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Het boek heeft me een aantal aandachtspunten 
opgeleverd. De eerste is hoezeer het van belang is 
dat verzorgenden erbij worden betrokken. Bij elke 
ontmoetingsgroep van Irik en Maijer is een verzor-
gende aanwezig. Daardoor merken de verzorgen-
den hoe de bevestigende manier van omgaan met 
de bewoners positief op hen uitwerkt. Daarnaast 
worden verzorgenden (en familie) in de verslagleg-
ging op de hoogte gebracht van wat er in de groep 
allemaal is geuit. Regelmatig blijkt dat de ontmoe-
tingsgroepen fragmenten van het levensverhaal 
van een bewoner opleveren die tot dusver onbe-
kend waren. Beide aspecten kunnen bijdragen aan 
een goede bejegening en een betere afstemming op 
de beleving van bewoners. Niet het minste belang 
van het betrekken van verzorging is dat het de 
zichtbaarheid van het werk van muziektherapie en 
geestelijk verzorging ten goede komt.

Het tweede aandachtspunt voor mezelf is dat ik 
toch maar moet volharden in het schrijven van 
(liefst citerende) verslagen. Het is nu eenmaal niet 
haalbaar de losse fragmenten van ieders verhaal 
goed te onthouden. Daardoor raken de opgedol-
ven pareltjes snel kwijt. Irik en Maijer benadrukken 
dat door het vastleggen van uitspraken en verha-
len het beeld van de bewoner completer wordt en 
je iets in handen krijgt wat soms behulpzaam kan 
zijn om het groepsproces of de emoties te sturen. 
Daarnaast is het hun ervaring dat familie het pret-
tig vindt om te lezen hoe hun familielid aanwezig 
is in de groepen. 

Nog een punt voor mij om vast te houden, is de 
aandacht voor eigen ontvankelijkheid en het losla-
ten van de controle. Dementerende mensen heb-
ben een feilloos gevoel voor echtheid. Daarom is 
het belangrijk om al het andere werk los te laten 
en af te stemmen op de ontmoeting met hen en 
wat zij te geven hebben. Dan is het niet nodig dat 
elke stilte wordt volgepraat of dat het gesprek altijd 
redelijk en begrijpelijk verloopt. Dementeren spre-
ken vaak in poëzie, zoals auteurs het noemen. Poë-

Irik, Paula en Maijer-Kruijssen, Irene, Sprekende 
handen. Een methodiek voor ontmoetingsgroepen met 
dementerende mensen, Uitgeverij Bohn Stafleu Van 
Loghum, Houten 2010, ISBN 9789031380701, 162 
pag., € 35,-  (incl. DVD) 

Door: Drs. Annet Meurs, geestelijk verzorger ver-
pleeghuis Bruggerbosch in Enschede

Vorig jaar ben ik samen met een activiteitenbe-
geleider in het verpleeghuis met kringgesprek-
ken begonnen, voor de groep dementerenden op 
begeleidings- en verzorgingsniveau. We willen 
structureel aandacht geven aan (stukjes van) het 
levensverhaal en mensen zichzelf en elkaar laten 
ontmoeten. Maar hoe doe je dat? We zijn, vertrou-
wend op onze kennis en intuïtie, maar gewoon 
begonnen. Van allerlei kanten sprokkelen we mate-
riaal bij elkaar, na afloop evalueren we en schaven 
we onze werkwijze een beetje bij. 

Nu ligt het werkboek Sprekende handen voor me, dat 
een inkijkje geeft in het werken van collega’s (gees-
telijk verzorger en muziektherapeut) die eenzelfde 
doel voor ogen hebben. Het boek heeft een frisse 
opmaak en is in heldere taal geschreven. Het biedt 
veel: een jaargang uitgewerkte onderwerpen, een 
methodiek van verbondenheid (die onder andere 
helpt om het belang van de ontmoetingsgroepen 
te verwoorden naar de instelling) en een DVD die 
laat zien hoe het werkt in de praktijk. Het kan zo 
overgezet worden naar willekeurig welk verpleeg-
huis. Heerlijk voor al die collega’s die eigenlijk te 
kleine contractjes hebben om het zelf helemaal te 
bedenken. Heerlijk voor mezelf, een bron om uit te 
putten als mijn creativiteit me in de steek laat. De 
eerlijkheid gebiedt me wel om hierbij aan te geven 
dat ik gewend ben meer de diepte te zoeken. De 
uitwerking van de verschillende thema’s vind ik 
tamelijk oppervlakkig en vind ik niet eigen voor de 
geestelijke verzorging, waarin het toch om de bin-
nenkant van het levensverhaal gaat. 

