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Janke Jeltsje van Dijk, 
Trijntje Scheeres-
Feitsma, Marcelle 
Mulder, Bezielde jaren. 
Zingevingsactiviteiten 
met ouderen, hun familie, 
vrienden en vrijwilligers. 
Twaalf levensthema’s. 

Perspectief Uitgevers, 
Utrecht 2016. ISBN 
9789491269141, 144 pag.,  
€ 29,50

Bezielde jaren is een mooi vorm-
gegeven boek. Bovendien heel 
helder en toegankelijk van op-
zet. Het doet in vormgeving, 
opzet en uitvoering denken aan 
Sprekende handen van Paula Irik; 
die heeft dan ook een spran-
kelend voorwoord geschreven. 
Het boek biedt een handreiking 
bij het opzetten en organiseren 
van zingevingsactiviteiten met 
ouderen. Het wil daarbij een 
brede doelgroep aan medewer-
kers van verschillende discipli-
nes en vrijwilligers bereiken. 
Gezien de bezuinigingen in de 
zorg willen de auteurs de be-
schikbare krachten bundelen 
om door samenwerking zoveel 
mogelijk ruimte voor zinge-
vingsactiviteiten te scheppen 
voor ouderen. Het mondt uit in 
een warm pleidooi voor het op-
bouwen en onderhouden van 
een netwerk. 

In het eerste gedeelte van hun 
handreiking verantwoorden de 
schrijvers hun werkwijze. Uit-
gangspunt is het verlangen van 
mensen naar verbinding met 
anderen. Bij de voorbereiding 
van de bijeenkomsten willen de 
schrijvers zoveel mogelijk men-

sen inschakelen die op welke 
manier dan ook betrokken zijn 
bij ouderen. Eén tip is het op-
hangen van een groot vel papier 
om een zogenaamd woordweb 
op te maken bij het komend 
thema. Wie wil kan een sug-
gestie doen. Zo kan een ieder 
al in de voorbereiding van de 
bijeenkomst meedoen. Met het 
gebruik van de moderne media 
is in de opzet van het werkboek 
rekening gehouden. Van inter-
net zijn goed bruikbare foto’s te 
downloaden en in het werkboek 
wordt actief verwezen naar web-
sites. Waar ik deze foto’s aan-
bied in groepen, blijven de deel-
nemers aandachtig staren naar 
het gegeven beeld en komt een 
gesprek op gang. 

In het tweede gedeelte worden 
twaalf voor iedereen waar-
schijnlijk herkenbare levens-
thema’s stapsgewijs en volgens 
een vast patroon uitgewerkt. 
Aan bod komen: handen uit de 
mouwen, rust en inkeer, vriend-
schap, verandering en uitda-
ging, liefde, dromen en idealen, 
genieten, ontmoeten, oogsten, 
familie, loslaten en schenken 
en ontvangen. De thema’s wor-
den volgens een vast patroon 
uitgewerkt. Eerst het eerste deel 
nog eens lezen, zo adviseren de 
schrijvers steevast bij elk nieuw 
thema. Dan volgt een korte in-
troductie van het thema, en ko-
men ideeën voor een sfeertafel, 
suggesties voor activiteiten en 
creatieve bezigheden, gespreks-
vragen en stellingen. Tot slot 
verwijzingen naar kunst en cul-
tuur. Deze twaalf thema’s wor-
den bovendien verbonden met 
het ritme van de seizoenen. 
Voortborduren op woorden en 

wegmijmeren bij muziek: men-
sen doen het als vanzelf. Wan-
neer ik na een bijeenkomst aan 
de hand van het thema ‘ont-
moeten’ (p. 91 vv.) de deelne-
mers vraag om een woord waar 
we de volgende keer mee zul-
len beginnen, krijg ik direct 
‘vergankelijkheid’ in de schoot 
geworpen. Tot slot worden in 
het derde gedeelte van het boek 
suggesties gedaan die de con-
tinuïteit van zingevingsacti-
viteiten kunnen waarborgen 
of bevorderen. Heel praktisch, 
pragmatisch en dichtbij de 
werkvloer of de woonwijk en in 
alle eenvoud. Er wordt aan col-
lega’s, medewerkers en vrijwilli-
gers een weg gewezen.

