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Dieuwke Talma, Het lichaam 
als verhaal: Haptonomie in 
het dagelijks leven. 

Uitgeverij Artemis & co, 
Amsterdam 2010,  
ISBN 9789047200925,  
192 pag., € 16,95

Het lichaam is de drager van 
onze levensverhalen en levens-
ervaringen. Als we blij of juist 
verdrietig zijn, is dat te zien 
in onze beweging en houding. 
Ook hoe ons leven is verlopen 
laat zich lezen aan hoe wij ons 
lichamelijk uitdrukken. Dieuw-
ke Talma stelt in haar boek Het 
lichaam als verhaal dat net als 
ons geheugen ons lichaam een 
geheugen heeft. ‘Het lichaam 
onthoudt wat wij zijn verge-
ten’ (pag. 12). In de haptonomie 
is de lichamelijkheid van de 
mens het vertrekpunt. Daarbij 
gaat het niet om het objectie-
ve lichaam dat gemeten en ge-
wogen kan worden, maar om 
het subjectieve of voelende li-
chaam. Dit voelende lichaam 
kent drie functies: waarneming 
met onze zintuigen, expressie 
door het uiten van emoties en 
gevoelens, en tot slot geheugen 
door gevoelservaringen die in 
het lichaam worden opgesla-
gen. Deze functies van het voe-
lende lichaam zijn volgens de 
haptonomie wezenlijk voor het 
contact met onszelf en het er-
varen van verbondenheid met 
anderen.

In drie delen schetst Dieuwke 
Talma wat haptonomie is en 
wat het kan betekenen in zo-
wel het dagelijks leven als in de 
behandelpraktijk. In het eerste 
deel worden achtergronden en 
uitgangspunten van de hap-

tonomie uitgelegd. Grondleg-
ger van de haptonomie is de 
Nederlandse orthopedagoog 
Frans Veldman. De haptono-
mie kent dan ook een duide-
lijk ontwikkelingsperspectief 
waarbij (affectieve) tekorten in 
de kinderjaren later in het le-
ven tot problemen en kwetsu-
ren kunnen leiden. Verbonden-
heid is het sleutelbegrip binnen 
de haptonomie. Verbonden-
heid met elkaar maar ook de 
verbondenheid tussen geest en 
lichaam. Haptonomie is direct 
na de Tweede Wereldoorlog 
geformuleerd als antwoord op 
het heersende perspectief van 
menselijke beschaving en ont-
wikkeling, dat sterk de nadruk 
legde op het geestelijke. Het li-
chamelijke gold als een sta-in-
de-weg. In de haptonomie is het 
lichaam juist de plek waar het 
leven betekenis krijgt en is dit 
de meest directe bron van er-
varing. 

Bijzondere waarde wordt toege-
kend aan onze tastzin, waarmee 
wij onze eigen binnenwereld 
(wat nemen we waar aan gevoe-
lens) en de buitenwereld (hoe 
ervaren wij deze omgeving, dit 
contact) verkennen. Binnen de 
haptonomie wordt gesproken 
over ‘de ontmoetingslichame-
lijkheid’. Dit begrip geeft aan 
dat we in wezen altijd in ver-
bondenheid zijn en dat het niet 
iets is wat we tot stand hoeven 
te brengen. Het kan echter zo 
zijn dat dit gevoel van verbon-
denheid verstoord is door pijn-
lijke en verdrietige ervaringen. 
Als het leven pijn doet, sluiten 
wij ons af en ontstaat er een 
scheiding tussen binnen- en 
buitenwereld en tussen hoofd 
en lichaam. 

In het tweede deel van het Het 
lichaam als verhaal worden con-
crete situaties beschreven die 
laten zien wat de haptonomie 
kan betekenen in het dagelijks 
leven. Centraal in deze schets 
van concrete situaties is het on-
derzoeken van hoe wij verblij-
ven en bewegen in de intieme, 
sociale en publieke ruimte. ‘De 
haptonomie leert je opnieuw te 
luisteren, te kijken, af te tasten 
en er niet te snel vanuit te gaan 
dat je het wel kent’ (pag. 66). 

In het derde en meest omvang-
rijke deel van het boek wordt de 
therapeutische toepassing van 
de haptonomie verkend. Aan de 
hand van casussen uit de eigen 
haptotherapeutische praktijk 
van Talma wordt geïllustreerd 
hoe problemen in de drie func-
ties van het lichaam kunnen 
worden geheeld. Problemen 
die veelal ontstaan ten gevolge 
van kwetsuren die in de kinder-
tijd zijn opgelopen. ‘Praten kan 
helpen, maar is vaak niet vol-
doende en voor die mensen die 
letterlijk niet goed in hun vel 
zitten en opnieuw verbinding 
willen maken met zichzelf kan 
haptotherapie een uitkomst 
zijn’ (pag. 49). Er wordt gewerkt 
met ‘de oeroude taal van het 
lichaam’ (pag. 54). De verhalen 
van cliënten worden ingebed 
in gedachten en ideeën uit de 
haptonomie en van haarzelf. 
Daarbij valt op dat voor een be-
nadering die het zoekt in het 
aanwezig zijn in het moment 
en de ontmoeting in het hier en 
nu, juist het geleefde verleden 
zo centraal staat.