Inzage
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Baart interpreteren ze dan ook als een spirituele 
oefening. Ook binnen de menslievende zorg van 
Annelies van Heijst is onderlinge erkenning van 
mensen de kern. Binnen dit spirituele kader kun-
nen professionele technische competenties worden 
ingezet, maar los van die kern verliezen ze hun 
waarde en betekenis. Maas en Waaijman gaan hun 
eigen spoor als zij vooral ook de vraag naar God in 
de zorg willen blijven stellen: religieuze motieven 
zijn onmisbaar voor het volhouden van menslie-
vende en presente zorg. Maar ook omgekeerd: de 
praktijk van het zorgen en de inzet voor humani-
sering behoedt de christelijke traditie voor vage en 
vluchtige religie die niet trouw is aan de aarde.

Naast dit artikel zijn er in het tijdschrift bijdra-
gen die een exegese bieden van teksten rondom 
zorg in de Bijbel en traditie: over barmhartigheid 
(Klaas Spronk), God als Herder (Laetitia Aarnink), 
de zorg van de eerste christenen (Jo Ticheler) en het 
Onze Vader door de ogen van Thomas van Aquino 
(Carlo Leget). Vooral de bijdrage van Leget is een 
geslaagde poging om de zorg naar God toe te den-
ken. Dat heeft alles te maken met taal en stijl. 
Spreken over de ziel valt niet mee en je raakt snel 
de draad kwijt. Carlo Leget weet op een eenvoudige 
manier traditie en alledaagse ervaring met elkaar 
te verbinden, terwijl andere auteurs zich nogal 
eens verliezen in hun spirituele bronnen. Ook voor 
historici en filosofen biedt deze Speling het nodige. 
Marcel Becker schreef een fenomenologie van de 
zorg als natuurlijke eigenschap die modieuze opvat-
tingen over autonomie en authenticiteit onder kri-
tiek stelt. Peter Nissen geeft een kleine geschiede-
nis van de zorg en beschrijft de christelijke wortels 
van moderne zorginstellingen.

Echt geraakt werd ik door het interview dat Gerard 
van den Boomen (oud-journalist Volkskrant en pro-
grammamaker KRO) met zichzelf hield over de 
dertien jaar zorg voor zijn dementerende vrouw 
Grietje. Van den Boomen maakt duidelijk hoe waar-
digheid en kwetsbaarheid samen gedacht kun-

zie heeft vaak tijd nodig om te worden begrepen en 
soms kom je niet verder dan het aanvoelen van de 
gevoelens die erin gearticuleerd worden. 
De DVD liet goed de rust en eenvoud van de bijeen-
komsten zien. Het bepaalde mij weer bij een wijs-
heid van een van mijn leermeesters: niet het vele 
is goed, maar het goede is veel. 

Het boek maakt me ook een beetje jaloers: wat een 
riante positie om wekelijks als muziektherapeut en 
geestelijk verzorger samen zulke groepen te kun-
nen houden. Maar ook dan houd ik me maar weer 
vast aan die leermeester en koester wat er is. Al 
met al is het een bruikbaar boek met waardevolle 
aandachtspunten ten aanzien van methodiek en 
samenwerking, en met vele ideeën voor een thema. 
Wel graag invullen met meer diepgang. 

Speling, tijdschrift voor bezinning, juni 2010 (jaar-
gang 62, nummer 2), www.speling.nl, prijs per 
nummer € 11,00 (incl. verzendkosten)

Door: Drs. Ben de Boer, geestelijk verzorger Arkin 
(GGz en verslavingszorg Amsterdam)

Het tijdschrift Speling bracht in juni 2010 een num-
mer uit met als thema zorgen. Onderwerpen uit 
ons dagelijks bestaan worden in dit tijdschrift voor 
bezinning belicht vanuit de christelijke spirituali-
teit. Zorgen is ook zo’n alledaags woord. Niet alleen 
geestelijk verzorgers doen het. Alle mensen heb-
ben zorgen. Die zorg heeft veel gezichten: het is 
zwaar en licht, roept weerstand op en brengt het 
beste naar boven, gaat met moeite gepaard en met 
vreugde. 

