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Kwetsbare kanten

DE HULPVERLENING IS ER VOOR de hulp-
vrager, maar heeft de hulpverlener 
de hulpvrager niet net zo hard nodig? 

Deze vraag stelt psychiater Kadoke zich in 
Grunbergs nieuwste roman Moedervlekken. De 
45-jarige psychiater bij de crisisdienst vindt 
in andermans crisis zijn bestaansrecht. Suï-
cidepreventie is zijn specialisme; het is zijn 
taak zich tussen de patiënt en de dood in te 
wringen, en hij doet dat met wisselend suc-
ces. Waar gaat het boek over? Kadoke heeft 
na een seksueel grensoverschrijdend inci-
dent met de Filipijnse verzorgster van zijn 
moeder, noodgedwongen de zorg voor haar 
op zich genomen. Hiermee begint zijn le-
ven te wankelen. Moeder zit hem op zijn 
huid en wrijft hem in dat hij tekortschiet. 
Zijn werk is zijn leven, en na zijn scheiding 
functioneert hij op het ritme van zijn dien-
sten. Echt leven doet hij niet; hij houdt het 
op niet-sterven. Grunberg schetst hoe zijn 
personages worstelen met het leven en voor-
al bezig zijn met louter functioneren. Op 
zoek naar een nieuwe verzorgster voor zijn 
moeder komt ervaren verpleegster Betty op 
sollicitatiegesprek. Vol afschuw roept zij bij 
het naar het toilet helpen van moeder ‘Uw 
moeder heeft een piemel!’ (p. 71). Vader is na 
het overlijden van moeder getransformeerd 
in degene die hij (de vader) moet missen. Ka-
doke noemt deze transformatie een ‘opluch-
ting’ en een goede oplossing voor de zware 
depressie waarin vader terechtgekomen was. 
‘Is het dan zo raar dat we niet verder willen 
leven als degene die we noodgedwongen zijn 
geworden, maar dat we degene willen wor-
den die we moeten missen?’ (p. 81). 

Op Kadokes vraag waarom moeder niet is 
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gebleven wie ze was, verklaart ze: ‘omdat je 
me nodig had en omdat je het zonder mij 
niet zou redden’ (p. 147). Moeder en zoon 
houden elkaar in de greep. Kadoke wil zijn 
moeder niet laten sterven – smeekt haar te 
eten; hij wil dat ze leeft, voor hem. Al snel 
groeit de zorg voor moeder Kadoke boven 
het hoofd. In een nachtdienst ontmoet hij 
de bleekwater drinkende borderline-patiën-
te Michette. Hij laat haar opnemen, maar 
al snel wordt ze weer ontslagen. Ze is uitbe-
handeld. ‘Michette kijkt recht in zijn ogen 
en in haar intelligente, kille blik ziet hij een 
waarheid die nog killer is dan die blik: dat 
ze dwars door alle hulpverlening heen kijkt, 
dat ze weet dat de hulpverleners haar niet 
kunnen helpen’ (p. 111). Dan neemt Otto Ka-
doke een radicale stap: hij besluit grensover-
schrijdende therapie toe te passen en laat 
Michette voor zijn moeder zorgen. Dat levert 
hilarische en schrijnende situaties op. Grun-
berg laat zien dat beschadigde en getrauma-
tiseerde mensen zich weten te redden. En 
dat Kadoke daarop blijft hopen, ook voor 
zichzelf, ondanks dat hij het leven bescha-
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wat begint met telefoontjes eindigt met haar 
aanwezigheid op familiebijeenkomsten. 
Edgar weet nauwelijks hoe hiermee om te 
gaan. De vaak halfslachtige adviezen van col-
lega’s en begeleiders geven weinig soelaas. 
Een paradoxale interventie bij een suïcidale 
patiënt (‘Als u daar voor de trein stapt, dan 
krijgt u uw zin’, p. 72) leidt tot een geslaag-
de zelfmoord. Dit komt Edgar op een zitting 
bij het tuchtcollege te staan, waar hij er met 
een berisping af komt. Van collega’s kan hij 
wederom op weinig steun rekenen, en het-
zelfde geldt voor zijn begeleider, die afstand 
van hem neemt. Het valt niet mee om deze 
te overtuigen van zijn geschiktheid voor het 
vak van psychiater. Edgar worstelt zelf met 
een depressie en drinkt meer dan hij van 
zijn patiënten zou goedkeuren. Het getouw-
trek met Stella over afstand en nabijheid is 
boeiend. De jonge arts probeert zijn grenzen 
te bewaken, terwijl hij uit het zicht van zijn 
collega’s en patiënten volop geconfronteerd 
wordt met zijn eigen kwetsbaarheid.

