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Maarten Slagboom 
Echo. Prenataal onderzoek 
en keuzevrijheid

uitgeverij Augustus, 
Amsterdam 2011, ISBN 
9789045704586,  
256 pag., € 19,95

Het boek van Maarten Slag-
boom, Echo, is niet zomaar een 
journalistiek werk over prena-
taal onderzoek en keuzevrij-
heid. Het is het resultaat van 
een hartgrondig onderzoek na 
zelf voor de keuze te hebben 
gestaan. Bij de twintig-weken-
echo blijkt hun tweede dochter 
een open ruggetje te hebben 
en waarschijnlijk een water-
hoofd met de daarmee gepaard 
gaande hersenafwijkingen. ‘Het 
is aan u. Sterkte.’, zegt de gy-
naecoloog als we hem de hand 
drukken. De zandloper is omge-
draaid.’ (pag. 22)

Het boek kent drie delen: Kie-
zen, Keuzevrijheid en Gekozen. 
Het uitgewerkte onderzoek naar 
alle aspecten die samenhangen 
met keuzevrijheid rondom pre-
natale diagnostiek is letterlijk 
ingebed in de eigen ervaring 
van de auteur. Een inbedding 
die doorklinkt in de rest van het 
boek door de betrokkenheid die 
merkbaar is in het verder uitste-
kende journalistieke onderzoek. 
Het overgrote deel van het boek 
gaat over het complexe ethische 
dilemma dat samenhangt met 
het prenataal onderzoek. Slag-
boom interviewt en presenteert 
alle mogelijke partijen: medici, 
politici, ervaringsdeskundigen, 
gehandicaptenorganisaties, re-
ligieuze partijen, ethici en an-
dere betrokkenen. Het resultaat 
is een schets van de historische 

ontwikkeling van het prenataal 
onderzoek en een nauwkeurig 
overzicht van het speelveld. Dat 
speelveld blijkt groot en com-
plex en alles is met elkaar ver-
weven.

De toename van medisch-tech-
nische mogelijkheden brengt 
existentiële en ethische vraag-
stukken met zich mee. Hierdoor 
ontstaat er op het prenatale 
vlak vanaf de jaren zeventig be-
hoefte aan een nieuwe ethiek. 
Een ethiek die per definitie 
voortkomt uit persoonlijke over-
tuigingen en belangen, maar 
die grote maatschappelijke ge-
volgen heeft. Centraal in het 
boek staat de vraag naar de han-
delingsopties: welke keuze heb 
je eigenlijk als mens, wanneer 
het gaat om het (gehandicapte) 
leven of de dood van je eigen 
kind? En is deze keuzevrijheid 
van het individu geen illusie als 
de mogelijkheid van deze keuze 
ingegeven is door de overheid, 
de zorgverleners en de techno-
logie? Door het hele boek heen 
klinkt deze spanning: waar de 
keuze voor het al dan niet af-
breken van een zwangerschap 
bij uitstek als een intiem per-
soonlijke keuze wordt gepre-
senteerd, blijkt het kader waar-
binnen deze mogelijkheid tot 
onderzoek mogelijk is een stuk 
dwingender dan voorgesteld. 
Een van de geïnterviewden stelt 
dat er pas echt sprake kan zijn 
van een echt vrije keuze als er 
een goede behandeling moge-
lijk is en als de gevolgen van de 
keuze ook sociaal gedragen wor-
den door de gemeenschap. Tot 
die tijd biedt het prenataal on-
derzoek slechts schijnveiligheid 
en dwingt het tot een haast on-
menselijke keuze. 

Naast dit individuele perspec-
tief wordt er ook vanuit andere 
kanten naar het prenataal on-
derzoek gekeken. Wat zijn de 
gevolgen ervan voor de visie op 
gehandicapten(zorg)? Waar lig-
gen de grenzen als het gaat om 
eugenetica? Hoe beïnvloedt de 
huidige organisatie van zorg 
aan zwangeren de ontwikkelin-
gen? Wie bepaalt er uiteindelijk 
of, hoe en in welke mate prena-
taal onderzoek ingezet wordt? 
Wat betekenen deze ontwikke-
lingen voor onze beleving als 
samenleving van een natuurlijk 
proces als zwangerschap en ge-
boorte?

Het deel over keuzevrijheid is 
met zorg onderzocht en ge-
schreven. Als lezer word je mo-
gelijk overrompeld door de 
hoeveelheid aspecten die mee-
spelen of waar het onderwerp 
aan raakt. Tegelijkertijd is de 
kracht van het boek dat door 
alle formele argumenten heen, 
de betrokkenheid van alle ge-
interviewden klinkt. Keuzes 
over leven en dood raken ieder 
mens. Slagboom komt zelf tot 
de conclusie dat keuzevrijheid 
geen holle frase is zolang het 
gepaard gaat met buitenge-
woon zorgvuldige counseling. 
Absolute voorwaarde daarbij is 
dat gehandicaptenzorg zo goed 
moet zijn dat een besluit nooit 
ingegeven wordt door financi-
ele motieven of twijfel aan het 
niveau van zorginstellingen. En 
binnen de hele discussie blijkt 
voor hem de perspectivistische 
waarheid essentieel: de ruimte 
om het nooit zeker te weten, 
maar altijd te blijven zoeken, 
dan weer hier, dan weer daar. 