De eerste oriëntatie die Frans Maas en Kees Waaij-
man bieden, is gelijk een van de mooiste bijdra-
gen in de bundel. Ze laten zien dat spiritualiteit 
niet alleen een aspect is van zorg, maar de bedding 
is waarin de hele zorg stroomt en waardoor het 
gedragen wordt. Het presentiedenken van Andries 
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ven viel in een klooster terecht en ontmoette daar 
de stilte en het psalmgebed. Jaren later kwam ze 
in aanraking met zen, de ontmoeting met een nog 
diepere stilte. Deze twee tradities, de christelijke 
kloostertraditie en de boeddhistische zentraditie, 
zijn (zoals ze zelf schrijft) de longen gaan vormen 
waarmee ze adem haalt. 

Door haar ziekte volkomen in het nauw gedreven 
ontdekte ze dat ze toch een keus had: zich blijven 
verzetten tegen haar lot en zich aan de wanhoop 
uitleveren, of doen wat zij de monniken en later 
de zenbeoefenaars zag doen: wachten, het uithou-
den, zich in de stilte begeven en niets uit de weg 
gaan van wat zich daarin aandient. Het lezen van 
mystieke en literaire teksten bevestigde haar in die 
weg. Die overigens nog dagelijks opnieuw gekozen 
en bevochten moet worden, waartoe haar de moed 
soms ontbreekt. Ze is daar eerlijk in: de hoop en de 
wanhoop, het vechten en de vrede worden beiden 
recht gedaan in haar boek. Maar het lijken geen 
symmetrische helften van haar bestaan. De diepe 
vrede ligt als het ware ónder de wanhoop, er ach-
ter, er voorbij, en nooit als iets waarover ze naar 
believen kan beschikken. 

In mijn werk als geestelijk verzorger heb ik geleerd 
dat al mijn inspanningen ten dienste staan van dat 
ene; dat iemand zijn of haar eigen toegang vindt 
tot een bron om uit te leven. Dat is snel gezegd 
maar moeilijk gedaan. Het gaat om een besluit dat 
iemand zelf moet nemen, en tegelijk valt er niets 
te nemen. Er valt dus ook niets te beloven of in 
het vooruitzicht te stellen aan degene die lijdt. Je 
kunt steunen vanaf de zijlijn, mee geloven dat het 
bestaat, die grond voorbij alle duisternis, die bron 
die blijft stromen. Maar er valt niets over te dragen 
of over te nemen – gesteld al dat je er zelf wél toe-
gang toe heb. 

Het meest indrukwekkend is voor mij dan ook het 
verhaal aan het einde van Vanderkerckhoves boek. 
Ze beschrijft een ontmoeting die voor haar bepa-

nen worden. Voor veel mensen betekent dementie 
automatisch verlies van waardigheid. In het zorgen 
van Van den Boomen wordt echter de waardigheid 
van zijn vrouw steeds opnieuw tevoorschijn geroe-
pen door begrip en trouw. Maar ook omgekeerd - 
op een mysterieuze manier - bevestigt Grietje in 
haar afhankelijkheid de waarde van haar zorgende 
en toegewijde man. Alles wat je over zorgen zou 
willen zeggen staat erin: het is iets alledaags en 
tegelijkertijd een godswonder.

Vandekerckhove, Bieke, De smaak van stilte, hoe 
ik bij mezelf ben gaan wonen, Uitgeverij Ten Have, 
Kampen 2010, ISBN 9789059959798, 160 pag.,  
€ 16,95

Door: Barbara de Beaufort, geestelijk verzorger bij 
SWZ in Wassenaar. 

Hoe vaak sta je als geestelijk verzorger niet met 
zo goed als lege handen tegenover iemand die een 
ongeneeslijke ziekte heeft en het daar maar mee 
moet zien te rooien. Hoe vaak stel je je niet voor 
dat jou zelf zoiets overkomt. En dan? Ik houd mijn 
hart vast. Wat heb ik dan nog om op terug te val-
len? En wat zal dat waard blijken te zijn? Bieke 
Vandekerckhove, de schrijfster van het boek met 
de prachtige (onder-)titel Hoe ik bij mezelf ben gaan 
wonen, was eigenlijk nog te jong om iets opge-
bouwd te hebben om op terug te vallen. Negentien 
jaar pas was ze toen ze te horen kreeg dat ze leed 
aan ALS, een dodelijke spierziekte. Haar werd nog 
een paar jaar levenstijd toegezegd. Inmiddels is die 
termijn verstreken, en ze leeft nog, maar beter is ze 
niet en de ziekte kan elk moment weer actief wor-
den.

