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lang zullen we leven!  

gezondheid staat steevast op nummer 1 van de dingen die we het belang-
rijkst vinden in het leven. dat wordt wel verklaard door het verdwijnen 
van het geloof in een hiernamaals. de dominante westerse levens-
beschouwing is immanent en materialistisch geworden: het gaat niet 
meer om het lot van de ziel na de dood, maar om het leven hier-en-nu. 
‘You only live once’ - en daar moet je fysiek en geestelijk fit voor zijn. 
gezondheid lijkt de nieuwe religie geworden, we hebben er alles voor 
over: rigoureus dieet houden, veel sporten, de beste medische zorg en 
voortdurend ‘aan onszelf werken’. de commercie speelt daar natuurlijk 
op in, gezien de hausse aan zelfhulpboeken om onze lichaam en geest te 
perfectioneren.

de mogelijkheden om aan het lichaam te sleutelen zijn gigantisch gewor-
den, en het einde is niet in zicht. de gemiddelde leeftijd blijft stijgen en 
er wordt zelfs over kanker gesproken als een chronische ziekte. zijn er 
grenzen aan dat sleutelen en aan de kosten die daaraan verbonden zijn? 
dat brengt de nodige morele vragen en ethische dilemma’s met zich mee. 
Bovendien is niet alles maakbaar. het is een illusie dat we allemaal 90 
jaar worden zonder pijntjes en kwalen. juist nu gezondheid en een lang 
leven zo belangrijk zijn geworden, lijkt het extra hard aan te komen als 
ziekte of handicaps je treffen. hoe vinden mensen in die situaties steun in 
hun geloof en levensbeschouwelijke traditie? gelukkig blijkt dan ook dat 
gezond-zijn niet hetzelfde is als een zinvol leven leiden. er is meer tussen 
hemel en aarde dan gezondheid.

in deze ‘Vrijzinnig’ wordt het thema gezondheid op verschillende manie-
ren belicht. etje Verhagen-Krikke bespreekt het nieuwe concept ‘positieve 
gezondheid’, waarbij zingeving een belangrijk element is. u vindt artike-
len over hedendaagse voedselvoorschriften, over dilemma’s in de medi-
sche zorg en over een anti-zelfhulpboek. over hoe de bijbelse job omgaat 
met zijn ellende en over hoe seculiere als patiënten dat doen met hun 
ziekte. 

Hetty Zock, gastredacteur
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Maar wat is ‘gezond zijn’ eigenlijk? 
tot een jaar of zes geleden werd algemeen de definitie 
van gezondheid van de wereldgezondheidsorganisatie 
van 1948 gehanteerd: je bent gezond als je je in een toe-
stand bevindt van volledig fysiek, geestelijk en sociaal 
welbevinden. alleen het ontbreken van ziekte is niet 
genoeg, je moet je situatie ook ervaren als helemaal in 
harmonie met hoe je het graag zou willen. het was toen 
baanbrekend dat er ook oog was voor sociale aspecten en 
niet alleen voor de medische kant van gezondheid. maar 
eigenlijk was deze definitie meer de aanduiding van een 
breed en hoog ideaal, dat helaas voor weinig mensen 
haalbaar is. want ook de economische situatie bepaalt 
mee of je gezond bent of niet. door de wereldwijde 
armoede zouden de meeste mensen dan nooit gezond 
genoemd kunnen worden.
en in ons deel van de wereld past de definitie ook niet 
goed: het zou betekenen dat je, geboren met een licha-
melijke afwijking, lijdend aan een chronische aandoening 
waar goed mee te leven valt of enigszins beperkt door 
ouderdomsklachten, je niet gezond kunt voelen. en dat 
je met een fit lichaam in een slechte sociale situatie dus 
een beperkte gezondheid hebt? Bovendien is er steeds 
meer diagnostiek mogelijk en komen voortdurend nieuwe 
behandelingen beschikbaar voor aandoeningen waar eer-
der ‘gewoon’ mee geleefd werd. dat is goed nieuws, maar 
word je daarmee ook meteen patiënt? 

Positieve gezondheid
de integratie van meer dan alleen somatische aspecten 
in het begrip gezondheid was van groot belang en een 
waardevolle toevoeging. en toch was de definitie dus 
aan herziening toe. machteld huber, arts en onderzoeker, 
werkt bij het louis Bolk instituut, dat wetenschappelijk 

onderzoek doet naar landbouw, voeding en gezondheid. 
zij heeft een aantal jaren geleden een voorzet gedaan en 
een nieuw begrip geïntroduceerd: positieve gezondheid. 
gezond zijn betekent in dit concept dat je het vermogen 
hebt om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
om te gaan en zoveel mogelijk zelf de regie te houden 
over hoe je dat doet. de kern is dat je je aan kunt passen 
aan veranderende omstandigheden van allerlei aard. dan 
komt het aan op veerkracht en flexibel reageren op wat 
zich aandient.

het gaat daarbij om zes factoren: mentaal welbevinden, 
dagelijks functioneren, zingeving, kwaliteit van leven, 
meedoen en lichaamsfuncties. de functies worden weer-
gegeven in een spinnenwebdiagram (zie afbeelding op 
p. 4), dat vervolgens de kapstok wordt voor een gesprek 
tussen degene die het ingevuld heeft en een zorgverlener. 
en heel belangrijk: het gaat steeds om wat de invuller zelf 
wil. dat is een behoorlijk revolutionaire verandering in de 
zorg. gebruikelijker was tot nu toe dat een professional 
beoordeelde waar de problemen zich voordeden, hoe die 
moesten worden aangepakt en opgelost. in het concept 
van positieve gezondheid bepaalt degene over wie het 
gaat waaraan gewerkt gaat worden en met welk streef-
doel. uit onderzoek blijkt dit soms tot heel andere conclu-
sies te leiden dan de zorgverlener had gedacht. 
een groot voordeel van deze benadering is dat de patiënt 
meer grip krijgt op het eigen leven en dat meer recht 
gedaan wordt aan die aspecten van het bestaan waar 
iemand het meest waarde aan hecht. de nadruk die er 
eerder vaak lag op alleen de behandeling via de medische 

gezondheid
Proost, op je gezondheid! We wensen het elkaar 

regelmatig toe. en niet zomaar: gezond zijn is een 

van de belangrijkste voorwaarden voor mensen 

om zich gelukkig te kunnen voelen. Uit een onder-

zoek van het CBs van 2017 (Kwaliteit van leven in 

nederland) blijkt dat gezondheid zelfs meer 

bepalend is dan inkomen bij het ervaren van geluk 

en tevredenheid. 

door Etje Verhagen

Paralympisch atlete Errichiello

‘ De kern is dat je je aan kunt  
passen aan veranderende omstan-
digheden van allerlei aard’
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somatische weg wordt verbreed naar andere levens-
gebieden die ook van waarde kunnen zijn bij ervaren van 
gezondheid. Vernieuwend is ook dat mensen zich aange-
sproken voelen in hun kracht: wat kun je hier mee, hoe 
kun je je aanpassen en je er zo goed mogelijk bij voelen? 
in plaats van het aansluiten bij de rol als patiënt: iemand 
die lijdt, die min of meer passief een behandeling moet 
ondergaan, die geen verstand van zaken heeft over wat 
voor hem of haar wezenlijk is. 

