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Paul Loomans, Ik heb de 
tijd. Uitgeverij Ankh-Hermes 
2013, ISBN 97890 202 
09013, 144 pag., €17,99

‘Ik heb de tijd’. Zou het niet 
heerlijk zijn om dat te kunnen 
zeggen? ‘Ja, ik heb tijd, natuur-
lijk heb ik tijd.’ Dat de alledaag-
se ervaring van de meesten van 
ons heel anders is, behoeft wei-
nig betoog. Boeken over time-
management doen het daarom 
goed. 

Paul Loomans, zenmonnik en 
coach, won met zijn boek Ik heb 
de tijd de prijs voor het beste spi-
rituele boek van 2013. Hij weet 
een snaar te raken; het boek 
beleefde in korte tijd meerde-
re herdrukken. Wat mij betreft 
terecht, want dit is niet het zo-
veelste boek in de rij ‘Hoe kan 
ik nog meer doen in nog min-
der tijd?’. Eerder dan een serie 
tips and tricks om efficiënter te 
werk te gaan –die het boek ove-
rigens in een aantal paragrafen 
ook bevat – geeft Loomans een 
stimulans om meer vanuit een 
bepaalde houding van rust en 
aandacht te leven. Fascinerend 
is dat Loomans volgens eigen 
zeggen in een periode van grote 
stress zijn ingenieuze systeem 
van lijstjes (hoe herkenbaar...) 
rigoureus overboord zette. In 
plaats daarvan leerde hij om 
vanuit een basis van rust en ver-
trouwen te leven, en van daar-
uit beslissingen te nemen wat 
te doen en wanneer. Dit noemt 
hij Tijdsurfen. Het boek is dan 
ook een handleiding in Tijd-
surfen. 

Hoe gaan wij dit paradijs berei-
ken? Loomans geeft daarvoor 
zeven aanwijzingen:

1. Doe één ding tegelijk en maak 
het af. Vergeet multi-tasken: 
dit maakt onrustig en het is 
uiteindelijk ook niet effectief 
om je aandacht voortdurend 
te verdelen. Doe één ding te-
gelijk, doe het met aandacht 
en maak het af. Andere din-
gen krijgen later hun eigen 
moment. 

2. Sta stil bij wat je doet en aan-
vaard de handeling. Wees je 
bewust als je aan een nieuwe 
activiteit begint, en houd je 
aandacht bij wat je op dat 
moment aan het doen bent. 
Ook als het minder leuke 
klusjes zijn. 

3. Schep witjes tussen de activitei-
ten. Ga niet door tot je niet 
meer kunt, maar las natuur-
lijke korte pauzes in. Daar-
mee geef je je geest vrije 
ruimte. 

4. Geef volle aandacht aan aanklop-
pers. Schep een relatie met al-
les wat je wilt gaan doen.  
Wat ongepland tussendoor 
komt (telefoontjes, mensen, 
maar ook dingen van je eigen 
to-do-list), wijs je niet af maar 
neem je serieus. Richt er – 
ook al is het maar even – je 
volle aandacht op. De uitvoe-
ring komt later wel. 

5. Maak jezelf bewust van knagen-
de ratten en transformeer ze in 
witte schapen. Knagende rat-
ten zijn zaken die je voor je 
uit schuift omdat ze om wat 
voor reden ook lastig zijn. De 
kunst is om deze onder ogen 
te zien. Je hoeft ze niet eens 
gelijk op te lossen of aan te 
pakken, maar ga er wel een 
relatie mee aan. 

6. Observeer achtergrondprogram-
ma’s. Dit zijn malende ge-
dachten omdat je je zorgen 
maakt of gekwetst voelt. Ze 

kunnen veel energie weg-
slurpen. Ook hierbij is het 
geheim om ze wel op te mer-
ken, te erkennen en daarna 
weer los te laten. Dat geeft 
rust. 

7. Kies spontaan wat je gaat doen. 
De meest intrigerende stap: 
vertrouw op je intuïtie om 
te bepalen welke taak je gaat 
doen. Dit is minder vaag dan 
het klinkt, want de intuïtie 
houdt wel degelijk rekening 
met wat er in de agenda staat. 
Maar ook met de omstandig-
heden van het moment. Ta-
ken die eerder geen ruimte 
hadden, maar waar je wel je 
aandacht aan hebt geschon-
ken en waarmee je zo een re-
latie bent aangegaan, komen 
als het ware vanzelf aan bod. 
Wanneer de tijd daar is. 