Het leven dat ze beschrijft bestaat vooral uit beper-
kingen en frustraties. En daarbij - vooral tijdens het 
begin van haar ziekte - een grote angst, een diepe 
duisternis. Dat is de ene kant van haar bestaan. 
Bij toeval kwam ze toen haar toekomst in scher-
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beert eigen problemen en wereldproblemen aan 
te kunnen, door te lopen en te praten. Schrijfster 
vraagt: ‘Waar gaat het u om?’ en mevrouw ant-
woordt: ‘Dat ik op weg ben naar God en dat ik dat 
niet vergeten wil. Ik wil een pelgrim zijn en niet 
een zwerver.’ 

Met dit eerste verhaal, als illustratie bij de titel 
van het boek, is de toon gezet voor de tweeënder-
tig verhalen die volgen. Zij bevatten ontmoetingen 
van de schrijfster met mensen in het ziekenhuis, 
en ook met mensen daarbuiten. Die ontmoetingen 
ontvouwen zich binnen de context van het vak van 
geestelijk verzorger en krijgen daardoor hun eigen 
herkenbare kleur. Daarom is dit boek een aanrader 
voor vakgenoten. Maar niet alleen voor vakgenoten 
is het aangenaam om te lezen. Het is ook heel toe-
gankelijk voor een breder publiek. Zoals de achter-
flap aanduidt: ‘Een inspirerend boek voor pastoraal 
gedreven mensen, zoekers en luisteraars’. Het is 
ook een boek dat op de tafel bij de activiteitenbege-
leiding kan liggen, of op een nachtkastje, het kan in 
je tas zitten voor straks in de trein. 

De verhalen zijn mooi gepolijst. Soms zijn ze te 
mooi: dat is als je als lezer de indruk krijgt dat de 
werkelijkheid is geretoucheerd ten behoeve van het 
verhaal, om die ene mooie zin of gedachte die het 
centrum vormt van het verhaal, extra te doen uit-
komen. Dat is een licht gevoel dat je kan bekruipen, 
maar niet zodanig dat het verhaal helemaal onge-
loofwaardig wordt. De christelijke geloofsgrond van 
waaruit schrijfster in gesprek gaat met mensen, is 
helder. Een enkele keer betekent die keuze dat er 
weinig ruimte is voor de keuze van de ander, zoals 
in het verhaal over haar ontmoeting met medewer-
kers van het ziekenhuis die tijdens een pauze een 
uitwisseling hebben over vlinders als boodschap-
pers uit hogere sferen. Het gesprek gaat tevens 
over dood en helderziendheid. Op tafel ligt een 
artikel over het medium Char, bekend van televi-
sie. Schrijfster houdt tijdens dat gesprek professi-
onele afstand, wil het gesprek niet verstoren. Maar 

lend is geweest. Middenin de misère van het eer-
ste besef van haar ziekte mist ze ’s nachts de laat-
ste trein naar haar woonplaats. Dat is de druppel. 
Ze gaat op een bankje zitten en kan niet ophouden 
met huilen. Dan schuift er een onbekende man bij 
haar aan. Hij laat haar een uur (!) uithuilen zon-
der iets te zeggen. Tenslotte vraagt hij of hij iets 
voor haar kan doen, belt haar ouders en wacht met 
haar tot ze komen. Geen woord is er verder gewis-
seld. Maar het heeft haar oneindig bemoedigd. En 
in zekere zin neemt ze met dit boek de rol van die 
onbekende man over, voor ieder die het leest.

Van der Kooi, Margriet, Pelgrims en zwervers, 
gesprekken over God en ons,
Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2010, 
ISBN 978 90 239 2491 3, 128 pag., € 13,90

Door: Drs. Andrea de Jong, geestelijk verzorger 
Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

‘Dit boek gaat over kijken en opmerken, over bete-
kenis vinden en betekenis stichten. Over waar God 
zich laat vinden in het leven van alledag.’ Met deze 
zin in de inleiding wordt de lezer van het boekje 
Pelgrims en zwervers, gesprekken over God en ons door 
de schrijfster voorbereid op wat er komen gaat. Er 
volgen korte verhalen, uit het leven gegrepen, die 
de schrijfster optekent uit haar praktijk als geeste-
lijk verzorger in een algemeen ziekenhuis.
De titel van het boek is ontleend aan het eer-
ste verhaal. Daarin vertelt de schrijfster over een 
gesprek in de trein tussen twee vrouwen. De één 
moppert op alles wat haar voor de voeten komt. 
Zij daagt haar medepassagier uit om mee te mop-
peren, maar die doet dat niet: ‘Ach’, antwoordt 
deze, ‘Ik weet het niet zo, maar ik verwacht meer 
van God dan van de mensen.’ Als de moppe-
rende mevrouw de trein is uitgestapt, wordt de 
andere mevrouw aangesproken door de schrijfster. 
Mevrouw licht haar opmerking toe: dat ze bezig is 
met een vriendin het Pieterpad te lopen en zo pro-
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gaan, wetende dat er geen kant en klare antwoor-
den beschikbaar zijn. Ieder mens moet immers zijn 
eigen antwoorden op levensvragen zoeken

