
De zelfgave van pater Damiaan 
als inspiratie voor pastores?
Over versluierde machtsaanspraken en 

een evenwichtige spiritualiteit

Inleiding1

Is het leven van pater Damiaan inspirerend voor pastores vandaag? Het ant-
woord op deze vraag is ambigu. In deze bijdrage wil ik aantonen dat pastores 
nog steeds geïnspireerd kunnen worden door de zelfgave van pater Damiaan. 
Tegelijk waarschuwt de hedendaagse pastoraaltheologie ons voor het gevaar van 
de verborgen en minder verborgen kanttekeningen van zelfopoffering.

Het thema ‘opoffering’ is een belangrijk thema binnen de pastoraaltheologie 
en in het concrete pastoraat. Vele pastores hebben het idee dat hun parochianen 
of andere mensen voor wie ze pastorale verantwoordelijkheid dragen, verwach-
ten dat ze vierentwintig op vierentwintig uur moeten bereikbaar zijn. In de prak-
tijk zien we dat sommige pastores bereid zijn zich intensief te wijden aan de zorg 
voor anderen, soms zelfs ten nadele van hun eigen sociale leven. Er zijn echter 
ook pastores die in staat zijn om een goed evenwicht te vinden tussen de zorg 
voor anderen en de zorg voor zichzelf. Maar soms lijkt het alsof ecclesiologische 
en theologische ideeën hen ertoe aanzetten zichzelf op te offeren.

Moeten pastores voor anderen zorgen op zo een radicale wijze dat ze zelfs hun 
eigen leven riskeren, dat ze alles achter zich laten om voor anderen te zorgen? 
Op basis van een te eenzijdig beeld van pater Damiaan zou deze indruk kunnen 
worden gewekt. Ik zal trachten een adequate vorm van ‘zelfgave’ in het pastorale 
werk te beschrijven en aantonen dat sommige andere elementen uit het leven van 
pater Damiaan kunnen inspireren om een sacrificieel model van pastorale zorg 
te vermijden.

De kerngedachte is dat een discours over pastorale zorg in termen van ‘opof-
fering’ zo veel mogelijk vermeden moet worden. In sommige gevallen is ‘opof-
fering’ waardevol, maar er zijn ook enkele inherente gevaren in het sacrificiële 
discours. De hoofdreden voor deze kritiek is dat een discours in termen van 

1 Met dank aan Machteld Reynaert voor de redactionele ondersteuning en aan Jana Binon voor 
de constructieve input.
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‘opoffering’ een vermomming kan zijn van macht en machtsmisbruik en een 
legitimatie van machtsonevenwicht2. Macht en machtsbalansen zijn immers al-
tijd aanwezig in de pastorale zorg. Een pastorale zorgrelatie kan immers nooit 
volledig symmetrisch zijn. De asymmetrie tussen pastor en pastorant impliceert 
altijd een ongelijke machtsverdeling. Het is daarom steeds belangrijk dat alle 
pastores zich bewust zijn van hun eigen macht en het machts(on)evenwicht in 
hun pastorale relaties om zo machtsmisbruik te vermijden. 

Een tweede reden om het sacrificiële discours te bekritiseren heeft te maken 
met de eigen plaats van de pastores. Deze reden verwijst naar macht en machts-
misbruik. Vaak denkt men dat opoffering gelijk is aan het opgeven van de eigen 
persoon en de andere boven zichzelf te plaatsen ten nadele van zichzelf. Vaak 
wordt het discours over (zelf)opoffering gekenmerkt door een impliciet streven 
naar herkenning, zelfbevestiging en zichzelf in het midden plaatsen. De pastor 
staat soms niet open voor de reële noden van de pastorant, omdat de pastor 
datgene doet wat hij of zij zelf zo belangrijk vindt voor de pastorant en daarbij 
zichzelf soms tot het uiterste inzet, zonder noodzakelijk de eigen noden en ver-
langens van de pastorant ernstig te nemen. Dit kan worden beschouwd als een 
vorm van macht over de andere. Het is een manier om zichzelf in het centrum 
te plaatsen, terwijl de houding en de daden voorgesteld worden als enkel en al-
leen op de ander gericht. Sommige mensen die zichzelf lijken ‘op te offeren’ 
voor anderen zijn bijzonder gevoelig voor een burn-out wegens een gebrek aan 
zelfzorg.3 

Beelden van pastorale zorg

In de pastoraaltheologische literatuur vinden we vooral een kritische reflectie 
over ‘opoffering’ terug bij feministische pastoraaltheologen. Enerzijds wordt het 
beeld van de pastor als ‘herder’ bekritiseerd4. Anderzijds wordt het beeld van de 
barmhartige Samaritaan voorgesteld om een levengevende balans tussen de zorg 
voor de ander en de zorg voor zichzelf of een vruchtbaar verstaan van zelfgave 

2 Zie S. Gärtner, Zeit, Macht und Sprache, Pastoraltheologische Studien zu Grunddimensio-
nen der Seelsorge, Freiburg: Herder, 2009, pp. 162- 173. 
3 Zie A. Bisschops, De werkdruk van basispastores. Ondermijnende en constructieve strategie-
en, in Praktische Theologie (2006, nr. 1) 43-59; J. Pieper, Burn-out in het rooms-katholieke ba-
sispastoraat. Stressoren en hulpbronnen, in Praktische Theologie (2006, nr. 1) 60-77; W. Smeets, 
Pastores en burn-out: mogelijkheden en grenzen. Een terugblik, in Praktische Theologie (2006 
nr. 1) 78- 84.
4 R. Bons-Storm, Incredible Woman. Listening to Women’s Silences in Pastoral Care and 
Counselling, Nashville, TN: Abingdon Press, 1996, pp. 27-30.



