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in dit nummer onder meer:

Waar denkt u aan bij het thema ‘geest en lichaam’? 
De geestelijke gezondheidszorg is een toegepaste 
wetenschap die zich met de psychische gezondheid van 
mensen bezighoudt, in de vorm van onderzoek, studie en 
toepassing van de kennis om de geestelijke gezondheid 
en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of 
te herstellen en psychische problemen te voorkomen’. 
Een breed gebied waarover iedereen denkt te kunnen 
meepraten, al is het maar doordat in vrijwel ieders 
omgeving wel mensen in de war, gestoord, psychotisch, 
manisch zijn of minstens onder behandeling van een 
psychiater staan. De verhalen die in de geestelijke 
gezondheidszorg verteld worden zijn vaak ingrijpend 
en schokkend. Zij gaan over mensen die in de verdruk-
king zijn geraakt. Lees het interview met Jim van Os, 
een toonaangevende psychiater, over de problemen om 
het onzegbare onder woorden te brengen. ‘Het brein is 
ontwikkeld, gewired, om liefde, sympathie te ontvangen. 
Als er iets totaal anders met de persoon gebeurt, is het 
brein daar niet op ingericht’. Praten moet helpen dit 
onder ogen te zien. ‘.. het narratief van iemands leven, 
het reflecterend verbanden zien en leggen’, staat ergens 
in dit artikel. Wat is een liefdevolle en deskundige bege-
leiding dan belangrijk…
Of dementie. Het aantal mensen met dementie, thans 
ca. 270.000, zal in de komende decennia verdubbelen 
door de toenemende vergrijzing. ‘Ik vind dat we demente 
personen niet te snel wilsonbekwaam moeten verklaren. 

Hun wilsuiting is ook een beslissing. Dat moeten wij 
zoveel mogelijk respecteren’, zegt psycho-geriater Frans 
Hoogeveen in een ander artikel. Op de grens tussen geest 
en lichaam ligt het vraagstuk van abortus. Dat er proble-
men kunnen optreden is wel duidelijk voor wie het artikel 
van de gynaecoloog Otto Bleker leest. Hij schrijft ‘Preventie 
van seks gerelateerde problemen door... adequate en laag-
drempelige hulpverlening verdient daarom alle steun… 
We kunnen slachtoffers helpen door onze oren en ogen 
niet te sluiten voor deze schrijnende wantoestanden. 
Onze houding zal mede bepalen of slachtoffers zich 
 durven te uiten en hulp durven vragen’.
De confrontatie met deze hulpvraag behoort tot de dage-
lijkse zorgen van een geestelijk verzorger. ‘Ik probeer de 
ander te ondersteunen bij het geven van een betekenis 
aan wat hem of haar overkomt. Juist als iemand ziek is 
geworden komen vragen naar boven als: Waarom nu juist 
ik?’, zegt ziekenhuispredikant Florus Kruyne. 
Binnen de psychiatrie leeft een discussie over wat er 
meer helpt: praten of medicaliseren. De meningen zijn 
verdeeld. Uit de artikelen in dit nummer blijkt in ieder 
geval dat praten voor sommigen een begin van een stukje 
van een deel van een oplossing kan bieden. •
Carla Bierlaagh
Hoofdredacteur AdRem

Het volgende nummer van AdRem verschijnt op 6 juli 2010. 
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agenda

Hallelujah Europe! Hoe het was...

•   Keiland vakantieweek
Keiland is een mix van kunstzinnige workshops, 
gebedsvieringen, elkaar ontmoeten en genieten van 
Terschelling. Keiland speelt zich af van zondag 1 t/m 
zaterdag 7 augustus op natuurkampeerterrein Swart-
duin. Thema: ‘Adem de Wind’. Organisatie Stichting 
KURK (Kunst in de Kerk). Kijk op www.keiland.net of 
mail naar info@keiland.net

•  Oratie Johan Goud en voorafgaand symposium 
Plaats en datum: het Academiegebouw van de Utrechtse 
Universiteit (Domplein) op 7 september 2010, 
10.30 - 17.00 uur. Thema: ‘De wereld als poppenkast: 
levens beschouwelijke aspecten van het werk van Arnon 
Grunberg’. Sprekers zijn naast Arnon Grunberg zelf, 
de neerlandici en theologen Erik Borgman (UvT), Geert 
Buelens (UU), Jaap Goedegebuure (UL), Thomas Vaes-
sens (UvA), Johan Goud (UU), die om 16.15 uur zijn 
inaugurele rede als hoogleraar ‘Religie en zingeving 
in literatuur en kunst’ uitspreekt. Een preciezere be-
schrijving van het programma staat in de Agenda van de 
faculteit Geesteswetenschappen: http://www.uu.nl/NL/
faculteiten/geesteswetenschappen/Actueel/ Agenda/
Pages/20100907-wereldalspoppenkast.aspx Opgave is 
gewenst via m.vandergraaff@students.uu.nl.

•  Per 1 juni begint drs. Martijn Junte als voorganger in de 
gemeente Eindhoven. Dat betekent dat er een vacature 
is ontstaan in de gemeente Waddinxveen. Ook in de 
gemeente Naarden-Bussum wordt naar een nieuwe voor-
ganger gezocht. Ds. Foeke Knoppers heeft per september 
een beroep aanvaard van de gemeente Twente. Op de 
website www.remonstranten.org vindt u informatie over 
beide vacatures.

•  Op 13 juni 2010 viert de gemeente Doesburg haar 125-
jarig bestaan met een feestelijk programma in de An to-
niuskapel/Gasthuiskerk.

•  Dr. Anne Claar Thomasson-Rosingh heeft aan de univer-
siteit van Manchester haar proefschrift afgerond: Walls 
into Bridges. An Interplay between Feminist Theology 
and Basil of Caesarea’s De Spirito Sancto.

•  De bekende Nijmeegse kerkhistoricus Peter Nissen is 
vriend geworden van de doopsgezind-remonstrantse 
 gemeente in Nijmegen.  
Op zijn website www.peternissen.nl  leest u hoe hij tot 
die stap is gekomen.

Nog nooit heb ik zoveel reacties ontvangen op een kerkdienst. De dagen na de songfestivaldienst 
begint mijn dag met het beantwoorden van mailtjes van bezoekers aan deze kerkdienst. Toege
geven: er klonk een enkel negatief geluid op het initiatief voor en na het experiment van deze 
dienst. Maar wat voor de één de waan van de dag is waar we als kerk niet aan moeten toegeven, 
blijkt voor een ander het moment van zijn leven te zijn waar al jaren naar werd uitgezien.  

personalia

Ook heb ik nog nooit meegemaakt dat een kerkdienst 
waar ik bij betrokken ben op Twitter, websites en blogs 
even de ‘talk of the town’ is. In positieve zin wel te ver-
staan: ‘Eindelijk komt een kerk op een positieve wijze in 
het nieuws. Voor wie het niet heeft meegemaakt: op de 
website www.hallelujah-europe.eu staan links naar reac-
ties in diverse media. Schepper en Co - radio heeft een 
impressie gemaakt van de dienst die is te beluisteren en 
de hele dienst is via de website te beluisteren. Ook staan 
er filmpjes op de site die een goede indruk geven. Wat ik 
zelf het meest bijzondere vond? Ik was blij met onze spe-
ciale gasten, o.a. Marije Cornelissen (Europarlementariër 
Groen Links), Henk Krol (Gaykrant), bestuur en directie 
COC en Ineke Bakker (Oikos).  Maar het meest bijzonder 
voor mij was dat mensen die al lang waren afgehaakt, 
weer eens in de kerk kwamen. Een bezoeker aan de kerk-
dienst twitterde na afloop: ‘het songfestival zal voor mij na 
de songfestivalkerkdienst nooit meer hetzelfde zijn’.    •
Tom Mikkers
Algemeen secretaris Het songfestival zal nooit meer hetzelfde zijn...
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‘Als verhaal heel indrukwekkend’, vindt Jim van Os. ‘Je 
neemt het tot je en het raakt je. Een ongelooflijke hoeveel-
heid lijden is langs een hele lange omweg een verhaal 
geworden. Degene die het geschreven heeft is iemand die 
een ontzettend grote inspanning heeft moeten doen om 
dit vóór zich te krijgen en om woorden te vinden bij de 
beelden. We noemen dit het narratief van iemands leven, 
het reflecterend verbanden zien en leggen. Ervarings-
deskundigen kunnen, bij stukjes en beetjes en met veel 
moeite, over de tijd heen dingen een plek geven. Hulp-
verleners kunnen hen helpen om de stukjes met elkaar 
in verband te brengen en te komen tot een narratief. Een 
levensverhaal waarin het allerergste lijden een plek heeft 
gekregen zodat je anderen duidelijk kunt maken wat het 
met je heeft gedaan. 
Iemand die als kind misbruikt is, zoals de vrouw in dit 
verhaal, kan dat als puber niet op een samenhangende 
manier vertellen. Zo iemand zit in de puberteit in een 
directe nachtmerrie, waarin je niet anders kan dan disso-
ciëren, dat wil zeggen: afstand nemen van de persoon die 
onderwerp is van misbruik. Niemand kan dat verdragen, 
zeker niet als het bij herhaling gebeurt en je in de om-
geving moet blijven waar het opnieuw kan gebeuren. De 
wetenschap kan niet echt weten hoe dissociëren werkt. 
Wat mensen beschrijven is: afstand nemen en van een 
ander plateau op jezelf neerkijken. Ook mensen die een 
ernstig ongeluk meemaken kunnen zo reageren. ‘Ik zat 
met m’n geest heel ergens anders, ik zag mijn been lig-
gen en dacht: daar zou iemand iets aan moeten doen.’ 