Het boek Met ouderen in gesprek over levensvragen 
wil handreikingen bieden aan zorgverleners (ver-
zorgenden, helpenden, activiteitenbegeleiders en 
anderen) bij het aandacht besteden aan levens-
vragen van ouderen. In het boek zijn tien lesbrie-
ven opgenomen waarin de volgende thema’s aan 
bod komen: aandacht, zinverlies, afhankelijkheid, 
onmacht, veiligheid, grenzen, familiebanden, sek-
sualiteit, je leven vergeten, sterven en gedenken. 
De lesbrieven kennen een vaste opbouw en zijn 
bedoeld om te gebruiken in bijeenkomsten met 
groepen zorgverleners (bijvoorbeeld gedurende 
het eerste uur van een werkoverleg). Hierbij ver-
vult bij voorkeur een geestelijk verzorger de rol 
van gespreksleider, al kunnen ook anderen (team-
leider, psycholoog, maatschappelijk werker) deze 
rol op zich nemen als er geen geestelijk verzorger 
beschikbaar is. 

In het boek is een mooie balans gevonden tus-
sen beknoptheid en volledigheid. De lesbrieven 
zijn kort en overzichtelijk met een minimum aan 
(de meest essentiële) informatie. Aan het eind van 
iedere lesbrief zijn verwijzingen naar uitgebrei-
dere informatie opgenomen, waar naar behoefte 
gebruik van kan worden gemaakt. Ook is er sprake 
van een goede balans tussen reflectie op eigen en 
andermans levensvragen, zonder dat hierbij de 
persoonlijke grenzen van zorgverleners overschre-
den worden. Verder zijn alle thema’s voorzien van 
een treffende foto en een verhaal uit de praktijk in 
de vorm van een column, en draagt bij sommige 
onderwerpen ook het gebruik van gedichten bij aan 
het reflecteren op een thema. De kern van iedere 
lesbrief wordt gevormd door een aantal vragen aan 
de hand waarvan met elkaar het gesprek aange-
gaan wordt. Er worden al met al veel modaliteiten 
aangesproken om reflectie op de thema’s te bewerk-
stelligen, en dat is een sterk punt van dit boek. 

in haar verhaal noemt ze de zingeving in deze rich-
ting: zelfgebakken en panklare troost. Deze keuze 
kan lezers afschrikken. Anderen zal het juist aan-
spreken. 

Desalniettemin ademen de verhalen over het alge-
meen een sfeer van openheid en creativiteit als 
het gaat om mensen in hun zoeken naar of vinden 
van God in hun leven. De rol van de geestelijk ver-
zorger is daarbij: de ander helpen om diens eigen 
gedachten onder woorden te brengen. Een voor-
beeld van zo’n helpende nabijheid is als de schrijf-
ster op bezoek is bij een goede vriendin, wier doch-
ter zelfmoord heeft gepleegd. Ze vraagt: ‘Hoe red 
je dit, Janny, want het lijkt me dat je hele leven, je 
hele wereld veranderd is. Helpt het om in God te 
geloven?’. Met zo’n vraag geeft zij de ander de kans 
om zich uit te spreken in alle richtingen. Alles mag, 
of dat nu loven of vloeken zal zijn. Dat is de kracht 
van deze korte verhalen. Het is voor vakgenoten 
een welkome aanvulling op doorwrocht pastoraal-
theologisch studiemateriaal.

Mulder, Marcelle en Scheeres-Feitsma, Trijntje, 
Met ouderen in gesprek over levensvragen, tien les-
brieven over levensvragen en zingeving voor zorg-
verleners in de ouderenzorg, uitgegeven in eigen 
beheer, 2010, ISBN 9789081508711, 59 pag., 
bestellen via levenmetzorg@gmail.com, €12,50 
(plus verzendkosten)

Door: Drs. Hilde de Vocht, docent en onderzoeker 
kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technolo-
gie, Saxion (hogeschool te Deventer/Enschede)

Aandacht besteden aan levensvragen is belang-
rijk omdat het mensen doet voelen dat zij er toe 
doen. Het kan hen helpen om ook in moeilijke situ-
aties de moed te vinden om verder te leven. Eer-
ste vereiste om aandacht te kunnen besteden aan 
levenvragen, is het herkennen hiervan door zorg-
verleners en vervolgens het vermogen hier op in te  
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Een ander sterk punt is de transparante opbouw 
van de lesbrieven. Met een minimum aan voorbe-
reiding kan de gespreksleider aan de slag met deze 
op een presenteerblaadje aangeboden praktische 
opzetten voor de themabijeenkomsten. 