Dat deze manier van werken 
ook nog eens efficiënter is, is 
mooi meegenomen. Waar het 
echter vooral om gaat, is dat je 
op deze manier veel meer van-
uit rust en vertrouwen leeft. 
Dat klinkt goed. En het moet 
gezegd: Loomans weet het op 
een eenvoudige en overtuigen-
de manier te brengen. Je hoeft 
niet eerst volleerd zenmonnik 
te zijn of te worden om zijn aan-
wijzingen in praktijk te kun-
nen brengen. Het met volle aan-
dacht aanwezig zijn bij wat je 
doet is natuurlijk een bekend 
principe in het zenboeddhisme, 
en ook in het populaire mind-
fulness. Loomans neemt dit op 
in praktische toepassingen bij 
het omgaan met tijd. De illus-
traties versterken het luchtige 
karakter van het boek. 

Een vraag die mij bij het lezen 
van het boek wel bekroop, was 
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voor wie dit Tijdsurfen is weg-
gelegd. Kan iedereen zich dit 
wel permitteren? Ik denk bij 
de doelgroep toch eerder aan 
zelfstandig werkende, goed 
verdienende professionals in 
de dienstensector dan aan een 
bijstandsmoeder met drie kin-
deren. Neemt niet weg dat gees-
telijk verzorgers zeker tot de 
aangesprokenen behoren. Niet 
zelden bestaat binnen de instel-
ling het beeld dat jij ongeveer 
de enige bent die tijd heeft voor 
een patiënt of cliënt. Ook als 
het je lukt om aan dit beeld te 
voldoen, dan nog is er de eigen 
werkelijkheid van een drukke 
agenda, talloze projecten en 
een takenlijst die nooit afge-
werkt is. Wat is het dan heerlijk 
om werkelijk, van binnenuit te 
kunnen zeggen: ‘Ik heb de tijd’. 

Christien den Draak, beleids- 
medewerker VGVZ.

Julian Barnes, 
Hoogteverschillen. 
Uitgeverij Atlas Contact, 
Amsterdam, 2013, ISBN 
9789025441425, 128 pag.,  
€ 10,00

‘Je voegt twee dingen samen die 
nog niet eerder zijn samenge-
voegd. En de wereld is veran-
derd. De mensen hebben het op 
dat moment misschien niet in 
de gaten, maar dat doet er niet 
toe. De wereld is hoe dan ook 
veranderd.’ Met deze passage 
opent Hoogteverschillen (Levels of 
Life) van Julian Barnes (1946). 
Het blijkt een leitmotiv in dit 
essayistisch drieluik, dat op het 
eerste gezicht een onschuldige 
geschiedenis lijkt te vertellen 

over de ballonvaart in de ne-
gentiende eeuw, maar in het 
slotdeel uitmondt in een van de 
aangrijpendste documenten die 
ik ooit heb gelezen over rouw 
en verlies. 

Barnes behoort tot de belang-
rijkste Engelse schrijvers van dit 
moment. Veel van zijn werk – 
romans, essays, korte verhalen 
– wordt wereldwijd vertaald. In 
2011 won hij met Alsof het voor-
bij is (The Sense of an Ending), een 
kleine roman over ouder wor-
den, schuld en herinnering, the 
Man Booker Prize. De meeste 
van zijn boeken heeft hij opge-
dragen aan Pat, zijn vrouw en 
literair agent. Zij overleed in 
2008 aan kanker. Over haar gaat 
Hoogteverschillen. ‘Ik was tweeën-
dertig toen we elkaar leerden 
kennen, tweeënzestig toen ze 
stierf. Het hart van mijn leven, 
het leven van mijn hart’ (p. 76). 
Je voegt twee mensen samen...

In het eerste deel van Hoogtever-
schillen volgen we vooral de ge-
schiedenis van de ballonvaart 
en de luchtfotografie. Voor 
Barnes staat de ballonvaart in 
de negentiende eeuw voor de 
ultieme vrijheid die een mens 
kon bereiken, een vrijheid die 
kerkelijke geboden tartte (‘Wie 
probeerde te vliegen spotte met 
God’, pag. 19). We volgen alles-
kunner Felix Nadar (1820-1920) 
– hij fotografeerde, schreef ro-
mans en was een begaafd kari-
katurist. Nadar was verslingerd 
aan de ballonvaart én aan zijn 
echtgenote Ernestine, die, even-
eens avontuurlijk aangelegd, 
met evenveel gemak in het hu-
welijksbootje stapte als in de 
mand van zijn ballon. Als zij 
getroffen wordt door een zware 

beroerte, verzorgt Nadar haar 
ruim twintig jaar. ‘Beiden wa-
ren nu aan de grond gebonden’ 
(p. 33). Met eenzelfde liefde had 
Barnes, zo lezen we later, voor 
zijn eigen vrouw willen zorgen. 
Voor hen liep het heel anders, 
want tussen diagnose en dood 
zaten slechts zevenendertig da-
gen. 