DE ZELFGAVE VAN PATER DAMIAAN ALS INSPIRATIE VOOR PASTORES? 187

te bevorderen5. We zullen kort beide metaforen met hun voordelen en tekortko-
mingen uitleggen.

Herder
Pastores worden vaak voorgesteld als herders naar het klassieke beeld van het 
verhaal van de goede herder die alles doet om zijn schapen te redden. Het kan 
ook verwijzen naar de herder als metafoor voor Jezus Christus, de Goede Herder 
(met hoofdletters) (zie Joh. 10, 1-21), die zelfs zijn leven gaf voor zijn schapen. 

Een van de protagonisten van de theologische reflectie over pastoraat is de 
Amerikaanse protestantse pastoraaltheoloog Seward Hiltner6. Hij gebruikte 
(in 1959) het beeld van de ‘bezorgde herder’ om pastores te helpen reflecte-
ren over hun eigen identiteit, in referentie naar het vijftiende hoofdstuk uit het 
Lucasevangelie. In deze visie betekent een herder zijn helen, ondersteunen, lei-
den en verzoenen. Deze vier taken kunnen worden gezien als de vier klassieke 
taken van pastorale zorg7.

Het beeld van de goede herder in het Nieuwe Testament (Lucas 15) verwijst 
naar de zorg voor het verloren schaap. Een mogelijke kritiek is dat de herder op 
zoek gaat naar het schaap vanuit de idee dat schapen bij de kudde moeten blij-
ven8. De analogie kan wijzen op de idee dat mensen zich moeten aanpassen aan 
de groep. Men kan zich afvragen of de herdermetafoor dan wel genoeg ruimte 
laat voor diversiteit tussen mensen en ruimte laat voor het zien van de reële no-
den van de individuele persoon. Wanneer men deze analogie volgt, kan men zich 
afvragen waarom het schaap in de eerste plaats verloren is gelopen. Misschien 
werd het ‘schaap’ niet aanvaard in de groep, of was het ziek. Er kunnen struc-
turele, sociale en persoonlijke redenen geweest zijn om af te dwalen. Het is be-
langrijk dat er met deze redenen rekening wordt gehouden. In dit opzicht zou het 
beeld van de ‘profeet’ beter passen9. 

Een mogelijk alternatief is dat wanneer we het beeld van de herder gebrui-
ken, we expliciet refereren aan Ezechiël 34. In het Oude Testament wordt een 
herder voorgesteld als moedig, als iemand die streeft naar rechtvaardigheid (Ez 

5 J. Stevenson-Moesner, The Self-Differentiated Samaritan, in R.C. Dykstra, Images of 
Pastoral Care. Classical Readings, St. Louis, MO: Chalice, 2005, pp. 62-68.
6 S. Hiltner, The Solicitous Shepherd, in R.C. Dykstra (ed.), Images of Pastoral Care. Clas-
sical Readings, St. Louis, MO: Chalice, 2005, pp. 47-52
7 W.A. Clebsch & C.R. Jaekle, Pastoral Care in Historical Perspective, Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall, 1964.
8 R. Bons-Storm, o.c., pp. 27-28.
9 Voor een reflectie over profetische pastorale zorg, zie Gerkin – zie ook A. Dillen, A. Liè-
geois & A. Vandenhoeck, De moed om te spreken en te handelen. Profetisch pastoraat, Antwer-
pen: Halewijn, 2009, pp. 132-172. 
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34,16). De Schotse theoloog Alastair Campbell gebruikte (in 1981) de metafoor 
van de moedige herder als een kritiek op en een voortzetting van de ideeën van 
Hiltner10. Campbell wilde benadrukken dat pastoraat meer is dan enkel luis-
teren, geïnspireerd door therapeutische – client-centered – vaardigheden. Het 
is geen ‘softe’ job, met connotaties van ‘landelijk’ en ‘parochiaal’. Pastor zijn 
vereist moed, de moed om te protesteren tegen geweld en onrechtvaardigheid 
en vraagt verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare. De herder in het Oude 
Testament had een goede reputatie. Het metaforische gebruik van de herder in 
het Oude Testament verwijst naar tederheid, competenties om anderen helend 
nabij te zijn en naar zelfopoffering.

Dit beeld van de moedige herder kan vele pastores helpen om na te denken 
over hun eigen identiteit en hen stimuleren om de zorg voor anderen op te ne-
men. Toch zijn er ook beperkingen aan dit beeld. Een eerste kritiek op dit beeld 
is de connotatie van ‘opoffering’. 