Dat wil niet zeggen dat een kind de was kan doen. 
Het zal in zeer grote mate van de vaardigheden 
van de gespreksleider afhangen of deze bijeen-
komsten een succes zullen zijn wat betreft het 
daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van 
kennis en vaardigheden bij het herkennen van en 
ondersteunend ingaan op mogelijke levensvragen 
van ouderen. De gespreksleider zal in woord en 
daad moeten laten zien affiniteit te hebben met 
de dagelijkse beroepspraktijk van de zorgverleners, 
en hierbinnen heel concreet de vertaalslag moe-
ten kunnen maken naar moeilijke situaties waar 
zorgverleners mee te maken hebben. Geen enkel 
boek kan garanderen dat een gespreksleider hier 
in slaagt, maar het boek Met ouderen in gesprek over 
levensvragen geeft in ieder geval een prima aanzet 
hiertoe. 

Het boek voorziet in een behoefte aan prak-
tisch en bruikbaar materiaal om bijeenkomsten 
over levensthema’s te organiseren. Bij deskundig 
gebruik zullen de lesbrieven zeker bijdragen aan 
het vergroten van de vaardigheid van zorgverle-
ners om in te spelen op levensvragen van oude-
ren. Het boek is dan ook van harte aan te bevelen 
voor geestelijk verzorgers die in de ouderenzorg 
werkzaam zijn. Aangezien het hier om universele 
levensthema’s gaat, kan het boek ook als inspiratie 
dienen voor geestelijk verzorgers werkzaam in set-
tings buiten de ouderenzorg.

Beugelsdijk, Ton en Bulter, Nico (red.), Een 
eigen charisma, 40 jaar pastoraal werk(st)er, Uit-
geverij Valkhof Pers, Nijmegen 2010, ISBN 
9789056253219, 213 pag., € 17,50

Door: drs Jan Joosten, geestelijk verzorger in ver-
pleeghuis en hospice De Volckaert te Dongen

Ongeveer veertig jaar geleden werden in de Rooms-
Katholieke kerk van Nederland de eerste pastoraal 
werk(st)ers (PW) aangesteld. Dit historische feit is 
voor de beroeps- en belangenvereniging van rooms 
katholieke pastores in Nederland (VPW) aanleiding 
geweest om aandacht te besteden aan hen en aan 
hun functioneren. Het boek beschrijft de ontwikke-
ling van de nieuwe beroepskracht en schenkt aan-
dacht aan de omstandigheden van toen, de situ-
atie van nu en verwachtingen voor de toekomst. 
In deze opzet wil de VPW de balans opmaken na 
veertig jaar. Tevens wil het boek een stimulans 
geven aan het werk van de PW, zodat het aantrek-
kelijk is om dit te blijven uitoefenen en inspirerend 
is voor elke mens die hen ontmoet. 

Diverse auteurs schrijven over hun bevindingen 
met het vak, over de rechtpositie, over hun staan 
in de kerk, de verhouding met de kerkelijke hië-
rarchie, de situatie in het buitenland, de beteke-
nis van de VPW en de cijfers. Daartussen treffen 
we interviews met pastoraal werkers uit paro-
chies en instellingen en met een emeritus-bis-
schop en een vicaris-generaal. Het zijn heel ver-
schillende mensen die aan het woord komen, en 
die naast goed gedocumenteerde beschouwingen 
vooral hun bezieling in de dagelijkse praktijk laten 
zien. In die zin is het een veelkleurig palet dat een 
belangrijke historische ontwikkeling optekent. Het 
is herkenbaar voor wie deze ontwikkeling heeft 
meegemaakt en het is boeiend voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kerkontwikkeling, in professio-
naliteit en spiritualiteit van het pastorale beroep.

Terugkijkend vertelt een pastoraal werker over zijn 
goede en slechte ervaringen die eigen waren aan 
de nieuwe functie. De vraag die aan de orde komt, 
is of de pastoraal werker een tijdelijke hulp is dan 
wel een vaste kracht en dat hij/zij ondanks gebrek 
aan erkenning toch een kerkelijk erkende positie 
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komst onzeker is en dat de VPW mogelijk versmalt 
tot een verenigingsverband van pastoraal werkers.