‘Je voegt twee dingen samen (...) 
en soms werkt het, soms ook 
niet’ (p.39). Dat geldt voor de fic-
tieve liefdesgeschiedenis in het 
tweede deel tussen toneelspeel-
ster Sarah Bernhardt, een naam 
die zelfs nu nog voor velen een 
mythische klank heeft, en Fred 
Burnaby, militair en bohemien. 
Ook zij pionierden in de bal-
lonvaart. Als Bernhardt het aan-
zoek van Burnaby afwijst, laat 
ze hem verslagen achter. Later 
sterft hij door een speerstoot in 
zijn hals tijdens de slag bij Aboe 
Klea. 

Maar dan het derde deel. Als 
een speerstoot of de crash van 
een ballon, zo ervaart Barnes 
zijn verdriet bij de dood van 
zijn vrouw. Wanneer twee men-
sen die ooit samengevoegd zijn, 
uit elkaar worden gerukt. Van 
de weidse perspectieven en het 
avontuur van de ballonvaart 
tuimelt de lezer met hem mee 
naar de donkerste en teerste 
plek waar een mens kan verblij-
ven, diep in zichzelf, daar waar 
geen perspectief meer is, alleen 
wanhoop en verdriet. Daarbij 
komt – en de verhalen over de 
ballonvaart zijn daar een pre-
lude op – dat Barnes dood en 
verlies wil duiden zonder toe-
vlucht te nemen tot ideeën over 
een God of een hiernamaals. 
‘Toen we God doodden – of in 
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de ban deden – doodden we ons-
zelf (...) Geen God, geen leven na 
de dood, geen wij. We hadden 
natuurlijk gelijk om Hem te do-
den, die eeuwenoude, denkbeel-
dige vriend van ons (...) We zaag-
den de tak af waarop we zaten’ 
(p. 95). Er is geen verklaring of 
diepe betekenis voor haar dood 
te vinden: ‘Het is gewoon het 
universum dat zijn gang gaat’ 
(p. 83). Woorden die hem overi-
gens geen enkele troost te bie-
den hebben: ‘Misschien waren 
ze een manier om andere, val-
se vormen van troost tegen te 
gaan’ (p. 83). ‘Ik geloof dat dood 
dood is’ (p. 86). 

Dan volgen we Barnes dertig pa-
gina’s op de voet door de don-
kerste periode van zijn leven. Er 
is geen routekaart voor rouw. 
Indringende observaties over 
hoe hij de woorden en de hou-
ding van vrienden weegt. De 
meeste worden te licht bevon-
den. Aan de clichés en het eufe-
mistisch taalgebruik (bijvoor-
beeld ‘overgegaan’ in plaats van 
‘gestorven’) ergert hij zich stier-
lijk. Het raakt hem als anderen 
de naam van zijn vrouw niet 
meer noemen of als ze niet rea-
geren als hij haar bij gelegen-
heid noemt. Als hij weer vaste 
grond onder zijn voeten krijgt, 
de huilbuien ophouden, het 
concentratievermogen terug-
keert, memoreert hij ook het 
moment waarop hij ‘met terug-
werkende kracht de uitslag van 
het examen waarvoor sommige 
vrienden geslaagd en andere ge-
zakt zijn herroept’ (p. 126).

Geregeld zette ik in de kantlijn 
een uitroepteken. Natuurlijk, 
de woorden die Barnes aan zijn 
rouw geeft zijn eloquent en 

doordacht. Hij confronteert de 
lezer met zijn eigen (on)vermo-
gen om met verlies om te gaan. 
Maar ook bevestigt hij, zonder 
ons vak te noemen, het belang 
van geestelijke verzorging: ‘Ver-
driet is een menselijke gesteld-
heid, geen medische, en hoewel 
er pillen zijn om ons te helpen 
het – en al het andere – te verge-
ten, zijn er geen pillen die het 
genezen. De door verdriet over-
manden zijn niet depressief, 
alleen maar in gepaste, betame-
lijke en rekenkundige zin (“het 
doet precies zoveel pijn als het 
waard is”) bedroefd’ (p. 79).