Het boek is gericht op een ieder 
die op enigerlei wijze betrok-
ken is in het werken of omgaan 
met ouderen. Activiteitenbe-
geleiders, die ik het boek laat 
zien, reageren enthousiast en 
lijken het heel bruikbaar te vin-
den. Zij willen er zeker mee aan 
de slag en vinden houvast in 
de heldere taal en aangereik-
te ideeën. Van directe naasten 
tot medewerkers uit verschil-
lende disciplines en vrijwilli-
gers, iedereen krijgt een plek en 
wordt aangesproken. De geeste-
lijk verzorger wordt uitgedaagd 
om in samenwerking met de 
activiteitenbegeleider meer en 
meer een coachende rol op zich 
te nemen. Het advies luidt: zo 
min mogelijk zelf doen, vooral 
overlaten aan andere bij oude-
ren betrokkenen, en erop blij-
ven vertrouwen dat er ook voor 
de geestelijk verzorger een plek 
en taak blijven bestaan. Er is en 
blijft, hoe dan ook, werk aan 
de winkel voor onze beroeps-

RECENSIES



Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 20 | nr 87   63 

groep. Juist hier rijzen bij mij 
de vragen, die de schrijvers zelf 
ook benoemen. Is de beschre-
ven praktijk wel haalbaar op 
andere plekken? Zijn er op de 
werkvloer nog voldoende hel-
pende handen te vinden? Is er 
genoeg innerlijke rust? En is 
aanmoedigen, ruimte scheppen 
en tijd vragen wel voldoende? 
Het werkboek roept bij mij ook 
de vraag op welke rol mij als 
geestelijk verzorger het beste 
past: inspirator, coach, of doe-
het-zelver? Durf ik mij toe te 
vertrouwen aan een andere 
manier van werken of blijf ik 
trouw aan mijn eigen wijsheid: 
gewoon een kaarsje branden 
en tijdens de bijeenkomst aan 
de hand van een enkele tekst of 
een lied ontdekken wat er ge-
beuren gaat, durven vertrou-
wen op wat komt en aangereikt 
wordt... Ben ik soms meer een 
doe-het-zelver?

Arja Hoogerbrugge, geestelijk ver-
zorger, Florence, Den Haag

Bessel van der Kolk, 
Traumasporen. Het herstel 
van lichaam, brein en 
geest na overweldigende 
ervaringen. 

Uitgeverij Mens!, Eeserveen 
2016. ISBN 978 94 6316 
0315, 575 pag., € 39,50

Bij de grote razzia’s in novem-
ber 1944 in Rotterdam werd 
mijn vader opgepakt en met 
duizenden jonge mannen naar 
Duitsland afgevoerd. Na maan-
den van dwangarbeid kon hij 
ontsnappen, dook onder bij een 
goede Duitse boerenfamilie en 
zwierf terug, tussen de fronten 

door. Na de capitulatie stond hij 
ineens weer voor mijn moeder. 
In het begin heeft mijn vader 
veel van zich afgepraat, maar 
bij het ouder worden sprak hij 
er minder over. Toen mijn kin-
deren wilden weten wat opa al-
lemaal in de oorlog had meege-
maakt, zweeg hij. Hij was bang 
dat de emoties te sterk werden, 
dat hij nachtmerries zou krij-
gen en uit zijn evenwicht zou 
raken. Na lezing van Traumaspo-
ren begrijp ik nog beter hoe in-
grijpend zijn ervaringen waren 
en vooral hoe die zijn leven lang 
in hem hebben doorgewerkt. 
De schrijver, geboren in 1943 en 
van origine een Nederlander, is 
oprichter en medisch directeur 
van het Trauma Center in Brook-
line, Massachusetts, in de VS. 
Bovendien is hij hoogleraar psy-
chiatrie aan de Universiteit van 
Boston en ook directeur van het 
National Complex Trauma Treat-
ment Network.