Het spinnenweb
de zes domeinen waarnaar gekeken wordt bij positieve 
gezondheid zijn de volgende: 
-  lichaamsfuncties: hoe fit ben je? slaap je goed?  

hoe gaat het met bewegen? 
-  mentaal welbevinden: hoe gaat het cognitief en  

emotioneel? heb je het gevoel regie te kunnen voeren 
over je leven? hoe groot is de veerkracht? 

-  spiritueel/existentiële dimensie: hoe kijk je naar de  
toekomst? wat zijn je doelen/idealen? ervaar je  
zingeving in je bestaan? Ben je dankbaar? 

-  dagelijks functioneren: kun je werken en is dat werk 
prettig? hoe goed kun je voor jezelf zorgen? hoe ga je 
om met (gebrek aan) geld en tijd? Kun je tijdig hulp 
vragen? 

-  meedoen: voel je je er bij horen? zijn er genoeg sociale 
contacten, ervaar je steun en kun je voor jou waarde-
volle dingen doen? Voel je je geaccepteerd? Betrokken 
bij de maatschappij? 

-  kwaliteit van leven: woon je naar tevredenheid?  
ervaar je geluk? Kun je genieten en voel je je in balans? 

het diagram komt tot stand door het invullen van een 
vragenlijst (zie https://mijnpositievegezondheid.nl/home/
watishet). het beeld is een momentopname. in het gesprek 
erover gaat het vooral om de lagere waardes en op welke 
domeinen iemand graag verbetering wil. later opnieuw 
invullen van de vragenlijst kan een beeld geven van de 
ontwikkelingen. 
hoewel er al vanuit meerdere hoeken kritisch commentaar 
gekomen is op het concept, kan het werken met het spin-
nenweb veel opleveren. juist omdat vragen gesteld worden 
die tot nu toe minder aan de orde kwamen. thema’s als 
zingeving, gerespecteerd worden, het hebben van doelen 
en idealen, de vraag naar veerkracht en het bewust kiezen 
voor bepaalde doelen, zijn een belangrijke toevoeging in 
de zorg. ze helpen bij het leveren van maatwerk: zorg  
aangepast aan het individu. 

Een voorbeeld hoe veerkracht kan werken
 olivier (48) lijdt aan de ziekte van Parkinson. hij gaat licha-
melijk snel achteruit. de diagnose komt vlak nadat hij een 
grote promotie heeft gemaakt op zijn werk. hij kan het niet 
volhouden en komt thuis te zitten. Bij het zoeken naar hoe 
nu verder stuit hij op een oude droom: het toegankelijk 
maken van een grote collectie lp’s. hij verbindt zich opnieuw 
met deze wens en voelt zich minder alleen maar ‘patiënt’. 
zijn kwaliteit van leven neemt zienderogen toe.

DAGELIJKS 
FUNCTIONEREN

MEEDOEN

KWALITEIT VAN LEVEN

ZINGEVING

MENTAAL 
WELBEVINDEN

LICHAAMSFUNCTIES

• Je gezond voelen
• Fitheid
• Klachten en pijn
• Slapen
• Eten
• Conditie
• Bewegen

• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

• Zinvol leven 
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

• Genieten
• Gelukkig zijn
• Lekker in je vel zitten
• Balans
• Je veilig voelen
• Hoe je woont
• Rondkomen met je geld

• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen 
• Erbij horen
• ZInvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf
• Je grenzen kennen
• Kennis van gezondheid
• Omgaan met tijd
• Omgaan met geld
• Kunnen werken
• Hulp kunnen vragen

www.mijnpositievegezondheid.nl | www.iph.nl ©Gespreksinstrument iPH – versie 1.0 

 
  
 
  

Op zaterdag 3 november vindt de jaarlijkse ontmoetingsdag 
van de VVP plaats, dit keer in Rotterdam. ‘s Ochtends verza-
melen we in de Arminiuskerk in het centrum van de stad. Dit 
is een van de grootste en bekendste remonstrantse kerken 
van ons land. Het vierkante gebouw met opvallende toren-
spits is een blikvanger in de stad. 

Hier beginnen we de dag met koffie en thee. Daarna zal de 
nieuwe voorzitter Alke Liebich de dag openen, gevolgd door 
een lezing over Peter Paul Rubens, één van de bekendste 
Zuid-Nederlandse schilders. Velen kennen hem met name van 
de schilderijen met daarop naakte vrouwen met een ‘rubens-
figuur’, maar de schilder is meer dan dat. Hij maakte ook veel 
religieuze kunst. 

nieuws

VAN ALLES WAT
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Vrijzinnig Delft verhuisd
De vrijzinnigen in Delft hebben afscheid 
genomen van de eeuwenoude Waalse 
Kerk. De eerste kerkdienst vond er 
plaats in 1573, de vrijzinnigen kerkten 
er vanaf 1972 en op 10 juni 2018 klonk 
er de laatste kerkdienst. Het gebouw 
wordt nu onderdeel van het Museum 
Prinsenhof. De vrijzinnigen wijken uit 
naar de lutherse kerk. 

Kerstbundel:  
‘Hemelse klanken’
Tijdens Kerst wordt er altijd veel gezon-
gen: in de kerk, onder de kerstboom. 
Daarom is het niet verwonderlijk dat de 
jaarlijkse kerstbundel van de VVP dit 
keer de titel ‘Hemelse klanken’ draagt. 
Verschillende schrijvers lieten hun 
gedachten hier over gaan, zoals Foekje 
Dijk, Hester Radstake, Klaas Douwes en 
Greta Huis. U kunt de bundel bestellen 
via het landelijke bureau. 

Vrijzinnig convent
Op maandag 1 en dinsdag 2 oktober 
hebben de voorgangers van de VVP en 
Vrijzinnigen Nederland (voorheen NPB) 
een gezamenlijk studieconvent. Het is 
de eerste keer dat dit samen gebeurt. 
Voorheen hadden beide groepen hun 
eigen studiedagen. Tijdens de twee-
daagse gaan de voorgangers zich ver-
diepen in taal: hoe kun je die gebruiken 
voor iets wat je eigenlijk niet onder 
woorden kunt brengen?

Etje Verhagen-Krikke (1954) is GZ-psycholoog en alg. geestelijk 

verzorger in Praktijk De Beken in Zwolle. Zij is gespecialiseerd in 

begeleiding bij ernstige ziektes en palliatieve zorg. 

www.debekenzwolle.nl

Na de lunch verplaatsen we ons naar museum Boijmans Van 
Beuningen dat tegenover de kerk ligt. Het museum heeft bij-
zondere stukken van Dali, Rembrandt en Bruegel, maar in 
november is er ook een expositie over Rubens te zien met ‘het 
grootste overzicht van Rubens’ olieverfschetsen dat in de afge-
lopen 65 jaar is getoond. In de olieverfschetsen is de briljante 
toets van de meester zelf altijd aanwezig, aldus het museum, 
waardoor je als bezoeker wordt meegenomen en onderge-
dompeld in zijn verhalen. Museum Boijmans Van Beuningen en 
het Museo Nacional del Prado in Madrid werkten samen om de 
mooiste werken bijeen te brengen. Ze tonen de hand van de 
meester in al zijn facetten en verraden zijn temperament: 
gretig, levendig, barok. Meer informatie volgt binnenkort, 
via de mail of op de website. 