De vrouw die ‘Het verhaal van een doodgewoon meisje’ 
schreef, spreekt van ‘gedissocieerde zelven’. Waarom het 
meervoud?
 ‘Zij neemt afstand tot zichzelf vanuit meerdere perspec-
tieven, ziet verschillende aspecten los van elkaar. Ze ver-
telt het heel poëtisch. Als zij zegt: ‘Ik spatte uiteen’ moet 
je dat niet letterlijk nemen. Tussen de regels door krijg je 
een beeld van herstel.’

Een biologische verklaring van de verschijnselen dissociatie  
en stemmen horen is er niet?

‘Het brein is ontwikkeld, gewired, om liefde, sympathie 
te ontvangen. Als er iets totaal anders met de persoon 
gebeurt, is het brein daar niet op ingericht. Wat dan 
gebeurt, is nog niet bekend. Aaron Beck, de grondlegger 
van de gedragstherapie, noemt het hot thoughts, hete 
gedachten. Biologie is de andere kant van psychologie: 
het feit dat wij gedachten hebben, kun je verbinden aan 
het biologisch substraat. Als mensen nadenken, zie je 
de larynx meebewegen, een aanzet tot stem. Je kunt je 
voorstellen dat je je eigen gedachten hoort. Wij zijn er 
op ingesteld om in onze wereld alle dingen die op ons 
af komen meer of minder belangrijk te vinden. Als het 
biologisch systeem ontregeld wordt, kan het mechanisme 
dat aan al die stimuli belang verschaft, betekenis toekent, 
in de war raken. Je ziet mensen lachen, normaal hecht je 
daar geen betekenis aan, maar omdat je ontregeld bent 
denk je: ‘Verrek, ze lachen om mij.’ Pillen kunnen zulke 
symptomen bestrijden, maar lossen het probleem niet 
op. Brain causes mind is een dooddoener. Als je de her-
senen met een pil bewerkt heb je geen last meer: nee, zo 
is het niet. En met de diagnose dat je een gen hebt voor 
schizofrenie, dat je hersenen verkeerd gewired zijn, daar 
los je niets mee op. Schizofrenie is een geleerd Grieks 
woord, het zegt niet wat er aan de hand is.’ 

U heeft voorgesteld de diagnose schizofrenie af te schaffen 
wegens onbruikbaarheid. 
‘Als iemand wanen heeft, hallucinaties, vaak samen-
hangend met depressie, dan kunnen we dat psychotisch 
syndroom noemen. Een verzamelbegrip, net zoals de 
huisarts het heeft over metabool syndroom wanneer een 
patiënt de combinatie heeft van hoge bloeddruk, overge-
wicht en een beetje suiker. Voor iemand met psychotisch 
syndroom kan een therapie die helpt het narratief te 
construeren hulp bij herstel bieden. Nogmaals: pillen 
kunnen helpen om de voorwaarden te scheppen voor zo’n 
therapie. Daarbij is de kunst de pillen zo voor te schrijven 
dat de mensen in staat zijn om te onderzoeken en uit te 
vinden wat voor hen van persoonlijke waarde is. Bij anti-
psychotica kan de reactie heel individueel zijn. Mensen 
moeten kunnen uitvinden hoe het hen helpt en ook hoe 

Jim van Os, hoogleraar in de sociale psychiatrie aan de Universiteit Maastricht, was mede verantwoor

delijk voor het in september gehouden internationale stemmenhoorderscongres waar ervaringsdeskun

digen verhalen vertelden aan elkaar en aan hulpverleners. Hij hecht veel waarde aan verhalen zoals het 

‘Verhaal van een doodgewoon meisje.’ Dit verhaal is te lang voor AdRem, maar is wel te lezen op onze 

website www.remonstranten.org onder de button ‘lees AdRem’. 

Doodgewoon

thema geest en l ichaam
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bijzonder. En workshops waarin hulpverleners en erva-
ringsdeskundigen van elkaar horen wat hun frustraties 
zijn, wederzijds. De beweging van ervaringsdeskundigen 
vroeg op het congres aandacht voor hun deskundigheid en 
ging in dialoog met de hulpverleners. De Engelse inbreng 
is daarbij groot, Engelsen en Amerikanen zijn heel vroeg 
begonnen met zich te verenigen om doelen te bereiken. 
Een van die doelen is elkaar leren hoe je een eigen nar-
ratief kan krijgen.’ •
Ineke Jungschleger
journalist

Dit interview is eerder gepubliceerd in het maart-nummer 2010 
van Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en samenleving.

het niet helpt. Je moet er eerlijk in zijn: die middelen 
hebben bijwerkingen waarvoor de een gevoeliger is dan 
de ander en er is een variabele respons. Ervaren clinici 
zijn daar eerlijk over en zoeken samen met de patiënt 
naar wat bij hem persoonlijk werkt.’

Pillen kunnen nodig zijn om de angst weg te nemen die het 
onmogelijk maakt om buitengewoon pijnlijke ervaringen 
onder ogen te zien?
‘Ja. Mensen die zoiets vertellen, zijn er vaak onnoemelijk 
slecht aan toe. Zij zijn er ook niet voorgoed van af als 
ze het vertellen. Maar ze hebben wel iets te pakken, een 
houvast dat kan helpen bij herstel. Het narratief is een 
manier om vast te houden wat je hebt ontdekt en ook om 
daar anderen mee te helpen die soortgelijke ervaringen 
hadden. En het kan zijn dat je je dankzij het houvast 
van het narratief staande kunt houden als het opnieuw 
slecht gaat. Uiteindelijk geldt voor iedereen dat je ooit je 
eigen narratief moet maken. Je kunt je leven lang je neus 
achterna lopen, met banen en relaties, succes hebben 
en verliezen lijden, vroeg of laat beginnen mensen met 
reflectie. Vaak pas tegen het einde van het leven. Maar als 
je dit soort dingen meemaakt, is de noodzaak groter om 
het eerder te doen.’

Een van uw voorgangers aan de universiteit Maastricht, Ma-
rius Romme, heeft als eerste hoogleraar in Nederland belang 
gehecht aan de verhalen van stemmenhoorders. Waarom 
werd hij aanvankelijk niet serieus genomen?
‘Marius Romme heeft al heel vroeg het standpunt inge-
nomen dat wanen en hallucinaties niet het beste kunnen 
worden bezien vanuit het perspectief van een disordered 
brain, een hersenziekte, zoals bijvoorbeeld bij de ziekte 
van Alzheimer. Romme zei: net als depressie kan psycho-
se te maken hebben met wat in het leven voorkomt. Nu 
is dat bon ton, het staat in de leerboeken, maar toen was 
het revolutionair. Marius houdt van strijd, hij heeft daar 
echt zijn zaak van gemaakt. Het was revolutionair om als 
psychiater ervaringsdeskundigen als gesprekspartner te 
beschouwen. Het is nu gewoon om je af te vragen: hoe 
krijg ik de mening van de patiënt in het proces? Dat was 
het niet toen Marius daar werk van ging maken.’

Wat is de waarde van zo’n groot congres van stemmen-
hoorders?
‘Ik zag daar veel jonge arts-assistenten zitten. Zij kre-
gen van ervaringsdeskundigen dingen te horen over 
psychiatrie die ze anders niet horen. Een dialoog tussen 
voornamelijk ervaringsdeskundige sprekers: dat is heel 

LeveNSveRHALeN vAN MeNSeN DIe sTeMMeN HOReN

meisje

jaargang 21 nr. 4 juni 2010 5
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Zorg voor zieken is in de christelijke traditie altijd een 
belangrijke taak geweest. Het bezoeken van zieken is een 
van de zeven werken van barmhartigheid. De bekende 
woorden van Jezus (Matt. 25: 35-36), waarin zes van deze 
zeven werken worden genoemd, waren voor velen een 
richtlijn. Ook in het Deuterocanonieke boek Tobit (Tobit 
1:17) vinden we een aantal van deze werken. Daar wordt 
ook het zevende werk van barmhartigheid vermeld: het 
begraven van de doden.

schuivende prioriteiten Monumenten laten zien wel-
ke prioriteiten mensen in een bepaalde periode stellen. In 
Egypte werd veel aandacht aan de doden besteed, de Grie-
ken bouwden tempels voor de goden, Rome ontwikkelde 
functionele bouwwerken, zoals wegen en aquaducten. 
Het jonge christendom ontwierp kerken, die tot op de 
dag van vandaag een teken zijn van eerbied voor de Drie-
enige God, Maria en de heiligen. De beste materialen en 
technieken werden gebruikt voor deze bouwwerken en 
daardoor zijn ze voor een deel bewaard gebleven. 
Na de opkomst van de burgerij werden ook woonhuizen 
gebouwd met een monumentaal karakter en sinds de 
industriële revolutie zijn er monumentale stations en 
bedrijfsgebouwen. In 2007 zijn 101 monumenten die 
typerend zijn voor het bouwen sinds de Tweede Wereld-
oorlog toegevoegd aan de vele rijksmonumenten die we 
al hebben. Een initiatief van de toenmalige minister Plas-
terk. Uit de lijst van deze monumenten blijkt dat er in 
allerlei sectoren van de samenleving aandacht is besteed 
aan vormgeving. Woonhuizen, kerken, overheidsgebou-
wen, zorginstellingen en industriële complexen komen 
er op voor. 