Hij maakt inzichtelijk wat een 
trauma veroorzaakt, welke ken-
merken het heeft en hoe des-
tructief en ontwrichtend de ge-
volgen zijn voor het dagelijkse 
leven van getroffenen. Hij wijst 
ook een weg uit het trauma 
door aan te geven hoe getrau-
matiseerden ondersteund kun-
nen worden om weer dichter 
bij zichzelf te komen, de emoti-
onele verdoving achter zich te 
laten en opnieuw relaties met 
anderen aan te gaan. Decennia-
lang heeft de schrijver gewerkt 
met getraumatiseerde mensen 
en heeft hij zich geheel in de be-
handeling van hun ingrijpende 
klachten gespecialiseerd. Het 
gaat daarbij om oorlogsgetrof-
fenen – het waren de Vietnam-
veteranen die de problema-

tiek van het trauma allereerst 
voor hem op de agenda zetten 
– maar ook om slachtoffers van 
ongelukken en geweldsmisdrij-
ven in de openbare ruimte. En 
daarnaast huiselijk en seksueel 
geweld achter de voordeur, mis-
handeling en verwaarlozing in 
gezinnen leveren dagelijks trau-
ma’s op.

Ook geestelijk verzorgers ko-
men in aanraking met pa-
tiënten in ziekenhuizen of 
bewoners van zorgcentra die ge-
traumatiseerd zijn. Zo maakte 
ik het verschillende keren mee 
dat oudere patiënten op de af-
deling geriatrie, een gesloten af-
deling in het ziekenhuis waarin 
ik werkzaam ben, ineens weer 
in de oorlog in het kamp zaten, 
met alle heftigheid die daarbij 
kwam kijken. Kennis van wat 
een trauma is en doet, ook nog 
zó lang nadat het is ontstaan, 
is van groot belang in de om-
gang met deze patiënten en 
bewoners. Daarbij kunnen wij 
heel veel leren van de ervarin-
gen en de inzichten van de au-
teur als het gaat om het Post 
Traumatisch Stress Syndroom. 
De nieuwste wetenschappelij-
ke ontwikkelingen komen aan 
bod, bijvoorbeeld op het gebied 
van de hersenwetenschappen, 
zoals het groeiende inzicht in 
de ontwikkeling van het brein. 
Een trauma trekt sporen in 
onze hersenen, in onze geest 
en in ons lichaam. Letterlijk 
tast het trauma het brein aan. 
Daarom is het voor getroffenen 
ook onmogelijk om alleen door 
gesprekken hun trauma te ver-
werken. Erover spreken – zo het 
al mogelijk is – raakt alleen het 
meest jonge deel van de herse-
nen. Het soms zo moeilijke,  
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onuitstaanbare, sociaal ont-
wrichtende gedrag of een ver-
slaving van getraumatiseerden 
is niet het gevolg van moreel 
gebrek of van karakterzwakte, 
maar van werkelijke verande-
ringen in de hersenen. Goed om 
te beseffen: met een moreel ap-
pel bereik je getraumatiseerde 
mensen dus niet direct. Zij kún-
nen niet zomaar veranderen.

Van der Kolk wijst in zijn boek 
drie manieren van behandelen 
aan. Medicatie zal nodig blijven 
om bijvoorbeeld misplaatste 
alarmreacties van het lichaam 
te temperen en stop te zetten: 
reacties die voortdurend in het 
heden worden getriggerd ter-
wijl er geen sprake is van een 
nieuwe traumatische ervaring. 
De patiënten op de gesloten af-
deling die ik eerder noemde, 
waren niet in het kamp, maar 
in een ziekenhuisbed, omringd 
door goede zorg. In de tweede 
plaats – en hier kunnen geeste-
lijk verzorgers een belangrijke 
rol spelen: woorden geven aan 
het trauma, het verhaal vertel-
len, zich opnieuw verbinden 
met anderen, begrijpen wat er 
speelt. Dit is volgens de schrij-
ver ‘uiterst zinvol, maar meestal 
niet voldoende’ (p. 42). Daarom 
wil hij deze behandelingen aan-
vullen met, ten derde, bena-
deringen waarbij het lichaam 
de kans krijgt ervaringen op te 
doen ‘die op een diep en intuï-
tief niveau contrasteren met de 
onmacht, woede en desintegra-
tie die bij trauma horen’ (p. 18). 
Hij wil daarbij diverse thera-
pievormen inzetten en noemt 
onder meer neurofeedback, 
EMDR, maar verrassend genoeg 
ook yoga, mindfulness, de heil-
zaamheid van aanrakingen, en 

theater. Van der Kolk heeft een 
informatief en bewogen boek 
geschreven waarbij hij, hoe ver-
ademend, zichzelf niet spaart 
en kritisch schrijft over zijn ei-
gen vroegere presteren. Het is 
een standaardwerk dat getuigt 
van een diepe empathie voor ge-
traumatiseerde mensen.