Jaarlijkse ontmoetingsdag in het teken van Rubens

De triomf van 

de eucharistie, 

1625
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VVrijwel elke religie heeft haar voedselvoorschriften. joden 
hebben hun koshere eten, moslims hebben halal voed-
sel, hindoes eten in principe geen vlees en ga zo maar 
door. in een samenleving waarin de georganiseerde religie 
langzaam verdwijnt, zou je kunnen verwachten dat de 
voedselmarkt is vrijgegeven: dat je vanaf nu alles mag 
eten. dat er niet langer regels zijn waar je je aan hoort te 
houden. maar helaas. in ons land lijkt het wel alsof voed-
sel steeds belangrijker wordt. of beter gezegd: wat je wel 
en niet eet.

Suiker
misschien hebben de voedseldeskundigen van nu de rol 
van predikanten wel overgenomen. was het voorheen de 
dominee die vertelde hoe wij dienden te leven, nu predi-
ken voedselgoeroes een supergezonde levensstijl, met bij-
behorend levens- en eetpatroon. momenteel is dat: geen 
suikers. dit ‘zoete vergif’ is het nieuwe varkensvlees. 
enkele decennia geleden werd vet in de ban gedaan. dat 
zou ons dik maken en ons in het onheil storten. massaal 
gingen mensen vetarm leven. en bewegen, want de goe-
roes schreven ons voor om te joggen, fitnessen en meer 
te ploeteren in het zweet van... tja, wiens aanschijns? 
Voortschrijdend inzicht heeft er blijkbaar echter voor 
gezorgd dat we nu het werkelijke gezicht van de duivel 
echt kennen: niet vet, maar het zoete stofje dat overal 
aanwezig is, is het meest verderfelijke van alles. suiker 
is het vloekwoord van deze tijd. het probleem is dat het 
vrijwel overal in zit: in brood, yoghurt, drankjes... noem 
het maar op: bijna alles bevat suiker. soms weinig, soms 
extreem veel. ik ken inmiddels broodbeleggen die voor 
meer dan de helft uit suikers bestaan. waarom ik dat 
weet? omdat de religie van het voedsel ook mij in haar 

klauwen heeft. geregeld check ik in de supermarkt welke 
ingrediënten in het product zitten. ik probeer mijn kinde-
ren eten te geven dat voldoet aan de nieuwe eisen van de 
hedendaagse god die eten heet. 

Fitgirls
Bij mij valt het nog wel mee, maar er zijn steeds meer 
mensen die van eten en gezondheid een levensstijl 
maken. zij leven suikervrij, eten producten waar ik nog 
nooit van heb gehoord en sporten veel. fitgirls met hun 
zelf gepropageerde hypergezonde levensstijl hebben dui-
zenden volgers op instagram. het zijn misschien wel de 
predikers die ons land opnieuw kerstenen. er zijn vrijwel 
geen kinderfeestjes meer waar kinderen snoep krijgen. 
alles is verantwoord - ook voor de ouders. nu het kwade 
suiker bijna is overwonnen, richten de profeten zich op 
alcohol en de uitbanning daarvan. en daarna?

zijn we een beetje doorgeslagen? zoeken we door een 
gemis aan religie ons heil en houvast in het eten? is voed-
sel de nieuwe zwartekousenkerk die ons hele leven wil 
domineren? laten we ons vooral niet druk maken. ik ben 
opgegroeid met snoep, vet en alcohol. ik leef nog steeds 
en ben gezond. als je gewoon een beetje normaal doet 
met eten en het midden houdt tussen verhongering en 
bacchanaal zijn de goden ons vast wel goedgezind. 

door Erik Jan Tillema

als ik in de supermarkt langs het vriesvak met vlees 

loop, wil ik nog wel eens aan de bijbel denken. aan 

de voedselvoorschriften die de Israëlieten meekre-

gen: eet geen varkensvlees. Ze hadden het maar 

makkelijk, denk ik dan, want de voedselvoorschrif-

ten die de huidige samenleving heeft opgesteld, 

zijn eerlijk gezegd nog veel ingewikkelder. 

het Kwaad uit 
de suPermarKt

 

‘ Suiker is het vloekwoord  
van deze tijd’

‘   Geestelijken maken alles zinvol, 
daar zijn ze voor opgeleid’

Mmargreet de Vries-schot stelt dat de helende functie van 
het geloof ook in de spreekkamer van de arts aan de orde 
moet kunnen komen, omdat zingeving van belang is voor 
de ontwikkeling en de gezondheid van mensen. geloven 
maakt een mens compleet en is onmisbaar voor een 
gezond leven. Beide onderzoeken lijken me intelligent en 
zinnig en er is volgens mij geen reden om aan hun uit-
komst te twijfelen.

ik zou alleen willen aanvullen dat er ook ziekmakende 
godsdienst kan zijn. zo’n twintig jaar geleden trok aleid 
schilder nogal wat aandacht met haar boek ‘hulpeloos, 
maar schuldig’, waarin ze een verband legde tussen het 
mensbeeld van een gereformeerd geloof en depressie. 
ook als het gaat om inentingen of het pauselijke verbod 
op condoomgebruik is de invloed van godsdienst op de 
gezondheid niet per se positief.

twee jaar geleden schreef trudy dehue een boek ‘Betere 
mensen. over gezondheid als keuze of koopwaar’, waarin 
ze onze omgang met gezondheid ter discussie stelt. ze 
kritiseert de zogenaamde leefstijlpolitiek die ons dwingt 
om voortdurend te werken aan onszelf. gezondheid 
wordt niet tijdelijk onderbroken door ziekte, maar is een 
permanente norm geworden waarvoor we ons moeten 
inzetten. het is – zeg maar – zelf een soort godsdienst 
geworden.

het zijn belangwekkende opvattingen die tot nadenken 
stemmen of aanleiding geven tot nader onderzoek. en 
toch zou ik ook een paar voorzichtige opmerkingen wil-

len maken. ik kan me best voorstellen dat een religieuze 
houding goed is voor de gezondheid en ik kan me ook 
voorstellen dat het zo is vanwege zingeving. en toch moet 
je daarmee oppassen. ‘geestelijken maken alles zinvol, 
daar zijn ze voor opgeleid’ schrijft de filosoof caputo 
ergens en die opmerking is natuurlijk kritisch bedoeld. 
godsdienst en religie moeten niet worden gebruikt voor 
een ‘sinngebung des sinnlosen’. er zijn zinloze dingen – 
op alle terreinen en in alle facetten van het leven – en die 
moet je niet zinvol maken, daar is niemand mee geholpen.

