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‘Heel teder, broos en echt’. Over zorgzaamheid, kwetsbaarheid en levenswijsheid 
bij de komst van nieuw leven.

Nieuw leven, een mensenkind geboren. Het is een wonderlijk gebeuren dat 
enorm veel gevoelens, verwachtingen, reflecties oproept. In dit boek beschrij-
ven verschillende auteurs wat het verwachten van en het krijgen van een kind 
met hen doet. Wat ben ik blij dat Mieke Geyskens en Koen Jordens samen het 
initiatief namen om dit boek te maken. Vanuit hun eigen ervaringen, als arts 
en moeder en als vader, zijn ze op zoek gegaan naar verhalen die de veelzij-
digheid en de complexiteit van het verwachten van een baby en het vader of 
moeder worden kunnen beschrijven. Bij de geboorte van mijn eigen kinderen 
(2009 en 2012) en ook nog een tijd nadien, las ik veel geboorteverhalen, online 
en in het tijdschriftje van de vroedvrouwenpraktijk. Een van mijn studenten 
verdedigde in 2015 een doctoraat over de (spirituele) beleving van zwanger-
schap, geboorte en pril ouderschap op basis van interviews met vaders en moe-
ders. Anderen schreven onder mijn begeleiding een thesis over zwangerschap, 
postnatale depressie, miskraam en rouw. Vrienden en collega’s werden zwan-
ger, soms quasi vanzelf, soms na lang wachten en medische ondersteuning. Je 
zou haast denken dat ik bijna aan een overdosis zwangerschapsverhalen zat. 
Maar niets is minder waar. De verhalen in het voorliggende boek heb ik in 
quasi één ruk uitgelezen. En er is een grote behoefte aan perspectieven, die in 
onze gemedicaliseerde wereld, waarin beheersbaarheid en controle vaak cen-
traal staan, een ander perspectief binnenbrengen. Mieke Geyskens en Koen 
Jordens zetten de thematiek van de beleving van nieuw leven, in al zijn aspec-
ten, op de kaart. 

Nieuw leven DRUKKLAAR.indd   7 1/30/2017   5:53:12 PM



8 NIEUW LEVEN

Heel bijzonder vanuit mijn perspectief als moeder en als hoogleraar Theologie 
en Religiewetenschappen, is het perspectief van de arts. We lezen in dit boek 
zowel over ervaringen van ouders als van artsen. De arts wordt als mens in 
een context afgeschilderd, met eigen gevoelens en gedachten, sociale relaties, 
een netwerk van vrienden en familie. Bijzonder interessant zijn de ethische 
reflecties van de verschillende artsen. Ze beschrijven hoe ze door de jaren heen 
geëvolueerd zijn, waar ze het moeilijk mee hebben, hoe ze begrip leerden krij-
gen voor moeilijke situaties en voor welke dilemma’s ze soms staan. Hoe ga 
je als arts om met machteloosheid, met het niet-kunnen helpen van een kind 
of zwangere vrouw of van een koppel met kinderwens die niet vervuld kan 
worden? Deze vragen naar aanleiding van het thema ‘nieuw leven’ geven aan-
leiding tot veel bredere reflecties, die ook in heel andere contexten relevant 
kunnen zijn. Dit boek bevat levenswijsheid, van het begin tot het einde, die 
herkenbaar is en tegelijkertijd aanzet tot verder nadenken. 

Ik hoop dat verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen, ouders en grootouders, 
psychologen, sociaal werkers, pastores en geestelijk verzorgers, en vele andere 
zorgverleners dit boek zullen lezen en het in hun opleiding ook zullen bespre-
ken. De ervaringsverhalen en casussen die genoemd worden in de verhalen 
van de artsen, zetten stuk voor stuk aan tot reflectie over de eigen beleving en 
over hoe het best omgaan met anderen. Zorgzaamheid in de relatie, aandacht 
voor de andere in alle kwetsbaarheid en veerkracht en aandachtig luisteren 
zijn maar enkele van de woorden die bij me opkomen als ik de inhoud van 
de verhalen en reflecties wil typeren. De broosheid van nieuw leven en de 
zorgvuldigheid en de tedere liefde waarmee een pasgeboren kind wordt vastge-
houden, klinken door in dit boek, in het bijzonder bij de redacteurs wanneer 
ze over hun eigen leven vertellen.

De beleving van intens geluk en betrokkenheid, maar ook diep verdriet of 
vertwijfeling komen aan bod in dit boek, zowel vanuit het perspectief van 
ouders als van zorgverleners. Ik hoop dat iedereen zich uitgedaagd weet om 
deze ambiguïteit in het leven een gepaste plaats te geven. Ik sta vol bewonde-
ring voor de zorgverleners die in dit boek aan het woord komen en het verhaal 
van hun patiënten en partners beluisteren en durven doorvragen of gericht 
betrokken actie durven ondernemen. Moed, een van de grote deugden, loopt 
als een rode draad door dit boek en kenmerkt ook de stap die de auteurs met 
dit boek gezet hebben. Ze laten hun eigen kwetsbaarheid en kracht zien, en 
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gaan verder dan klassieke medische of praktische gerichte aanwijzingen voor 
tijdens de zwangerschap. 

‘Heel teder, broos en echt’ koos ik als titel boven dit korte woord vooraf. Het 
zijn woorden uit een lied met als titel ‘De kracht’, over een dieperliggende 
kracht, een stroom in het leven. Als veertienjarige leerde ik dit lied zingen, en 
onderstaande woorden typeren in mijn ogen waar dit boek over gaat en wat 
ik hoop dat eenieder, arts, hulpverlener, ouder of misschien toekomstig ouder, 
ten volle mag ontdekken. ‘‘t Is de kracht die je zo lief maakt. Heel teder, broos en 
echt. ‘t Is de kracht van iemand houden zodat je sterk staat en niet ondergaat. Ook 
in jou leeft zo’n kracht. ‘t Is de kracht die je echt mens maakt.’

Het lezen over ervaringen van anderen kan zeer heilzaam werken, biedt vaak 
troost, steun en herkenning. Ik wens ieder die dit boek zal lezen, toch ook 
een luisterend oor, iemand met wie de ervaringen die ongetwijfeld naar boven 
komen, verder gedeeld kunnen worden. In elk geval ben ik ervan overtuigd dat 
dit boek de lezer op vele manieren zal inspireren. 
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