Rozing geeft een inkijkje in het reilen en 
zeilen van een kliniek, vanuit het gezichts-
punt van een psychiater. Droog, met humor 
en zoekend naar een vruchtbare manier van 
hulpverlening. De contacten tussen artsen 
en behandelaars onderling zijn cynisch, wei-
nig collegiaal en soms ontluisterend. Wie in 
de zorg werkt, herkent hier zeker het een en 
ander in. De roman roept de vraag op waar 
de grens ligt tussen behandelaar en pati-
ent, wat professionaliteit is en in welke si-
tuaties dergelijke grenzen van belang zijn. 
Edgar betrapt zichzelf meer en meer op ge-
dachtes aan zijn mooie en complexe patiën-
te. In de laatste scène – als het waarschijnlijk 
al te laat is – durft hij zijn liefde voor Stella 
te uiten. Waar de kwetsbaarheid van de arts 
op het werk uit het zicht moet blijven, wordt 
de kwetsbaarheid van de patiënt vooral te lijf 
gegaan met een zoektocht naar een diagno-
se en bijpassende medicatie. Als lezer blijf je 
achter met twijfel over de kwaliteit van zorg 
en het gebrek aan menselijkheid daarin – al 
maakt het jaarlijkse afdelingsuitje wat goed 
– en met de hoop dat deze roman niet al te 
veel recht doet aan de werkelijkheid.

mend vindt. Onomwonden stelt Grunberg 
dat Kadoke ‘te laat geboren is om vergast te 
worden – dat is zijn nederlaag’ (p. 341). Hij 
mag er niet zijn, en dat hij er toch is, komt 
omdat hij het zijn ouders niet kan aandoen 
er niet te zijn. Anderen helpen zichzelf te 
redden is het enige wat voor hem overblijft. 
Zolang zijn patiënten bestaan, mag hij be-
staan. Leven is in Kadokes visie het bestaan-
de trauma voortzetten. Van jezelf of je ou-
ders. Hij weet hoe je niet moet sterven, daar 
heeft hij zijn beroep van gemaakt. Maar we-
ten hoe te leven? Soms morrelt er iemand 
aan het wereldbeeld van Kadoke (cadeau? 
kaduuk?). Aan het eind van het boek, bij 
het verwijderen van twee groeiende moe-
dervlekken op zijn rug, adviseert een be-
vriende dermatoloog: ‘Ga eindelijk leven’ (p. 
369). Dat valt niet mee als je je eigen beul 
bent. Tegen de klippen op probeert een ver-
liefde arts-in-opleiding hem mededogen aan 
te praten. Hij kan echter niet geloven dat 
zij iets in hem bespeurt wat de moeite van 
het liefhebben waard is. Grunberg schetst 
in deze roman een donkere kijk op de we-
reld en op de hulpverlening. Zijn persona-
ges kunnen zichzelf niet van hun trauma’s 
verlossen, de hulpverlening net zo min. De 
hulpverlening is slechts instrumenteel, als 
het meezit op een goede manier. Grunberg 
laat de moeite zien die mensen hebben om 
tot elkaar te komen als ballast en trauma 
een ieders leven bepalen. Verlangen is er 
bij vlagen, en het einde van het boek maakt 
nieuwsgierig – misschien tegen beter weten 
in – als Kadoke stelt dat ‘dit niet-sterven zo 
niet langer kan’ (p. 399). 