Ons eigen perspectief
nu heb ik zelf een goede gezondheid die me nauwelijks 
iets in de weg legt. mijn perspectief op de wereld en het 
leven is daardoor natuurlijk mede bepaald en eenzijdig. 
als predikant ben ik wel vaak in gesprek geweest met 
mensen die ziek waren of hun gezondheid tijdelijk of 
blijvend kwijt waren. ik zou aan de hand daarvan geen 
theorieën durven geven over religie, gezondheid of zinge-
ving. ik zou me daar juist tegen verzetten. Bij een andere 
gezondheid komt een andere kijk op het leven en blijken 
‘waardevol’ en ‘zinloos’ soms heel anders te liggen dan 
daarvoor. dat ligt voor verschillende mensen altijd ver-
schillend en grote theorieën hebben grote waarde, maar 
kunnen dat niet vangen. waardevol lijkt me dan vooral, 
dat je onder woorden kunt brengen en kunt delen wat 
zinvol is of zinloos.

Voor geloof en gezondheid is de laatste tijd behoor-

lijk wat aandacht. joke van saanen en Hijme stoffels, 

beiden verbonden aan de VU, deden er tien jaar 

geleden onderzoek naar in de achterban van de eO. 

Ze concludeerden dat geloof in veel opzichten een 

positieve invloed heeft op gezondheid. rond die-

zelfde tijd schreef margreet de Vries-schot een boek 

‘geloven is gezond’ op basis van haar dissertatie. 

geloof en 
gezondheid

door Rick BenjaminsDe zieke vrouw, Jan Havicksz. Steen, ca 1663-1666
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TTerwijl in de Protestantse Kerk de dis-
cussie woedt over de mobiliteit van pre-
dikanten - in de meest ideale situatie 
verkast een predikant elke vier jaar - is 
Foekje Dijk al vijfentwintig jaar de ver-
trouwde voorganger van de VVP Assen. 
‘Met Foekje hebben we gekozen voor 
continuïteit’, legt voorzitter Johan Dijks 
uit. Bestuursleden komen en gaan, er 
vertrekken leden en er komen nieuwe 
bij, maar er is één constante factor. Vol 
enthousiasme en bevlogenheid zet 
Foekje zich al jaren in voor de gemeen-
schap, die zij zelf liefkozend ‘mijn klein 
kuddeke’ noemt. 

Een ander voordeel hiervan is dat 
Foekje de gemeenschap door en door 
kent. Ze is betrokken bij de leden, kent 
hun geschiedenis en zo ontstaat er een 
warme en intieme band. De dominee is 
niet degene die af en toe op bezoek 
komt, maar is een nabij iemand waar je 
even mee kunt whatsappen over 
bijvoorbeeld de gezondheid van je 
moeder. 
De vereniging is de predikant ook nog 
lang niet zat. Wim Postma is penning-
meester van de VVP en legt uit: ‘De 
manier waarop Foekje het geloof ter 
sprake kan brengen, in bijvoorbeeld de 
kerkdiensten, is heel belangrijk’. Wie de 
preken van Foekje kent - en tijdens haar 
lange carrière heeft zij in heel wat ver-
enigingen in het hele land gepreekt - 
weet wat Wim bedoelt. Ze speelt met 
taal en toch blijft het begrijpelijk. Ze 
preekt niet over de hoofden van men-

sen heen, maar neemt hen mee in haar 
verhaal. ‘Tsja, ik heb een eigen, theolo-
gische taal’, geeft Foekje toe. Het 
spreekt veel mensen aan. Met name 
personen die zijn opgegroeid in een 
gereformeerd milieu en daar op afge-
knapt zijn. De woorden van Foekje zijn 
voor hen dan vaak bevrijdend. Ze laten 
zien dat je ook op een andere manier 
kunt geloven. Dat geloof weet Foekje in 
slechts enkele woorden te omschrijven: 
‘Vrijzinnigen durven in een vraagteken 
te leven’. 

Klein maar actief
Maar Foekje is heel resoluut als ze zegt: 
‘Het draait niet alleen om de voorgan-
ger’. De VVP Assen is veel meer. Het is 
een kleine, hechte en enthousiaste club 
mensen. ‘De eerste keer dat ik hier bin-
nenkwam, voelde ik mij meteen zo wel-
kom’, vertelt Janny van den Poll, secreta-
ris van het bestuur. ‘De leden zijn ook 
erg betrokken op elkaar’, vult Betteke de 
Groot aan. Zij is de tweede penning-

meester van het bestuur. Vrijwel ieder-
een kent elkaar in de ongeveer honderd 
leden tellende vereniging. ‘De leden zijn 
ook zeer actief ’, gaat Johan door. ‘Velen 
zijn op leeftijd, maar iedereen zet zich 
wel op de een of andere manier in voor 
de vereniging’. ‘Iedereen doet iets naar 
eigen vermogen’, voegt Betteke er aan 
toe, ‘ik hoor andere mensen wel eens 
over ons zeggen dat we zo’n kleine, 
maar zeer actieve kerk zijn’. 

Voor elke editie van VrijZinnig gaat erik jan tillema op bezoek bij een 

plaatselijke vereniging en onderzoekt wat nu typisch vrijzinnig is. In 

deze aflevering de VVP assen, het kleine kuddeke.

Energiefabriek
Er gebeurt inderdaad veel. Eens in de 
twee weken is er een kerkdienst. Die 
vinden plaats in de doopsgezinde kerk 
in Assen. Enkele keren per jaar zijn er 
dan nog gezamenlijke diensten met de 
doopsgezinden en vier keer per jaar een 
gezamenlijke dienst met de protestant-
se gemeente. Veel samenwerking met 
de protestantse gemeente is er niet, 
maar er is een historische verbonden-
heid. Aan het begin van de vorige eeuw 
was de gemeente in Assen overwegend 
vrijzinnig en stond de vereniging mid-
den in de kerk. Het kerkelijke landschap 
veranderde echter en de vereniging 
bewoog zich naar de rand van de kerk 
om er uiteindelijk buiten te komen 
staan. Gelukkig zijn niet alle lijntjes 
doorgeknipt. De gezamenlijke diensten 
zijn daar een mooi voorbeeld van en 
daarnaast onderhoudt Foekje goed con-
tact met haar protestantse collega’s.

door  Erik Jan Tillema

Geloof en ontmoeting
     in assen

Foekje Dijk en Thijs Kwakernaak in gesprek over de ‘Winterreise’ van Schubert

‘ ’

plaatselijk

Inspiratieochtend met Marian van Caspel over de gouaches van Charlotte Salomon

‘ Dat geloof weet Foekje in slechts 
enkele woorden te omschrijven: 
Vrijzinnigen durven in een  
vraagteken te leven’

Er gebeurt bij de VVP Assen nog veel 
meer. Er zijn gesprekskringen, Vakantie 
Thuis Middagen in de zomer en inspire-
rende activiteiten zoals lezingen, alle-
maal georganiseerd door die actieve 
leden en gecoördineerd door Marian 
Dikken. Sinds kort is daar de 
Energiefabriek bijgekomen. Het is een 
initiatief van één van de leden die graag 
wilde dat de VVP meer mensen van bui-
ten zou aanspreken. Die doneerde 
10.000 euro waarmee de Energiefabriek 
als ‘brandstof voor de ziel’ aan de weg 
kan timmeren. Wim is daar actief bij 
betrokken. ‘Er zijn genoeg ideeën, de 
uitvoering daarvan is soms echter een 
probleem. Met onze kleine vereniging 
mis je soms de handjes’. Toch is het 
gelukt om in een jaar tijd veel te organi-
seren: een muzikale bijeenkomst in het 
theater met Stef Bos, een kunstavond 
met muziek van Schubert en op 15 sep-
tember een ontmoetingsdag voor alle 
vrijzinnigen uit Friesland, Groningen, 

Drenthe, Overijssel en Gelderland in 
Frederiksoord, één van de koloniën van 
Weldadigheid. De activiteiten trekken 
al veel mensen en dat stemt zeer posi-
tief. 

