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Als ik iemand ontmoet die lijdt, wat staat mij dan te doen? Vaak 
stelt pastor Marinus van den Berg zich deze vraag. In Lijden verlichten 
vertelt hij de verhalen van mensen die lijden. Nu geeft hij, soms in 
poëtische vorm, zijn inzichten uit veertig jaar pastorale ervaring 
door.

Lijden bagatelliseren of het leven als maakbaar voorstellen werkt 
volgens hem niet. En het is ook niet goed lijden te verdringen en te 
verzwijgen. Juist erkennen geeft verlichting. Dit boek staat vol 
verhalen uit de praktijk, over ‘erbij zijn’, het lijden en de onmacht 
samen met je naaste uithouden. Lijden vraagt om respons, om op 
weg gaan met de ander. 

Lijden verlichten markeert Marinus van den Bergs veertigjarig jubileum 
als pastor.

Marinus van den Berg heeft in zijn loop-
baan gewerkt in functies op het terrein 
van gezondheid en welzijn, de laatste 
jaren als geestelijk verzorger in hospice 
Cadenza in Rotterdam. Naast schrijver 
is hij een veelgevraagd spreker. In zijn 
boeken, lezingen en workshops besteedt 
hij onder meer aandacht aan de thema’s 
afscheid, levenseinde en rouw. 

EEN ZACHTE TISSUE

als de tranen stromen
ga ze niet opdrogen

als verdrietigen huilen
ga ze niet troosten

als wanhopigen schreeuwen
ga ze niet sussen

blijf liever stil zitten
stil en aandachtig

de tranen troosten zelf
huilen en schreeuwen geven ruimte

laat je stille nabijheid
een zachte tissue zijn
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Inleiding

Veertig jaar geleden, in 1975, ging ik werken als pastor in verpleeg-
huis Randerode in Apeldoorn. In die tijd bestond het begrip ‘geestelijk 
verzorger’ nog niet in de gezondheidszorg. Je was predikant, pastor of 
humanistisch raadsman of raadsvrouw. 
 Eerder dat jaar was ik teruggekomen van een jaar studeren en ook 
reizen door de Verenigde Staten. Mijn eindwerkstuk ging over ‘lijden 
aan een verlies’. In dat jaar stierven het eerste kind van mijn oudste 
broer, mijn oma, een tante die dichtbij woonde in het ouderlijk huis 
van mijn vader en de moeder van mijn moeder, die leed aan demen-
tie. Toen wist ik nauwelijks wat dat laatste inhield, maar wel dat zij 
naar een psychiatrisch ziekenhuis moest omdat ze ging dwalen. 

De vraag die mij vooral bezighield was: hoe is het leven als je rouw te 
dragen krijgt? Wat als je oog in oog komt te staan met een mens die 
verlies aan den lijve, in het hart van het bestaan ondervindt? In mijn 
Utrechtse studietijd stierf onverwacht de vader van een jaargenoot. 
Ook al behoorde ik niet tot zijn vriendenkring, ik wist me geen raad 
en meed hem vooral; nooit sprak ik er met hem over. En er was ook 
niemand die ons een handreiking gaf. In die tijd leefden we nog in 
een zwijgcultuur. Over veel werd niet gesproken en dat werd als het 
beste beschouwd. Er waren alleen de rituelen zoals een mis laten le-
zen of bidden voor de overledene. 
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Wat	heb	ik	te	doen?
In mijn Amerikaanse tijd werd ik sterk aangesproken door een le-
zing over rouw. Ik herkende mijn eigen rouw. Ik ging mijn heimwee 
– waar ik veel last van had toen ik op mijn dertiende met buikpijn 
werd opgenomen in het streekziekenhuis, en later toen ik aan Yale 
studeerde – verstaan als rouw. Losraken van wie en wat je dierbaar is. 
Die herkenning en erkenning voelden als een bevrijding. 
 Ik werd bevrijd van ‘sterk’ moeten zijn, bevrijd van in moeten slik-
ken. Het gaf me hoop en het werd ook mijn inspiratie. Ik kreeg een 
antwoord op de vraag: wat heb ik als aankomend pastor te doen? Niet 
wat moet ik doen en hoe moet ik het doen, maar wat	heb	ik	te	doen? Wat 
is de essentie, het wezenlijke? 
 Het antwoord daarop is nu, veertig jaar later, de titel en de rode 
draad van dit boek: Lijden	verlichten. Op	weg	gaan	met	de	ander.