Het beeld van de moedige herder kan tonen hoe de herder zijn eigen leven 
riskeert voor de zorg van het verloren schaap, maar het kan ook geïnterpreteerd 
worden als iemand die weet wat het beste is voor de schapen. Het is de persoon 
van de herder die centraal staat in de metafoor en niet zozeer de gemeenschap 
van de gelovigen (de schapen) en hun wederzijdse zorg. De metafoor van de 
herder gaat op deze manier hand in hand met het klerikalisme, gezien als een 
excessieve focus op de gewijde persoon als verschillend van de ‘kudde’ of de 
leken. De ‘kudde’ of de ‘schapen’ – de gemeenschap van de gelovigen en andere 
mensen – kunnen in dit perspectief als passief beschouwd worden, terwijl de 
herder gezien wordt als diegene die handelt11. Men kan zich afvragen hoe deze 
metafoor het handelen van iedere actor, inclusief de leken, kan stimuleren.

Deze metafoor kan de zwakheden van en de misverstanden over de pastor 
verdoezelen. Door te focussen op het zelfopofferende en moedige karakter van 
de herder/pastor, kan men de indruk krijgen dat het enkel gaat om de zorg voor 
de ander, maar uiteindelijk wordt de ander niet altijd rechtvaardig behandeld. 
Als de pastor zichzelf verliest, hoe kan hij of zij dan de zorg voortzetten? Plaatst 
dit niet een zware last op de schouders van de ander, die zich zorgen kan begin-
nen te maken om de pastor waardoor de rollen veranderen? De idee van zelfop-

10 A. Campbell, The Courageous Shepherd, in R.C. Dykstra, Images of Pastoral Care. Clas-
sical Readings, St. Louis, MO: Chalice, 2005, pp. 54-61.
11 M. Foucault, Was ist Kritik?, Berlijn: Merve Verlag, 1992; M. Foucault, Omnes et singula-
tim. Zu einer Kritik der politischen Vernunft, in J. Vogl (ed.), Gemeinschaften. Positionen zu einer 
Philosophie des Politischen, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1994; H. Steinkamp, Die sanfte Macht 
der Hirten. Die Bedeutung Michel Foucaults für die praktische Theologie, Mainz: Matthias-Grü-
newald-Verlag, 1999.
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offering kan mensen verblinden voor hun eigen fouten12. Niemand is immers 
perfect. Pastores kunnen ook fouten maken en hun macht misbruiken, op welke 
manier dan ook. De idee dat iemand zichzelf opoffert, kan de problemen binnen 
de pastorale zorg vermommen, omdat men zegt: ‘Ik doe zo veel voor deze per-
soon’. De zelfopofferende pastor kan sommige zaken niet opmerken. Zo kan de 
pastor blind blijven voor de afhankelijkheid van de pastorant – die niet op zijn of 
haar eigen benen leert staan – of voor het gegeven dat de pastorant vormen van 
zorgt ontvangt die hij/zij niet wil13.

Deze kritische reflecties op het beeld van de ‘moedige pastor’ willen de refe-
rentie naar Ez 34 of naar het leven van pater Damiaan of andere heiligen niet 
onder kritiek plaatsen. Het beeld van de herder uit Ezechiel en het voorbeeld 
van Damiaan verwijzen immers ook naar de helende en tedere zorg van God, 
die de ‘Goede Herder’ genoemd kan worden. Het blijft evenwel belangrijk om 
naar complementaire modellen te zoeken, zoals het model van de barmhartige 
Samaritaan.

Barmhartige Samaritaan
In de Bijbelse metafoor van de barmhartige Samaritaan kan een complementair 
beeld gevonden worden voor de herder-metafoor. Het geeft tevens een impliciete 
kritiek op enkele interpretaties van opoffering. Deze kritiek voorkomt echter 
niet alle eerder genoemde gevaren. De feministische pastoraaltheologe Jeanne 
Stevens Moessner gebruikt het beeld van de barmhartige Samaritaan en legt uit 
hoe de Samaritaan zichzelf geeft voor de anderen zonder zichzelf te verliezen14. 
Hij neemt de gewonde persoon mee naar een herberg, vraagt de herbergier om 
voor deze man te zorgen en betaalt hem ervoor. De Samaritaan geeft veel van 
zichzelf, maar tegelijkertijd wordt de zorg gedeeld met ‘professionals’. Dit kan 
beschouwd worden als een verwijzing naar de noodzakelijkheid om met anderen 
samen te werken, naar de integratie van de pastor in zorgvoorzieningen en naar 
gedeelde zorg. Dit beeld kan ook gezien worden als een referentie naar het ge-
geven dat pastorale zorg niet ongelimiteerd is. Een pastor moet zijn of haar reis 
steeds voortzetten, op weg naar nieuwe mensen, en ook op weg naar het eigen 
huis en de eigen familie. Een gelijkaardig idee wordt gevonden in het verhaal 
van de leerlingen die op weg zijn naar Emmaus na de dood van Jezus, een ver-

12 Zie ook Gudorf voor een kritiek op het sacrificiële discours in ouder-kindrelaties (C.E. Gu-
dorf, Sacrificial and Parental Spiritualities, in A. Carr & M.S. Van Leeuwen (ed.), Religion, 
Feminism and the Family, Louisville, KY: Westminster John Knox, 1996, 294-309).
13 S. Gärtner, Zeit, Macht und Sprache, Pastoraltheologische Studien zu Grunddimensionen 
der Seelsorge, Freiburg: Herder, 2009, pp. 162-173.
14 J. Stevenson-Moesner, a.c.
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haal dat vaak gebruikt wordt om de kern van wat pastorale zorg is duidelijk te 
maken.