Het lichaam als verhaal is een 
toegankelijk geschreven boek. 
Het is echter de vraag voor wie 
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het geschreven is. Wil Talma 
met dit boek de willekeurig ge-
interesseerde lezers bereiken 
of een introductie geven op de 
haptonomie voor andere zorg- 
en hulpverleners? Belangrij-
ker is de vraag wat het voor 
ons, geestelijk verzorgers, kan 
betekenen. Met Het lichaam als 
verhaal laat Talma zien dat een 
ontmoeting een geestelijke én 
een lichamelijke ervaring is en 
dat het gesprek zijn beperkin-
gen kent in het ontsluiten van 
het levensverhaal. Voor geeste-
lijke verzorgers die nieuwe we-
gen van ontmoetingen willen 
verkennen en zich niet te veel 
laten afleiden door het thera-
peutische probleem-oplossings-
denken, is het zeker een boek 
voor op het nachtkastje.

Lianne Boomars
geestelijk verzorger in het UMCU 
 en in de eerstelijns zorg

Rob van Olm, Het 
gevecht. Verslaving, de 
onberekenbare 

vijand. Uitgeverij Balans, 
Amsterdam 2012,  
ISBN 9789460036095,  
253 pag., € 18,95

Onbekend maakt onbemind. 
Dat geldt zeker voor de Neder-
landse verslavingszorg. Het ge-
vecht probeert voor een breed 
publiek die wereld in beeld te 
brengen. Een jaar lang volgde 
onderzoeksjournalist Rob van 
Olm het leven van mensen bin-
nen de verslavingszorginstel-
ling Bouman GGZ in Rotterdam. 
Zorgverleners en managers, 
maar vooral cliënten komen 
aan het woord. Het boek is vlot 

geschreven en leest prettig. Rob 
van Olm bezoekt de verschil-
lende locaties van de zorginstel-
ling in de Rijnmond. Hij komt 
er mensen tegen die hij zo goed 
en zo kwaad als het gaat pro-
beert te volgen. Van Olm wordt 
geraakt door hun loyaliteit. Ze 
durven het gesprek over hun le-
ven aan. Met een zekere gretig-
heid wordt hem het leven met 
verslaving geschilderd. 

Het raakt de journalist. Hij ont-
dekt dat in hun perspectief een 
redelijkheid schuilt die hij kan 
volgen en dat zijn gespreks-
genoten aardige en gevoelige 
mensen zijn. Bijzonder is het 
om te lezen hoe hun verhalen 
vaak botsen met de verhalen 
die hulpverleners vertellen. Rob 
van Olm laat zich soms – met 
enige reserve – verleiden om 
mee te gaan in het perspectief 
van de cliënt. Herkenbaar voor 
een geestelijk verzorger in de 
verslavingszorg. Soms droom 
je liever mee dan de al te harde 
realiteit onder ogen te zien. De 
lotgevallen van Fleur, Pier, Errol 
en Bennie vormen zo de rode 
draad van het boek. Rob van 
Olm raakt in dat jaar bijzonder 
op hen gesteld. 

Toch is het geen sentimenteel 
boek dat het leven van mensen 
met verslavingsproblematiek ro-
mantiseert. Het is wel een mis-
sionair boek. Rob van Olm heeft 
een boodschap voor de wereld: 
verslaving zorgt voor een leven 
vol valkuilen en deze onbere-
kenbare vijand vraagt om goede 
zorg. De verslavingspsychiatrie 
van Bouman GGZ vormt voor 
hem het lichtende voorbeeld. 
Dat is misschien mijn punt van 
kritiek op het boek: de ronken-

de citaten uit beleidsmateriaal 
van Bouman GGz misstaan in 
dit boek, dat een min of meer 
objectief verslag wil doen van 
de stand van zaken. 

Helder wordt ook dat de versla-
vingszorg geen vanzelfspreken-
de plek meer heeft binnen onze 
politieke werkelijkheid. Er zijn 
natuurlijk bezuinigingen zo-
als elders, maar er worden ook 
indringende vragen gesteld. Is 
verslaving wel een ziekte – zoals 
de moderne verslavingszorg dat 
omschrijft – of toch eerder een 
keus? Zijn er grenzen aan deze 
vorm van zorg? Moet de versla-
vingszorg soms mensen maar 
loslaten? En als verslaafden cri-
mineel gedrag vertonen, verdie-
nen ze dan nog zorg? Of is jus-
titie een betere plek? Allemaal 
terechte vragen. Iedereen die 
bekend is met de verslavings-
zorg weet dat de antwoorden 
veel minder eenvoudig te geven 
zijn. Vooral als Fleur, Pier, Errol 
en Bennie onderdeel van je le-
ven zijn geworden. 