Monument 102 In Breda is een nieuw gebouwde 
zorginstelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, de Mark. 
Wat meteen opvalt bij binnenkomst in het gebouw is een 
fraaie wenteltrap met twee leuningen, een op de hoogte 
van kinderen en een op de hoogte van volwassenen. De 
aandacht voor de beperkte lengte van een deel van de 
toekomstige gebruikers bij het ontwerpen van deze trap, 
is typerend voor het hele gebouw, waarin een kliniek, een 
polikliniek, dagbehandeling en een school zijn gevestigd. 
Uitgangspunt was het maken van een eigen en veilig do-
mein voor kinderen en jongeren. Tussen de kliniek, waar 
verblijfsruimten zijn voor zes groepen, en het behandel-
gebouw ligt een besloten buitenruimte, de Brink. Omdat 
de gebouwen een knik maken, is ook deze Brink tege-
lijkertijd veilig en uitnodigend. Het gebouw zou monu-
ment 102 op de lijst van Plasterk kunnen worden. In een 
tijd waarin marktwerking, efficiency en bezuinigingen 
de boventoon voeren, is het bijna ongelofelijk dat een ge-
bouw kon worden ontworpen met zoveel kwaliteit en oog 
voor detail. Voor generaties na ons zal het een teken zijn 
van de prioriteit die aan de zorg voor een kwetsbare groep 
werd gegeven. We mogen hopen dat dit gebouw niet het 
laatste zal zijn in zijn soort en dat de zorg voor kinderen 
en jongeren met psychiatrische problemen niet zal lijden 
onder welke crisis dan ook. Deze kwetsbare groep heeft 
nog een heel leven voor zich. Het zou een prioriteit moe-
ten zijn en blijven hun een toekomstperspectief te bieden 
en zo een van de zeven werken van barmhartigheid in ere 
te houden.  •
Mijnke Bosman-Huizinga
Algemeeen secretaris remonstranten van 1989 tot 2007

overweging 

De stad Beaune in Bourgondië staat bekend om zijn 

bezienswaardige Hôtel Dieu. Gesticht in 1443 door 

Nicolas Rollin, kanselier van Bourgondië, is het 

een monument dat blijk geeft van aandacht voor 

in het bijzonder arme zieken. In het Hôtel Dieu is 

een grote salle des Pauvres. Voor het altaar in de 

bijbehorende kapel bestelde Rollin bij Rogier van 

der Weyden een nu wereldberoemd altaarstuk. Het 

verbeeldt het Laatste Oordeel. Je kunt je afvragen of 

het voor zieken opwekkend is om daarmee voortdu

rend te worden geconfronteerd, maar het maakt wel 

duidelijk dat kosten noch moeite werden gespaard 

om zieken een verzorgde leefomgeving te bieden.

102
Monument



Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens 
het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de 
vogels kwamen en aten het op.  Een ander deel viel op 
rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het 
schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon 
doordringen; en toen de zon opkwam verschroeide het 
jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het 
uit. Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels 
schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht 
voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond 
vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en 
groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het der-
tigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere 
het honderdvoudige.

Evangelisch bordurend stelden we vast dat een gul gebaar 
van de zaaier, met de rechterhand, van links naar rechts, 
voor slechte resultaten zorgt. Het zaad valt op de weg, 
op de rotsen, tussen de distels, waar dan ook, maar is 
gedoemd niet te groeien. Slechts het zaad dat in goede 
grond valt (het veld van de boer dus) zal voor een goede 
oogst zorgen. 
Onze medeschrijver, de dichter Sytze de Vries, barste 
onbarmhartig in lachen uit bij lezing van het stuk. Stede-
lingen, proestte hij, de boer die zó zaait is geen knip voor 
de neus waard! Zaaien doe je van buiten naar binnen! 
Anders valt het zaad buiten het veld. Hij kon het weten 
natuurlijk, hij komt uit Friesland. Beschaamd over zoveel 
stedelijke onwetendheid hebben we de tekst met grote 
nederigheid gecorrigeerd. Zo leer je nog eens wat. Toch 
liet het voorval mij niet los. Want die zaaiende boer waar 
Jezus over sprak, bracht er niet veel van terecht. Kon hij 
niet mikken of was hij misschien ook een verdwaalde ste-
deling, zoals de westerlingen die zich in Oost-Groningen 
komen vestigen en de plaatselijke boeren komen vertel-
len hoe ze de bieten moeten rooien? Zaaide hij misschien 
van binnen naar buiten, van links naar rechts, net zoals 
in zijn cultuur wordt geschreven en viel daarom het zaad 
eerder op de weg dan op het veld? Wie zal het zeggen? 

Het staat er niet bij. Exegese is een leuk vak. Nu wordt 
er niet alleen in oktober gezaaid. Begin mei kan het ook. 
Vanmiddag fietste ik tussen de velden. Een boer was aan 
het zaaien. Van buiten naar binnen, inderdaad. Ik dacht: 
laat ik voor AdRem mijn bronnen twee keer checken, 
zoals een goede journalist betaamt. Ik stapte af, liep op de 
boer af en zei: mijnheer, mag ik u wat vragen? Waarom 
zaait U van buiten naar binnen? De boer keek mij aan, 
glimlachte fijntjes en zei: Marcus 4! •
Christiane Berkvens-Stevelinck
Predikant remonstrantse gemeenten Rotterdam en Breda

En de boer...

miniatuur

een stedeling is op het platteland niks waard! Voor de zoveelste keer werd ik geconfronteerd met deze 

waarheid als een koe. Voor het boek Vieren en brevieren zochten we destijds bijbelteksten voor alle maan

den van het jaar. Bij oktober, zaaimaand, kwam Marcus 4:38, de gelijkenis van de zaaier, vanzelfsprekend 

bovendrijven. 

jaargang 21 nr. 4 juni 2010 7



8  adrem remonstrants maandblad

ook vragen: zie je je moeder staan? Of zie je dat je je zus 
(letterlijk) over het hoofd ziet? Er wordt weinig gesproken 
bij opstellingen; dit om recht te doen aan de beelden en 
gevoelens die door de opstelling teweeg worden gebracht.

Iedereen heeft eigen ervaringen met familie. Gaat dat 
niet door elkaar lopen? Nee, er wordt één bepaalde 
familie opgesteld. De anderen zijn dienstbaar, ze geven 
tips, maar het raakt ook aan hun eigen probleem. 

Er is kritiek geuit op de bedenker van dit systeem, de 
Duitser Bert Hellinger. Hellinger is een uitgetreden 
priester met ervaring in de werking van rituelen en een 
enorme ervaring op het gebied van gezinstherapie en 
Gestalt. Hij werkte veel met drama. De kritiek op de 
familieopstellingen was dat er iets onvoorspelbaars in zit. 
Daarnaast was er kritiek op Hellingers manier van wer-
ken. Hij weigert namelijk te oordelen. Bij opstellingen 
van incestslachtoffers gaat hij net zo goed naast de dader 
staan. Bij het opstellen en verplaatsen heeft hij heel dui-
delijk de regie. Dat doe ik anders. Ik laat de regie aan de 
opsteller. Ik stel me dienstbaar op en volg wat er gebeurt. 

Wat is een familieopstelling? Tijdens een familieop-
stelling willen deelnemers meer inzicht krijgen in hun 
plaats binnen de familie en de onderlinge verhoudingen. 
Dat kan mensen helpen om vragen te beantwoorden 
over keuzes die ze moeten maken in hun loopbaan, hun 
huwelijk of relatie. Eerst is er een intake-gesprek waarin 
ik de vraaginbrenger interview om zijn of haar vraag 
duidelijker te krijgen. De deelnemers werken als groep 
samen. Het gaat in drie stappen. In een grote ruimte laat 
ik één van hen de familie opstellen, waarbij de anderen 
representanten zijn van de familieleden. Dat neerzetten 
gebeurt op basis van gevoel. Soms heeft de opsteller al 
een tekening gemaakt waar de zus, moeder en kinderen 
moeten staan. Het gaat niet alleen om de plaats, maar 
ook om de onderlinge verhoudingen. Een deelnemer kan 
bijvoorbeeld zijn ouders met de rug naar elkaar zetten of 
een broer op een plek die hij zelf niet kan zien. Dan vraag 
ik de deelnemers in hun rol van familielid hoe zij zich 
voelen. Dat is het belangrijkste van deze werkwijze: dat 
je voelt op welke plek je gezet bent. De deelnemers geven 
dat aan de opsteller terug. Iemand anders vertelt dus wat 
jij in de opstelling hebt laten zien. 
In de tweede ronde verplaatsen mensen zich. Ze gaan 
meer centraal staan of afgekeerd van de groep of expliciet 
pal achter iemand anders. Daarna loop ik met de opsteller 
rond om hem of haar de nieuwe situatie te laten voelen. 
De derde ronde is de procesinterventie. Dan worden er 
suggesties gedaan. Iemand merkt bijvoorbeeld op dat er 
een persoon in het systeem ontbreekt. Dat is vaak veel-
zeggend. Die persoon wordt dan alsnog opgesteld.

Ook overleden mensen? Ja, dat wordt met veel respect 
gedaan omdat het zo belangrijk is niemand in het sys-
teem uit te sluiten. Door zijn of haar familie op te stellen, 
kan iemand ontdekken dat het rouwen is weggestopt, 
bijvoorbeeld. Aan het eind van de bijeenkomst stel ik 

Familieop stellingen

IeMAND ANDeRS 

veRteLt wAt JIJ 

IN De oPSteLLING 

HeBt LAteN zIeN. 

Irene Hanemaaijer (35) is opleidingskundige, (loopbaan)coach en systeembegeleider. 

Ze werkt als trainer/coach bij bureau CHDM, Hoog Duijn Maaijer. De C staat voor 

christelijk. Daarnaast is ze opleidingsadviseur bij ProRail en is ze lid van de Vereniging 

van (zo’n zestig) Christelijke Coaches (VCC). AdRem interviewde haar over familieop

stellingen en over het specifiek christelijke aan haar werk.

thema geest en l ichaam
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Familieop stellingen

Dat lijkt me spannend. Ja, het is elke keer weer verras-
send. Ik sta er in vanuit mijn geloof. Volgens mij werkt 
God door zo’n opstelling heen. Ik laat me daarbij als een 
instrument gebruiken. Daarom bid ik altijd met de groep 
voor zo’n opstelling en tijdens de opstelling bid ik ook 
wel in mezelf. 