Deze formele discussie wordt 



Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 15 | nr 68  59 

omvat door de beeldschone be-
schrijving van Slagbooms eigen 
ervaring. Onmenselijk, hartver-
scheurend en genadeloos. Maar 
beeldschoon door de aandacht 
voor en de diepte van zijn ver-
haal. Misschien dat we als gees-
telijk verzorgers alleen dat stuk 
zouden moeten lezen. Want die 
vraag blijft bij mij hangen: hoe 
leef je als mens verder nadat 
je gekozen hebt? Of die keuze 
nou betekent dat je de zwanger-
schap afbreekt, een gehandi-
capt kindje krijgt of misschien 
juist wel volledig afziet van al-
les wat met prenatale diagnos-
tiek te maken heeft. Zoals Slag-
boom beschrijft na hun keuze: 
‘Waar wij in terecht zijn geko-
men is een cinematografisch 
hoogstandje, een regie- en mon-
tagewonder dat zijn weerga niet 
kent. Alles in ons leven bestaat 
uit voortekenen, symbolen, ver-
wijzingen en signalen. […] Wat 
al die tijd onbeduidend was ge-
bleven, wordt nu ineens bedui-
dend. Nu zijn het juist dit soort 
merkwaardige details die het 
verhaal kloppend lijken te ma-
ken. En het verhaal kloppend 
maken, dat is waarnaar we hun-
keren. Dit scenario verdient een 
Oscar.’ (pag. 241-242) Aan het 
einde van het boek tolt mijn 
hoofd van alle discussies en ar-
gumenten, maar onze taak als 
geestelijk verzorgers licht op: 
het helpen verstaan van de hun-
kering van een mens. Omdat je 
over je eigen verhaal niets te be-
slissen hebt. Slechts het verlan-
gen haar kloppend te maken.

Linda Modderkolk
geestelijk verzorger in (het kinder-
ziekenhuis van) het UMC St Radboud 
in Nijmegen

Fons van Bergen, jan 
jochijms, Frans Goetghebeur 
Van ziek zijn wordt je 
wijzer. De kunst van 
gezond zijn. 

Academic & Scientific 
Publishers, Brussel 2012, 
ISBN 9789054879503, 174 
pag., €15,-

Dit boek ‘beoogt gewoon de le-
zer wakker te schudden: ik kan 
dit zelf. De zorg voor mijn wel-
zijn en gezondheid behoort tot 
mijn eigen verantwoordelijk-
heid in dit leven.’ (pag. 141) De 
drie auteurs spannen zich in, ie-
der vanuit zijn eigen kennisge-
bied, om de lezer daartoe aan te 
zetten. Zij doen dit met behulp 
van wetenschappelijke bewij-
zen, citaten (Nussbaum, Servan-
Schreiber, Socrates en ande-
ren), anekdoten en retoriek (‘we 
kunnen onze geest trainen (…)  
zoals wij dat zelf willen! Goed 
nieuws, toch?’(pag. 103)). Je 
moet er wel tegen kunnen.
Uitgangspositie is de mogelijk-
heid van transformatieve dyna-
miek, ‘(zelf)management van 
gedrag en gezondheid in plaats 
van blijven hangen in de klacht, 
de ziekte of de zorg’ (pag. 57). 
Over de gebruikelijke manier 
van omgaan met de zieke wordt 
gezegd: ‘In plaats van de zieke 
weer overeind te helpen, ver-
zwakken wij zijn immuniteits-
systeem en motivatie. We in-
fantiliseren hem, maken hem 
afhankelijk en ontnemen hem 
zo elke kans om zelf sterker te 
worden. Ziek zijn is nochtans 
een hulpkreet om weer zelf-
standig te willen en kunnen 
functioneren, een reactie van 
zelfverdediging’. Daarvoor is 
het volgens hen nodig dat men 

zich bevrijdt van onderliggende 
emotionele en energetische pro-
blemen.

Waarmee hebben onze proble-
men volgens de auteurs te ma-
ken? Een verklaring is de kunst-
matige scheiding van lichaam 
en geest. In dit boek proberen 
zij de lezer ervan te overtuigen 
dat het fysieke en het mentale 
elkaar beïnvloeden. Het wordt 
volgens hen hoog tijd dat wij 
dit inzicht serieus nemen en er-
mee gaan werken. Ten gunste 
van onszelf en anderen. De ne-
gatieve invloed van het mentale 
heeft gaandeweg de ontwikke-
ling van de geneeskunde meer 
erkenning gekregen (stress ver-
zwakt het immuunsysteem). De 
positieve invloed van geestelijk 
welbevinden is volgens hen tot 
nu toe onderbelicht. Terwijl al 
Voltaire zei: ‘Ik heb besloten om 
gelukkig te worden, want dat is 
goed voor de gezondheid.’ Het 
boek pleit voor dergelijke be-
sluiten. Wij zouden meer moe-
ten inzetten op het samenspel 
van positieve gedachten en po-
sitief gedrag (eten, mediteren, 
rust, creativiteit) om soepel 
mee te kunnen bewegen met de 
soms stormachtige golven van 
ons leven. De zinvolheid van 
Voltaires besluit wordt tegen-
woordig ondersteund door de 
‘wetenschap van geluk, in feite 
een triade van biologie, tech-
nologie en spiritualiteit. (Zij) is 
nog relatief pril, zeker vergele-
ken met de wetenschap van de 
angst, woede en depressiviteit. 
Over die laatste onderwerpen 
zijn tussen 1967 en 1994 bijna 
negentigduizend wetenschappe-
lijke artikelen verschenen. Over 
geluk, vreugde en tevredenheid 
amper vijfduizend.’ (pag. 133)
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Daarmee hebben de auteurs ze-
ker een punt. De alternatieve 
hoek en een algemeen maat-
schappelijk gevoel omarmt de 
kracht van het positieve den-
ken. De geestelijke verzorging is 
veel ‘nabij’ en ‘deelt’ de zware 
kant van het leven met de an-
der. Of richt zich op hoop voor 
de toekomst. Door contact en 
elementen uit het spirituele ge-
bied ontstaan momenten van 
geluk. Deze worden ook lijfelijk 
ervaren. De omgekeerde weg, 
om via de beleving van het li-
chaam tot de geest te komen, is 
minder gebruikelijk. Dat heeft 
volgens mij te maken met de 
vraag: waarna mogen we stre-
ven? Is het doel een goed gevoel, 
autonomie, contact met God, 
verbinding met je levensbron of 
iets anders? In hoeverre willen 
wij die doelen nastreven en in 
hoeverre hopen wij dat zij ons 
toevallen? 