2022
Het lijkt de VVP Assen voor de wind te 
gaan. Toch zal er in de komende jaren 
wel iets gaan veranderen. Over vier jaar 
gaat Foekje met emeritaat en zal de 
voorganger waar de VVP zo sterk op 
bouwt, wegvallen. 
‘Natuurlijk maakt het ons kwetsbaar dat 
wij zo aan één persoon hangen’, zeg 
Wim, ‘maar daar kunnen wij mee leven’. 
2022 is natuurlijk nog ver, toch bereidt 
het bestuur zich er wel alvast op voor. 
Een opvolger van Foekje zal het zeker 
in het begin erg moeilijk krijgen. Foekje 
heeft namelijk zo’n onuitwisbare indruk 
achtergelaten, maar uiteindelijk is nie-
mand onvervangbaar....
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K

denken de anderen dan niet dat ik er niet was, of dat ik 
het niet leuk genoeg vond? hoor ik er wel bij als…? op 
zich vragen die bij de puberteit horen, maar elke minuut 
zo’n vraag is wel veel.
de culturele nadruk ligt toch al sterk op alles wat nú, 
op dit moment, leuk en flitsend is. de ene ‘kick’ wordt 
opgevolgd door een nog heftigere. de eerdere top-ervaring 
wordt meteen vervangen, is wegwerpcultuur geworden. 
en dan te bedenken dat de meesten van ons als kind al 
heel blij waren met een glaasje ranja bij de uitspanning-
met-speeltuin. 
ook in relaties heerst een wegwerpcultuur volgens de 
wachter. is er iets niet meer superromantisch? dan zoe-
ken we toch gewoon een andere relatie? Bevalt je neus je 
niet? dan ga je toch gewoon onder het mes? de gedachte 
dat niet alles en iedereen perfect is en kan zijn, is vaak 
ver te zoeken. hele televisieprogramma’s gaan over een 
‘extreme make-over’ of die nou van huis, tuin of eigen 
lichaam is.

Diagnose
Volgens de psychiatrische diagnostische criteria is er van 
een borderline stoornis sprake als iemand van negen ken-
merken er minimaal vijf vertoont. in zijn boek constateert 
de wachter dat die negen kenmerken allemaal voorko-
men in de huidige samenleving, in totaal wel 34 maal. 
dus de samenleving heeft een borderline stoornis. dat is 
ook op individueel niveau een veel gestelde diagnose – 
tsja, als de wereld om je heen zo is, zie dan maar eens 
‘normaal’ te blijven.

En dokter, wat is het medicijn? 
in zo’n brede diagnose – de hele samenleving is ziek – is 
het niet makkelijk iets te veranderen. het is belangrijk 
om je te realiseren dat een beetje ongelukkig zijn er in 
het leven gewoon bij hoort. de wachter ziet wel hoop-
volle tendensen, in kunst en cultuur, in kleinschalige 
initiatieven die hechting bevorderen. filosofisch zoekt hij 
aansluiting bij levinas: het gelaat van de ander doet een 
beroep op mijn verantwoordelijkheid. in de ‘kleine goed-
heid’ kan die verantwoordelijkheid voor de ander waar-
gemaakt worden. Klein, want altijd partieel, beperkt en 
fragmentarisch. maar concreet en uniek.

Klachten?
in zijn boek ‘Borderline times’ geeft dirk de wachter 
eigenlijk cultuurkritiek. zo is er een enorm spanningsveld 
tussen de grote eenzaamheid van veel mensen aan de ene 
kant en de overmaat aan contacten op sociale media aan 
de andere kant. Voor een deel vervangen de laatste de 
eerste, maar echte contacten zijn niet helemaal te vervan-
gen, zoals de wachter bij online rouwgroepen aantekent 
‘een knuffel kan niet via internet’. en de sociale media 
geven hun eigen druk: als je even niet reageert, ‘ben’ je er 
ook niet meer voor de anderen. het is hard werken, al die 
sociale (of asociale) media: welke foto is mooi genoeg om 
te plaatsen, moet ik ‘m nog een beetje aanpassen, zodat 
je dat éne puistje niet ziet? en als je geen foto plaatst: 

Op een verkeerslicht, waar ik vaak langs fiets, zit een 

sticker van Urban religion geplakt: ‘Zeg de fietser 

naast je goedendag’. Dat leek me een aardig idee, 

maar ik zag al snel dat dat niet ging lukken: de fietser 

naast me had, zoals zovelen, een koptelefoontje in: 

die zou mij niet horen, leefde in een eigen wereld. Dit 

is volgens de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter een 

voorbeeld van de ziekte, waaraan onze wereld lijdt.

door  Annemieke van der Veen

 uitgelicht

een druKKe, 
zieKe wereld

interview

‘ De gedachte dat niet alles  
en iedereen perfect kan zijn, 
is vaak ver te zoeken’

‘ We kunnen niet meer beter 
maken, maar wel de omstan-
digheden verbeteren’

Aals eerste vraag ik cisca: Kun je als hulpverlener men-
sen helpen om te gaan met het verlies van gezondheid? 
ze vertelt: ‘michael murphy, een palliatieve arts geeft 
wereldwijd lezingen over hoe mensen in de zorg weer tot 
het besef moeten komen dat ze heel veel kunnen doen 
als er niets meer te doen valt. we kunnen niet meer beter 
maken, maar wel de omstandigheden verbeteren. dat is 
de kern: begeleiden, luisteren en goed communiceren’.

Gezond ziek zijn
cisca werkt sinds 1976 in de zorg. ‘ik ben anders gaan 
kijken naar ziekte. wie heel ziek is, kan heel gezond zijn. 
ik ben trots op mijn groep als-ers. zij zijn vechters. ook 
al kunnen ze niets meer, ze gaan door tot het uiterste. 
dat vind ik gezonder dan de boosheid en het verzet die ik 
soms bij minder zieke mensen zie. zodra mensen ruimte 
krijgen om zich te uiten en zich gezien weten, neemt de 
boosheid meestal af.’