Ruud Mulder, geestelijk verzorger 
ziekenhuis Tergooi, Hilversum en  
Blaricum

Maria Grijpma en Inge 
Jager, Klein geluk voor de 
mantelzorger. 

Uitgeverij Ankh Hermes, 
Utrecht 2016. ISBN 
9789020213201, 176 pag.,   
€ 17,50

Als geestelijk verzorger in de 
zorg kom je – afhankelijk van 
de sector waarin je werkt – re-
gelmatig tot vaak in contact 
met mantelzorgers. De ouders 
van een cliënt, de partner van 
een patiënt, de kinderen van 
een bewoonster, vaak verlenen 
ze mantelzorg: langdurig en 
onbetaald zorgen ze voor hun 
naaste. En dat is zwaar werk; 
naar schatting 10% van de man-
telzorgers in Nederland is dan 
ook overbelast (www.expertise-
centrummantelzorg.nl/em/over-
mantelzorg-feiten-en-cijfers.
html).

Met het boekje Klein geluk voor de 
mantelzorger willen de auteurs 
(zelf ook werkzaam in de ge-
zondheidszorg en ervaringsdes-
kundigen in het mantelzorgen) 
alle mantelzorgers handvatten 
geven om goed voor zichzelf te 
zorgen. Dat doen ze door mid-

del van meer dan zestig ‘recep-
ten’, in zeven categorieën. Elke 
categorie gaat over een behoef-
te: rust, ontspanning, steun, 
energie, inzicht, vrolijkheid en 
contact. Ieder recept bevat een 
toelichting, stapsgewijze uitleg, 
een citaat uit de praktijk, aan-
bevolen websites en literatuur.

De auteurs zijn erin geslaagd 
een brede waaier van advie-
zen te verzamelen. De recepten 
gaan onder andere over goed 
voor je lichaam zorgen (‘Luis-
teren naar pijn’ bijvoorbeeld), 
aandacht hebben voor stress 
(‘Een zucht geeft lucht’), hulp 
accepteren (‘Meer plezier van vi-
site’), zorgen dat de relatie met 
degene voor wie je zorgt niet 
alleen een hulpverlener-zieke-
relatie wordt (‘Lekker samen 
op pad’) en zorgen voor je ziel 
(‘Dankbaarheid, goed voor je 
hart’; ‘Bidden, waarom niet?’). 
Er is daarbij ruimschoots aan-
dacht voor alle mogelijke ge-
voelens die een mantelzorger 
parten kunnen spelen, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de re-
cepttitels: ‘Een spoedcursus 
geduld’, ‘Schuldgevoel? Weg er-
mee!’, en ‘Ik ben boos, wat nu?’. 
Wie enigszins bekend is met 
yoga, mindfulness en organizing 
zal een deel van de recepten 
bekend voorkomen, maar het 
scala is veel breder, gezien ook 
titels als ‘Een dier als vriend’, 
‘Vaker voorlezen’, ‘Stop manipu-
latie en agressie’ en ‘Wat voor 
mantelzorger wil ik zijn?’. 

Al met al is de boodschap: word 
een fiere mantelzorger die goed 
voor zichzelf zorgt en op eigen 
manier gebruik maakt van alle 
hulpbronnen die er zijn (zoals 
vrienden, professionals, web-
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sites en interne krachtbronnen). 
Bedenk dat je de situatie niet al-
tijd kunt veranderen, maar vaak 
wel hoe je erin staat; en daarbij 
kan een klein stapje al een heel 
goed begin zijn.