Die vraag stelt zich vaker bij 
boeddhistisch geïnspireerde 
teksten: hoeveel werk wil ik ver-
zetten - of denk ik dat er verzet 
moet worden? Je mag je leven 
in ieder geval niet op zijn be-
loop laten. Dat maakt dit boek 
weer duidelijk. Er worden een 
aantal trainingsprogramma’s 
aangeboden – en je weet zelf 
ook wel: van niets komt niets!
Misschien hangt met deze span-
ning het ongemak samen wat 
ik bij het lezen kreeg. Groots en 
meeslepend wordt aan de lezer 
voorgelegd: dat we ‘collectief 
aan het vervellen’ (pag. 47) zijn 
en op weg naar ‘zelf manage-
ment en mentale weerbaar-
heid’. Geluk is af te dwingen en 
‘wie vaker gelukkig is, wordt 
minder vaak ziek en leeft lan-
ger’. Er is weinig ruimte voor 

zachtmoedigheid en tragiek. 
Dat kan anders! 

Beate Giebner
geestelijk verzorger in het AMC in 
Amsterdam

David Servan-Schreiber 
Je kunt verschillende keren 
afscheid nemen

Kosmos uitgevers, utrecht/
Antwerpen 2012, ISBN 
9789021551319, 128 pag., 
€15,-

‘Vroeger of later zou het terug-
komen. Ik kende de vooruitzich-
ten van mijn vorm van kanker. 
Ik kon die gebeurtenis uitstel-
len, ik kon jaren respijt win-
nen, het bijna vergeten, maar 
ditmaal was het “The Big One”, 
zoals men in Californië de al-
lesverwoestende aardbeving 
noemt die met zekerheid ooit 
zal komen.’ (pag. 25) Aldus Da-
vid Servan-Schreiber in zijn 
nieuwste en laatste boek, Je kunt 
verschillende keren afscheid nemen. 
Want de auteur van boeken als 
Antikanker en Uw brein als medi-
cijn, de man die een schoolvoor-
beeld was geworden van hoe 
een gezonde leefstijl -zowel fy-
siek als mentaal- een positieve 
invloed kan uitoefenen op het 
ziekteproces, werd er toch door 
ingehaald. Het dwong hem zich-
zelf de meest essentiële en exis-
tentiële vragen te stellen en het 
antwoord daarop is dit waardi-
ge en waarachtige boek.

Het is al een genoegen het boek 
ter hand te nemen. Ik ben geen 
kenner van vlinders maar er 
prijkt een prachtexemplaar op 

de omslag. ‘Wat er ook moge ge-
beuren’, verzucht Servan-Schrei-
ber op de achterflap, ‘ik heb de 
stellige hoop dat dit afscheid 
niet het laatste zal zijn’.  Alsof 
hij zich het sterven voorstelt als 
een metamorfose, iets wat zich 
ontpoppen zal als een nieuwe 
vorm van leven. Inhoudelijk 
wordt het relaas van Davids 
laatste maanden als het ware 
omarmd door een voorwoord 
van Kees Blase, fysicus en andra-
goloog, en een epiloog van Da-
vids broer, Émile Servan-Schrei-
ber. Daarbinnen komt David - in 
negenentwintig hoofdstukjes 
- aan het woord. In mei 2011 is 
het boek klaar, waarna hij in ju-
li sterft, een prachtig testament 
nalatend.

De hoofdstukjes bevatten van 
alles: herinneringen, overpein-
zingen, emotionele ontboeze-
mingen, hilarische voorvallen 
en humorvolle beschrijvingen, 
qua stijl soms droog en beschrij-
vend, soms lyrisch en bewogen, 
soms lichtvoetig en ironisch. 
Nergens larmoyant of zwaar-
moedig. Een genoegen om te 
lezen kortom. Veel passeert de 
revue: de geldigheid van zijn 
wetenschappelijke inzichten, 
het nut van de door hem gepro-
pageerde leefstijl, het naderend 
afscheid van zijn gezin en ge-
liefden, het belang van inner-
lijke rust en evenwicht en nog 
veel meer. Twee hoofdstukjes 
spraken mij bijzonder aan: De 
verleiding van Lourdes, waarin hij 
zijn bezoek aan de grot minu-
tieus beschrijft, compleet met 
alle ervaren emoties: ongerust-
heid, vertrouwen, verbazing, 
gemeenschapsgevoel en verwar-
ring: ‘Ik zou er graag nóg eens 
heengaan….als het werkt, werkt 
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het ook echt, hoewel resultaten 
niet gegarandeerd worden. (pag. 
91-92) David ervaart zijn bezoek 
weliswaar niet als genezend 
maar toch zeker als helend en is 
daar dankbaar voor. Het tweede 
hoofdstukje dat mij trof: In het 
dal van diepe duisternis, gaat over 
het bezoek van twee predikan-
ten, achtereenvolgens in het zie-
kenhuis en in het herstellings-
oord, nadat hem definitief te 
verstaan is gegeven dat hij maar 
moet genieten van de dagen 
die hem nog resten. Hoewel bei-
de protestant kunnen ze hem 
toch de heilige hostie geven, 
die ze gekregen hebben van 
een rooms-katholiek priester. 
Beide stellen voor psalm 23 te 
lezen. David noemt deze psalm 
de ‘parel’ onder de psalmen. De 
psalm is voor hem behalve het 
lied van de naderende dood, 
ook zijn schild tegen de angst 
geworden. Wonderlijk hoe deze 
psalm, zo vaak gelezen bij ziek- 
en sterfbedden, onverminderd 
ontroert en kennelijk nog niets 
aan kracht heeft ingeboet. Iets 
om aan te denken als de overbe-
kende woorden weer eens langs-
komen bij een ziekenbezoek of 
uitvaart! David -soms geplaagd 
door nachtelijke angstdro-
men- zegt er dit over: ‘Als zich 
angstaanjagende schimmen af-
tekenen op de muren van mijn 
slaapkamer, dan herhaal ik de 
les van de psalm Davids: je gaat 
door een dal van diepe duister-
nis, je ziet de schaduwen des 
doods maar je hebt niets te vre-
zen, want de Heer is je herder. 
Zijn hand is in de jouwe’. (pag. 
67-68) De ultieme troost… 