‘werk je ook met lotgenoten?’ vraag ik. enthousiast ver-
telt ze over myotone dystrofie patiënten. ‘ze zijn vaak 
jong en hebben grote beperkingen, maar door contact, 
ook via sociale media vinden ze (h)erkenning. iedere 
patiënt gaat anders met zijn/haar ziekte om. Veel heb ik 
aan de presentiebenadering van andries Baart 2. daarvan 
leer ik dat je uit moet gaan van waar de patiënt zelf staat 
in zijn ziekteproces.’

op mijn vraag: ‘je maakt vaak mee dat mensen sterven, 
krijgt het leven daardoor voor jou meer zin?’ antwoordt 
cisca: ‘ik besef dat er misschien geen straks meer is, ik 
leef meer in het nu en geniet intenser. sterven meema-
ken is voor mij zingevend gebleken. ook mijn pastorale 
ervaring kan ik goed inzetten. tegelijk ben ik niet min-
der bang voor het moment dat ik zelf afscheid zal moet 
nemen van mijn geliefden. een jonge vrouw die ging ster-
ven, zei: “ik had zo graag beter willen worden, maar ik 
word het niet. dit is dus de enige weg die ik kan lopen”. 
dat is heftig, dan denk ik weleens: ik hoef niet meer, ik 
heb er even genoeg van. maar de andere kant: het einde-
loos rekken van lijden, vind ik net zo moeilijk. waarom 
moet een als-patiënt, die op sterven na dood is, nog een 
peg-sonde 3 krijgen? wij stellen deze vraag steeds vaker 
en durven die ook aan de patiënt te vragen – is dit het 
goede? familieleden vinden het onverdraaglijk als iemand 
doodgaat zonder eten, terwijl versterven juist het meest 
natuurlijke proces van sterven is.’

De dood als vriend
ik confronteer cisca met de uitspraak: ‘de dood is niet de 
vijand van het leven, maar de horizon en maakt er daar-
om deel van uit.’ cisca knikt. ‘zo voel ik dat helemaal. 
als leven lijden is geworden, is de dood de vriend waar 
mensen op wachten. ik maak dat telkens mee: als de dag 
daar is waarop de euthanasie plaats zal vinden, wordt de 
dood als een vriend binnengehaald. mensen kunnen zo 
uitzien naar de dood. dat intrigeert me.’

Cisca Peters werkt als verpleegkundig consulente 

voor mensen met spierziekten, voornamelijk aLs 1  

en als consulent euthanasie bij de levenseinde 

kliniek. Iedere maand is zij betrokken bij het overlij-

den van gemiddeld twee mensen. 

de dood is de horizon 
Van het leVen

interview met Cisca Peters  door Annemike van der Meiden

1 ALS is een dodelijke spierziekte
2 Andries Baart, Theorie van de presentie, uitgeverij Boom 2004
3 Via een peg-sonde kan voeding via de buikwand ingebracht worden
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overdenking 

volstaat niet meer. de schrijvers kantelen het beeld. een 
stem uit een storm (hfdst 38). Verbaal vertoon. dat maar 
blijft terugverwijzen naar de grondtoon van de schep-
pingsmythe: volheid van leven voor allen. Prachtig, poë-
tisch. maar is dat een antwoord? dat is maar de vraag. 
nog eens kantelt het beeld. naar een langzaam dagend 
perspectief: een god die de rechtsgeldigheid van jobs vra-
gen/spreken erkent. met als intrigerend hoogtepunt die 
dubbele vergoeding die job krijgt. dat betekende in de 
joodse rechtspraak van toen namelijk een schuldbekente-
nis. en hoewel ik niet zou weten hoe je ooit verloren lief-
sten moet ‘vergoeden’, de erkenning van de terechte vra-
gen en impliciete schuld kan van grote waarde zijn. denk 
maar aan de nabestaanden van de mh-17 passagiers.

heb je hier wat aan? ‘je wilt niet weten, dominee…’ er 
bestaat geen ‘antwoord’ op een dergelijke worsteling. de 
parabel van job bepaalt ons bij onze omgang met onszelf 
en elkaar in groot lijden. leert ons die worsteling niet toe te 
dekken, noch religieus noch anderszins. god niet in te vul-
len. maar ons erkend te weten. in de leegte van de stilte. 

‘ Job kan niks meer met de 
vrome prietpraat’

door Ineke de Feijter

‘je wil niet weten dominee’, zei de man die veel verlies en 

lijden gekend had in zijn leven, toen ik hem opzocht. ‘je wil 

niet weten hoe ik heb gebeden. gesmeekt heb ik op mijn 

knieën. Voor haar. er kwam niks. niks!’

joBstijding

Iineens slaat de bliksem in je leven in. Verlies je je werk. 
gebeurt dat ongeluk. overkomt je kind of kleinkind het 
allerergste. of krijg je die diagnose. Valt de grond onder 
je bestaan weg. als het je overkomt, dan komen als van-
zelf de grote vragen. naar de zin van het leven, naar het 
waarom. of er iemand of iets verantwoordelijk gehouden 
kan worden. wat je in zulke situaties al dan niet hebt aan 
verklaringen, geloof, god, mensen om je heen. 

Job
de parabel van job zet zulke vragen op scherp. tijdloze 
wereldliteratuur. een mythisch verhaal dat begint als een 
sprookje. er was eens een man…  ‘en ze leefden nog 
lang en gelukkig’ verwacht je bijna automatisch aan het 
einde. maar is dat werkelijk zo? het is een bizar verhaal, 
dat schuurt en wringt. en steeds met onze verwachtingen 
speelt. alsof er telkens een ander beeld oplicht. zoals 
licht aan het strand land en zee steeds anders kan doen 
oplichten. 

Wisselende lichtinval
het eerste licht op job toont een mens die stevig gewor-
teld is in het (toen courante) geloof dat vroomheid voor-
spoed brengt. een modelgelovige. Bijna bovenmenselijk. 
zelfs als zijn kinderen omkomen, komt er geen vloek over 
zijn lippen. maar dit gewoontegeloof, inclusief bijbeho-
rend godsbeeld geeft uiteindelijk geen antwoord op de 
woede, de onmacht, het isolement, het waarom. job kan 
niks meer met de vrome prietpraat waarmee alles wordt 
recht gepraat. 

de lichtinval op god intrigeert. de auteurs van dit verhaal 
worstelen in hun compositie met goden/godsbeelden, de 
overgang van veelgodendom naar monotheïsme. dat de 
vraag naar het kwaad buitengewoon op scherp zette. het 
eerste beeld is van een heer van stand. die in zijn hemel 
visite ontvangt, als een zeus op de olympus. en zich 
laat verleiden tot een misdadige weddenschap. met als 
inzet een goed mens. deze karikatuur kan niet waar zijn, 

Job, hout, ca. 1600 (maker onbekend; toeschrijving El Greco), 

collectie Stichting Hannema-de Stuers Fundatie

          

cultuur

Transformatie

Ik zwierf
langs de rivier de Styx,
belaagd door duizend goden,
ik stierf
er duizend doden.

Pas toen
ik naar de overkant zou varen
zag ik hoe groen
en bloesemrijk zijn oevers waren,

hoe stil
het water was,
hoe zacht het gras.