Pater Damiaan kan worden gezien als een moedige herder, maar hij past ook 
bij het beeld van de barmhartige Samaritaan. Hij vroeg regelmatig om hulp. 
Hij wilde immers niet al het werk op Molokai zelf doen, alsof hij daar de enige 
redder was. Hij wilde het werk delen met anderen, maar tot op het einde van 
zijn leven heeft hij geen hulp ontvangen. Hoewel hij lang heeft moeten wachten 
op hulp van andere gezonde pastorale werkers, heeft pater Damiaan ook werk 
verdeeld onder verschillende mensen: hij engageerde de mensen met lepra op 
Molokai om voor elkaar te zorgen15. Hij stimuleerde wat als ‘empowerment’ 
binnen en vanuit een gemeenschap kan worden gezien16.

Weten dat men er niet alleen voor staat in het pastoraal werk, is zeer belang-
rijk voor pastores. Deze gedachte kan hen helpen om zichzelf niet te zien als de 
ultieme redder van wie anderen afhankelijk zijn. Het kan ook helpen om geen 
misbruik te maken van de pastorale macht. Het is daarom belangrijk dat de 
pastor de pastorant doorverwijst naar andere professionals wanneer het nodig 
is, bijvoorbeeld voor sociale, psychische en fysische steun, of voor juridisch ad-
vies. Pastoraal werk is gericht op de hele persoon met een focus op het spirituele 
element. Een groot deel van hun werk kan echter ook algemeen menselijk zijn 
omdat pastores vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor mensen die hulp nodig 
hebben. Het is dan de taak van pastores om hun gesprekspartners door te ver-
wijzen naar andere hulpverleners in plaats van alles zelf te willen oplossen of te 
pretenderen dat zij de cruciale actoren zijn in het leven van anderen. 

De metafoor van de barmhartige Samaritaan helpt ons om na te denken over 
de relevantie van de gedeelde zorg. Maar ook deze metafoor is niet ideaal – 
zoals elk beeld heeft het zijn tekortkomingen. Het stimuleert bijvoorbeeld ons 
nadenken over het geven van de anderen niet. Het slachtoffer is zeer passief in 
dit verhaal: net zoals het schaap in het verhaal van de goede herder, wordt de 
gewonde man voorgesteld als iemand die passief wacht tot hij gevonden wordt. 
Het is belangrijk dat de pastor het geven van de ander erkent. In staat zijn om 
te ‘geven’ aan anderen en om voor anderen te zorgen, draagt bij tot het gevoel 
van waardigheid. Het is een vorm van ‘agency’, om het met deze Engelse term 
te zeggen. ‘Agency’ verwijst naar de ‘macht’ om de eigen daden te kiezen en om 
voor anderen van betekenis te zijn. Wanneer er een excessieve focus ligt op het 

15 Zie onder andere: J. De VolDer, De geest van Damiaan. Een heilige voor onze tijd, Tielt: Lan-
noo, 2009.
16 K. E. McDonald & C. B. Keys, L’Arche. The Success of Community, The Challenges of Em-
powerment in a Faith-Centered Setting, in Journal of Religion, Disability and Health 9 (2005/4) 
5-28.
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zelfopofferende karakter van de pastor, kan dit geven van de ander genegeerd 
worden. Ik wil niet suggereren dat de rollen moeten veranderen, het is de pastor 
die de verantwoordelijkheid draagt voor de relatie en die het meest zorgt. Maar 
toestaan aan de ander om te geven en de ander erkennen in zijn of haar geven is 
zeer waardevol voor de ander én voor de pastor. Ondanks deze waarschuwing 
omtrent een pervertering in het ‘open staan voor het geven van de ander’, blijft 
het belangrijk om pastores te stimuleren om het geven van anderen te erkennen: 
ze zijn niet de enigen die zorgen en geven.

Tegelijk is het gevaarlijk wanneer de pastor al zijn of haar voldoening in het 
werk haalt uit datgene wat hij/zij ontvangt van de ander of wanneer de pastor 
geeft en zorg draagt voor anderen (vooral) afhankelijk van de liefde en dank-
baarheid die hij of zij kan terugkrijgen (do-ut-des). Pater Damiaan toonde in 
zijn leven deze openheid voor het geven en het handelen van anderen door ze te 
stimuleren om de zorg voor zichzelf en de anderen op te nemen en in de erken-
ning van de sterktes van de mensen die leven op Molokai.

Sommige pastores hebben het moeilijk met het ontvangen van anderen omdat 
ze geleerd hebben om voor de anderen te zorgen of omdat ze altijd de zorgende 
rol op zich nemen en zelfwaardering ontvangen door te zorgen voor anderen17. 
Deze pastores zijn erg gevoelig voor een burn-out – op een zeker moment geven 
ze vaak te veel. Ze zijn ook gevoelig voor machtsmisbruik door ongelimiteerde 
zorg, met name doordat zelfopoffering kan functioneren als een verdoezeling 
van fouten of als een stimulans om de afhankelijkheid van de ander te blijven 
behouden (cf. supra). Zowel in de literatuur als in de praktijk van pastorale su-
pervisie worden pastores gestimuleerd om te kijken naar patronen in hun eigen 
familie of context en om kritisch de balans van geven en nemen in hun eigen 
privéleven te herdenken. Zo zijn ze meer in staat om een gezonde balans van 
geven en nemen te hebben in hun pastorale relaties. 