Ben de Boer
geestelijk verzorger bij Arkin, instel-
ling voor Ggz en verslavingszorg in 
Amsterdam

Jenny Downham, Voor ik 
doodga. De internationale 
bestseller over een meisje 
van 16 dat weet dat ze 
nooit 17 zal worden. 

Uitgeverij Atlas Contact 
2012, ISBN 9789020413045, 
204 pag., €10

Het ligt in stapels in de boek-
winkels: het boek Voor ik doodga 
van Jenny Downham. Het is het 
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verhaal van de zestienjarige 
Tessa, die weet dat ze nooit ze-
ventien zal worden, omdat ze 
kanker (leukemie) heeft. In het 
boek kruip je onder de huid en 
in het brein van Tessa. Vanuit 
haar perspectief beschrijft ze 
wat ze beleeft, verlangt, ziet en 
hoort. Het perspectief van de 
ander innemen gaat nergens zo 
gemakkelijk als in een roman. 
Hoe zij haar eigen levensver-
haal, of in dit geval stervens-
verhaal, beleeft, van betekenis 
voorziet, is verrijkend.

Tessa, die nog een heel leven 
wil leven in de tijd die haar rest, 
maakt een lijst met dingen die 
ze nog wil doen. Samen met 
haar vriendin Zoey, die beloofd 
heeft haar te helpen, gaat ze op 
pad. Veel onttrekt zich aan het 
wakend oog van haar vader (bij 
wie ze woont, samen met haar 
broertje): niet verwonderlijk als 
je bedenkt dat de lijst gevuld 
is met zaken waar je als ouder 
je vraagtekens bij hebt. Word 
je daar nu gelukkig van (seks 
en drugs uitproberen)? Ik, zelf 
vader van een dochter van zes-
tien, zou niet blij zijn wanneer 
mijn dochter deze lijst zou wil-
len uitvoeren. Dat zou een seri-
eus gesprek opleveren. Een ge-
sprek over wat geluk betekent, 
wat echt belangrijk is in het 
leven. En een gesprek over de 
gevaren, de (morele) grenzen, 
de gevolgen die het kan hebben 
(die ik in mijn werk natuurlijk 
regelmatig tegenkom). Enfin, 
echt zo’n ‘zeurreactie’ van een 
bezorgde vader en dan ook nog 
een die het gesprek met jonge-
ren over waarden en zingeving 
als zijn werk doet. Ik krijg bijna 
medelijden met mijn dochter. 
Ik geloof dat ik maar beter niet 

kan weten welke plannen ze 
heeft.

Tessa’s vader is minstens zo 
bezorgd en zorgzaam. De blik 
vanuit de binnenkant geeft 
prachtige inkijkjes in hoe zij 
haar ouders beleeft. De rol van 
haar vader, die een midden-
weg probeert te vinden tussen 
zorgen (en zorgen maken) en 
vrijheid geven. Tussen bescher-
men en activeren, tussen eigen 
verdriet en sterk zijn voor haar. 
Zijn worstelingen worden door 
zijn dochter gezien en becom-
mentarieerd. Haar moeder lijkt 
weinig betrokken, maar speelt 
een steeds grotere rol. De am-
bivalente relatie is beschreven 
vanuit de feitelijkheden die 
Tessa’s oordelen bepalen. Het 
boek geeft mooi weer hoe zij als 
dochter pogingen onderneemt 
haar ouders weer bij elkaar te 
krijgen, een verlangen dat elk 
kind van gescheiden ouders 
herkent. Dat geeft mij weer te 
denken over mijn relatie met 
mijn vrouw en kinderen. Hoe 
oordelen zij? Wat gebeurt er fei-
telijk? Hoe reageer ik zelf? Hoe 
oordeel ik zelf? Wat zoek ik alle-
maal achter hun gedrag? Is dat 
eigenlijk wel belangrijk? Leg ik 
wel eens uit wat er achter mijn 
gedrag naar hen toe zit? Jonge-
ren hebben omtrent het gedrag 
van hun ouders vaak geen idee 
wat erachter steekt. Waarom 
doen mijn ouders zo? Geven ze 
wel echt om mij? Bij wie hoor ik 
eigenlijk? Wat merk ik daar nu 
eigenlijk van? Noch in het boek, 
noch in mijn werk vind ik der-
gelijke vragen expliciet terug, 
maar jongeren vinden er wel 
wat van en laten dat weten ook, 
vaak in hun gedrag.