Ik vind het boek prettig leesbaar. Een goede 
beschrijving van de historie van de VPW is belang-
rijk voor het begrijpen van de huidige situatie en 
van de diverse gevoelens en standpunten bij de 
pastoraal werker en de verantwoordelijken van de 
kerkprovincie. Daarnaast staan er eerlijke en ont-
roerende getuigenissen in van diverse pastoraal 
werkers over hun staan in hun werk, de kerk en 
over hun geloof. Heel verschillend laten zij zien hoe 
zij als pastoraal werker gestalte geven aan pasto-
raat. Uit de reflectie van de geschiedenis van de 
VPW  trekt men enkele lijnen naar het profiel en 
de status van de pastoraal werker. Er volgt een plei-
dooi voor een goede taakverdeling, communicatie 
en dialoog. Men constateert een gezamenlijke bin-
ding tussen allen die werken voor en in het pasto-
raat in de zorg voor mensen en hun ziel. Mogelijk 
geeft dit ook richting aan de route voor de pasto-
raal werker in de toekomst, die constructief kan 
zijn voor allen. Ook daarin kan het boek een hulp-
middel zijn.

Suurmond, Jean-Jacques, De spiritualiteit van 
Florence Nightingale,
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2010, ISBN 978 
90 211 4271 5, 134 pag., € 14,90

Door: Drs. Ruud Mulder, geestelijk verzorger Ter-
gooiziekenhuizen, Blaricum/Hilversum

Afgelopen zomer was ik met vakantie in Engeland. 
Ik kocht in Bath The Book of Common Prayer, een 
exemplaar uit 1802 met daarin gebeden om regen 
en zon. Ook de nieuwste editie van dit Anglicaanse 
gebedenboek schafte ik aan. Nog steeds staan deze 
gebeden daarin. Maar Florence Nightingale had ze 
verwijderd. Zij vond dat God gebeden om regen of 
om mooi weer niet beantwoordt en dat mensen, 
als ze eerlijk waren, dat ook vonden. ‘Ze bidden 

heeft verworven. En welke belangrijke voorwaar-
den er zijn voor de toekomst. Een ander hoofdstuk 
biedt een historische terugblik op de positie van 
leken in het hart van de kerk na het verdwijnen 
van de seminaries en convicten. Daarin komen het 
pastoraal concilie, de bisschopsbenoemingen, de 
oprichting van de Mariënburggroep, de positie en 
de bevoegdheden van de pastoraal werker aan de 
orde. Er volgt een artikel over de theologische en 
canonieke grondslag van de pastoraal werker met 
verschillende wegen om de functie te funderen en 
in te bedden. De conclusie is dat een aantal van 
deze richtingen geen perspectief biedt, maar dat 
de baptismale weg, de weg van het doopsel, de roe-
ping, de dienstbaarheid en de communio verdere 
reflectie behoeven. Dit is zeer lezenswaardig en zet 
aan tot denken. Iedere pastoraal werker kan zich 
daarbij afvragen, waarin hij/zij zich herkent en hoe 
hij zich kan profileren. Voor de VPW een weg om 
verder te ontwikkelen, dunkt mij. 

Een ander hoofdstuk beklemtoont, dat door hun 
presentie het karakter van de zielzorg is veranderd. 
Er is sprake van een nieuw elan en religieus leider-
schap met verschillende kwaliteiten en karakteris-
tieken. De pastoraal werker komt hierin naar voren 
als gangmaker en dient te beschikken over de 
nodige humor. Mgr. Ernst en vicaris Schoenmakers 
gaan in op de gelijkwaardige en praktische theo-
logische opleiding als de priester, de financiering, 
de arbeidsovereenkomst en de kerkelijke structu-
ren. De pastoraal werker zien zij als een blijvende 
dienst aan de kerk en niet als een voorbijgaande 
noodoplossing. Het onderscheid tussen de pas-
toraal werker en de kerkelijke vrijwilligers wordt 
beschreven en beklemtoond wordt de eigen functie 
en de belangrijke rol in alle bisdommen. Nico Bul-
ter beschrijft de ontstaansgeschiedenis en de bete-
kenis van de VPW. Hij heeft als beleidsmedewerker 
deze ontwikkeling intens beleefd en mede vorm 
gegeven. Het artikel geeft belangrijke handvatten 
voor het verstaan van de VPW en het bestaansrecht 
ervan, ook in deze tijd. Hij constateert, dat de toe-
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Haar motivatie kwam voort uit een eigenzin-
nig geloof. In Suggestions for Thought, haar spiritu-
ele testament dat recent is gepubliceerd, schetste 
zij de contouren daarvan. Opvallend in de tijd van 
Darwin was er voor haar geen tegenstelling tus-
sen wetenschap en geloof. Zij vullen elkaar aan en 
hebben elkaar juist nodig. De bestaanszin lag voor 
haar in een leven dat in overeenstemming was met 
Gods goede orde in de wereld. Alles wat daarmee 
in strijd was, moest door mensen worden aange-
pakt en waar mogelijk verbeterd. God doet dat niet, 
het is de menselijke verantwoordelijkheid. Verfris-
send schrijft ze: ‘Het aanleggen van een riool is een 
religieuze daad, niet het bidden tot God om bevrijd 
te worden van de cholera!’ God is voor haar bron 
van het goede, ware en schone en als ‘de Geest van 
gerechtigheid’ dé inspiratie in al haar werk. 