 
Modellen van pastorale zorg

De discussie over de metaforen van de pastorale zorg leidde tot een kritische re-
flectie over macht en zelfopoffering. Een gelijkaardige reflectie kan worden ge-
stimuleerd door te kijken naar hedendaagse modellen van pastorale zorg. Ruard 
Ganzevoort onderscheidt vier hoofdmodellen van pastorale zorg en plaatst deze 
op een historische lijn, maar hij erkent dat ze ook vandaag nog steeds bruikbaar 
zijn18. Deze modellen zijn het kerugmatische of sacramentele model, het thera-

17 M. Thans & A. Lampe, Balans tussen werk & thuis, Zoetermeer: Meinema, 2003. 
18 R. Ganzevoort & J. Visser, Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van 
pastorale begeleiding, Zoetermeer: Meinema, 2007.
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peutische model, het presentiedenken en het hermeneutisch-narratieve model. 
Ik zal deze bespreking enerzijds richten op het kerugmatische of sacramentele 

model en anderzijds op het presentiemodel omdat zij het meest contrasterend 
lijken. Ik laat zien dat deze modellen op het gebied van opoffering en macht ver-
rassend veel gemeen hebben. Pater Damiaan kan worden gezien als representa-
tief voor beide modellen, ook al lijken ze op het eerste gezicht zeer verschillend.

Het kerugmatisch-sacramentele model focust op de boodschap, overgeleverd 
door een leider die verwijst naar de traditie, die zijn of haar macht ontvangt van 
een relatie met het goddelijke of vanuit de wijding19. De belangrijkste theologi-
sche benadering binnen deze vorm van pastorale zorg kan worden beschouwd 
als deductief: van de traditie en de algemene theologische en Bijbelse ideeën 
naar hun toepassing in concrete situaties. Dit kerugmatisch-sacramentele model 
was zeer populair in het begin van de 20ste eeuw en was dus zeker en vast ook 
het dominante model ten tijde van pater Damiaan. Het model is vandaag nog 
steeds aanwezig, bijvoorbeeld in de focus van pastorale leiders op de helende 
kracht van sacramenten, min of meer los van het belang van de relatie van de 
sacramenten tot de levenservaring van mensen, of in een grote focus op kleri-
kale attitudes. 

Mensen die handelen op basis van dit kerugmatisch-sacramentele model zien 
zichzelf vaak als verantwoordelijken die handelen vanuit hun roeping en zen-
ding en Gods wil in praktijk omzetten. Ze doen alles om de boodschap te ver-
spreiden, om anderen de mogelijkheid te geven om de sacramenten te ontvangen 
en ze beschouwen zichzelf voornamelijk als een instrument in de handen van 
God. Dit model focust op de vervangbaarheid van de pastor (door andere gewij-
de personen), omdat het niet iemands persoonlijkheid is, maar de traditie en de 
sacramentele genade die centraal staan. De legitimatie van iemands eigen positie 
in termen van goddelijke macht in combinatie met een sacrificiële spiritualiteit 
kan leiden tot een blindheid voor machtsmisbruik. 

Het presentiemodel, oorspronkelijk ontwikkeld door de Nederlandse auteur 
Andries Baart20, tracht de focus op de status van de pastoraal verantwoorde-
lijke te vermijden. Hij of zij is immers iemand die voornamelijk werkt tussen 
de mensen, iemand die aanwezig is op straat, op plaatsen waar mensen leven. 
De presentiebenadering in de pastorale zorg tracht om radicaal inductief te zijn 
door te vertrekken van de beleefde ervaring van de mensen en door enkel theo-
logische ideeën te introduceren als mensen zelf over iets religieus spreken. Ook 
dit model stimuleert pastores om zichzelf op te offeren omdat het nadruk legt 
op het belang van naar de anderen gaan, het zoveel mogelijk beschikbaar zijn en 

19 Zie ook G. Heitink, Pastorale zorg. Theorie, differentiatie, praktijk, Kampen: Kok, 1996.
20 A. Baart Een theorie van de presentie, Utrecht: Lemma, 2001 (Zie ook: www.presentie.nl).
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het zorgen voor mensen zonder zich druk te maken over efficiëntie en tijd. Een 
pastor kan het moeilijk hebben om de grenzen van zijn of haar eigen engagement 
te bewaren, die oneindig uitgebreid kunnen worden en waar de inzet nooit groot 
genoeg is. Tevens kan de grens tussen de pastor en de pastorant onduidelijk 
worden. Het presentiemodel tracht het gebruik en misbruik van macht zo veel 
mogelijk te vermijden door te focussen op een vriendschappelijke relatie tussen 
zorggever en zorgontvanger. Omdat een pastorale relatie nooit volledig symme-
trisch is, kan deze vriendschappelijke relatie leiden tot vormen van machtsmis-
bruik, zoals seksueel misbruik of misbruik van vertrouwen. 