Uw bureau profileert zich nadrukkelijk als christelijk.
Ieder mens is waardevol. God heeft met ieder van ons een 
bedoeling. Iedereen is op een plek gesteld. In de familie-
opstelling neem je je eigen plek in. Veel mensen vragen 
zich af: is er eigenlijk wel een plek voor mij? Uiteindelijk 
gaat het erom dat je weet dat je gewenst bent. 
Voor elk mens is er een unieke plek. Het komt er op aan 
dat je die plek ook inneemt. Dus niet weglopen van je 
bestemming, maar er in gaan staan. De meeste trainin-
gen gaan uit van verandering. Bij familieopstellingen 
gaat het meer om acceptatie. Voor een groot deel komen 
deelnemers tot inzicht en begrip voor hun eigen situatie 
en daarmee tot aanvaarding van hun plaats in het gezin 
en in de samenleving. Bij de nazorg valt me op dat ze 
na de bijeenkomst bijvoorbeeld meer afstand genomen 
hebben van hun moeder of een brief hebben geschreven 
aan hun ex.

Welke mensen melden zich aan? Onze doelgroep 
bestaat uit particuliere christenen met een vraag of pro-

bleem. Soms hebben mensen geen contact meer met hun 
familie, of zitten ze vast in een situatie van wrok jegens 
de ex-partner, of ze hebben een burn-out. 

Een van de deelnemers, we noemen haar Noëlle, vertelt 
over haar ervaringen tijdens een weekend over relaties. 
Het weekend vond plaats in een klooster. Hanemaaijer 
werkt daar graag, vanwege de rust en de stilte die er heer-
sen. De jongste zus van Noëlle, Hannah, was opgenomen 
geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Noëlle heeft van 
de familie het nauwste contact met haar. In de opstel-
ling staat haar moeder met een afgewende blik. Tijdens 
‘ronde twee’ ging Noëlle naar Hannah toe. ‘Ik ontdekte 
dat ik positief over haar blijf, ondanks haar ziekte. Ze 
blijft een zusje om veel van te houden’. De opstelling le-
verde Noëlle onverwacht nog iets anders op: ‘Ik zag in dat 
ik meer bezorgd was om mijn familie dan om Mart, mijn 
man. Die helderheid over mijn situatie werkte als een 
bevrijding. Ik denk dat het christelijke – het feit dat je het 
samen doet en dat er gebeden wordt – de veiligheid biedt 
die nodig is voor een familieopstelling. En je moet je er 
wel voor open durven stellen. Ik ben blij met de winst die 
het mij opleverde. Weet je, als ik nu weer een opstelling 
zou maken, zou die er heel anders uit zien.’ •
Sigrid Coenradie
predikant remonstrantse gemeente oosterbeek
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Wat en hoe? Nederland kent momenteel 270.000 
mensen met dementie. Dit aantal zal in de komende 
decennia verdubbelen door de toenemende vergrijzing. 
De ziekte stijgt dus met stip in de ranglijsten van 
meest voorkomende ziekten. ´Dementie is geen ziekte, 
zoals mensen vaak denken, maar een ziektebeeld, een 
syndroom´, zegt Frans. ´Een internationaal vastgelegde 
afspraak dus over een stoornis in de hersenen. Dementie 
is niet hetzelfde als de ziekte van Alzheimer, de ziekte 
van Alzheimer is daarentegen een van de oorzaken van 
dementie.’ Over dementie spreken we als vier elementen 
aanwezig zijn. Ten eerste moet er sprake zijn van een 
ernstige geheugenstoornis. In de tweede plaats moet er 
ook een stoornis in een van de andere cognitieve vaardig-
heden optreden, zoals in het taalgebruik of het vermogen 
om te plannen. De achteruitgang in het functioneren 
moet daarnaast onomkeerbaar zijn en ten slotte moeten 
de klachten zo ernstig zijn dat deze het dagelijks leven 
verstoren. Dementie uit zich naast een falend korteter-
mijngeheugen vaak in een verslechterend langetermijn-
geheugen, in verlies van overzicht en controle op het 
eigen leven, in depressie, angst en gedragsverandering. 
Frans: ‘De hersenziekte Alzheimer is één van de ziektes 
die dementie kunnen veroorzaken. Als deze ziekte zich in 
volle hevigheid manifesteert is het proces al vijftien jaar 
aan de gang. Tegenwoordig zijn we zover dat we hersen-
vocht kunnen analyseren en uit de concentratie van twee 
eiwitten daarin, een indicatie voor Alzheimer kunnen 
afleiden.’ Voor dementie zijn wel een aantal duidelijke 

risicofactoren aan te wijzen. Leeftijd is de belangrijkste 
daarvan. Vanaf je 65e verdubbelt de kans op dementie ie-
dere vijf jaar. Aanleg speelt mee, zonder dat er van strikte 
erfelijkheid sprake is. Daarnaast ook roken, overmatig 
alcoholgebruik en overgewicht. Beweging, zo is bewezen, 
heeft, in ieder geval vanaf het vijftigste jaar, een bescher-
mend effect. Hiermee is het moment van de manifestatie 
van dementie naar achter te verschuiven. 

Omgaan met demente personen De communicatie 
met demente personen is lastig, boodschappen moeten 
vaak vele malen herhaald worden door een verslechte-
rend geheugen. Partners en kinderen worden er soms 
gek van. Hoe moeten zij met demente mensen omgaan? 
Frans: ‘Dat geheugenverlies is inderdaad heel lastig. De 
ziekte breekt de persoon af en dat voelt de zieke zelf ook. 
Iemand omschreef het door te zeggen: ‘Mijn vrouw is 
aan het verdwijnen, terwijl ze er toch nog is.’ Voor de bui-
tenwacht zijn twee dingen belangrijk: iets weten van de 
ziekte en de persoon in kwestie goed kennen. Dat tweede 
element zit meestal wel goed, maar als je kennis hebt 
van de ziekte dan groeit ook het begrip voor de persoon. 
Mijn twee stelregels zijn: 1) Word niet boos als iemand 
voor de vierde keer hetzelfde verhaal vertelt. Voor hem of 
haar is het echt of het voor het eerst is. Neem de prikkel 
weg die die vraag teweegbrengt of probeer de persoon af 
te leiden. 2) Wat iemand met dementie zegt, beleeft hij 
ook werkelijk. Ook al is zijn werkelijkheid volledig anders 
dan die van ons. Met alle geweld corrigeren is geen goed 

thema geest en l ichaam

Leven met
dementie
Dr. Frans Hoogeveen (1957) is gefascineerd door de ouder wordende mens. Hij is gezondheidspsycholoog 

en per 1 september 2009 aangesteld als lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool. Daar moet hij 

de verbinding leggen tussen de hogeschool en het werkveld. Zijn taakvelden zijn onderzoek, curriculum

ontwikkeling, professionalisering en kenniscirculatie. Tevens werkt hij als ouderenpsycholoog bij zorggroep 

Florence met vijfduizend werknemers, is hij hoofdredacteur van het vakblad Denkbeeld en organisator van 

het Alzheimercafé Rijswijk. een gesprek waarin de omgang met demente mensen centraal staat. 
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verboden om nog auto te rijden. Stel je voor dat hij een 
kind doodrijdt? Ik kan voor mezelf niet verantwoorden 
om dat te laten gebeuren. Bij ‘thuis wonen of niet’ vind ik 
dat de persoon in kwestie meer moet kunnen inbrengen. 
In praktijk is de zorg die aan huis geleverd kan worden 
beperkt en dringen zorginstellingen vaak snel aan op op-
name in een verpleegtehuis. Daar zie ik geen reden voor. 
Of de zorg nu naar de patiënt thuis wordt gebracht, of de 
patiënt naar de zorg in een instelling, zou niet zo veel uit 
moeten maken.’

Mantelzorgers ontlasten Mantelzorgers mogen zich 
tegenwoordig in een warme belangstelling van de over-
heid verheugen. Dat heeft budgettaire redenen, maar 
komt ook voort uit de overtuiging dat zorgbehoevenden 
het beste gedijen in de eigen omgeving. De druk op 
mantelzorgers is vaak hoog. Hoe kunnen mantelzorgers 
die een demente persoon verzorgen worden ontlast? 
Frans: ’Sleutelwoord tegenwoordig is case-management 
door de GGZ of door zorgorganisaties als Florence. Dat 
is zelfs een opleiding geworden. In dit model coacht een 
trajectbegeleider de demente persoon en zijn partner. Die 
persoon bemiddelt bij het inschakelen van hulp en bij 
het inzetten van diagnostiek. Ook is er ruime aandacht 
voor de mantelzorger zelf. Een partner moet ruimte voor 
zichzelf creëren anders wordt de situatie op de lange 
duur onhoudbaar. Uit liefde voor de partner moet de 
mantelzorger ook aan zichzelf denken. Lotgenotencon-
tact bijvoorbeeld in Alzheimercafés, dus praten over de 

idee. U zou toch ook boos worden als ik u vertel dat u 
onzin verkoopt? Denk vanuit de persoon in kwestie en 
respecteer hem of haar.  
Soms moet corrigeren echter wel degelijk. Vrouwelijke 
verzorgenden bij Florence hebben nogal eens te maken 
met gevallen van ontremming, de impulscontrole die u 
en ik hebben is door de ziekte dan verdwenen. Demente 
mannen grijpen hen dan bijvoorbeeld bij de borsten. Dat 
moeten zij natuurlijk niet pikken. Het beste is dan om de 
handen meteen weg te halen, de patiënt te laten schrik-
ken en krachtig te zeggen dat ze daar niet van gediend 
zijn. Maar verzorgenden moeten ook niet kinderachtig 
zijn, zeg ik altijd. Het gedrag dat die mannen vertonen is 
normaal en begrijpelijk voor een beschadigd brein. Daar-
door wordt hun gedrag ook egocentrischer en voelen zij 
minder snel aan wat hun gedrag voor een ander betekent, 
wat voor effect het teweegbrengt.’ 