Annelies van Setten
geestelijk verzorger Tergooizieken-
huizen Hilversum/Blaricum

jos Droës en Cees 
Witsenburg (red.)
Herstelondersteunende 
zorg. Behandeling, 
rehabilitatie en 
ervaringsdeskundigheid 
als hulp bij herstel van 
psychische aandoeningen. 

uitgeverij SWP, Amsterdam 
2012, ISBN 9789088502989, 
255 pag., €25,90

Mensen met een psychische 
aandoening die de regie over 
hun leven herwinnen en het 
opnieuw vorm en inhoud ge-
ven. Hulpverleners die zich niet 
beperken tot technisch hande-
len, maar aandachtig aanwezig 
zijn en hoop en wederkerig-
heid uitstralen. Een psychiatrie 
die de cliënt niet reduceert tot 
zijn of haar ziekte, maar diens 
ervaringskennis en uniciteit 
serieus neemt en naast erklä-
ren ook graag verstehen wil. En 
een cliëntenbeweging, GGZ en 
maatschappelijke organisaties 
die samen stigma bestrijden en 
burgerschap van (ex-)cliënten 
bevorderen…
Welke geestelijk verzorger zou 
zich niet aangesproken voelen 
door de ideeën en idealen van 
herstelondersteunende zorg? 
Voor wie er meer van wil weten, 
biedt deze bundel een prima 
introductie. In een twintigtal 
artikelen, de meeste eerder ver-
schenen in het Tijdschrift voor 
Rehabilitatie, krijgt de lezer een 
breed overzicht. De bundel con-
centreert zich op vier vragen: 
wat is herstel, wat is herstelon-
dersteunende zorg, hoe kunnen 
ervaringskennis en ervarings-
deskundigheid worden ingezet 
en hoe ziet herstelondersteu-

nende behandeling er uit? On-
der de auteurs bevinden zich 
bekende namen als Wilma Boe-
vink en Annette Plooy. De arti-
kelen bieden een prettige afwis-
seling van theorie en praktijk. 
Ze illustreren de paradigmawis-
seling die het hersteldenken 
behelst. Met indrukwekkende 
ervaringsverhalen en inspire-
rende voorbeelden uit binnen- 
en buitenland verduidelijken ze 
waarom zo velen het herstel-
denken ervaren als frisse wind 
in de GGZ.
In verschillende artikelen wordt 
de toonaangevende definitie 
van Anthony (1993) aangehaald: 
‘Herstel is het unieke, persoonlijke 
proces waarin iemand met een psy-
chische aandoening na een periode 
van ziekte probeert de regie over 
het leven terug te krijgen, het leven 
opnieuw vorm en inhoud te geven, 
ook als de symptomen en beperkin-
gen niet verdwenen zijn. Het gaat 
om een bevredigender manier van 
leven, waarin hoop een belangrij-
ke rol speelt.’ Deze definitie zet 
meteen het misverstand recht 
herstel strikt medisch op te vat-
ten, als genezing van iemands 
aandoening.
De kenmerken van herstelon-
dersteunende zorg zullen me-
nigeen uit het hart gegrepen 
zijn: ‘De hulpverlener heeft een at-
titude van hoop en optimisme; is 
present (aandachtig aanwezig); ge-
bruikt zijn professionele referentie-
kader op een terughoudende en be-
scheiden wijze; maakt ruimte voor, 
ondersteunt het maken van, en sluit 
aan bij het eigen verhaal van de cli-
ent; herkent en stimuleert het benut-
ten van eigen kracht van de cliënt 
(empowerment) zowel individueel 
als collectief (….)’. (o.a. pag. 66, 72, 
108 en 122).
Geestelijk verzorgers zullen niet 
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alle bijdragen even interessant 
vinden. Teamcoaching door er-
varingsdeskundigen boeide mij 
meer dan het blijvende belang 
van rehabilitatie in het her-
steltijdperk. Ook boeide mij de 
Maastrichtse benadering. Meest-
al laten hulpverleners de in-
houd van iemands stemmen of 
wanen onbesproken. Maar hier 
spreken behandelaar en cliënt 
vrijmoedig over vragen als: hoe 
zijn jouw stemmen verbonden 
met je levensgeschiedenis, wat 
representeren ze en hoe kun 
je je er anders toe verhouden? 
(Corstens, pag. 206-221)