Pater Damiaan wilde zo veel mogelijk aanwezig zijn voor de mensen. Hij deel-
de hun leven en was niet belemmerd door zijn positie om ‘een van hen’ te zijn, 
zelfs wanneer hij ziek werd. Op deze manier incorporeerde hij een vorm van 
presentiebenadering ‘avant la lettre’. Tegelijkertijd focusten hij en zijn collega’s 
zich op het evangelie brengen aan de mensen, het toedienen van de sacramenten 
en plaatsten ze het verhaal van God op de eerste plaats.

Wanneer we denken aan het gevaar van opoffering en machtsmisbruik die 
het gevolg kunnen zijn van deze dubbele – en schijnbaar tegengestelde, maar 
toch ook meer complementaire – benadering, kunnen we ons afvragen hoe pater 
Damiaan het evenwicht behield. Wat deed hij om dit machtsmisbruik of de ne-
gatieve gevolgen van opoffering te vermijden?

De combinatie van de elementen van beide modellen kunnen leiden naar een 
evenwichtige vorm van pastorale zorg waar opoffering enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden noodzakelijk is. De taak van eindeloos engagement voor ande-
ren – een risico verbonden aan het presentiemodel met de valkuil van enkel te 
geven zonder te ontvangen, burn-out en zichzelf negeren – is in pater Damiaans 
leven gelimiteerd door een sterke spiritualiteit, een geloof in God en zijn roe-
ping – zoals is uitgewerkt in de kerugmatische en sacramentele benadering. Een 
christelijke spiritualiteit kan mensen helpen om te erkennen dat de zorg voor 
anderen niet de taak is van een enkele persoon. Het voorkomt inzet en hande-
len zonder inspiratie. Een christelijk gebedsleven en een sterke spiritualiteit kan 
mensen helpen om hun werk voortdurend in het licht van Gods steun en escha-
tologische belofte te beschouwen.

Op basis van het kerugmatisch-sacramentele model, kan een pastor de idee 
hebben dat hij of zij enkel een middel is in de handen van God. Het gevaar be-
staat dat de pastor zichzelf gaat beschouwen als Gods aardse representatie en 
zo ook Gods macht gaat hanteren. Wanneer dit model samen gaat met een sterk 
geloof in pastorale zorg als streven naar een vorm van ‘macht samen met’ men-
sen (‘power with’21), naar empowerment van de anderen en naar het delen van 

21 M.E. Stortz, Pastor Power, Nashville: Abingdon Press, 1993.
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hun leven, zoals pater Damiaan deed, kan het gevaar van machtsmisbruik en een 
legitimatie van een sacrificiële spiritualiteit verminderen.

De modellen die ik geschetst heb zijn enigszins karikaturale typologieën. In de 
praktijk zijn er natuurlijk gelukkig maar enkele pastors die een model volledig 
representeren omdat al deze modellen hun beperking hebben.

Constructieve kenmerken van zelfgave in pastorale situaties

Door deze kritische reflectie heb ik duidelijk gemaakt dat het discours van zelf-
opoffering gevaarlijk kan zijn omdat het kan leiden naar of verschillende vor-
men van machtsmisbruik kan legitimeren. Dit betekent echter niet dat zelfopof-
fering altijd slecht is of dat er geen plaats is voor zelfopoffering in pastorale zorg.

Ik gebruik zelfopoffering hier als zichzelf weggeven aan de anderen, waarbij 
het ‘ik’ bedreigd wordt door deze act. Ik gebruik zelfopoffering meestal op een 
negatieve manier. Maar op bepaalde momenten is het soms noodzakelijk om 
zichzelf op te offeren, bijvoorbeeld wanneer de noden van de anderen zeer hoog 
en dringend zijn. De praktijk van zelfopoffering moet onderscheiden worden van 
de ideeën en het discours over de noodzakelijkheid van zelfopoffering, wat we 
een ‘opofferende mentaliteit’ kunnen noemen. 

Pastorale zorg en pastoraaltheologie hebben in de eerste plaats nood aan een 
mentaliteit en een praktijk van zelfgave, waarin opoffering als een praktijk een 
(beperkte) plaats kan hebben. Het is belangrijk dat de algemene idee van zelf-
gave gekarakteriseerd wordt door ten minste vier elementen om machtsmisbruik 
te vermijden.

Een eerste belangrijk element in het spreken over zelfgave in pastorale relaties 
is het doel van de zelfgave. Zelfmoordterroristen kunnen ook de nood voelen 
om gewaardeerd te worden voor hun zelfopoffering. Een hoofdcriterium in de 
zoektocht naar een adequate vorm van zelfgave en zelfopoffering is het ‘object’ 
van het geven, dat ethisch gekwalificeerd moet zijn. Natuurlijk denken terroris-
ten ook dat ze goed doen, maar wanneer ik ‘ethisch gekwalificeerd’ gebruik als 
term, bedoel ik gekwalificeerd door de principes en waarden die typisch (maar 
niet uniek) zijn voor een christelijke ethiek, met een optie voor de armen als 
een van de hoofdwaarden. Een van de hoofdredenen waarom pater Damiaan zo 
populair is, is de combinatie van zijn zelfgave met de zorg voor hen die extreem 
gemarginaliseerd en vergeten zijn.