Het is een mooi vierkant salon-
tafelboekje met een vrolijke bui-
tenkant. De toon is licht maar 
nooit bagatelliserend. Het enige 
minpuntje dat ik kan ontdek-
ken is dat er geen illustraties 
zijn; je moet wel van lettertjes 
houden. Maar al met al vind ik 
het een mooi boekje om aan te 
raden aan mantelzorgers die 
overbelast zouden kunnen ra-
ken. Het hoort ook thuis op de 
leestafel. En om zelf af en toe in 
te kijken… de meeste tips zijn 
ook zeer bruikbaar voor  als je 
zelf geen mantelzorger bent 
maar wel veel op je bord krijgt. 
En welke geestelijk verzorger 
krijgt dat nou niet?

Caroliene van Waveren Hogervorst, 
geestelijk verzorger in Zorgcentrum 
De Bolder in Huizen en in het Reinier 
de Graaf Gasthuis in Delft

Michel Houellebecq , 
Onderworpen. Roman. 
Vertaald door Martin de 
Haan. 

Uitgeverij De Arbeiderspers, 
Amsterdam-Antwerpen 
2015. ISBN 9789029538619, 
234 pag., € 12,50

Het is 7 januari 2015. Het is de 
dag van de bloedige aanslag op 
de burelen van het satirische 
weekblad Charlie Hebdo. Twaalf 
personen, tien redactieleden en 
een tweetal politiemensen, ko-
men om het leven door terreur 

van islamfundamentalistische 
origine. Op die zevende januari 
verschijnt ook de nieuwe ro-
man van de meest controversi-
ele schrijver en performer van 
Frankrijk, Michel Houellebecq: 
Soumission of Onderworpen in de 
voortreffelijke vertaling van 
Martin de Haan, vaste vertaler 
en interviewer van de Franse au-
teur. Zoals dat meestal gaat als 
er een nieuwe roman van Hou-
ellebecq verschijnt, is er van 
tevoren al de nodige heisa: met 
welke nieuwe provocaties zal de 
schrijver nu weer op de proppen 
komen? Zal hij zich opnieuw 
neerbuigend uitlaten over de 
islam en daarmee de toch al 
broze balans tussen de verschil-
lende bevolkingsgroepen verder 
negatief beïnvloeden en zo het 
Front National van Marine Le 
Pen in de kaart spelen?

Onderworpen speelt zich af rond 
de presidentsverkiezingen in 
Frankrijk in 2022. Voor wie met 
het werk van Houellebecq be-
kend is, weet dat dit een bekend 
procedé is van de auteur. Het 
geeft hem de gelegenheid om 
een politiek-maatschappelijke 
trend als het ware te extrapole-
ren: zal het in de toekomst zo-
ver komen dat de islamisering 
van de samenleving zodanige 
vormen aanneemt, dat de wes-
terse manier van leven wordt 
ingeperkt? In de roman wordt 
regelmatig kort teruggeblikt op 
de presidentsverkiezingen van 
2017. Enkele weken voor die ver-
kiezing (23 april en 7 mei 2017) 
kreeg ik bij toeval de roman in 
handen en was nieuwsgierig 
naar de relatie tussen fictie en 
realiteit rond deze gebeurtenis. 
De overwinning van Macron 
was door Houellebecq uiteraard 

niet voorzien. De socialist Hol-
lande zou er nog een termijn 
bij krijgen en pas in 2022 plaats 
moeten maken voor de eerste is-
lamitische president van Frank-
rijk: Mohammed Ben Abbes, een 
gematigd moslim, charisma-
tisch leider van de partij Mos-
limbroederschap, die op basis 
van een uiterst vertrouwenwek-
kend optreden voor politieke 
stabiliteit zorgt in een tot op 
het bot verdeeld land. 