Ik ben teruggekeerd
voor altijd ongedeerd.

Wim Jansen, uit de bundel  
‘Zingen aan de Styx’
www.wimjansen.nu

KUNST, FILM EN BOEKEN 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Litteken II 

ik werd een schooldag te lang
de schriele schaduw 
van mijn eigen gang

ik werd een wijzer die verschoof
ik werd een ziekte, ongeloof
een lichaampje dat was gestrand
op wetenschap, een koude hand

ik werd de dood
ik werd één brok weerloos
ademnood

er is bezoek gekomen
iets schoot mijn eenzaamheid te binnen
de winst van aandacht
een schamel overwinnen
de vrije val van het verdriet
werd mij ontnomen

Annemike van der Meiden, 
uit de cyclus Litteken, over de ontdekking 
van haar diabetes op 18 januari 1971

Terugkeer van de 
verloren ziel

Ik was gemaakt van stilte
mijn ziel ging immers heen.
En toen ze uit mij wegtrok
kwam in haar plaats een steen

Mijn ziel heeft mij verlaten
ze kon zoveel niet aan.
Ik voelde mij bevriezen
en heb haar laten gaan.

Maar als bevroren handen
- je voelde ze niet meer – 
die langzaam warmer worden
doet nu mijn wezen zeer.

Want als de ziel weer thuiskomt
ontstaat het echte zijn.
En bij het warmer worden
is er opeens die pijn.

Ik was gemaakt van stilte,
mijn ziel liet mij alleen.
Maar nu ze in mij terug is
ontdooi ik. En ik ween.

Evelijne Swinkels, uit de bundel 
‘Als mijn piano wil ik zingen’
www.swinkelsadvies.nl

‘De veerman Charon nadert’, Gravure van Gustave Doré 
Charon brengt de overledenen met zijn veerboot over de mythische rivier de Styx naar 
het aan de overkant liggende dodenrijk.

Mantelzorger

God
draag mij
op je rug
maar laat
je ezel
thuis

Wytze Brandsma, 
uit de bundel 
‘De naakte waarheid’, 
2018

Dr. Ineke de Feijter is communicatiewetenschapper en theoloog, 

en als predikant werkzaam in de Koorkerk te Middelburg
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D

boekbespreking

dat er zo’n enorme markt bestaat voor zelfhulpboeken, 
maakt me echter op voorhand sceptisch. als zelfhulpboe-
ken daadwerkelijk hielpen, dan zou een handvol titels 
toch al volstaan? het succes maakt mij niettemin erg 
nieuwsgierig. Voor dit themanummer over gezondheid 
heb ik mij daarom aan een van de bestverkochte zelfhulp-
boeken van dit moment gewaagd: ‘the subtle art of not 
giving a fuck’ van mark manson. in het nederlands is 
deze opmerkelijke titel ietwat halfbakken vertaald als ‘de 
edele kunst van not giving a fuck’. merkwaardig genoeg 
prijst dit zelfhulpboek zichzelf aan als een boek voor zelf-
hulphaters. mark manson gaat lijnrecht in tegen de vele 
stokpaardjes van zelfhulpboeken. zijn boek staat vol tegen-
draadse adviezen en stellingen: geluk is een probleem, 
emoties zijn overgewaardeerd, je bent niet bijzonder, doe 
geen moeite, wees niet zeker van jezelf, faal, word vrij 
door je te committeren. manson brengt een ontnuchteren-
de boodschap. juist daardoor wordt het boek volgens mij 
zo veel verkocht, met name onder zogeheten millennials – 
de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000.

de afgelopen jaren is het aantal psychische klachten 
en burn-outklachten onder millennials sterk gestegen. 
Veelgenoemde oorzaken van deze stijging zijn een combina-
tie van keuzestress, prestatiedrang, het constant jezelf verge-
lijken met anderen en een gebrek aan rust. de smartphone 
en sociale media spelen hierbij mogelijk een grote rol, mede 
doordat zij een té positief beeld van de wereld scheppen. 
de kracht van mark mansons boek is dat het probeert af te 
rekenen met onrealistische verwachtingspatronen en perfec-
tionisme. met andere woorden: het probeert de lezer (weer) 
met beide benen op de grond te zetten.

een van de zelfhulpboodschappen waar manson het 
meest tegenaan schopt, is de raad om altijd positief in 
het leven te staan. als je maar positief blijft denken, dan 
kun je bergen verzetten. dat is nonsens, meent manson. 
negatieve emoties zijn volgens hem essentieel voor onze 
mentale gezondheid. er gebeuren nu eenmaal nare en 
slechte dingen in het leven, waarover we ons ongelukkig 
voelen. en daar is niets mis mee. wie zichzelf dwingt 
altijd maar positief te blijven, negeert een wezenlijk deel 
van ons bestaan. het constant nastreven van positivi-
teit is op zichzelf iets negatiefs. want hoe harder je iets 
nastreeft – bijvoorbeeld geluk, geld of liefde – hoe meer 
je er met je neus op wordt gedrukt dat je dat mist. wie 
heel graag rijker wil worden, voelt zich arm. Paradoxaal 

genoeg is het accepteren van negatieve ervaringen juist 
iets positiefs. alles wat werkelijk betekenisvol is in ons 
leven, gaat gepaard met negatieve ervaringen. dezelfde 
gedachte klinkt door in de nederlandse uitdrukking dat 
iets de moeite waard is. liefde, geluk en succes zijn pas 
mogelijk wanneer we ons openstellen voor kwetsbaar-
heid, onzekerheid, angst, pijn en falen. 

Bijster origineel zijn 
de ideeën van mark 
manson niet, maar 
hij weet het fris en 
met humor te ver-
woorden. zonder 
al te veel moeite 
lees je ‘the subtle 
art of not giving 
a fuck’ uit en dat 
lijkt me toch een 
sine qua non voor 
een geslaagd zelf-
hulpboek.

Wie een doorsnee boekhandel bezoekt, ziet ze rijen-

lang op de plank staan: zelfhulpboeken. Ze hebben 

veelbelovende titels als ‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 

stappen’, ‘De logica van geluk’ of ‘nooit meer te druk’. 

Flink wat zelfhulpboeken groeien tegenwoordig uit 

tot bestsellers. Kennelijk voorzien ze in een behoefte. 

door Klaas Douwes

het succes Van het 
zelfhulPBoeK

‘  Alles wat werkelijk betekenisvol  
is in ons leven, gaat gepaard  
met negatieve ervaringen’

‘ Opnieuw beginnen is  
handiger’

overweging 

Oouderdom en jeugd, voortplanting en dood zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. het leven herstelt fouten 
en probeert nieuwe mogelijkheden uit door middel van 
een slim optimalisatieprogramma. slijtage is onontkoom-
baar, maar we kunnen tegen een stootje. toch is het 
blijven oplappen van slijtplekken op zeker moment niet 
meer lucratief. opnieuw beginnen is handiger. het leven 
gebruikt daarbij eenvoudige grondstoffen en recyclet die 
voortdurend. maar ons zelfbewustzijn dreigt zand in die 
machine te gooien: we hebben moeite een toekomst te 
accepteren waar we zelf geen deel van zullen uitmaken.