Wie beslist? Er komt een moment dat de familie moet 
gaan beslissen voor de demente persoon. De vraag of 
vader of moeder nog zelfstandig kan blijven wonen of 
naar een verzorgingstehuis moet, of de beslissing dat een 
partner niet meer thuis kan blijven wonen, is een van 
de meest indringende en emotionele dilemma’s. Frans: 
’Ik vind dat we demente personen niet te snel wilson-
bekwaam moeten verklaren. Hun wilsuiting is ook een 
beslissing. Dat moeten wij zoveel mogelijk respecteren. 
Er zijn echte gevallen waarin een ander de regie moet 
overnemen. Ik heb mijn demente vader bijvoorbeeld 



een leeftijd van 20-25 jaar beleeft een mens zijn sterkste 
emoties en die blijven ons ook het langste bij. Muziek 
uit de jaren vijftig past dus bijvoorbeeld het beste bij de 
bewoners. Daarnaast zijn voldoende prikkels en weder-
kerigheid tussen personeel en patiënt belangrijk. Het is 
wenselijk dat het personeel een werkelijke relatie met 
de patiënt aangaat, en ook iets van zichzelf en het eigen 
leven laat zien.’ •
Michel Peters
Coördinator communicatie bij de remonstranten

Frans Hoogeveen. Leven met dementie.  
Bohn, Stafleu en Van Loghum, 2008. 256 pagina’s.  
Prijs: 22,50 euro. ISBN 9789031350872

situatie, werkt heel goed, al zien mantelzorgers er soms 
niets in. Om de familie of de partner te ontlasten kan 
de demente persoon bovendien een psychogeriatrische 
dagbehandeling volgen. Dat is ook goed voor de persoon 
in kwestie, al heeft die er vaak helemaal geen zin in. Maar 
activering moet, mensen gedijen bij zinvolle contacten en 
activiteiten. Het creëren van een veilige omgeving helpt 
meestal om bij de demente persoon de weerstanden weg 
te nemen.  
Als de dementie voortschrijdt worden mensen soms een 
ander persoon. De ouder-kindrelatie kan helemaal om-
draaien of je hebt ineens een partner in huis met wie geen 
gelijkwaardige relatie meer mogelijk is. Dat is een vorm 
van afscheid nemen, van rouw. Bij dementie doorloopt de 
mantelzorger ook alle bekende stadia van rouw: schrik, 
verzet, boosheid, berusting en uiteindelijk hopelijk het op-
pakken van een nieuw, eigen leven. Specifiek bij dementie 
is wel een situatie die vergelijkbaar is met vermissing: de 
achterblijvers kunnen het rouwproces vaak niet afsluiten. 
Dat lukt pas als de patiënt is overleden. 

Ondraaglijk lijden De wetgeving rond euthanasie 
in Nederland bepaalt dat er sprake moet zijn van on-
draaglijk, uitzichtloos lijden van een patiënt. Dat moet 
invoelbaar zijn voor een arts, waarna deze een collega 
om een second opinion moet vragen. Als er geen andere 
mogelijkheden zijn om het lijden te verlichten, als vol-
ledige zorgvuldigheid wordt betracht en als de persoon in 
kwestie wilsbekwaam is, dan is euthanasie mogelijk. Is 
dementie een vorm van ondraaglijk lijden? En hoe zit het 
met de wilsbekwaamheid van de patiënt? �Frans: ‘Het is 
een misverstand om te denken dat mensen met dementie 
alleen in het beginstadium nog besef hebben van hun 
situatie en later in een soort gelukzalige vergetelheid 
wegzakken. Het is eerder zo dat de aard van het besef 
verandert. Mensen blijven voelen dat er iets lelijk mis is 
en zij lijden daaraan. De wetgever heeft onlangs bepaald 
dat iemand in het beginstadium van dementie – als hij 
dus nog wilsbekwaam is – uitzichtloos kan lijden aan het 
vooruitzicht om dement te worden. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als de ziekte van Alzheimer in de familie zit en 
er ontluisterende en ellendige voorbeelden van lijden 
aanwezig zijn. De wet biedt dus nu een muizengaatje 
voor euthanasie aan mensen met dementie. De mogelijk-
heden tot ondersteuning vanuit de zorg zijn aanwezig, 
artsen hoeven door een duidelijke wet niet bang meer 
te zijn om dit proces te begeleiden. Overigens moeten 
we deze kwestie wel in perspectief zien. Er komen 6 à 7 
meldingen per jaar binnen van euthanasie bij demente 
personen, terwijl er tienduizend mensen per jaar aan 
dementie overlijden. Wellicht is euthanasie voor bepaalde 
mensen een uitkomst, maar ik wil echter ook de andere 
kant benadrukken en aangeven dat voor patiënten met 
dementie zeker gelukkige momenten haalbaar zijn. In 
verpleeghuizen zijn die momenten te stimuleren door 
het bieden van veiligheid en het creëren van een omge-
ving zoals die zo’n 65 jaar geleden bestond. Immers, op 

Bovenkamer
thomas Borggrefe is remonstrants 
gees telijk verzorger in een verpleeg-
huis en acteur. op het moment speelt 
hij de solovoorstelling ‘Bovenkamer’, 
zijn vierde productie over dementie. 
De voorstelling laat niet alleen de 
binnenwereld van een dementerende 
man zien, maar ook de betekenis van 
muziek in het proces van dementie. 
Hij geeft optredens in Nederland, 
België en Duitsland. zie ook: www.
thomasborggrefe.nl. Meer info: e-mail 
thomasborggrefe@planet.nl, tel. 030-
2514715. 

bovenkamer
thomas borggrefe
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Neuropsychologie Maar verwijst die beladen term 
‘zonde’ niet gewoon naar een alledaagse realiteit? 
 Margriet Sitskoorn publiceerde er onlangs een spannend 
boekje over met de titel Passies van het brein. Niet vanuit 
een theologische of filosofische optiek, maar vanuit die 
van de neuropsychologie. Waarom, zo vraagt zij zich 
daarin af, is het toch zo moeilijk het zondigen te laten? 
Waarom eten en drinken we vaak te veel, laten we ons 
meevoeren door hebzucht, blijven we passief bij het zien 
van leed van anderen of bedriegen we onze partners? 
Waarom bezondigen we ons, vaak tegen beter weten in, 
aan dit soort gedrag? Voor de beantwoording van die 
vraag grijpt Sitskoorn terug op de vroeg-christelijke reeks 
van de zeven hoofdzonden, die in de zesde eeuw door 
paus Gregorius de Grote werd vastgesteld. Zij vormen 
het geraamte van haar boek. Het is het bekende rijtje 
van: hebzucht, afgunst, hoogmoed, luiheid, woede, lust 
en vraatzucht. Als neuropsychologe is de schrijfster 
daarbij vooral geïnteresseerd in de relatie daarvan met 
onze hersenen. Om dit te illusteren beschrijft Sitskoorn 
vaak ziektegevallen. Zoals het wonderbaarlijke verhaal 
van Phineas Gage, een Amerikaanse spoorwegarbeider, 
halverwege de negentiende eeuw. Een respectabele voor-
man was hij, deze Gage, met goede sociale vaardigheden 
en alom gewaardeerd. Totdat hij door het noodlot werd 
getroffen en zijn voorste hersengebieden door een ijzeren 
staaf werden doorkliefd. Hoewel zijn verstandelijke ver-
mogens niet bleken te zijn aangetast, bleek hij plotseling 
een ander mens. Hij veranderde in een grillige, onaange-
paste persoon, die maar weinig respect toonde voor zijn 
medemens. 

Goed gevoel Maar niet enkel bij patiënten zoals Gage, 
ook bij gezonde mensen wortelen de zonden in het 
brein. Dat maakt het ook zo moeilijk om het zondigen te 
laten. Zonden zijn gerelateerd aan belangrijke drijvende 
krachten van genot en pijn. Daarom is het voor velen 
bijvoorbeeld zo moeilijk de chips, cola en chocolade te 

laten staan. Ze bevatten heerlijk veel vet, suiker en zout. 
Daarmee activeren zij het  opiatensysteem in onze her-
senen en geven ze ons een sterk genotsgevoel. Daarom 
ook raken sommigen van ons in de greep van een zinloze 
verzamelwoede of van een fixatie op geld en materiële 
goederen. Het activeert het beloningssysteem in de herse-
nen en geeft een goed gevoel. Evolutionair gezien was het 
verzamelen een belangrijke overlevingskracht, maar in de 
eenentwintigste eeuw tonen graaiende bankiers daarvan 
een grimmiger gezicht en is hebzucht een ingrediënt van 
menig conflict. Of het nu gaat om de verdeling van een 
erfenis of de internationale politiek.