Halverwege Tessa’s lijst lijkt 
haar ziekte haar in te halen en 
lukt het steeds minder haar 
voornemens uit te voeren. Meer 
en meer is het medische ‘ge-
pruts’ aan haar lijf een last. De 
buurjongen krijgt een steeds 
grotere rol in haar leven. Zijn 
betekenis blijkt vele malen gro-
ter dan de lijst die ze had opge-
steld. Dan blijkt seks van een 
totaal andere orde te zijn. De 
waarde van liefde wordt ont-
dekt en beleefd. Jongeren heb-
ben vaak niet de ervaring om 
wat wij als volwassenen van 
waarde vinden op waarde te 
schatten. Ze bouwen nog aan 
die ervaringen en vinden uit 
wat werkelijk belangrijk is. Er-
varing, gevoel, waarde en be-
lang, hoe geef je hen genoeg 
ruimte om dat voor zichzelf 
uit te vinden en waar liggen de 
grenzen? 

De dood, de ultieme grens, 
komt in het boek zonder gena-
de. Het leven is niet af, er kan 
veel niet worden afgemaakt 
en beleefd. Tessa’s perspectief 
blijft door het hele boek heen 
gehandhaafd en is bijzonder 
indringend, niet in de laatste 
plaats door de paginaopmaak. 
Er is ruimte om te denken over 
de waarde van leven, van dood. 
De waarde van Tessa’s leven, de 
waarde van leven na het overlij-
den van je kind. Verdriet, wan-
hoop, pijn, loslaten, laatste aan-
rakingen, woorden. Je moet in 
Voor ik doodga letterlijk tussen 
de regels door lezen.

Tjeerd van der Meer
coördinator geestelijke verzorging 
en zingeving Jeugdhulp Friesland en 
Behandelcentrum Woodbrookers
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Guus Kuijer, De bijbel voor 
ongelovigen. Het begin 
Genesis. 

Uitgeverij Athenaeum–
Polak & Van Gennep, 
Amsterdam 2012,  
ISBN 9789025370053,  
288 pag., €18,95

Guus Kuijer, vooral bekend van 
de vele kinderboeken die hij 
schreef, betreurt het dat men-
sen die niet geloven de verhalen 
uit de Bijbel niet lezen, terwijl 
ze wel een grondslag zijn voor 
onze westerse cultuur. Boven-
dien behoren sommige verha-
len tot de juweeltjes van de we-
reldliteratuur. Daarom vertelt 
hij deze verhalen nu voor onge-
lovigen, in een boek dat hij heel 
eenvoudig De bijbel voor ongelovi-
gen genoemd heeft. Hij begint 
bij het begin, bij Genesis. 

Kuijer vertelt de verhalen knap 
na, op een boeiende manier. Ik 
heb het boek met plezier en in-
teresse gelezen. Het is ook echt 
een leesboek; de verhalen zijn 
niet (zoals bij de hervertelling 
door Nico ter Linden) te gebrui-
ken in vieringen, of als voorlees-
verhaal. De achterflap meldt 
zelfs dat het boek leest als een 
roman, maar daar heb ik mijn 
vraagtekens bij. Ik zou het eer-
der een verhalenbundel noe-
men. Veel verhalen uit Genesis 
zijn onderling met elkaar ver-
bonden, vooral door de familie-
relaties van de hoofdpersonen, 
maar het is geen doorlopende 
familiekroniek en dat maakt 
ook Kuijer er niet van. 

Overigens gaat Kuijer op een 
speelse manier om met de ge-
nealogieën die in veel van deze 

Bijbelse verhalen gegeven wor-
den, en vooral met de manier 
waarop daar in de geschiedenis 
mee omgegaan is. (‘Ik zou het 
op prijs stellen wanneer u de-
ze namen uit uw hoofd leerde 
opzeggen, ook in omgekeerde 
volgorde’, pag. 48.) Mij ontlokte 
dat regelmatig een glimlach, al 
vroeg ik me wel af of iemand 
die de bron niet kent de humor 
ervan inziet. 

Dat lijkt sowieso een belangrij-
ke beperking van dit deel van 
De bijbel voor ongelovigen te zijn. 
Ik vraag me serieus af of men-
sen die niet geloven een boek 
als dit zullen lezen. Als ze dat 
wel doen, is het een interessan-
te vraag of deze hervertelling 
van Bijbelse verhalen hen aan-
spreekt. Of zou een bepaalde 
vooringenomenheid toch altijd 
een rol spelen? Zelf kon ik de 
verhalen alleen maar lezen te-
gen de achtergrond van de Bij-
belse verhalen zoals ik ze als 
gelovige al kende. Vanuit dat 
perspectief zijn ze leesbaar en 
vaak ook grappig. 

Als theoloog heb ik zo mijn 
bedenkingen bij de omschrij-
vingen en het gebruik van het 
begrip ‘God’ zoals Kuijer dat 
hanteert. Je kunt Bijbelse verha-
len nu eenmaal niet navertel-
len zonder dat God er een rol in 
speelt. Kuijer probeert hier een 
weg in te vinden door her en 
der te benadrukken dat ‘God’ 
een denkbeeld van mensen is, 
een woord, een manier om dat 
wat je doet extra betekenis te 
geven. 
Ondertussen vinden er wel 
dialogen plaats tussen God en 
mensen en wordt God hier en 
daar als persoon opgevoerd. 

