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Onbekend terrein
“Na het herstel, als je
je diepvermoeid
voortsleept, heb ik
wel in de put gezeten.
Een depressie? Som-
migen zijn veel erger
depressief. Ik noem
het mijn depressie. Ik
zat echt in de put.
Daar ervoer ik God
dan ook niet. Maar ik
heb hem gezocht. En
uiteindelijk heeft hij
zich laten vinden. Een
depressie was voor
mij totaal onbekend
terrein. Nu kan ik me
ertoe verhouden. Wat
mij hielp was het
maar accepteren dat
het is zoals het is. Een
ziekteperiode is een
enorme rollercoaster.
Me daartegen niet
verzetten, heeft ge-
holpen om erdoor-
heen te komen.
Mensen hebben het
vaak over een heroï-
sche strijd tegen kan-
ker. Maar ik heb dat
niet meegemaakt, dat
was niet mijn gang.
Integendeel, ik snap
dat mensen hun
hoofd laten hangen.
Nu, terugkijkend
denk ik: alles bij el-
kaar was het een lou-
terende ervaring.”

U zegt: God was er
niet, maar ik heb hem
gezocht. Hoe ging
dat?
“Bij mij werken de
psalmen heel goed. Je
kunt terugvallen op

een geloofsfundament, waar al woorden voor zijn
gevonden. Ik realiseer me ook dat het actief zijn
in het pastoraat - waar ik de kans toe kreeg, onder
andere in de kerk - helend is. Juist omdat je daarbij
zo extreem afhankelijk bent van de werking van
Gods Geest. Misschien is het wel niet zozeer dat ik
naar hem op zoek ben, maar dat ik gevonden
word. 
Natuurlijk doet het er daarbij wel degelijk toe hoe
je je verhoudt tot God. Ik ben al jaren geleden ge-
stopt met in de auto naar de radio te luisteren. In
plaats daarvan download ik nu lezingen van
meest Engelstalige, christelijke sprekers op mijn
mobiel. Het liefst begin ik de dag met een halfuur-

tje op mijn knieën in mijn werkkamer. Maar als ik
om kwart voor zeven op pad moet breng ik het
niet op om eerder op te staan. Mijn auto is dan een
soort meditatieruimte.”

Stel: iemand moet een omslag maken, maar hij of
zij weet niet hoe. Het geloof lijkt geen betekenis
meer te hebben. Wat zegt u dan?
“Ik kom uit een rationele traditie. Met behoud van
al het goede daarvan, heb ik geleerd dat geloven
toch vooral een relationele kwestie is. Voor mij is
God iemand die niets liever wil dan een nauwe re-
latie met ons. Wij leven van genade, maar God
heeft meer in petto voor ons dan dat. We mogen
zelfs in gemeenschap met Hem leven. 
Van leven van genade, tot in verbinding met hem
leven, dat is een stap die inspiratie biedt, je kunt
je zingeving veel scherper voor ogen krijgen. Voor
genade hoef je niets te doen, die is gratis. Voor een
relatie moet je veel doen. Dat is werken. Heiliging
kun je dat noemen, denk ik. 
“Ik denk aan het verhaal van de rijke jongeling.
Hij heeft alles gedaan, maar zijn bezittingen opof-
feren is een stap te ver. Ik denk ook nog aan een
andere tekst, een gelijkenis met drie aspecten: het
verloren schaap, de verloren penning, de verloren
zoon. Dat is een mooi verhaal over hoe het met
ons als mensen kan gaan. Even niet opletten, en
je bent de kudde kwijt. Je kunt buiten je schuld op
de grond zijn gevallen. Maar het kan ook een ver-
keerde keuze zijn. Dan staat de Vader op je te
wachten, maar moet je wel zelf terugkeren.”

Hoe gaat dat dan, zo’n omslag maken? Daar is
toch een moment van reflectie voor nodig, of gaat
het vanzelf?
“Nee, het gaat helemaal niet vanzelf. De eerste nei-
ging is natuurlijk alles zo te houden als het was.
Maar ik kom dan toch op de christelijke leer, na-
melijk dat de grootste crisis het meest heeft op ge-
leverd. Het sterven van Christus heeft ons vrij
gemaakt. Dat is in mijn leven, op veel kleinere
schaal, ook zo.  Daar komt mijn motivatie ook van-
daan, uit mijn christen zijn en de diepere bood-
schap die daaronder ligt. Maar ik snap dat
verandering ook veel angst veroorzaakt, voor je
het weet ben je verlamd en zit je als een konijn in
de koplampen te kijken.”
“Een recent omslagpunt is mijn eigen ziektege-
schiedenis. Die heeft me meer motivatie gegeven
voor wat ik het liefst doe: een bijdrage leveren aan
betere gezondheidszorg in Nederland. 
Een ander omslagpunt viel samen met het begin
van de crisis in 2008. Wij verhuisden dat jaar, ik
was bezig met stoelen kopen, een keuken uitkie-
zen. Ik had te weinig focus op nieuwe klanten. Het
gevolg was dat er geen klanten kwamen. 
Toen ik het verhaal hoorde van een bestuurder die
een dramatische calamiteit had meegemaakt in
zijn instelling, ben ik een boek gaan schrijven over
calamiteiten in de zorg. Met als gevolg dat ik nu
gezien wordt als een expert op dat gebied, ik do-
ceer erover, houd er lezingen over. Ik interviewde

zes bestuurders die zo’n calamiteit hadden mee-
gemaakt. Daar kwam telkens het inzicht uit:
‘never waste a good crisis’. 
Ik heb ook geleerd dat op mezelf toe te passen: ook
ik heb te leren van mijn crises. In 2000 kreeg ik rsi.
Mijn lichaam kon het enorme tempo niet meer
aan dat ik er op nahield. Ik heb daaruit de les ge-
trokken dat ik veel energie stak in het helpen van
klanten om problemen op te lossen, maar dat ik
beter kon helpen voorkomen dat ze nieuwe pro-
blemen maakten. Zo heeft elke crisis mijn leven
verrijkt.”

Doe je dat alleen, veranderen?
“Nee, ik kon het niet alleen. In 2000 heb ik een
tijdlang bij een psychoanalytisch psychotherapeut
gelopen, die me heeft geholpen bepaalde patro-
nen te herkennen. Daarna heb ik kennisgemaakt
met bewegingen als de Charismatische Werkge-
meenschap Nederland, New Wine, in Christus
heel. Dat waren allemaal plekken waar er op een
voor mij nieuwe manier pastoraat werd aangebo-
den. Dat alles heeft me geholpen te veranderen.” 

U bent lid van een kerk, zoals u al zei, de Neder-
lands Gereformeerde Kerk in Oegstgeest. Wat
vindt u daar wat u elders niet vindt?
“Een groep van gelijkgezinde stumperds. Mensen
met dezelfde oriëntatie op de Heiland, degene die
door het kruis het voor mij mogelijk maakt om te
leven met mijn gedoetjes, mijn zonden, de dingen
waardoor ik mijn doel mis. Dat is fundamenteel
voor mij, en zo ervaar ik het ook in mijn kerkge-
meenschap, gelukkig. 
Bij vrijwel elk ander soort gezelschap dan een kerk
is die oriëntatie anders gericht. Daar krijg je dit
antwoord volgens mij niet. Ik denk niet dat wij in
onze gemeente er zijn. Er is een hoop te doen.
Maar we zijn op weg, de goede kant op.”
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