Een tweede element is een openheid voor de zelfgave van de ander. Dit com-
penseert de zelfgave van de pastor niet en is duidelijk niet geïnspireerd door een 
do ut des mentaliteit. De openheid voor hoe de ander kan geven, is belangrijk in 
het licht van de nieuwe tendensen in de pastoraaltheologie waar empowerment 
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een hoofddoel is22. In staat zijn om te geven – zowel in de eigen context als in 
het pastoraat – en erkend te worden voor dit geven, is belangrijk om zelfwaar-
dering te ervaren en om een eenzijdige focus op passiviteit en afhankelijkheid 
te vermijden. Daarom kies ik ervoor om de woorden ‘pastorale zorggever’ en 
‘pastorale zorgontvanger’ niet te gebruiken23. Er is vaak veel meer – soms ver-
borgen – wederkerigheid dan mensen verwachten. Zoals een relatie tussen ou-
ders en kinderen niet symmetrisch is, maar er wel vormen van wederzijds geven 
en nemen zijn, is dit ook het geval bij een pastorale relatie: de erkenning van de 
basisasymmetrie is zeer belangrijk in het vermijden van een onjuiste overschrij-
ding van de grenzen.

Een derde element is dat een pastor zichzelf moet geven aan de anderen – de 
zorg voor anderen is de essentie van de functie en ligt vervat in de christelijke 
spiritualiteit. Tegelijkertijd moet een pastor in staat zijn om de zorg met ande-
ren te delen. Het werken in – liefst gedifferentieerde – teams moet dus worden 
gestimuleerd. We denken in dit opzicht aan zorgcentra met multidisciplinaire 
teams van onder andere psychologen, verpleegkundigen en artsen en aan pasto-
rale teams met meer dan een pastoraal verantwoordelijke en – wanneer mogelijk 
– een aantal vrijwilligers. Pastores moeten in staat zijn om hun werk te delen met 
collega’s, in de vorm van intervisie of supervisie – met respect voor de privacy 
van de ander. In parochies is het belangrijk dat de priester niet al het werk al-
leen doet of zichzelf verantwoordelijk voelt voor alles, zelfs wanneer praktische 
en wettelijke situaties deze idee stimuleren. Mensen die werkzaam zijn in een 
parochie, zowel professioneel als vrijwillig, staan voor de uitdaging met anderen 
in de parochie samen te werken, bijvoorbeeld met mensen met andere profes-
sionele bezigheiden, bijvoorbeeld in de politiek, in de sociale sector, in de media 
… Samenwerking is essentieel op het terrein van pastorale zorg. De metafoor 
van de herder, waarbij ik enkele kritische kanttekeningen plaatste, kan op een 
positieve manier gebruikt worden wanneer ze verwijst naar het herderen van alle 
christenen en niet enkel naar dat van de leider.

De zorg delen met andere mensen is zeer belangrijk om de valkuilen van een 
zelfopofferende mentaliteit te vermijden. Tegelijkertijd is het ook een deel van 
de zelfzorg. Pastores moeten immers niet enkel voor de anderen zorgen, maar 
ook voor zichzelf. Ze geven vanuit wie ze zijn en ze ontvangen zichzelf van God, 

22 Zie onder andere: B.J. Miller-McLemore & B.L. Gill-Austern, Feminist and womanist 
pastoral theology, Nashville: Abingdon Press, 1999.
23 A. Dillen, A. Liègeois & A. Vandenhoeck, Pastores als spirituele zorgverleners. Identiteit, 
professionaliteit en uitdagingen, in A. Dillen, A. Liègeois & A. Vandenhoeck (ed.) De moed 
om te spreken en te handelen. Profetisch pastoraat, Antwerpen: Halewijn, 2009, pp. 212-232, 
spec. pp. 216-217. 
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van anderen en van hun eigen zelfgave. De christelijke traditie van zelfliefde en 
liefde voor de naaste steunt hen in deze zelfzorg. 

Een vierde element voor een adequaat verstaan van een zelfgevende pastorale 
zorg heeft ook te maken met zelfzorg. Het betreft de waarde van de spirituali-
teit. De zelfgave wordt het beste geïnspireerd door een intensief spiritueel leven. 
Wanneer men enkel geeft aan de ander zonder ‘voedsel voor de ziel’, zonder een 
persoonlijk gebedsleven, zonder geloof dat men niet alleen is in de inspanning 
of dat iemand perfect moet zijn, kan dit geven ‘fanatiek’ worden. Wanneer we 
zeggen dat spiritualiteit belangrijk is als inspiratie, betekent dit niet dat concrete 
zorg en spiritualiteit volledig gescheiden zijn. Men kan bijvoorbeeld spiritualiteit 
ervaren in de zorg – spiritualiteit moet niet enkel worden geassocieerd met af-
gezonderde plaatsen en tijden (tijdens een eucharistieviering, tijdens een gebed), 
maar kan ook worden gevonden in de praktijk van pastorale zorg. 

Een christelijke spiritualiteit24 die de pastorale zorg inspireert, kan een pastor 
helpen naar zichzelf te kijken in termen van een ‘pastor die goed genoeg is’. 
Men moet beseffen dat men geliefd is door God in zijn of haar hele persoon, 
niet enkel en alleen onder de voorwaarde van een oneindige zelfgave in de vorm 
van zelfopoffering. Pastores moeten niet perfect zijn in de zin dat ze alles aan 
anderen kunnen en moeten geven. Alastair Campbell verwijst naar een gelijk-
aardige idee wanneer hij schrijft over de moedige herder25. Op het einde zegt hij 
dat enkel Jezus de echte Goede Herder is en dat men voorzichtig moet zijn met 
de voorstelling om als pastor zelf de belichaming van het beeld van de herder te 
zijn. Het beeld van de herder moet steeds verbonden worden met Jezus’ liefde. 
Deze liefde kan niet verwacht worden van menselijke wezens zonder Gods hulp.