Dat levert een spanning op die 
in het boek niet goed opgelost 
wordt. 

Als Kuijer werkelijk als doel 
heeft om De bijbel voor ongelovi-
gen te schrijven, dan heeft hij 
met dit deel over Genesis nog 
maar een eerste begin gemaakt. 
Wie weet lukt het hem in vol-
gende delen beter om zijn doel 
te verwezenlijken en ook niet-
gelovigen met zijn verhalen te 
bereiken. 

Jantine Ronde
geestelijk verzorger De Wever (ver-
pleeghuiszorg) in Tilburg

Paula Irik, Als het maar 
echt is. Over de zachte 
krachten van mensen met 
dementie. 

Uitgeverij Elikser, 
Leeuwarden 2013,  
ISBN 9789089545107,  
332 pag., € 20

In het voorjaar van 2013 gaf 
Paula Irik aan collega geestelijk 
verzorgers een workshop over 
werken met muziek. Zij vertelde 
over de maandelijkse belevings-
concerten voor zwaar demen-
terende ouderen die zij samen 
met een muziektherapeute ver-
zorgde. Sfeervolle bijeenkom-
sten. Ouderen werden tegen de 
avond, inmiddels in bed, naar 
de zaal gebracht voor muziek, 
zang, korte poëtische teksten. 
Aangeraakt worden en verbon-
denheid voelen zijn belangrijke 
doelen in deze bijeenkomsten, 
lichtte Irik toe. Ze vertelde be-
vlogen en vanuit het hart. Het is 
daarom ook dat ik mij de work-
shop zo goed herinner en dat 
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ik aan die middag moest terug-
denken bij het lezen van haar 
boek Als het maar echt is. Over de 
zachte krachten van mensen met 
dementie. Een mooie en intrige-
rende titel, want wat is ‘echt’ 
en wat is die ‘zachte kracht’ van 
mensen met dementie? 

Irik heeft een lange staat van 
dienst als geestelijk verzorger in 
de ouderenzorg en als schrijf-
ster. Ze publiceerde over buurt- 
en arbeidspastoraat en in 2010 
kwam zij met het praktische 
Sprekende handen. Een methodiek 
voor ontmoetingsgroepen met de-
menterende mensen. Geen prak-
tische tips in haar nieuwste 
boek, wel een bijzondere rond-
gang door de wereld van het 
verpleeghuis, waarbij vooral de 
bewoners aan het woord zijn. 
Irik moet in haar werk de ver-
halen minutieus hebben opge-
schreven. Al deze gesprekken en 
uitspraken rubriceerde zij naar 
thema, zodat je in veertien rijke 
hoofdstukken en een epiloog 
door het verpleeghuis wandelt 
met ‘muziek’, ‘taal’, ‘alledaags 
verzet’ als stops op de route-
kaart. Je schuift aan bij een ta-
fel, luistert en kijkt met Irik 
mee naar wat zich aandient. 

Een voorbeeld: ‘Mevrouw Ba-
kema zit erg te hoesten. Een 
onophoudelijk rochelend ku-
chen. Ze heeft het benauwd, 
ze zit helemaal in elkaar. De 
arts komt binnen en probeert 
haar wat meer rechtop te la-
ten zitten, maar dat lukt niet. 
Mevrouw Woudstra raakt de 
hand van mevrouw Bakema aan 
en kijkt haar vriendelijk aan. 
“Het is toch jammer, hè, dat ze 
zo krom zit, want ze heb zo’n 
knap koppie.” Mevrouw Bakema 

glimlacht en tilt haar hoofd een 
beetje op. “Och,” zegt mevrouw 
Woudstra, “Kijk nou toch, wat 
heb ze toch een lief snoetje.” 
Mevrouw Bakema vergeet te 
hoesten, recht haar rug en zit 
rechtop. Glimlachend kijkt ze 
de kring rond’ (pag. 225).

Een mooi miniatuurtje, en zo 
zijn er meer in het boek te vin-
den. Irik leert telkens weer van 
haar bewoners om met verwon-
dering de wereld te blijven er-
varen. Zelf schrijft ze daarover: 
‘Het is mijn intuïtie, in het op-
trekken met de bewoners ge-
groeid, dat er in deze realiteit 
bij alle ellende een enorme rijk-
dom schuilgaat. Die heeft van 
doen met diepe wijsheid, onge-
ziene menselijkheid, taalkracht 
en vormen van mystiek besef’ 
(pag. 15). De zachte kracht van 
dementerenden. Haar mini-
atuurtjes, gefragmenteerde 
gesprekken, vol verhaspelde 
uitdrukkingen, poëtische uit-
spraken, soms vervreemdend, 
dan weer filosofisch en humor-
vol, zet Irik af tegen het alle-
daags taalgeweld dat zij ervaart 
van managers en andere beleid-
smakers. Daarmee wordt Als het 
maar echt is ook een politiek ma-
nifest, een aanklacht. Eigenlijk 
al vanaf de eerste bladzijden, 
waar ze schrijft dat het ver-
pleeghuis ‘een van de verdom-
hoekjes van onze maatschappij’ 
is (pag. 14). Maar ook later geeft 
ze woorden aan haar erger-
nis en zorg: ‘Modieus manage-
mentjargon overstemt de “oude 
woordjes” (...), woorden die een 
mens vervreemden van wat het 
hart voelt’ (pag. 139). Leugen-
taal, noemt ze het. Onecht dus. 
Terwijl de echte woorden onder 
handbereik zijn. Als je er maar 