De bundel daagt uit tot verdere 
doordenking. Zo constateert 
Jos Droës een spanning tussen 
de herstelbenadering en an-
dere trends in de psychiatrie. 
Toenemende protocollisering, 
het doelrationele denkkader en 
DBC’s met strakke uitkomstma-
ten, zijn niet zomaar te harmo-
niseren met herstelondersteu-
ning. Ook wijst Droës op sterk 
uiteenlopende visies op ziek en 
gezond. Veel hulpverleners zien 
een psychose alleen als ziekte-
symptoom en beoordelen medi-
catieweigering uiterst negatief. 
Wat is het effect als zij zulke er-
varingen en keuzes durven her-
benoemen als in zichzelf ook 
reeds herstelpogingen? (Droës, 
pag. 197)

Hersteldenken kan niet zonder 
zingevingstaal. Dit komt o.a. 
naar voren in het artikel van 
Dienke Boertien en Sonja van 
Rooijen over ervaringskennis 
(pag. 130-141). Zij beschrijven 
de hoop en onvermoede levens-
kracht die zich in herstelverha-
len openbaart. Verwijzend naar 
Wilma Boevink schrijven zij: 

‘Juist in de totale hopeloosheid van 
de ontwrichting, als het gehele leven 
bepaald lijkt te zijn door van alles 
behalve jezelf, opent zich een nieuwe 
dimensie van hoop en empower-
ment. Dit blijken dan elementen die 
in de ontwrichting ver weg leken, 
maar zich ineens toch laten gelden 
als een basale levensgrond.’ Hierop 
aansluitend zouden hulpverle-
ners volgens hen plaats moeten 
maken voor de (diagnose)vrije 
ruimte, om het herstelproces 
daadwerkelijk een kans te gun-
nen. 

In dit verband vind ik het jam-
mer dat de bundel geen bij-
drage bevat van een geestelijk 
verzorger. Wij hebben immers 
ervaring met het inzoomen op 
die vrije ruimte. Daar zoeken 
wij samen met de cliënt naar 
een eigen betekenisvol verhaal, 
naar levensmoed en bronnen 
van hoop. Ook begeleiden wij 
hen in het oppakken van nieu-
we rollen, bijvoorbeeld in fami-
lie- of vriendenkring of kerkge-
meenschap. Bovendien hebben 
wij oog voor het tragische. Door 
de optimistische grondtoon van 
de herstelbenadering blijft dit 
aspect in mijn optiek in deze 
bundel nogal onderbelicht. Niet 
voor niets doet collega Muthert 
in haar dissertatie Verlies en Ver-
langen (2007) op hulpverleners 
een appel, om adequaat aan-
dacht te besteden aan rouw en 
verlies bij schizofrenie. 

De redacteuren van de bundel, 
Jos Droës en Cees Witsenburg, 
vragen om meer praktijkver-
halen en meer onderzoek. Zij 
hopen op de ontwikkeling van 
‘een nieuw referentiekader 
met ruimte voor waarden, zin-
geving, emotie en liefdevolle 

zorg’. Ik zie dat als uitnodiging 
aan ook onze beroepsgroep. 
Volop meedoen aan het gesprek 
over een hoopvolle, humane en 
herstelgerichte psychiatrie: dat 
lijkt mij, bij een snel verande-
rende GGZ met toenemende 
ambulantisering, voor iedereen 
zinvol.

Taco Bos
geestelijk verzorger Pro Persona 
(GGZ zuid-west Gelderland)

Petra Troost-Lakerveld 
Dagboek vol troost

Nederlandse Auteurs 
uitgeverij 2012, ISBN 
9789081747363, 196 pag., 
€17,-

Lida Tamminga, jan Piet 
Vlasblom, Marike de Reuver 
Ik heb verdriet

Ark Mission 2012, te 
bestellen via www.
arkmission.nl (eerste 
exemplaar gratis, daarna 
€1,50)

Ervaringsdeskundigen die de 
pen ter hand nemen. Het lijken 
er steeds meer te worden, mis-
schien omdat er tegenwoordig 
zoveel wegen zijn om wat je 
schrijft ook uit te geven. Eer-
lijk gezegd lees ik zulke pen-
nenvruchten vaak met voorbe-
houd. Goed bedoeld, maar de 
ervaringen waarin zij deskun-
dig zijn, zijn voor mij beter te 
verteren als ze met wat meer 
afstand en stijlbeheersing zijn 
weergegeven. Dacht ik. Maar 
nu heb ik toch zo’n boek gele-
zen: Dagboek vol Troost van Petra 

http://www.arkmission.nl
http://www.arkmission.nl


Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 15 | nr 68  63 

Troost-Lakerveld. En wonderlijk 
genoeg las ik het in één adem 
uit. Sterker, ik heb het gevoel 
dat het me dichter bij deze spe-
cifieke ervaring – de rouw om 
het verlies van een partner – 
heeft gebracht dan een meer 
literair vormgegeven boek mis-
schien had kunnen doen. Dat 
komt juist door de eentonig-
heid van de woordkeuze. ‘Ik 
huilde mezelf in slaap, ik voel 
me ellendig, wat een verschrik-
king, ik weet me geen raad.’ Als 
je dat op elke bladzijde weer 
leest, gaat het bijna onder je 
huid zitten. En dat is precies 
wat er met de schrijfster van 
dit boek gebeurd is. Verdriet 
is eentonig. Het houdt niet op 
op het moment dat je er ge-
noeg van krijgt. Het benauwen-
de van de herhaling, weer een 
huilbui, weer een dag die niet 
door te komen is, is precies de 
benauwdheid van mensen die 
lijden onder een groot verlies. 
De vorm is dus in zekere zin 
van inhoud in dit boek, en dat 
maakte dat ik steeds meer ging 
meeleven met de hoofdpersoon 
en steeds harder verlangde naar 
een sprankje licht, een sprankje 
hoop – net als zij in haar echte 
leven.
 