Wijsheid Zijn wij dan de slaaf van onze passies? Het 
aardige van Sitskoorns’ boekje is, mijns inziens, dat zij 
met de beantwoording van die vraag op levensbeschouwe-
lijk terrein belandt. Naast pijn en genot, zegt ze, is er nog 
een derde kracht in onze hersenen: die van de wijsheid. 
Wijsheid kan er voor zorgen dat ons gedrag uitstijgt 
boven de directe sturing van pijn en genot. Daarmee slaat 
zij een brug naar vragen die ons, van oudsher, in de kerk 
beroeren. Vragen die te maken hebben met ethiek, met 
de juiste omgang met de ander en onszelf. In termen van 
de neuropsychologie gaat het bij wijsheid om de juiste 
balans tussen evolutionair oudere en nieuwere hersen-
gebieden. Die juiste balans kan ons van homo sapiens 
naar homo sapiens verus (waarlijk wijze mens) brengen. 
In die bewoordingen kom je het niet tegen in de bijbelse 
wijsheidsliteratuur, maar ging het Prediker om iets we-
zenlijk anders? •
Antje van der Hoek
predikant in de remonstrantse-vvP gemeente in Haarlem

Margriet Sitskoorn, Passies van het brein.  
Waarom zondigen zo verleidelijk is.  
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2010. 
Prijs: 18,95 euro. ISBN 9789035132238

Zonde?
Dat zit in je brein!

boekbespreking

Vrijzinnigen houden over het algemeen niet zo van de term ‘zonde’. Het past niet bij hun Verlichtings

idealen, hun nadruk op rationaliteit en hun optimistische mensvisie. Zij zijn doorgaans wat verlegen 

met het kwaad. enkele jaren geleden wijdden de remonstranten er zelfs een Algemene Vergadering van 

Beraad aan, met het thema: Verlegen met het kwaad, typisch vrijzinnig? 
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Arie
hebben een lage status. Zoals vroeger dames van stand 
met een parasol liepen. Alleen de werkende klasse was 
gebruind door de zon. Toch zijn intellectuelen en con-
servatieve christenen niet de (enige) doelgroepen waar ik 
dit boek voor geschreven heb. Ik wil het gesprek op gang 
brengen. Hoe verhouden innerlijk en uiterlijk zich tot 
elkaar? In het boek staat ook het portret van een jongen 
wiens lichaam gehavend is. Toch is hij een mooi mens. 
Hoe zit dat?’ 

Blootgeven Ook Arie geeft zich bloot in zijn boek. Zijn 
kwetsbare kant? Winnen is belangrijk voor hem. Maar zijn 
volgens Jezus de verliezers niet de uiteindelijke winnaars? 
‘Ik zal menselijkerwijs altijd oog blijven houden voor 
degenen die verliezen. Zelf ben ik gericht op het bereiken 
van het resultaat. Ook in mijn werk speelt dat een rol. Ik 
ben van nature heel actief, voortdurend in beweging. Ik 
realiseer mij dat ook ik in het leven zal verliezen: mensen 
in mijn omgeving die overlijden; mijn gezondheid die op 
een dag minder zal worden. Hoe zal het zijn voor me als 
op hogere leeftijd een knieblessure van weleer het lopen 
moeilijker maakt? Ik denk dat ik daar nog wel mee om kan 
gaan. Maar wat als mijn geestelijke vermogens afnemen? 
Dat zou ik het moeilijkste vinden. Het gegeven dat mensen 

Twee soorten mannen zijn er volgens de inleiding van 
het boek. Hoofdmannen die het van school en slimheid 
moeten hebben en lichaamsmannen die uitblinken in 
sport en hun best moeten doen om niet voor dom versle-
ten te worden. Beide groepen mannen delen het gegeven 
dat het gesprek over het lichaam niet vanzelfsprekend is. 

Taboe doorbreken ‘Dat taboe wilde ik doorbreken en 
er ook achter komen wat mannelijkheid precies is. Ik 
wilde beschrijven hoe mannen hun lichamelijkheid erva-
ren, zonder een oordeel te vellen. Mannen willen controle 
houden. Dat is een oergegeven. Maar als de omgeving 
niet op de controle van de man zit te wachten, is het li-
chaam het enige dat over blijft, waarover de man controle 
kan uitoefenen. Het viel me op dat mannen onzeker zijn 
over hun lichaam. Misschien ligt het voor homo’s iets 
anders. Ik geloof dat homo’s voorlopers zijn in de wijze 
waarop zij het lichaam serieus nemen. Denk bijvoorbeeld 
aan de sportschoolcultuur onder homoseksuele mannen. 
In behoudende christelijke kringen is aandacht voor het 
lichaam snel te veel van het goede. Schoonheid komt van 
binnen. Ook onder intellectuelen staat teveel interesse 
voor het lichaam onder kritiek. Het gaat immers om de 
inhoud, niet om de vorm. Sportscholen en spierbundels 

thema geest en l ichaam

Schouder aan 
schouder met

Zowel Arie Boomsma als de Remonstranten ontvingen dit jaar de Bob   Angelo 

penning. De prijs die door het COC is ingesteld om organisaties en indi

viduen te eren die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van 

homoemancipatie. In het feestgedruis tijdens de uitreiking ontmoet ik 

hem. ‘We spreken een keer af ’. Als we weken later in een Amsterdamse 

lunchroom zitten leg ik zijn nieuwe boek De man en zijn lichaam op tafel. 

In dat boek vertellen verschillende mannen over hun lichaam. ‘Mannen’, 

legt Arie uit, ‘hebben een schouder aan schouder – contact. Vrouwen daar

entegen confronteren elkaar veel gemakkelijker.’ schouder aan schouder 

met Arie probeer ik zijn binnenwereld te doorgronden. Beschikt Arie over 

de Remofactor? 



Arie
zich dienen te ontwikkelen vind ik heel belangrijk. 
 Geloof heeft voor mij ook met ontwikkeling te maken.’

Homoseksualiteit en kerk ‘Ook kerken hebben een 
weg te gaan. Zeker als het gaat over de aanvaarding van 
homoseksualiteit. Ik geloof dat liefde de hoogste chris-
telijke waarde is. Ik vind het heel erg dat geloof soms 
functioneert als een wapen van haat en uitsluiting. Het 
beeld van het christendom als hypocriete en liefdeloze 
godsdienst baart mij zorgen. Maar kerken hebben zelf 
een taak om dit beeld om te buigen. De armen van 
christenen horen wijd open te zijn. En kennis over 
seksualiteit dienen kerken serieus te nemen.
In mijn kerk (PKN) kunnen paren van hetzelfde ge-
slacht alleen trouwen als de lokale gemeente ermee in 
stemt. Ik begrijp dat deze regeling een compromis is 
om conservatieve christenen binnenboord te houden. 
Maar als het aan mij ligt is dit tijdelijk. Ik hoop dat 
de PKN ooit zo ver is dat ze besluit tot een algehele 
openstelling van het huwelijk. Geen enkele christelijke 
gemeente zou homo’s moeten weigeren.’ •
Tom Mikkers
Algemeen secretaris Remonstranten

Wie is Arie Boomsma? 
Arie Boomsma (Marken, 1974) studeerde Com-
municatie en Psychologie in de verenigde Staten. 
Hij werkte als programmamaker voor de eo. De 
relatie met de eo bekoelde na een fotoreportage 
met Arie in de glossy L’Homo. In 2009 brak hij 
met deze omroep en maakte de overstap naar 
de KRo. De commotie rond de foto’s in L’Homo 
bracht Arie Boomsma op het idee om een boek te 
schrijven over het mannelijk lichaam. In april 2010 
publiceerde hij samen met vrij Nederland-columnist 
Stephan Sanders het boek De man en zijn lichaam. 
(ISBN 978902543898/ Uitgeverij Contact) 

Jezus is voor de zonden van de wereld aan het kruis 
gestorven; wie dat niet gelooft, deugt niet. ‘Met (het 
laatste deel van) deze stelling ben ik het niet eens. 
Ieder mens krijgt via Jezus een kans op eeuwig le-
ven. Alhoewel ik mij geen concrete voorstelling van 
dat eeuwig leven kan maken. Mensen bekeren ligt 
ook niet in mijn aard. Bekeringsdrang getuigt van 
arrogantie. Ik vind het gevaarlijk. Hoe kun je een 
ander overtuigen van iets dat je niet kunt bewijzen? 
Als christen kun je niet meer doen dan leven op een 
manier die getuigt van het geloof in God. Ik geloof 
dat God aan het begin en aan het einde van ieder 
leven staat. Dat geldt ook voor mensen die God niet 
hebben leren kennen in hun leven.’ 

Mijn geloof is het ware geloof ‘Ja, dat wil ik graag 
geloven, maar tegelijkertijd zal ik de waarheid van 
een ander wel respecteren. Soms denk ik wel eens: 
Schurkt mijn geloof niet aan tegen naïviteit? Ben ik 
niet een wonderlamp aan het opwrijven? Maar het 
wonder is voor mij wel belangrijk. Niet alles hoeft 
verklaard te worden.’ 

