tevens in dit artikel geanalyseerd.

3. De rol van geestelijk verzorgers en predikanten is 
op dit moment in het bijzonder relevant, omdat in 
Groningen met gelden van de overheid een aantal 
geestelijk verzorgers is aangesteld om mensen met 
geestelijke nood bij te staan. Dat geestelijk verzorgers 
op een dergelijke wijze worden ingezet rond zingeving 
is vernieuwend. Hun precieze werkzaamheden worden 
op dit moment gevolgd in het kader van het onderzoek 
van de RUG en de PThU.

4. Andere erkenningsdenkers, zoals Axel Honneth en 
Nancy Fraser, zijn wel dieper ingegaan op dergelijke 
vragen. 

5. Dit artikel is gebaseerd op de masterscriptie Een 
verkenning van erkenning. Welke rol speelt erkenning binnen 
de geestelijke zorg in het aardbevingsgebied?’ van de eerste 
auteur. De volledige versie is op te vragen via e-mail. 

den zorg. Dergelijk praktijkgericht onderzoek 
draagt naar verwachting bij aan de geestelijke 
zorg in deze en soortgelijke maatschappelijk 
ontwrichtende situaties. Daarnaast lijkt de ad-
viserende rol die geestelijk verzorgers op micro-, 
meso- en macroniveau kunnen vervullen een ver-
dere verkenning waard. 

Postscriptum
Ook na het schrijven van de scriptie die aan de 
basis ligt voor dit artikel volgden de (politie-
ke) ontwikkelingen rondom de gaswinning en 
de omgang met aardbevingsschade elkaar snel 
op.5 Een stap in de goede richting is het besluit 
dat de gaswinning definitief in 2022 wordt stop-
gezet. De relevantie van erkenning blijft echter 
fier overeind. De gaswinning heeft immers diepe 
sporen nagelaten en de nasleep zal nog wel even 
voortduren. 
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