Dat sprankje hoop komt wel, 
maar het duurt lang en ze gaat 
door een diep dal. Als geestelijk 
verzorger lette ik natuurlijk in 
het bijzonder op wat haar er 
bovenop hielp. En dat was ge-
lukkig ook een collega, die de 
moeite nam om op de begrafe-
nis van haar man te komen en 
daarna aan te bieden mee te 
gaan naar een moeilijk gesprek 
met de artsen van het zieken-
huis waarin haar man was over-
leden. Praktische, ondersteu-

nende hulp dus. Hulde aan deze 
collega, die aan deze (niet gelo-
vige) weduwe zonder pretentie 
gaf wat ze te bieden had.
 De schrijfster typeert zichzelf 
als onzeker, gesloten en verle-
gen, ook door een zeer moei-
zaam verleden. Ze wil wel pra-
ten maar kan het niet, zelfs 
niet met het schoonzusje dat 
trouw iedere dag (!) op bezoek 
komt. Uiteindelijk komt de 
huisarts met het idee van een 
lotgenotengroep. Ze vindt het 
heel zwaar in het begin, maar 
zet door, en uiteindelijk doet 
het haar goed. Je verhaal kwijt 
kunnen en elkaar steunen, dat 
helpt haar er mede bovenop. 

Zou het boekje (zelf noemt de 
uitgever het een brochure) Ik 
heb verdriet, haar hebben gehol-
pen? Het is gratis, je kunt het 
ook downloaden, laagdrempeli-
ger kan bijna niet. Waarschijn-
lijk had ze dan eerder begrepen 
dat haar eenzame gevoelens 
door veel meer mensen worden 
gedeeld. Maar het boekje is wel 
voor - redelijk Bijbelvaste – ge-
lovigen geschreven. Die beper-
king in aanmerking genomen 
is het een ruimhartig boekje. 
Er wordt niet van uitgegaan dat 
alle verdriet oplosbaar is of van 
een gebrek aan geloof getuigt. 
Het is mooi gestructureerd door 
korte hoofdstukjes rond bondi-
ge Bijbelcitaten, en opgebouwd 
zoals je hoopt dat een rouw-
proces verloopt: via verwarring 
en vertwijfeling naar het weer 
oppakken van het leven en het 
vertrouwen in God, zij het soms 
met de moed der wanhoop. Het 
is in begrijpelijke bewoordingen 
geschreven en geïllustreerd met 
foto’s van beeldhouwwerken. 
Iets om in je tas te hebben, en 

achter te laten bij (een gelovig) 
iemand voor wie de dagen van 
rouw niet om door te komen 
zijn. 

Barbara de Beaufort
pastoraal werker bij De Weem, prak-
tijk voor geestelijke gezondheids-
zorg in Middelstum

Koen jordens, joost ter 
Woorst, Lisette van Heffen, 
Eric van de Laar (red.)
Hightech en hartelijkheid. 
Hartcentrum in 
beweging. Behandeling – 
begeleiding – ervaringen 
– beschouwingen. (deel 
3 in de Catharinareeks 
levensbeschouwing 
en ethiek in de 
gezondheidszorg.) 

Garant uitgevers, 
Antwerpen/Apeldoorn 2011, 
ISBN 9789044128383, 282 
pag., €27,80

Dit boek biedt een verzameling 
artikelen die samen een beeld 
geven van het hartcentrum van 
het Catharina Ziekenhuis en tal 
van aspecten die daarmee sa-
menhangen. De lezer komt veel 
aan de weet. De geschiedenis 
van het hartcentrum wordt be-
schreven, de behandelingen die 
gegeven worden, de verschillen-
de soorten begeleiding die gebo-
den worden aan patiënten, erva-
ringen van patiënten zelf. Ook 
lezen we over spiegelgesprek-
ken en een project in Egypte. 
Het boek sluit af met een aantal 
beschouwingen rond het hart 
als symbool, het hart in de isla-
mitische traditie en een paar ar-
tikelen over ethiek. 
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Opvallend vind ik dat de ruimte 
die ingeruimd wordt voor gees-
telijke verzorging tamelijk be-
perkt is. Eigenlijk gaat alleen 
de bijdrage van Hilde Lamers 
hierover. In een bundel die deel 
uitmaakt van een serie waarvan 
het initiatief is genomen door 
Geestelijke Verzorging & Ethiek 
denk ik dat meer ruimte voor 
de rol en inhoud van geestelijke 
verzorging passend en interes-
sant zou zijn geweest. Hilde La-
mers beschrijft in vogelvlucht 
mogelijke spirituele noden van 
hartpatiënten, de relatie tus-
sen spiritualiteit, religiositeit 
en welzijn van deze patiënten, 
en geestelijke verzorging als be-
geleiding en als hulpverlening. 
Lezing van deze bijdrage wordt 
wel wat gestoord door de over-
vloed aan literatuurverwijzin-
gen in de tekst. Van de hand van 
Ibrahim Özdemir en Mehmet 
Yücel is een bijdrage over het 
hart in de islamitische tradi-
tie. Helaas omvat deze bijdrage 
slechts drie-en-een-halve pagi-
na. Hierover moet toch meer te 
zeggen zijn. Het laatste artikel, 
van Eric van de Laar en Jan Peil, 
buigt zich over de bekostiging 
van de zorg en de rol van Qaly’s, 
op het moment dat ik dit schrijf 
zeer actuele thema’s. 