Niet toevallig heeft Barnes er-
voor gekozen om zijn boek op 
20 oktober 2012 te besluiten. 
Het is dan precies vier jaar 
geleden dat zijn echtgenote 
overleed. Ook in dit bijna on-
opgemerkte gebaar schuilt de 
behoefte van mensen aan – per-
soonlijke – rituelen rondom 
sterven en dood: een ijkpunt 
om even te verstillen, te voelen 
en terug te blikken, met of zon-
der God. 

Eric de Rooij, geestelijk verzorger 
Amstelring (ouderenzorg Amster-
dam)

Francis Spufford, Dit is geen 
verdediging! Waarom het 
christendom ondanks alles 
verrassend veel emotionele 
diepgang heeft. Uitgeverij 
Ten Have 2013, ISBN 
9789025903060, 224 pag., 
€ 18,95

Dit is nou eindelijk eens een 
leuk boek over het christendom! 
De Britse schrijver Francis Spuf-

ford, lid van de Britse Royal So-
ciety of Literature, laat scherp 
en geestig zien dat de nieuwe 
atheïsten veelal een karikatuur 
schetsen. Dat christenen geen 
achterhaald soort zwevers zijn, 
dat geloven niet over dogma’s 
of theologie gaat, maar dat het 
een manier van leven is. In acht 
hoofdstukken zonder voetno-
ten, zonder literatuurverwijzin-
gen, zelfs zonder inhoudsop-
gave en met titels als ‘De barst 
in alle dingen’ en ‘Hello, cruel 
world’ laat Spufford zien dat 
alle mensen, gelovig of niet, 
de onuitroeibare neiging heb-
ben dingen te verpesten. En dat 
christenen, hijzelf incluis, net 
zo goed last hebben van alle el-
lende als alle anderen. Deson-
danks heeft hij het gevoel dat 
er een God is. Niet als abstracte 
theorie, maar als een overwel-
digende aanwezigheid, een lief-
de die niet opgeeft. Dat gevoel 
heeft hij en hij is ervan over-
tuigd dat er alle reden is om dat 
serieus te nemen. Vervolgens 
gaat hij verschillende thema’s 
langs (vergeving, kerk, dood, Je-
zus), steeds beschreven vanuit 
zijn persoonlijke ervaring (dat 
vind ik het bijzondere van dit 
boek) en duidelijk met veel ple-
zier nieuw, anders verwoord. 
Taal is zijn vak, dat merk je, en 
Spufford schrijft met vaart. En 
inderdaad: in zijn claim dat het 
christendom ondanks alles ver-
rassend veel emotionele diep-
gang heeft, is hij volstrekt over-
tuigend.

Wie het christelijk geloof graag 
eens in een nieuwe jas gegoten 
wil hebben (en welke collega 
met die achtergrond heeft daar 
op z’n tijd geen behoefte aan) 
maar ook wie denkt dat het 
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christendom ‘nergens voor no-
dig is’ (p. 11) kan ik aanraden 
dit boek te lezen: voor beide 
groepen heeft Spufford veel te 
bieden. Ook geestelijk verzor-
gers voor wie het ‘een raadsel 
[is] wat er in gelovigen omgaat’ 
(p. 11) kunnen hier een stuk 
wijzer worden. En wie weleens 
mensen begeleidt die, ondanks 
alles, hun heil (blijven) zoeken 
in het christendom, biedt dit 
boek tal van nieuwe woorden 
en perspectieven om de oude 
boodschap voor mensen van 
deze tijd (weer) toegankelijk te 
maken.  