Gevecht om grenzen
Een ander inkijkje in het leven van een psy-
chiater geeft de roman De psychiater en het 
meisje. Psychiater in opleiding Edgar Simon 
worstelt met zijn opleiding tot psychiater, 
het werk en de collega’s in de kliniek en bor-
derline patiënte Stella. Waar Kadoke ervoor 
kiest om een patiënte in zijn privéleven toe 
te laten, heeft Edgar de grootste moeite om 
de grensoverschrijdende en roekeloze Stel-
la op afstand te houden. Zij weet steeds die-
per door te dringen in het leven van Edgar: 
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Kwetsbaarheid
Capelle doet in dit mooie en gevoelige ver-
haal (geschreven in het kader van de Maand 
van de Spiritualiteit) een appèl op de eigen 
menselijke kwetsbaarheid. In het erkennen 
hiervan ligt een opening naar ontmoeting, 
echte zorg en contact met anderen, bijna 
menswording. Waar de hoofdpersonen in 
Moedervlekken en De psychiater en het meisje die 
kwetsbaarheid wegredeneren en proberen te 
verbergen, ligt in Ontferm U de kwetsbaarheid 
open en bloot. Hoe kan deze kwetsbaarheid 
een plek krijgen in de omgang met anderen, 
en in het bijzonder in de zorg? In de psychia-
trie is de laatste jaren een beweging op gang 
gekomen waarin herstel en empowerment 
van cliënten centraal staan. Dit is kort ge-
zegd niet alleen gericht op genezing (reduce-
ren van alle klachten) maar ook op herstel in 
de bredere zin, en het soms moeten leren le-
ven met een bepaalde kwetsbaarheid (bijvoor-
beeld voor psychoses of depressie). Ervarings-
deskundigen spelen hierin een belangrijke 
rol. Zij weten hoe het is om een bepaalde 
kwetsbaarheid te hebben en hiermee te le-
ven. Zij maken van hun kwetsbaarheid een 
kracht en zijn een voorbeeld van hoop en ge-
sprekspartner voor cliënten die nu worstelen 
met deze ziekte en kwetsbaarheid. De laatste 
tijd komt er ook meer en meer aandacht voor 
de zorgprofessional en diens kwetsbaarheid 
en ervaringskennis aangaande psychiatrische 
aandoeningen.

In deze ontwikkeling verandert de hulpver-
lening van autoriteit die weet wat goed is 
voor de cliënt naar een meer open attitu-
de, met inbreng van eigen ervaringen, ge-
richt op ontmoeting en het speuren naar de 
kracht van deze unieke mens. Natuurlijk is 
het van belang om zorgvuldig om te gaan 
met deze openheid over de eigen kwetsbaar-
heid, en deze houding dienstbaar te maken 
aan het herstel van de cliënt. Waar dit lukt, 
waar kwetsbaarheid (h)erkend en soms ge-
deeld wordt, lijkt een wereld te zijn gewon-
nen. Voor beide partijen. 

Angelique Rijlaarsdam, geestelijk verzorger bij 
Parnassiagroep, Dijk en Duin

Ont-ferming
Wannes Capelle werpt in Ontferm U een heel 
ander licht op kwetsbaarheid. Isabelle heeft 
als alleenstaande moeder de zorg voor haar 
spastische zoon Steven. Haar kind is een ge-
schenk, al is het leven er absoluut niet mak-
kelijker op geworden. Met vallen en opstaan 
probeert ze het slechte ten goede te keren. 
Haar zoektocht naar een partner is ontroe-
rend, naast de grote liefde die zij voor Ste-
ven heeft en die zij van hem ontvangt. Op 
de achtergrond speelt een proces tegen het 
ziekenhuis over een punctie die Stevens si-
tuatie verslechterd heeft. Isabelles grootste 
moeite is niet zozeer de gemaakte fout als 
wel het totale gebrek aan empathie vanuit 
de zorg. Wat zij wil is ‘een beetje menselijk-
heid’ (p. 72). Opa Pierre heeft altijd moeite 
gehad met de spartelende en kwijlende Ste-
ven. Totdat er op zijn werk als verzekerings-
agent een cliënt onder invloed van alcohol 
een tienermeisje aanrijdt met totale ver-
lamming als gevolg. Pierre flapt eruit dat 
de man de politie moet overtuigen dat zijn 
vrouw reed. Meteen heeft hij spijt, maar ge-
dane zaken nemen geen keer. Vanaf dat mo-
ment wordt hij, mogelijk uit schuldgevoel, 
milder voor zijn kleinzoon Steven. Hun 
band wordt hechter en de jongen bloeit op.

Op Stevens zestiende verjaardag zijn 120 gas-
ten aanwezig; elke genodigde is gekomen. 
Isabelle is verbijsterd. Waarom nemen al 
deze mensen uit vrije wil een zorgtaak op 
zich, blijven zij niet bij hun eigen zorgeloze 
leventje? Op de radio hoort opa Pierre een 
pastoor spreken over ontferming. Hij pleit 
voor ont-ferming, voor het aanvaarden van 
eigen zwaktes en daardoor die van anderen. 
Wie minder ferm is, wordt meer mens. Ge-
irriteerd zet hij de radio uit. Niemand die 
hem de les leest. Gaandeweg het verhaal is 
dit precies wat er met Pierre gebeurt. Ont-
ferming treedt in, hij neemt meer en meer 
zorg voor zijn kleinzoon op zich, geniet zelfs 
van hem. Als Isabelle een nieuwe vriend 
krijgt, blijkt deze de vader te zijn van het 
aangereden en verlamde meisje. Wat moet 
Pierre nu doen?
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Filmrecensie 
Lee Toland Kariger, 

The Age of Adaline. VS (2015),  
112 minuten, DVD vanaf € 9,99.