Al met al waaieren de thema’s 
in dit boek nogal breed uit. Zo 
breed zelfs dat Miel Erpelinck 
uitgebreid over de ‘H. Hartver-
ering’ en pauselijke documen-
ten komt te spreken. Persoon-
lijk vind ik dit wat vergezocht. 
Dit neemt niet weg dat dit boek 
een mooi document is over het 
hartcentrum van het Catharina 
Ziekenhuis. Ik blijf zitten met 
één vraag: zou de titel gezien de 
inhoud van dit boek eigenlijk 

niet moeten luiden Hightech en 
hartelijk?

Anneke de Vries
geestelijk verzorger UMC St Radboud 
in Nijmegen

Toon Verlaan en  
Max de Coole (red.) 
Ouder worden in de  
21e eeuw

uitgeverij SWP, Amsterdam 
2012, ISBN 978908850284, 
232 pag. , € 21,50

Wat is het specifieke van ouder 
worden in de eenentwintigste 
eeuw? En wie is ‘de oudere’ ei-
genlijk? Met deze vragen las ik 
het boek van Verlaan en Coole, 
Ouder worden in de 21e eeuw.  Uit-
gangspunt van dit boek is dat 
het debat over ouderdom te veel 
wordt gedomineerd door geld, 
waardoor achterliggende waar-
den en activiteiten voor ouderen 
uit zicht raken. Verlaan en Coole 
willen hierin nuances aanbren-
gen. Het boek is een verzame-
ling van interviews, columns en 
artikelen waarin ontwikkelin-
gen en achterliggende waarden 
geschetst worden, die geleid 
hebben tot de huidige visie op 
ouder worden. Dat maakt het 
interessant en afwisselend om 
te lezen, hoewel het gaandeweg 
ook enige herhaling geeft van 
dezelfde boodschap.  Omdat het 
zoveel verschillende teksten be-
vat, geef ik een korte schets van 
de rode draad in dit boek.
Wie is  ‘de oudere’? Direct bij 
lezing van het eerste hoofdstuk 
wordt duidelijk dat de verza-
melnaam ‘oudere’ een steeds 
grotere categorie wordt. Dit 
varieert van de ‘zwitserleven- 

oudere’ (vitale ouderen van 
begin zestig) tot de kwetsba-
re en zorgafhankelijke oudere 
(grofweg de tachtig plussers). 
Die laatste groep is veel min-
der groot dan ik –werkzaam als 
geestelijk verzorger in de oude-
renzorg – dacht. Er is een grote 
groep vitale ouderen die nog 
thuis woont en (maatschappe-
lijk) actief is. In het boek ligt de 
nadruk op vitale ouderen; zij 
komen ook het meest aan het 
woord in de interviews. Hoewel 
de groep ouderen steeds groter 
wordt, vindt er maar weinig dif-
ferentiatie plaats binnen die 
groep. De scheiding tussen jong 
en oud wordt bij de leeftijd (65 
jaar) gelegd en daarop wordt 
collectief beleid ingezet. Hierbij 
wordt niet zozeer gekeken naar 
de capaciteiten en behoeften 
die men heeft op hogere leef-
tijd. Een dominante visie, bij de 
overheid, in de samenleving en 
onder ‘ouderen’ zelf. Hoofdbe-
toog in dit boek is dat je leven, 
persoonlijke ontwikkeling  en 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid niet eindigen als je 
65 bent. Er is een grote kente-
ring in beeldvorming en beleid 
nodig om hierin verandering 
aan te brengen.

Wat is het specifieke van ou-
der worden in de eenentwin-
tigste eeuw? Na lezing van het 
boek denk ik dat het vooral een 
taak betreft. Namelijk de taak 
dat sterfelijkheid, afhankelijk-
heid en kwetsbaarheid (weer) 
aanvaard moet worden als on-
derdeel van het leven. Om ver-
volgens het ouder worden te 
(her)waarderen als belangrijke 
levensfase.  Een fase waarin dui-
delijk wordt dat niet het mate-
riële of gezondheid exclusief 
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bepalend zijn voor de waarde 
en zin van het leven, maar dat 
het leven op zich al van waar-
de is. Ouder worden biedt een 
kans om het leven zelf, ontdaan 
van alle franje, te waarderen 
en bijvoorbeeld de waarde van 
relaties te zien. De voornaam-
ste taak van ouder worden in 
de eenentwintigste eeuw zit in 
het loslaten van de idee dat het 
leven maakbaar is en geen zin 
meer heeft als je afhankelijk en 
kwetsbaar wordt. 
Dat hier een spanningsveld zit, 
wordt vooral duidelijk in de 
interviews. Zo pleit Heleen Du-
puis  enerzijds voor een minder 
negatief beeld van ouderdom 
en angst voor de dood, maar is 
zij anderzijds voorstander van 
euthanasie bijvoorbeeld als je 
dementerend wordt, afhanke-
lijk bent en geen regie meer 
hebt over je leven. 