Anneke de Vries, geestelijk verzorger 
Radboudumc Nijmegen

Kirkcaldy, B. (Ed.), Chimes 
of Time. Wounded health 
professionals essays 
on recovery.  Sidestone 
Press, Leiden 2013, ISBN: 
9789088900945, 300 pag., 
€36,99

Er zijn verschillende redenen 
na te gaan wat het betekent 
om een wounded healer te zijn. 
Die term wordt door theolo-
gen veelal geassocieerd met het 
werk van Henri Nouwen. Carl 
Jung vroeg echter veel eerder 
al aandacht voor het gegeven 
dat confrontatie met het leed 
van anderen eigen emotionele 
kwetsbaarheid kan oproepen. 
Volgens Bruce Kirkcaldy, de re-
dacteur van de bundel Chimes 
of Time, zijn in elk geval de vol-
gende vragen interessant. Levert 
een zorgverlener die zelf leed 
heeft ervaren betere zorg – lees: 
met meer begrip en compassie? 
Hoe komt het dat zorgverleners 

zelf een hoger gezondheidsri-
sico lopen – komt dat door het 
fenomeen van de lack of overt 
compasssion? Soms zijn zorgver-
leners bang om overweldigd te 
worden door het leed van pati-
enten. Vindt de motivatie van 
mensen om zorgverlener te wor-
den haar oorsprong in aanleg 
en/of ervaringen in de kinder-
jaren die predisponeren tot het 
‘opzoeken van leed’? 

Uit dat soort vragen ontstond 
de interesse om een aantal zorg-
verleners te vragen een essay te 
schrijven over hoe zij zelf met 
leed in hun eigen leven om-
gaan. Kirkcaldy vond een aan-
tal artsen en andere professio-
nals die persoonlijke ervaringen 
hadden met de ziekte die zij als 
zorgverleners bij hun patiënten 
tegenkomen en die bereid wa-
ren hun eigen ervaringen als 
patiënt te vertellen en tevens 
hoe deze ziekte-ervaring hun 
professioneel handelen heeft 
beïnvloed. 

Het resultaat is een boek dat 
bijzonder en uniek genoemd 
kan worden. Bijzonder is dat 
het thema wounded health van-
uit tal van wetenschappelijke 
en professionele invalshoeken 
bestudeerd wordt. Een zo brede 
multidisciplinaire én intercul-
turele aanpak helpt om het 
thema van verschillende zijden 
te belichten, daar waar dit door-
gaans gebeurt vanuit slechts 
één enkel gezichtspunt. Uniek 
is het boek omdat de schrijvers 
een heel persoonlijke inkijk ge-
ven in hun eigen biografie met 
ziekte en tegelijk vertellen wel-
ke hulpbronnen zij hanteren in 
de omgang met wat hun over-
komen is. Op die manier draagt 

het boek kennis aan, zowel voor 
de wetenschappelijke reflectie 
op de ontwikkeling die mensen 
doormaken bij ziekte als voor 
de klinische praktijk in de bege-
leiding van patiënten. 

Zestien zelfportretten vindt de 
lezer, in essayvorm geschreven, 
vanuit drie invalshoeken. Bin-
nen de eerste invalshoek komen 
auteurs aan het woord die zelf 
te kampen hebben gehad met 
ernstige psychische problemen. 
Peter Chadwick beschrijft wat 
het doormaken van psychoti-
sche periodes voor hem bete-
kend heeft. Hij pleit voor de 
waarde van het narratief naast 
de waarde van medische en 
psychologische ‘harde’ gege-
vens. David Lukoff verbindt de 
psychotische ervaring met het 
sjamanisme; hij onderstreept 
hoe zijn ervaring hem helpt om 
empathisch de belevingswereld 
van patiënten met een psychose 
binnen te treden. Robert Miller 
vertrekt vanuit de ervaring van 
schizofrenie en neurologische 
afwijkingen om een pleidooi te 
houden tegen stigmatisering 
van psychiatrische patiënten 
en vóór een synergie tussen we-
tenschappelijke expertise in de 
neurowetenschap en de betrok-
kenheid van patiënten op hun 
omgeving. Eveneens vanuit de 
ervaring van schizofrenie richt 
Frederick Frese zich op de pro-
blemen bij de fase van herstel 
en genezing; vooral sociale com-
municatie-problemen dringen 
zich dan op de voorgrond. Gor-
don Claridge en Neus Barran-
tes-Vidal schrijven een review-
achtig artikel over de relatie 
tussen psychose en creativiteit. 
Psychose heeft allerlei nadelige 
effecten op het functioneren; te-
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gelijkertijd bevat de ziekte een 
aantal, dat overeenkomen met 
de ervaring van creativiteit. 