naar wilt luisteren. Iriks warme 
missiewerk is sympathiek en op-
recht, ze verklaart zich solidair 
met de verzorgenden die hun 
stinkende best doen. Alleen ‘ver-
pleeghuiszorg mag steeds min-
der kosten en wordt door steeds 
lager geschoolden uitgevoerd. 
(...) Ik heb het over het mens-
onterende verschil in salaris en 
opleiding. In de hiërarchie van 
de geneeskunde bungelt het 
verpleeghuis onderaan. Demen-
tie is niet sexy en werken in het 
verpleeghuis iets voor losers’ 
(pag. 322). 

In haar dankwoord vertelt Irik 
over de worsteling met de struc-
tuur van haar boek. Ik kan mij 
bij haar zoeken wel iets voorstel-
len. Want met Als het maar echt is 
legt ze de lat hoog voor zichzelf. 
Door de overvloed aan gespreks-
materiaal en de wens kritisch 
over de inrichting van de ver-
pleegzorg in Nederland te spre-
ken, heeft ze niet altijd overtui-
gend de thematische routekaart 
voor het boek weten vast te hou-
den. Toch stoort dat zelden. De 
schoonheid en het belang van 
het boek liggen vooral in de vele 
ontmoetingen met dementeren-
den. Irik is daarin een voortref-
felijk luisteraar en schrijfster. 

Een minpuntje is de weinig 
aantrekkelijke vormgeving. Die 
oogt amateuristisch en romme-
lig. Bij alle gesprekscitaten en 
situatieschetsen – en dat zijn 
er veel – wordt ingesprongen. 
De niet-ingesprongen tekstde-
len zijn vetter afgedrukt. Door 
deze zeer onrustige bladspie-
gel kost het moeite je werkelijk 
in het verhaal te verliezen. Dat 
mag je een uitgever die, volgens 
de eigen website, aan de auteur 
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voor begeleiding en ‘het marke-
ten van het boek’ ook nog geld 
vraagt (en niet zo weinig ook), 
best aanrekenen.

Eric de Rooij
geestelijk verzorger Amstelring (ou-
derenzorg Amsterdam)

Jean-Jacques Suurmond, 
Meer geluk dan grijsheid, 
spiritualiteit van de 
ouderdom. 

Uitgeverij Meinema 2013, 
ISBN 9789021143415,  
64 pag., €8,50

Jezus kon het zich permitteren; 
verdrietige en ontrechte men-
sen feliciteren met hun misère. 
Voor zijn zaligsprekingen be-
schikte Hij immers over de rug-
dekking van Tora en Profeten; 
juist de ongelukkigen vallen in 
de prijzen, worden geselecteerd 
voor het land van melk en ho-
ning. De profeet voorziet dat ‘al-
le volken u zullen zaligprijzen 
omdat ge een land van welbeha-
gen wordt’ (Maleachi 3: 12). 
 
Ik vermoed dat de geestelijke 
verzorger die deze lijn voort-
zet en de mensen die bepaald 
worden bij hun geestelijk en 
lichamelijk verval, van harte 
feliciteert, zich snel brodeloos 
maakt. De ouderdom en haar 
gebreken positief duiden wordt 
beleefd als een gebrek aan in-
voelend vermogen. Een vermo-
gen dat toch het handelsmerk 
van de geestelijk verzorger is.
 
Het boekje waarin Jean-Jacques 
Suurmond de ouderdom aan-
prijst als een kans op geluk bor-
duurt voort op deze Bijbelse 

gelukwensen. Maar het verheer-
lijken van ouderdom en afta-
keling lijkt mij niet geschikt 
voor een directe overdracht in 
de geestelijke verzorging. Dit 
smalle boekje zou in de tas of 
binnenzak van de geestelijk ver-
zorger moeten glijden om aller-
eerst gebruikt te worden voor 
zelfreflectie. Het is immers niet 
eenvoudig, op een fundamente-
le wijze andere criteria te hante-
ren dan de medische macht, die 
verval en lijden zoveel mogelijk 
wil tegengaan en dan de patiën-
ten die daarom vragen.