De kwaliteit van de bijdragen 
in dit boek is wisselend. Som-
mige artikelen zijn inhoude-
lijk erg sterk en zetten aan tot 
nadenken  (De Lange, Weeda, 
Houben), terwijl anderen wei-
nig verrassend zijn. Verlaan en 
Coole zijn er mijns inziens aar-
dig in geslaagd om de achterlig-
gende waarden van ouder wor-
den te schetsen en het debat op 
een dieper level te brengen dan 
oppervlakkige beeldvorming 
of het financieel-economisch 
discours. Toch bekroop de ge-
dachte me tijdens het lezen; dit 
is toch eigenlijk gesneden koek? 
Ik ben dan ook benieuwd of die 
noodzakelijke kentering snel 
zichtbaar wordt.

Karlijn Kwint
geestelijk verzorger Noorderbreedte, 
Leeuwarden

Bert Musschenga en Bettine 
Siertsema (red.)  
Het kwaad, reflecties op 
de zwarte zijde van ons 
bestaan

Skandalon 2011, ISBN 
9789490708368, pp. 263, € 
22,50

Hoogleraar godsdienstfilosofie 
Anton van Harskamp is in 2011 
met emeritaat gegaan, na een 
academische carrière in achter-
eenvolgens Nijmegen en Am-
sterdam. Bij die gelegenheid is 
hem deze bundel aangeboden, 
met de titel Het kwaad, reflecties 
op de zwarte zijde van ons bestaan. 
Een Festschrift voor iemand 
voor wie het kwaad altijd een 
belangrijk thema is geweest. 
Bert Musschenga en Bettine 
Siertsema hebben de redactie 
voor hun rekening genomen. 
De bundel heeft twee hoofdde-
len. Het eerste, Oorsprong van het 
kwaad, gaat met name over de 
oorsprong van het kwaad en de 
relatie met het goede. En daar-
om onder andere over de vraag 
wat dat eigenlijk is: het kwaad. 
Is het een entiteit op zich? Of 
is het, in lijn met Augustinus’ 
privatio boni, iets dat alleen in 
afgeleide zin bestaat? In het 
tweede, Cultuur en de omgang met 
het kwaad, specifiek kwaad en de 
omgang ermee en de verbeel-
ding ervan in film en literatuur. 
Zeventien auteurs leveren een 
bijdrage, allemaal oud-collega’s 
en promovendi van Van Hars-
kamp. 

Het kader van een recensie is te 
krap om alle auteurs de revue te 
laten passeren, daarom volsta ik 
met enkele impressies. Häring 
(1937) opent de bundel met een 

essay met een problematisering 
van de antieke metafysiek, die 
de werkelijkheid probeerde te 
vangen in polaire begrippen, zo-
als zijn en niets, geest en materie, 
het goede en het kwade. De idee 
daarbij is, dat het zijn en het 
goede fundamenteel één zijn. 
Deze overzichtelijkheid blijkt 
onhoudbaar: waarheid is eerder 
te vinden in het concreet benoe-
men en analyseren van kwaad. 
Beter de disharmonie in het 
gezicht kijken dan een omvat-
tende harmonie te postuleren 
– en zo het concrete kwaad en 
het concrete lijden als het ware 
te abstraheren. Borgman (1957) 
gaat een andere weg: hij pro-
beert de notie van het kwaad 
als privatio boni juist in ere te 
herstellen. Hij doet dat voluit 
als theoloog, en in gesprek met 
o.a. Camus. Zo wordt in het eer-
ste hoofddeel, Oorsprong van het 
kwaad, vanuit verschillende in-
valshoeken geprobeerd zicht te 
krijgen op wat kwaad eigenlijk 
is, en waarom dan wel. Filoso-
fie, theologie, cultuurgeschie-
denis – het wordt allemaal in 
stelling gebracht om dat doel 
– niet te bereiken maar – te be-
naderen. Afgerond wordt met 
een beschouwing over het mo-
rele gehalte van de natuur (Jan 
Boersema, 1947) Kunnen dieren 
dan bijvoorbeeld rechtsobject of 
zelfs rechtssubject zijn?

Is het eerste hoofddeel voorna-
melijk fundamenteel wijsgerig 
en theologisch, in het tweede 
wordt ingegaan op culturele re-
presentaties van de vragen die 
zich opdringen in het denken 
over het kwaad. De bijdragen 
zijn hier meer divers. Onder-
werpen o.a.: de vraag naar het 
kwaad in de gothic scene (v.d. 
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Velde, 1960) salafisme (Martijn 
de Koning, 1972) en een essay 
over het rechtsgeding tegen God 
(Siertsema, 1955). Siertsema 
licht ik eruit, omdat ik zo uit-
kom bij wat ik van de bundel 
vind. Haar bijdrage is voor mij 
namelijk een van de essays waar 
ik werkelijk van onder de in-
druk was. Zelfs af en toe een 
tikje overstuur – en zo hoort dat 
als men werkelijk over kwaad 
nadenkt. Dat geldt ook voor 

Mussenga’s Hoe menselijk is het 
kwaad? De beide redacteuren al-
leen al zijn en goede reden deze 
bundel te lezen en te overden-
ken. 

Maar vooral in het tweede 
hoofddeel staan artikelen die 
amper in het geheel van de bun-
del passen. Sommige wel inte-
ressant, leuk om te lezen, maar 
eerder passend in de week-
eindbijlage van een krant. Dat 

geldt a fortiori voor het artikel 
van Drees (Vulkanen en vrucht-
baarheid): dat vond ik in dit ka-
der ronduit oppervlakkig. Dat 
neemt niet weg dat ik dit boek 
intensief heb gelezen. En weer 
eens intensief aan het naden-
ken over kwaad ben gezet. In-
tensief over kwaad nadenken 
heeft me beslist goed gedaan. 

Hendrik Jan Nieuwenhuis, voormalig 
redactielid TGV

Inrichten van ruimten
voor stilte en gebed
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