Hoofdpersoon in deze hilari-
sche ideeënroman is de veerti-
ger François, die een aanstel-
ling heeft aan de Sorbonne, een 
groot kenner is van het werk 
van Joris-Karl Huysmans (1848-
1907) en daar ook op gepromo-
veerd. Dit gegeven is een be-
langrijk element in de roman, 
omdat François zich herkent in 
Huysmans’ zoektocht naar een 
zinvol bestaan in een wereld die 
als kleurloos en banaal wordt 
ervaren. Huysmans zal uitein-
delijk de stap zetten naar het 
katholicisme, dat hem naast 
een zekere spirituele en estheti-
sche voldoening ook een aantal 
praktische voordelen oplevert. 
Het lijkt erop dat ook François 
voor een dergelijke combinatie 
zal gaan kiezen. Voor François is 
het leven een moeizame aange-
legenheid. Zelfs de genietingen 
van de seksualiteit (er zijn altijd 
wel weer jonge studentes in te 
palmen) kunnen niet het over-
heersende gevoel van machte-
loosheid en zinloosheid verdrij-
ven. En ook in de liefde wil het 
niet lukken: de relatie met een 
veel jongere joodse vrouw loopt 
steeds weer vast en eindigt wan-
neer zij met haar ouders naar 
Israël emigreert omdat de uit-
dijende islamitische invloed als 
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te bedreigend wordt ervaren. 

Onderworpen is doorvlochten 
met een bij uitstek Houellebec-
quiaanse thematiek die voor 
de beroepsgroep van geestelijk 
verzorgers interessante kanten 
heeft. Het is de kritiek op het 
atheïstisch humanisme van 
de westerse democratieën, dat 
ervoor gezorgd heeft dat het 
bindend vermogen van de re-
ligie zo goed als verdwenen is. 
De mensheid leeft er maar wat 
op los en is de weg behoorlijk 
kwijt. Het zal de gematigde is-
lam zijn die deze existentiële 
leegte zal opvullen. Dat gebeurt 
feitelijk al in het Frankrijk van 
2022, zo suggereert de roman. 
Met het aan de macht komen 
van de moslimpresident, via 
de mechanismen van de wes-
terse democratie, verdwijnt al 
vrij snel de criminaliteit in de 
Parijse banlieus. Maar er ver-
dwijnt meer: nieuwe kleding-
voorschriften veranderen het 
straatbeeld (een voordeel voor 
François, omdat het de seksuele 
begeerte doet verminderen), de 

korte rokjes die de lente aan-
kondigen zijn in de ban gedaan. 
De greep op het onderwijs gaat 
ook betekenen dat vrouwen van 
de universiteiten geweerd wor-
den. De rol van de vrouw is die 
van moeder, haar plaats is thuis 
als spil van het gezin. Frankrijk 
went vrij snel aan de nieuwe 
omstandigheden. Het Front Na-
tional blijft buiten de macht en 
de rust in de samenleving keert 
terug. De mens onderworpen 
aan Allah, de vrouw onderwor-
pen aan de man en het gezin te-
rug als hoeksteen: overzichtelij-
ker kan het niet.

Ook François, die in eerste aan-
leg al snel zijn congé kreeg on-
der het nieuwe bewind aan de 
universiteit, ziet de voordelen 
van de veranderde situatie. Hij 
heeft een prachtig pensioen dat 
met Arabische oliedollars gefi-
nancierd wordt. Hij hoeft zich 
nergens zorgen over te maken. 
Maar het kan nog mooier wor-
den: hij kan zijn baan terugkrij-
gen als hij ook de stap naar de 
islam kan zetten (de Huysmans-

parallel). Met zijn inkomen zal 
hij volgens de islamitische wet-
ten twee, wellicht drie echtge-
notes kunnen krijgen, zo verze-
kert hem de nieuwe baas van de 
universiteit, die zelf een riant 
huis heeft verworven, met een 
vrouw van middelbare leeftijd 
voor in de keuken, en een van 
vijftien jaar voor in bed. De 
roman eindigt met François’ 
overweging om die stap ook te 
zetten.

Onderworpen is in alle opzich-
ten een uiterst genietbaar boek 
met ronduit absurde overpein-
zingen en wendingen. De zo 
kenmerkende ambiguïteit van 
de auteur maakt dat de lezer 
geen antwoorden vindt op een 
uiterst actuele problematiek. 
De scherpzinnige eruditie waar-
mee hij deze actualiteit aan de 
orde stelt maakt evenwel dat 
de lezer zich geen moment zal 
vervelen.

Hans Janssen, schrijver en fotograaf, 
voorheen geestelijk verzorger 
en supervisor
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