Natuurlijk zijn er ook buiten de Bijbel heilige teksten
‘voor mij is dat niet zo. Ik zal niet ontkennen dat 
een moslim of boeddhist zijn eigen heilige teksten 
heeft, maar voor mij is de Bijbel een heilig boek. 
zelfs moeilijke teksten over slavernij of rituele voor-
schriften uit Leviticus zal ik niet (zomaar) wegzetten 
als dode letter. Het is juist interessant om de bijbel 
te onderzoeken, vragen te stellen, vooral ook over 
het soort teksten dat zo haaks op onze tijdgeest lijkt 
te staan. wat moeten wij er nog mee, en in hoeverre 
kunnen wij zelf bepalen welke teksten wel en niet 
relevant zijn in onze tijd? Door op die manier te blij-
ven vragen, te blijven onderzoeken, blijf ik groeien 
in mijn geloof. Die ontwikkeling gaat gepaard met 
perioden van twijfel, een heerlijke worsteling die mij 
het gevoel geeft in beweging te zijn.’ 
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Mannen en vrouwen moeten vredig en veilig met elkaar 
leven. Dat geldt natuurlijk ook voor mannen met mannen 
en vrouwen met vrouwen. Men spreekt dan van seksuele 
gezondheid of ‘sexual health’. Seksuele gezondheid wordt 
bedreigd door seksueel overdraagbare infectieziekten, 
zoals syfilis en HIV-infectie, maar ook door seksueel mis-
bruik, seksueel geweld en ongewenste zwangerschap. Bij 
al deze seksuele problemen is de vrouw in het algemeen 
vaker en meer het slachtoffer dan de man. De vrouw 
heeft überhaupt bij de menselijke voortplanting, zoals 
ook bij de meeste andere zoogdieren, verreweg de zwaar-
ste rol gekregen. Door de emancipatie van de vrouw, die 
in de vorige eeuw goed is begonnen, maar nog lang niet 
is voltooid, is voor die positie veel meer aandacht en ook 
respect gekomen. We leven wel in een bijzonder land. In 
vergelijking met andere landen komen hier de genoemde 
seksuele problemen relatief weinig voor. Dat komt 
vooral doordat hier een gezond seksueel klimaat heerst. 
Er wordt in gezinnen, in families en op scholen open 
en eerlijk over seks gepraat; ook over veilige seks. Er is 
bovendien goede en laagdrempelige medische zorg, ook 
preventieve zorg, voor iedereen, die dat nodig heeft. 

Abortus Er zijn natuurlijk wel problemen. Zo moeten 
nieuwe Nederlanders van elders nog wat wennen aan 
deze open en veilige sfeer rond seks, maar dat lukt in het 
algemeen goed. Een ander probleem is het emotioneel 
gekleurde onbegrip ten aanzien van onze seksuele ver-
worvenheden. Dat berust op een misverstand. Er zijn nog 
steeds mensen, bijvoorbeeld in orthodox religieuze krin-
gen, die oordelen dat iedere abortus er één teveel is en 
niet moet kunnen. Zij weten niet of willen niet weten, dat 
het percentage abortussen in ons land behoort tot de laag-

ste ter wereld. Daar mogen we best trots op zijn. Vergist 
u zich niet, abortus, het afbreken van een ongewenste 
zwangerschap, is er altijd al geweest. Het vond vroeger 
illegaal plaats onder louche en onhygiënische omstandig-
heden. Die praktijk kostte halverwege de vorige eeuw nog 
tientallen vrouwen per jaar het leven. In de jaren ‘60 en 
‘70 van de vorige eeuw kwamen er veel betrouwbaardere 
anticonceptiemiddelen op de markt, zoals de pil en het 
spiraaltje. Toen ontstond er, ook maatschappelijk gezien, 
meer begrip voor vrouwen, die ondanks het gebruik van 
deze betrouwbare middelen zwanger werden en dat, na 
rijp beraad, niet konden of niet wilden aanvaarden. De 
vrouwen zelf hebben met de toenmalige en roemruchte 
‘baas in eigen buik’- beweging zonder twijfel bijgedragen 
aan het publieke debat over abortus in die tijd. Ook bin-
nen de medische stand kwam het tot een kentering van 
in principe afwijzen van een abortus naar meer begrip 
van de vrouw die de zwangerschap niet accepteerde. Voor 
de medische zorgverleners is het nog een heel proces 
geweest om tot het inzicht te komen, dat niet het ethische 
standpunt van de zorgverlener maatgevend moet zijn 
voor het instemmen met een abortusverzoek, maar het 
standpunt van de vrouw zelf. Daarbij werd het en wordt 
het nog steeds belangrijk geacht, dat de vrouw dat besluit 
zelf en in grote vrijheid neemt. Zo is op 1 mei 1981 de 
Wet afbreking zwangerschap tot stand gekomen, een wet 
die nog steeds uitstekend functioneert. 

Individuele noden maatgevend Dat is een groot goed, 
maar zoals eerder opgemerkt, dat vindt niet iedereen. Het 
‘pleeg geen moord’ of ‘gij zult niet doden’ uit Exodus 20 
is daarbij dan leidraad. Maar verbieden van legale abortus 
vermindert het aantal abortussen niet. Verbieden jaagt 
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Een vrijzinnige kijk op
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vroeg effectief, want we hebben het laagste percentage 
tienerzwangerschappen van de wereld. Onze tieners zijn 
natuurlijk even goed seksueel actief als tieners in andere 
landen. Maar zij zijn in het algemeen goed voorgelicht. 
Als ze vrijen, dan gebeurt dat veiliger. Dat blijkt ook 
nog eens uit het relatief lage percentage van seksueel 
overdraagbare infecties. Seks verbieden helpt niet. Goede 
voorlichting en een open en veilige sfeer rondom seks 
helpen wel. Preventie van seksgerelateerde problemen 
door goede en bereikbare voorlichting en door adequate 
en laagdrempelige hulpverlening, verdient daarom alle 
steun. Betrekkelijk nieuw, niet als verschijnsel maar eerst 
recent in de aandacht van zorgverleners, is het probleem 
van seksueel- en van huiselijk geweld. We kunnen 
slachtoffers helpen door onze oren en ogen niet te sluiten 
voor deze schrijnende wantoestanden. Onze houding zal 
mede bepalen of slachtoffers zich durven te uiten en hulp 
durven vragen. In die context is het door de kerken ont-
wikkelde ‘Protocol voor gemeenten die geconfronteerd 
worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezags-
relaties’ een goed en positief maatschappelijk signaal. 
Veilig en vredig samen leven van mannen en vrouwen 
is ook weer zo’n droom van op weg zijn naar een betere 
wereld. Met onze hulp, ook in het publieke debat, kan die 
droom uitkomen.  •

Otto Bleker
emiritus-hoogleraar gynaecologie, 
voorzitter Algemene Doopsgezinde Sociëteit 

abortus alleen maar terug naar de illegaliteit met desas-
treuze gevolgen voor de veiligheid ervan. Verbieden van 
legale abortus doet ook onrecht aan de vrouwen zelf, die 
een abortus willen. Zwangerschappen zijn lang niet altijd 
gepland. Het is een normale gang van zaken, dat vrou-
wen over een nieuwe zwangerschap gemengde gevoelens 
hebben. Zwangerschap betekent immers een verrijking, 
maar ook een beperking van de mogelijkheden en van 
de toekomst van een vrouw. De meeste vrouwen komen 
niet lichtzinnig tot het besluit om abortus te laten plegen. 
Abortus verbieden doet dan ook groot onrecht aan de 
intenties en aan de emoties van deze vrouwen. De goed 
geregelde legale mogelijkheid van abortus moet daarom 
heel uitdrukkelijk blijven. Het is daarom belangrijk, dat 
ook vrijzinnigen zich mengen in het publieke debat, ook 
waar het gaat over ethische kwesties, zoals abortus.  
Het evangelie kan ons daarbij behulpzaam zijn. Christus 
heeft ons voorgedaan en ook voorgeleefd hoe te hande-
len. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet en nooit om het 
handaven van de wet. Daarbij gaat het altijd weer om 
de persoonlijke benadering. Het gaat niet over groepen, 
maar over individuele mensen, met hun individuele 
noden. Christus keek om naar de armen, de zwakken en 
de zieken. Christus zag het verdriet en de onmacht van 
de enkeling en gaf hulp. Christus wist, dat het aanstaande 
land van vrede en gerechtigheid alleen maar kan worden 
gebouwd op mededogen en niet op straffen. Christus 
schreef niet voor niets in het zand: ‘Hij die zonder zon-
den is, werpe de eerste steen.’

Preventie werkt Ons lage abortuspercentage komt 
zonder twijfel door goede voorlichting over preventie 
van ongewenste zwangerschap. Die preventie is ook 

‘NIet Het etHISCHe StANDPUNt vAN De zoRGveRLeNeR Moet 

MAAtGeveND zIJN vooR Het INSteMMeN Met eeN ABoRtUS-

veRzoeK, MAAR Het StANDPUNt vAN De vRoUw zeLf’

abortusEen vrijzinnige kijk op
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het gezicht van.. .

Veertigdagentijd mede vormgegeven. De Remonstrantse 
Broederschap is altijd een warm nest geweest, waarin ik 
alle mogelijkheden heb gekregen om me te ontwikkelen. 
Ik ben daarom erg gemotiveerd om me in te zetten voor 
het voortbestaan van mijn kerk.’ 

Werk en ontspanning? ‘Dat harde werken heb ik in 
mijn opvoeding meegekregen. We moesten thuis altijd 
meer dan ons best doen. Voor mezelf moet ik kunnen 
verantwoorden dat ik er echt alles aan gedaan heb om iets 
te laten slagen. Lukt het dan niet, dan is dat maar zo. Een 
detective lezen vind ik bijvoorbeeld leuk, maar het mag 
eigenlijk niet hè, de tijd zomaar laten verglijden. Naar de 
kerk gaan is een rustpunt in mijn drukke week. Verder 
ontspan ik me door te lezen en naar concerten en musea 
te gaan. Daar wil ik dan graag over schrijven. Ook speel ik 
blokfluit en doe ik sinds kort weer aan ballet. Maar daar 
steekt mijn ambitie weer de kop op, want ik wil het dan 
ook goed gaan doen. Nu kan ik geen spagaat meer, maar 
dat moet nog een keer gaan lukken… Humor is belangrijk 
voor me. Ook in de kerk mogen we wel eens wat vrolijker 
zijn en minder serieus doen.’  •
Michel Peters
Coördinator communicatie bij de remonstranten

Hoe is je leven gelopen? ‘Ik heb mijn middelbare 
school gedaan op de Nijmeegse Scholengemeenschap, 
de eerste oecumenische school daar. Daarna heb ik 
Geschiedenis gestudeerd in Utrecht met hoofdvak Mid-
deleeuwen. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als 
intercedente bij Werkpool, later Tempo-Team Werknet. 
Tien jaar in Utrecht, tien jaar in Leerdam. Mijn taak was 
onder meer de ziektebegeleiding van mensen die voor 
ons werkten. Dat gaf me veel voldoening. Ondertussen 
getrouwd en drie kinderen grootgebracht. Thomas (18) 
studeert Werktuigbouwkunde in Enschede, Esther(16) 
en Sascha (14) zitten nog op de middelbare school. Sinds 
drie jaar ben ik nu werkzaam bij de remonstranten.’ 