‘Ik was normaal. En op een dag 
stopte het gewoon. Ik wilde je 
het zo graag vertellen, maar kon 
het niet. Je weet wat ze met me 
zouden doen. Dan zou ik gezien 
worden als een curiositeit.’ Wat 
als je altijd jong en mooi blijft? 
Dat overkomt de jonge weduwe 
Adaline Bowman (Blake Lively). 
Door een bizar ongeluk veran-
dert de structuur van haar DNA. 
Zonder dat ze het weet, is ze 
onsterfelijk geworden en verou-
dert niet. Aanvankelijk schrijft 
Adaline haar jonge uiterlijk toe 
aan gezonde voeding, erfelijke 
aanleg en veel beweging. Maar 
na enige tijd ontstaan er proble-
men, met de overheid en de po-
litie. Ze besluit om iedere tien 
jaar te verhuizen en van identi-
teit te veranderen, met vervalste 
papieren. Ook haar liefdesleven 
wordt problematisch. Bij een 
serieuze relatie slaat ze op de 
vlucht. Ze kan haar ware iden-
titeit niet bekend maken. Jaren 
blijft ze zonder een geliefde, tot 
ze Ellis Jones (Michiel Huisman) 

ontmoet. Ze heet dan Jenny Lar-
son, is 106 jaar en beeldschoon. 
Ondanks haar verweer krijgen 
ze een relatie. Totaal onver-
wacht wordt dan haar geheim 
onthuld. Jenny vlucht weg, 
maar beseft onderweg dat ze 
niet weer wil vluchten. Ze keert 
haar auto en wordt aangereden. 
Dit ongeluk brengt haar DNA 
weer in het gareel. Niet lang 
daarna ontdekt Adaline een grij-
ze haar. Voor haar betekent dat 
een toekomst met Ellis, waarin 
ze samen oud kunnen worden.

Wat doet het met je identiteit 
als je beeldschoon en onsterfe-
lijk bent? Adaline kan niet van-
uit haar eigen identiteit leven. 
Voortdurend moet ze onderdui-
ken, van naam en woonplaats 
veranderen. Telkens moet ze 
– met vervalste documenten 
– een andere identiteit con-
strueren. Ze moet liegen tegen 
mensen met wie ze relaties aan-
knoopt. Tijdens haar gedaante-
verwisselingen moet ze op aller-
lei details letten om niet tegen 
de lamp te lopen. Dat maakt 
haar eenzaam. Bovendien moet 
ze geestelijk mee veranderen 
met de tijd en met maatschap-
pelijke opinies. The Age of Adaline 

is een mix van fantasie en ro-
mantiek, met een tikkeltje ma-
gie, een feel good film met een 
happy end. De film gaat over on-
sterfelijkheid. Maar die is min-
der plezierig dan je zou denken. 
Wanneer je als enig mens on-
sterfelijk bent, komt je identi-
teit danig in de knel. Toch is dit 
probleem minder buitenissig 
dan je zou denken. Dagelijks 
begeleiden geestelijk verzorgers 
mensen die uit hun eigen omge-
ving zijn weggerukt en verzorgd 
worden door mensen die hun 
levensverhaal niet kennen. Ze 
worden niet meer aangespro-
ken als diegene die ze altijd wa-
ren. Zij kunnen iets van Adaline 
leren: het is altijd van belang je 
identiteit op de kaart te zetten. 
Geestelijk verzorgers zijn bij uit-
stek toegerust om hen daarbij 
te helpen.

Ina Brouwer, oud-docent existentieel 
biografisch onderzoek Universiteit 
voor Humanistiek, zelfstandig ge-
vestigd supervisor. Begeleidt filmge-
sprekken en organiseert regelmatig 
Mensenlevens in films, een filmcur-
sus van vier bijeenkomsten waarin 
zelfonderzoek en zingeving van de 
deelnemers centraal staan. www.
zininzelfonderzoek.nl