De tweede invalshoek wordt ge-
vormd door fysiek lijden. Nisha 
Dogra had in haar jeugd kan-
ker. Dagboekfragmenten uit die 
tijd schetsen een discrepantie 
tussen haar zelfbeleving en hoe 
haar omgeving haar beleefde. 
Ze pleit voor het recht op intu-
itieve keuzes van tieners en be-
argumenteert waarom ze zich-
zelf nu niet definieert als een 
cancer survivor. Thandi Haruperi 
vertelt hoe haar leven instortte 
toen ze te horen kreeg dat ze 
HIV+ was. Ze maakt de lezer 
deelgenoot van het proces dat 
ze doormaakte, van zichzelf als 
bijna dood beschouwen tot recre-
ating self. Ze houdt een betoog 
vanuit haar eigen beleving voor 
een brede en positieve defini-
tie van gezondheid. De bijdrage 
van Aleksandra Tokarz verbindt 
een persoonlijk relaas over het 
benutten van krachtbronnen 
na de diagnose kanker met een 
interessante theoretische re-
flectie over zelfkennis: de ken-
nis van mezelf op dit moment 
naast de kennis van mezelf over 
mijn gehele leven. Emile Al-
len beschrijft de verwoestende 
gevolgen van een werkongeval 
tijdens zijn praktijk als uroloog 
– hij werd geëlektrocuteerd – 
op zijn leven in de maanden 
en jaren die volgden. Hij ont-
dekte het belang van de accep-
tatie van een nieuwe identiteit. 
Amanda Ekdawi verloor haar 
moeder tijdens haar adolescen-

tie. Ze beschrijft hoe ze dit ver-
lies lang heeft ontkend tot ze 
haar (professionele) weg vond 
als kinderpsychotherapeut. 

De derde invalshoek staat enigs-
zins apart en gaat in op wijzen 
van coping met ziekte onder de 
grote noemer van healing. Adri-
an Furnham beschrijft de eigen 
dynamiek van het zich storten 
op het werk als reactievorm; 
de beleving van het workaholic 
zijn exploreert hij vanuit zijn 
eigen ervaring en vanuit de li-
teratuur. Peter Breggin breekt 
een lans voor een andere om-
gang met het leed van de ander. 
In plaats van het negatief te be-
jegenen en te bestrijden is het 
zaak om het lijden te zien als 
onlosmakelijk onderdeel van 
het leven; het bewustzijn van 
eigen kwetsbaarheid en die van 
alle mensen kan daarbij helpen.

Het openingsessay van het boek 
– na de inleiding – is enigszins 
teleurstellend. De lezer ver-
wacht een persoonlijk relaas, 
maar krijgt van Arnold Wein-
stein een weliswaar interes-
sant overzicht uit de literatuur-
geschiedenis over hoe dokters 
daarin worden geportretteerd. 
Ook de bijdrage van Michael 
Eysenck valt enigszins uit de 
toon. Het gegeven waar hij mee 
moet omgaan is niet een of an-
dere vorm van ziekte of verlies, 
maar het feit een zoon te zijn 
van één van de meest bekende 
psychologen. Weliswaar levert 
ook dat een uitdaging op om 
mee om te gaan, maar dat is 

toch van een heel andere orde. 
Het allermooiste essay is van 
Kirkcaldy zelf. Hoe open hij 
naar aanleiding van zijn profes-
sionele ervaringen terugblikt 
op zijn eigen kinderjaren en 
adolescentie, hoe hij zichzelf 
als volwassene en vader beter 
begrijpt: het is een zeldzaam co-
herente zelfreflectie, een les in 
levenskunst!

Dokters zijn geneigd patiënten 
aan te manen tot therapie- en 
medicatietrouw. Vaak staan ze 
weinig open voor ervaringen 
van teleurstelling en rapporta-
ge van neveneffecten door pa-
tiënten. Dat zou beter moeten, 
is een teneur die regelmatig te-
rugkeert in dit boek. Dat schrij-
ven een therapeutisch effect 
kan hebben voor zieke mensen 
wordt inmiddels breed geaccep-
teerd. Voor professionals komt 
daarbij nog de betekenis van de 
zelfreflectie, die geldt als één 
van hun kerncompetenties. Het 
gesprek met patiënten wint aan 
rijkdom wanneer de zorgver-
lener de ander ontmoet op het 
niveau van de gedeelde ervaring 
van schaduw en licht in het le-
ven. En dat is iets wat geestelijk 
verzorgers uit het hart gegre-
pen is. Reden om dit boek van 
harte aan te bevelen, als achter-
grond voor de patiëntenzorg, 
maar wellicht ook als studie-
boek voor het onderwijs aan an-
dere disciplines.

Wim Smeets, geestelijk verzorger, 
supervisor en universitair docent