De kennis dat iemand ‘goed genoeg’ kan zijn en geliefd is door God, helpt 
ons om kritisch te reflecteren over iemands eigen limieten en fouten en om een 
adequate zelfgave, die een ideologie van zelfopoffering vermijdt, bij pastores 
te stimuleren. Zelfopoffering wordt vaak gedacht in termen van heroïsme. Het 
gevaar van heroïsme is dat het de capaciteit van het subject voor een kritische 
zelfreflectie kan verminderen. De idee van een pastor die ‘goed genoeg’ is, kan 
deze focus van heroïsme vermijden en pastorale werkers helpen in te zien dat ze 
mensen zoals iedereen zijn, met sterktes en zwaktes. Het kan ook een tegengif 
zijn voor wat in de literatuur het Messiascomplex26 wordt genoemd, de idee om 

24 We bedoelen een spiritualiteit die onder andere gegrond is in de realiteit, die samenwerking 
stimuleert en die lijden niet als waardevol op zich beschouwt. 
25 A. Campbell, The Courageous Shepherd, in R.C. Dykstra, Images of Pastoral Care. Clas-
sical Readings, St. Louis, MO: Chalice, 2005, pp. 54-61.
26 S. Gärtner, Zeit, Macht und Sprache, Pastoraltheologische Studien zu Grunddimensionen 
der Seelsorge, Freiburg: Herder, 2009.
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alles te zijn en te willen doen voor anderen. Pastores hebben een roeping om hun 
eigen sterktes te ontwikkelen en om manieren te zoeken om op een constructieve 
wijze met hun zwaktes om te gaan. Dit betekent echter niet dat ze de perfecte 
persoon moeten zijn. In dit opzicht is het belangrijk dat we pater Damiaan eer-
der beschouwen op het gebied van zijn roeping en zijn spiritualiteit, dan op het 
gebied van zijn excessieve daden voor anderen, die vaak beschreven worden in 
heroïsche termen. 

Conclusie

Deze bijdrage is toegespitst op de waarde van zelfgave en een kritische analyse 
van het discours over zelfopoffering. In de praktijk is het echter moeilijk om 
zelfgave van zelfopoffering te onderscheiden. Ik gebruikte het woord zelfopof-
fering met een meer negatieve connotatie en het woord zelfgave als een adequate 
vorm van het zich ‘geven’ aan anderen, wat door sommigen evenwel ook zelf-
opoffering kan worden genoemd. Er is echter ook een ander significant verschil 
tussen deze termen: wanneer zelfopoffering een deel wordt van het discours, een 
ideologie, een normatief systeem dat anderen beoordeelt, wordt het gevaarlijk. 
In dit geval is het betwijfelbaar of de gever open staat voor zelfkritiek. Datgene 
wat beschreven wordt als zelfopoffering, kan in de praktijk door de zorggever 
evenwel ervaren worden als een adequate vorm van zelfgave geïnspireerd door 
de christelijke roeping, zonder zich te beroemen op iemands eigen daden, zonder 
enige overschatting van het heroïsche karakter van iemands eigen geven. Pater 
Damiaan kan in dit perspectief worden gezien. Een inherent gevaar in het con-
cept van zelfopoffering is een geslotenheid voor een kritische beoordeling van 
de machtsbalans in zijn of haar eigen relatie. In dit opzicht zouden ook theologen 
het concept zelfopoffering voorzichtig moeten gebruiken, aangezien de theolo-
gische taal mensen, ideeën en het algemene discours kan inspireren.
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Abstract: Father Damian as an Example of a Sacrificial Vocation for Pastoral Work?  
Critical Reflections in Light of Theories on Power
This paper shows how pastoral work today may be inspired by Father Damian’s selfgiving, but 
how contemporary pastoral theology also cautions about the dangers in hidden and overt pre-
sumptions of selfsacrifice. Do pastors have to care for others in such a radical way that they even 
risk their own lives, that they leave everything behind in order to care for others? That is what 
we may think on the basis of an overly monolithical idea of father Damian’s example. However, 
the author proposes an adequate view of selfgiving in pastoral work and demonstrates that some 
other elements of father Damian’s life might inspire a non-sacrificial model of pastoral care. Her 
main thesis is that a sacrificial discourse on pastoral care should be avoided as much as possible. 
In some cases, sacrifice is valuable, but there are also dangers in the sacrificial discourse. The 
main element for her critique is that a sacrificial discourse may be a disguise for power and power 
abuse. It is very important for all people offering pastoral care to be aware of their own power 
and the (im)balance of power in their relationships, in order to avoid power abuse. The author 
distinguishes elements that are important in order to come to an adequate form of self giving, that 
is valuable for both the other and for the self. She speaks about the relevance of sharing in caregiv-
ing, referring to the parable of the good Samaritan, about the relevance of adequate selfcare and 
personal spirituality of pastoral caregivers, and the necessity of openness to receiving the other’s 
own giving. 