Het medische dilemma
de opbloei van de medische wetenschap heeft een para-
doxale consequentie. het is natuurlijk prachtig dat we in 
staat zijn om allerlei gebreken te genezen of te voorko-
men, die vroeger fataal waren. maar we houden op die 
manier eventuele ‘zwakke’ genen wèl in stand. toch, wie 
zou durven beweren dat de daling van kindersterfte en de 
stijging van de gemiddelde levensverwachting geen groot 
goed zijn? inmiddels hebben we begrepen dat dat reper-
cussies heeft voor ons voortplantingsgedrag. tegelijkertijd 
is de waarde van het individu in hoger aanzien komen te 
staan, wat zich bijvoorbeeld weerspiegelt in de band tus-
sen (groot)ouders en (klein)kinderen. je kunt natuurlijk 
moeilijk beweren dat daar iets mee mis is. en toch…

Doorslaand succes
Vandaag de dag is het in bepaalde medische kringen bon 
ton om te streven naar een steeds verdere verlenging van 
onze levensduur, liefst zelfs voor eeuwig. waarschijnlijk 
gaan we het nog wel meemaken: een tienjaarlijkse 
upgrade die van tachtig het nieuwe zestig maakt, of van 
veertig het nieuwe dertig. ik zal niet beweren dat het niet 
kan, dat 130 geen haalbaar normaal is, maar móét het 
daarom dan ook? ach ja, er hoort natuurlijk bij dat de 
kwaliteit van dit verlengde leven optimaal zal zijn. oma 
mag gewoon mee in de ballenbak en op de trampoline. 
en toch…

we doen, terecht, alles aan preventie. we gaan netjes elk 
halfjaar naar de tandarts. we laten ons vruchtwater en 
onze ontlasting screenen. we eten gezond en gevarieerd 
en bouwen zo een goede weerstand op. we vaccineren 
onze kinderen tegen de grootste (en van lieverlee ook 
minder grote) gevaren. we hebben allerlei kwaad al defi-
nitief uitgeroeid. en toch…

Tel uw zegeningen
in zijn boek ‘sapiens’ waarschuwt harari dat onsterfelijk-
heid tot nieuwe ontevredenheid kan leiden; allereerst bij 
mensen die zich straks de wonderbehandelingen finan-
cieel niet kunnen veroorloven, maar ook, of juist, bij 
degenen die dat wel kunnen. zij zouden reden hebben tot 
grote zorg om risico’s als een verkeersongeluk, een ter-
roristische aanslag. laat staan het verlies van een partner 
of kind… 
Paul witteman zei ooit in een interview: ‘ik verwerp de 
dood’. het zou consequent zijn om dan ook de voortplan-
ting te verwerpen, de keerzijde van die ene medaille die 
het leven uitmaakt. ik denk dat dat utopische, onbegrens-
de individuele leven de tijd stil zou zetten in een dodelijk 
saai permanent heden. dan maar liever…

‘Het is hier een sterffabriek, waar het einde van 

het leven zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Iedere 

ochtend na het wassen krijgen de bewoners een 

batterij pillen die hun einde moet rekken. Heel 

onlogisch; in de natuur word je rücksichtslos 

afgedankt als je niet meer nodig bent.’ 1 

lang 
zullen 

we 
leVen?

door Wim Wattel
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1 Arthur Umbgrove in ‘De Hartslag van de Aarde’ (2008)



16 VrijZinnig

  
   

  column  inhoud

2
redactioneel
lang zullen we leven!

3
reflectie
gezondheid
door Etje Verhagen

5
Van alles wat
nieuws uit de vereniging

6
reflectie
het kwaad uit de supermarkt
door Erik Jan Tillema

7
reflectie
geloof en gezondheid
door Rick Benjamins

8
PlaatselijK
geloof en ontmoeting in assen
door Erik Jan Tillema

10
uitgelicht
een drukke, zieke wereld
door Annemieke van der Veen

11
interView
met cisca Peters
door Annemike van der Meiden

12
oVerdenKing
jobstijding
door Ineke de Feijter

13
cultuur
Kunst, films en boeken

14
BoeKBesPreKing
het succes van het zelfhulpboek
door Klaas Douwes

15
oVerweging
lang zullen we leven?
door Wim Wattel

16
column
Breekbaar
door Foekje Dijk

het volgende nummer heeft als 
thema ‘tradities’

Hhet kan zomaar toeslaan. zo sta je nog de heg te snoeien of de afwas te 
doen, en het volgende moment vloeien alle krachten weg en treedt let-
terlijk en figuurlijk verlamming in. het kan iedereen overkomen, behalve 
jezelf. totdat … het je zelf treft. hoe breekbaar is een mens. Vaak staan 
we er niet bij stil, want ja, alles functioneert heel vanzelfsprekend en 
naar behoren. de voeten dragen je onbewust naar de winkel om bood-
schappen te doen, de handen bewegen zich automatisch bij het typen van 
een column, het hoofd is ondertussen bezig met wat er straks op tafel 
moet komen te staan. onze hersenen zijn perfecte regelaars, totdat … 
het overviel hem, in de kracht van zijn leven. hij plantte voorjaarsbollen 
in zijn tuin, verheugde zich op het nieuw ontluikende leven, en viel 
plotseling neer. herseninfarct. hoe kwetsbaar is een kostbaar mens. 

Bij dit beeld schiet me plotseling het gedicht van theoloog en publicist 
okke jager te binnen, waarin hij schrijft: Verraadt ons aller angst zich 
niet / in wie het leven weerloos liet?/ De glasglans stemt de blazer mild./ 
De kaarsvlam vormt de hand tot schild./ De krokus wijst beton zijn grens./
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
een prachtig gedicht, waarin alle breekbaarheid én tegelijkertijd in die 
kwetsbaarheid de immense kracht van een mens benoemd wordt. het is 
de ondertoon van het hele gedicht, dat spreekt van een ondefinieerbare 
angst, om een lief te verliezen in de weerloosheid van het bestaan. maar 
het zegt ook iets over de teerheid van een kaarsvlammetje, dat de sterke 
hand verleidt om zich om te vormen tot een behoedzaam schild. en wat 
te denken van die voorjaarsbloem bij uitstek, de krokus, dat hele teer-
ontloken bolletje, sterker dan het hardste beton. het breekt door alles 
heen.

hij plantte voorjaarsbollen in zijn tuin. nu zit hij weerloos in zijn stoel 
naast het ziekenhuisbed. een onzekere toekomst voor zich, met het tere 
plantje van hoop op herstel in zijn hart. hun geliefden houden hem en 
zijn lief, als in een helend gebaar, vast. meer valt er niet te doen. toch is 
dat juist veel: het is een bijzonder getuigenis van geloof, hoop en liefde. 
en, om met liselore gerritsen te spreken, de meeste van deze is de hoop. 
hoop, op geloof in de liefde.

Foekje Dijk

BreeKBaar