Ruimte en diepte vond ze bij de mystici. Zij zijn 
zó verbonden met God dat zij met Gods ogen naar 
mensen kijken en zien dat elk mens door God 
bemind is. En zeker de getraumatiseerde, de zieke, 
de arme. Zij zag in hen ‘zonen en dochters van 
God’. Niets liever wilde zij hun lijden verlichten en 
zo ‘meewerken met God’. Een heilige was ze niet; 
ze kon wrokkig zijn, ongeduldig en ongenuanceerd. 
Maar een mystica was zij volgens velen zelf ook. 
Godsdienst was voor haar mensendienst.

Suurmond heeft Florence Nightingale voor mij 
tot leven gebracht. Ze was haar tijd ver vooruit en 
misschien voor een deel ook de onze. Haar vrije 
omgang met bijbel, theologie, geloof en traditie is 
prikkelend en verademend, het bijeenhouden van 
geloof en wetenschap uitdagend, haar doorleefde 
spiritualiteit inspirerend en haar empathische 
benadering van mensen die lijden nog steeds een 
voorbeeld in een tijd van marktwerking. Waar die 
ten koste gaat van patiënten en werkers in de zorg, 
zou zij zeker opnieuw haar stralende licht laten 
schijnen én daadwerkelijk in de bres springen.

plichtsgetrouw om regen, maar kijken op de baro-
meter om te zien hoe de wind staat’.

Nightingale was veelzijdig getalenteerd, kritisch 
en nuchter. Ze was een vrouw van passie die van 
aanpakken wist en vanuit een sterk geloof leefde. 
Gebed was voor haar wel degelijk ‘het hart van de 
religie’. Niet het vragende gebed, maar het gebed als 
toewijding van mensen aan God en bron van liefde 
voor de medemens. Suurmond schreef over deze 
vrouw - die honderd jaar geleden overleed - een bij-
zonder boekje. De lady met de lamp, dat wist ik, en 
ook dat 12 mei, haar geboortedag, de Internationale 
Dag van de Verpleging is. Meer wist ik niet en ik zal 
niet de enige zijn. Dankzij de auteur krijgen we een 
mooi beeld van haar leven en haar spiritualiteit.

Geboren in 1820, ontworstelde zij zich aan haar 
aristocratische milieu en koos haar eigen weg – 
uniek voor een vrouw in die tijd. Haar roman Cas-
sandra ging daarover en werd een klassieke femi-
nistische tekst. Zij wist zich door God geroepen 
en werd hoofd van een ziekenhuisje in Londen. 
Wereldberoemd werd zij door haar inzet voor 
gewonde soldaten in de Krimoorlog en voor de ver-
betering van het ziekenhuis in Istanboel. Eenmaal 
terug in Engeland zette zij het vak van verpleegster 
op de kaart. Haar bekendste boek Notes on Nursing 
uit 1860 is nog steeds actueel: ‘Je behandelt geen 
ziekte, maar een mens die recht heeft op respect 
en goede zorg’.

De ziekte die zij zelf tijdens die oorlog opliep en 
die haar invalide maakte, hinderde haar niet in 
haar tomeloze inzet voor de hervorming van de 
gezondheidszorg op wetenschappelijke basis. Zij 
maakte daarbij gebruik van de statistiek, waarmee 
zij de orde die God in de wereld had neergelegd 
op het spoor kon komen. Zo kon zij – bijvoorbeeld 
via de wetten van de hygiëne – het lot van zieken 
en armen verbeteren. Nightingale gaat daarom de 
geschiedenis in als een van de belangrijkste grond-
leggers van de verzorgingsstaat.