In originele en toegankelijke 
taal leidt Suurmond de lezer 
naar een spirituele en zelfs mys-
tiek te noemen belevingswereld 
waarin uiterlijk verval omge-
keerd evenredig kan zijn aan 
innerlijke groei. Als een nieuwe 
‘oude schrijver’ wil hij de men-
senziel helpen zichzelf uit zijn 
middelpunt te plaatsen om 
plaats te maken voor spirituele 
vreugde die de eigen identiteit 
niet doet verbleken maar ver-
diept; lijden en verval kunnen 
een mens dichter bij zijn spiri-
tuele bron brengen. Een grotere 
werkelijkheid wordt ontsloten. 
De illusie van de maakbaarheid 
van het leven en van de autono-
mie van de patiënt worden inge-
ruild voor de wijsheid die hoort 
bij een goddelijke realiteit.

Hier komt de geestelijke verzor-
ger in beeld om de zieke te be-
geleiden in het ‘door schuld en 
schaamte heen te durven gaan’ 
en in het ‘thuis te komen bij 
zichzelf’ (pag. 38). Bovendien 
kan de geestelijk verzorger on-
dersteuning bieden wanneer 
blijkt dat oude voorstellingen 
en opvattingen, die in de eigen 

context bestaan, onbegrip en 
isolement opleveren. Ook het 
sterven kan deel gaan uitma-
ken van deze innerlijke groei. 
Suurmond citeert de jonge Mo-
zart die meende dat ‘de dood 
de sleutel tot het ware geluk is’ 
(pag. 43). 

Dit boekje is in zijn diepzinnige 
eenvoud een protest tegen gang-
bare opvattingen over de maak-
baarheid van het leven en gang-
bare criteria voor de kwaliteit 
van het leven. Als geestelijk ver-
zorger dienstbaar zijn aan deze 
mystieke dynamiek kan helpen 
om de autonomie van de gees-
telijke zorg te bewaren en uit 
te diepen. Het boekje roept ook 
vragen op: Zijn goede zorg en 
mededogen minder spiritueel? 
Is gerechtigheid niet zaligma-
kend? Suurmond daagt uit. De 
grijze golf is geen lost generation 
maar de fine fleur van de mens-
heid in haar existentiële beteke-
nis! Mee eens?

Gert F. Dekker
geestelijk verzorger Ziekenhuis Gel-
derse Vallei in Ede

André Mulder en 
Hans Snoek (red.), 
Werken met diepgang. 
Levensbeschouwelijke 
communicatie in de 
praktijk van onderwijs, 
zorg en kerk. 

Uitgeverij Meinema, 
Zoetermeer 2012,  
ISBN 9789021144238,  
320 pag., € 38

Werken met diepgang, zo heet 
het boek dat André Mulder en 
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Hans Snoek samenstelden, met 
als ondertitel Levensbeschouwe-
lijke communicatie in de praktijk 
van onderwijs, zorg en kerk. Zelf 
ben ik werkzaam op alle drie 
de terreinen uit de ondertitel, 
en ik heb het boek dan ook met 
interesse gelezen. Het biedt 
handreikingen om de levensbe-
schouwelijke communicatie in 
de alledaagse praktijk van deze 
terreinen te ontwikkelen en te 
verfijnen. 

Na een introducerend en fun-
derend hoofdstuk waarin wordt 
aangeduid wat verstaan wordt 
onder ‘werken met diepgang’, 
volgen drie clusters  van elk 
drie bijdragen van professionals 
op het terrein in kwestie. Bin-
nen de setting van het onderwijs 
is er aandacht voor nieuwe vor-
men van levensbeschouwelijk 
onderwijs op de basisschool, 
werken met literatuur, en iden-
titeitsontwikkeling met ma-
nagers. De besproken thema’s 
over zorg zijn: presentie van de 
geestelijk verzorger in een zor-
ginstelling, communicatie over 
hoop in de palliatieve zorg, en 
zorg voor zin in de jeugdzorg 
zijn. Het cluster kerk richt zich 
op de hermeneutische rollen in 
het gesprek over een bijbeltekst, 
de morele communicatie in een 
inloophuis en – verrassend – 
het verlangen van reli-onderne-
mers. Elk van de negen hoofd-
stukken is afzonderlijk te lezen.

Dit lijvige boek doet een op-
roep aan professionals om te 
streven naar deskundigheid op 
het terrein van methodiek en 
om te reflecteren op het eigen 
verlangen, de eigen motieven, 
waarden en idealen in het han-

delen. ‘Werken met diepgang’ 
houdt in dat professionals in 
staat moeten zijn tot levensbe-
schouwelijke communicatie 
als onderdeel van hun norma-
tieve professionaliteit. Inhoud 
van die communicatie is het 
gesprek over waarden, levens-
beschouwelijke en religieuze 
opvattingen en ervaringen, be-
tekenis van bronnen en tradi-
ties. Levensbeschouwelijke com-
municatie wordt omschreven 
als een ‘hermeneutische com-
petentie, waarvan kennis over 
zingeving, levensbeschouwing 
en religie onderdeel is’ (pag. 
30 en 31). Het omvat eveneens 
het reflecteren op en doorvra-
gen naar het ‘waartoe’ en ‘van 
waaruit’ van het werk dat pro-
fessionals verrichten. Met welk 
doel verrichten we interventies? 
Vanuit welk perspectief op het 
leven stellen we deze behande-
ling voor of geven we dit advies? 
Kerndoelstelling van dit boek is 
professionals te leren reflecte-
ren op hun rol in het omgaan 
met religieuze, levensbeschou-
welijke en spirituele vragen in 
onze huidige cultuur en bij hun 
doelgroep. 