Remonstrantse genen? ‘Ik kom uit een remonstrants 
nest via mijn vader, zijn moeder en haar vader. Mijn 
moeder was oorspronkelijk Hervormd. Catechisatie deed 
ik bij Geertrui Westerouen van Meeteren, op mijn 18e ben 
ik als lid toegetreden tot de Remonstrantse Broederschap. 
Het sociale aspect van de hechte gemeenschap in Nijme-
gen heeft me altijd sterk getrokken. Na een tijd niks in 
Utrecht, ben ik later terecht gekomen in de Geertekerk. 
Eerst als collectant, later ben ik gevraagd als lid van de 
kerkenraad. Bijna acht jaar heb ik daar de portefeuille 
Eredienst gehad en in die jaren de Kerstspelen en de 

Liesbeth Orthel

Liesbeth Orthel (48) is bureaucoördinator van het 

landelijk bureau aan de Nieuwegracht in Utrecht. 

Als je belt naar de remonstranten, krijg je haar aan 

de lijn. Als je broodjes eet op het landelijk bureau: de 

kans is groot dat zij die gemaakt heeft. De meeste 

vergaderstukken die u ontvangt, heeft zij verzorgd. 

Haar dokter zag ze tien jaar lang op het hockeyveld 

van de kinderen, maar nooit in zijn spreekkamer. Het 

gezicht van een consciëntieuze duizendpoot die het 

landelijk bureau bestiert. 
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om dingen als de gedachte aan de (klein)kinderen, het 
werk dat is afgerond. Ten tweede: hoe helpt het u. En ten 
derde: wat helpt u nog meer. Bij die derde vraag komen 
we te spreken over geloof, boeken en muziek. Deze drie 
vragen staan eigenlijk altijd centraal in mijn gesprekken.’

Verdere taken? ‘Ik geef ook onderwijs aan arts-assisten-
ten, over de taak van geestelijk verzorgers. Dit is erg nut-
tig, want ze hebben er geen idee van. En iedere zondag is 
er een kerkdienst in het ziekenhuis. Weinig dingen vind 
ik zo inspirerend. Je weet nooit wie er zullen zijn, en wat 
ze van je verwachten. Maar ze hebben honger naar steun. 
Met heel mijn hart praat ik daar, vaak uit het hoofd, en ik 
zoek naar woorden die voortkomen uit mijn eigen spiri-
tualiteit, mijn eigen fundamenten. Ook die kerkdienst is 
een onderdeel van de zingeving.’ •
Carla Bierlaagh
Redactielid AdRem

Florus Kruyne is twee dagen per week remonstrants 
geestelijk verzorger aan het Diaconessen(zieken)huis in 
Utrecht. Dominee noemen hij en zijn protestante col-
lega’s zich al vele jaren niet meer. Sinds de jaren ’70-’80 
zijn er immers naast kerkgebonden ook humanistische 
verzorgers in ziekenhuizen. Men wilde toen, conform 
de tijdgeest, af van benamingen die naar kerkelijke acti-
viteiten verwijzen, net zoals dat in gevangenissen en de 
krijgsmacht is gebeurd. 
‘Het kernwoord van het werk dat ik doe is zingeving. 
Ik probeer de ander te ondersteunen bij het geven van 
een betekenis aan wat hem of haar overkomt. Juist als 
iemand ziek is geworden komen vragen naar boven als: 
Waarom nu juist ik? Is dit een straf van God die ik maar 
te accepteren heb, heb ik een fout gemaakt, of overkomt 
mij dit gewoon? De hoogleraar Küneman noemde het 
trage vragen, existentiële vragen die langzaam opkomen, 
die sluimeren in je geest en waar je niet snel over spreekt. 
Vragen van nietigheid, kwetsbaarheid, eindigheid. Waar 
leef ik eigenlijk voor? Ik luister naar dit soort vragen en 
bied aandacht.’

Hoe bereik je degenen die behoefte hebben aan een ge-
sprek met een geestelijk verzorger? De patiënten geven 
bij het intake-gesprek aan dat ze graag iemand op bezoek 
willen hebben. Soms gaat het uit van de verpleging. Maar 
altijd vraag ik toestemming voor een bezoek aan de pa-
tiënt. Mijn contacten in het ziekenhuis zijn kortdurend, 
ik kom maximaal 3 of 4 keer gedurende zijn of haar ver-
blijf. Dat komt natuurlijk doordat de meeste patiënten 
er maar kort zijn. De patiënt bepaalt zelf hoe ver hij wil 
gaan in ons contact. De situatie waarin we praten is be-
paald niet optimaal: ik ervaar het als onaangenaam dat er 
vrijwel geen sprake kan zijn van privacy want de meeste 
patiënten liggen met meer personen op een kamer. Je 
wordt dus zo nu en dan gestoord, zelfs tijdens een gebed.’

‘Waar praten we over? Ik heb geen voorbedacht plan in 
mijn hoofd. Ik stel wel altijd drie soorten vragen. In de 
eerste plaats vraag ik: wat helpt u – meestal gaat het dan 

Liesbeth Orthel

Geestelijke verzorging
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Florus Kruyne is twee dagen per week geestelijk verzorger 
aan het Diaconessen(zieken)huis in Utrecht. 

‘De taak van geestelijk verzorgers in een ziekenhuis’, zei Florus Kruyne aan het einde van het gesprek, 

‘is precies wat Jezus in Gethsemane aan zijn discipelen vroeg: laat mij niet alleen, waak en bid met mij. 

Ik probeer bij patiënten te zijn, hen niet alleen te laten. Ik zie dit als mijn taak, hen mijn volle aandacht 

te geven’.

in een ziekenhuis
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Proefnummer opvragen? Bel of mail IKON Communicatie, 
tel. (035) 6727101 / ikon@ikon.nl 
Postbus 10009 - 1201 DA Hilversum - (035) 672 72 72  - ikon@ikon.nl - www.ikon.nl

Oprecht, Betrouwbaar, 
Uitdagend, Verdiepend...

Welkom
bij de IKON!
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Jop Van Zelm van Eldik, remonstrant in hart en nieren, nu woonachtig in Zweden, 

droomde al jaren van het maken van een fotoboek over alle remonstrantse kerken. 

Immers, het culturele erfgoed van de remonstranten moet toch voor het nage-

slacht bewaard blijven.  Eindelijk is het ervan gekomen. uniek  in zijn soort en met 

240 prachtige foto’s. Hij maakte een uniek tijdsdocument, waarin hij de binnen- 

en de buitenkant van de kerken vastlegde. Ook de begeleidende teksten schreef 

hij zelf. Jop: “het is geen commercieel project. Mocht, mocht, mocht er winst 

gemaakt worden, dan gaat die op de één of andere manier de ‘kerk’ weer in. Geen 

winstbejag, het blijft een  hobby. Mijn volgende project? Göteborg fotograferen. 

Wist u dat die stad grotendeels door Nederlanders is gebouwd?”

E E N  U N I E K  F O T O B O E K  O V E R  R E M O N S T R A N T S E  K E R K E N 
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Een particulier Servicecomplex voor Senioren die zich 
aangetrokken voelen tot het vrijzinnig protestantse 
gedachtegoed.

Fraai en rustig gelegen met een grote eigen tuin aan 
de ’s-Gravenwetering, hoek Burgemeester Oudlaan  
in Kralingen-Oost te Rotterdam.

80 comfortabele twee, drie en vierkamer huur-
appartementen van ca. 50 tot 140m2 met inpandige 
parkeergarage en diverse facilitaire ruimten:
tuinkamer – conversatiezaal – bibliotheek – biljart  
en fitness ruimten – computerhoek – logeerflats.

Bewoners wonen er zelfstandig en kunnen gebruik 
maken van een uitgebreid servicepakket.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Makelaarskantoor Rijndelta, info@rijndelta.com
Veerkade 6, 3016 DE Rotterdam. 
Telefoon 010 - 413 24 60

Bekijkt u ook eens de website: www.termaathuis.nl

Het Theodora Wilhelmina Termaat Huis

Jop van zelm van eldik, Waar Remonstranten kerken. 

Uitgave in eigen beheer, 2010. ong. 250 pagina’s. 

Prijs € 17,50 (excl. verzendkosten). U kunt het boek 

per email bestellen: info@remonstranten.org 

Een uniek fotoboek
Van de kerken waar de Remonstranten thans hun diensten houden 

met teksten en zo’n 240 foto’s van Jop van Zelm van Eldik. Het boek 

zal op 5 juni 2010 in Utrecht worden aangeboden.

Tot 1 april 2010 kunt u vóórintekenen door dit bedrag over te maken 

op bankrekeningnummer 140938 ten name van de Remonstrantse 

Broederschap te Utrecht onder vermelding van uw naam en 

volledige adres. 

Dit heeft voordelen: U krijgt het boek dan thuis gestuurd (ná de 

verschijning in juni 2010) en uw naam wordt vermeld op de vóór

intekenlijst die achterin het boek zal worden afgedrukt, tenzij u 

dit niet wenst (aan te geven bij uw betaling). ❦

 Het boek zal €17,50 gaan kosten 
 
 
 
 