Terecht wordt in het boek op-
gemerkt dat levensbeschouwe-
lijke communicatie gaat over de 
‘trage vragen’ en niet zo instru-
menteel technisch en metho-
disch kan worden gevoerd. Toch 
wijzen de auteurs strak gestruc-
tureerd en methodisch een weg 
hoe (levensbeschouwelijk) in 
gesprek te gaan met cliënten of 
patiënten. Het krachtenveld op 
de markt van zingeving komt in 
beeld en de lezer krijgt gaande-
weg te zien welke competenties 
geestelijk verzorgers moeten 

verwerven om in het huidige 
tijdsgewricht levensbeschouwe-
lijk te kunnen communiceren. 

De opzet van dit boek heeft 
daarbij het voordeel dat er iets 
te leren valt van ervaringen in 
andere contexten. Er liggen tus-
sen onderwijs, zorg en kerk dui-
delijk dwarsverbanden en over-
eenkomstige thematieken. Als 
voorbeeld: de rol van de profes-
sional in het onderwijs wordt 
gekarakteriseerd als die van mo-
derator, specialist en getuige. 
Deze omschrijving zou in alle 
contexten bruikbaar zijn en kan 
mijns inziens ook dienen voor 
de rol die geestelijk verzorgers 
in zorginstellingen vervullen.

Door alle hoofdstukken heen is 
een duidelijke herkenbare lijn 
en visie te herkennen in het be-
nadrukken van het relationele 
mensbeeld, de aansluiting op 
de diversiteit in levensbeschou-
welijke achtergronden en de 
reflectie op de noodzaak van le-
vensbeschouwelijke communi-
catie. Tegelijkertijd is de opzet 
ook weer zo breed, dat ik ver-
lang naar iets meer diepgang 
op bepaalde punten. Het blijft 
vooral een overzichtsboek, met 
een introductie van thema’s in 
verschillende contexten. Boei-
end voor studenten om thema-
tieken te gaan herkennen en 
mogelijke spanningsvelden in 
beeld te krijgen. Maar ik kan 
me goed voorstellen dat een le-
zer die werkzaam is binnen een 
bepaalde setting (zoals de zorg) 
verlangt naar verdere toespit-
sing in juist díe context. 

Zo mis ik wel enkele thema’s 
die uitgediept hadden kunnen 
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worden. Er is bijvoorbeeld geen 
bespreking van het begrip spi-
ritualiteit ten opzichte van de 
begrippen zingeving, levens-
beschouwing en religie. Over-
dracht en tegenoverdracht wor-
den nergens genoemd, terwijl 
de reflecties dit in beeld zouden 
kunnen brengen. En hoewel er 
in de literatuur naar wordt ver-
wezen, komt bij de bespreking 
van de reli-ondernemer geen re-
flectie vanuit de Zelf Konfron-
tatie Methode, waar dit zeer ge-
past zou zijn om ervaringen te 
duiden. In de bespreking van de 
zorg had een reflectie op de mo-

gelijkheid van levensbeschou-
welijke communicatie binnen 
de organisatie als geheel goed 
gepast, terwijl nu gekozen is 
voor een kritische bespreking 
van de presentietheorie.

Maar… het is een rijk boek en 
er is veel te halen. Modellen, 
theorieën, reflecties. Een onder-
deel van de beroepsdefinitie van 
geestelijk verzorgers – ‘in aan-
sluiting op de levensbeschouwe-
lijke achtergrond van de cliënt’ 
– krijgt reliëf en vele lagen wor-
den blootgelegd. De lezer(es) 
wordt uitgedaagd tot reflectie 

op het eigen functioneren en 
krijgt veel aangereikt voor even-
tuele verdere studie, vooral in 
de goede literatuurlijst. Jammer 
dat de vormgeving van het boek 
onder de maat is. De teksten en 
plaatjes schijnen soms door op 
de voorgaande pagina. Niet aan-
trekkelijk bij een eerste aanblik. 
Wie daar (letterlijk) doorheen 
kijkt en dieper steekt, ontdekt 
gelukkig een rijke inhoud.

Wout Huizing
stafmedewerker bij Reliëf en do-
cent/pastoraal supervisor aan het 
Baptisten Seminarium