Lijden verlichten, dat kan dramatisch klinken en zelfs aanmatigend. 
Hoog gegrepen ook, want er is zo veel leed... Het komt in bakken naar 
ons toe via de media: Nepal, ISIS, bootvluchtelingen, noem maar 
op... Ik ben de Messias niet en ook Atlas niet om alle leed van de we-
reld op me te nemen. En toch wil ik het thema lijden centraal stellen. 
Niet om wie dan ook te overweldigen, maar – dat mag vreemd klinken 
– als een geluid van hoop. Om de toekomst niet in de handen van de 
wanhopigen te leggen, of van de onverschilligen, de cynici, de ego-
gerichten. Niet in handen van hen die zeggen dat lijden bij het leven 
hoort.
 Er is altijd weer lijden in het leven; het vraagt ook altijd weer om 
een reactie, een respons, om antwoord. Lijden vraagt erom verlicht te 
worden. We moeten samen met allen die niet onverschillig kunnen 
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toekijken nadenken, in gesprek gaan en handelen. Voor mij is niet 
meer de vraag van belang of iemand gelovig, atheïst of ietsist is, maar 
de vraag: wat staat mij, wat staat ons, wat staat een mens oog in oog 
met lijden, met lijdende medemensen te doen? 
 Lijden aan ziekte, sterven en verlies. Wat doet dat met een mens? 
Wat doet het met mij? Hoe beïnvloedt het mijn denken en leven? Lij-
den raakt heel de mens: niet alleen zijn lichaam, zijn psyche, zijn 
sociale bestaan, maar ook zijn wezen, zijn kern, zijn eigenste ziel. 

Opleuken	en	geluksgoeroes
In de afgelopen veertig jaar is veel gebeurd. De geluksgoeroes hebben 
terrein gewonnen. Geluk lijkt een recht geworden te zijn en ieder lijkt 
verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen geluk. Hoe verhouden geluk 
en lijden zich tot elkaar, of kijken we steeds meer van het lijden weg? 
Lijden aankijken is niet simpel en toch meen ik dat dat levensnood-
zakelijk is.
 Lijden is geen populair thema. Kees Fens ergerde zich steeds meer 
aan het opleuken van alles. De krant moest een leuke krant worden. 
Hij vond dat daarmee te ruim baan aan oppervlakkigheid werd gege-
ven. In de wereld van de zorg zijn patiënten cliënten geworden, klan-
ten en consumenten van zorg. Het verhult dat je er niet voor kiest om 
patiënt te worden. Je kiest niet voor ziekte. Een mens kiest niet voor 
lijden, maar ervaart en ontmoet wel lijden en mensen die lijden. 

Ik wil in dit boek ook het thema ‘aandacht’ naar voren halen, omwille 
van hen die ongehoord en ongezien blijven. Omwille van de mensen 
van wie het lijden ernstig onderschat wordt. Als ik hoor hoe er soms 
over vluchtelingen wordt gepraat... Als ik zie dat een groeiende groep 
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mensen in West-Europese landen als tweederangs wordt beschouwd, 
dat de mensen die hier werden geboren en opgroeiden geen idee van 
de waarde van hun leven hier hebben, dan word ik daar onrustig van. 
Onderschat lijden kan een bron van boosheid, woede en agressie wor-
den. 
 Arnon Grunberg noemde Angela Merkel een messias van deze tijd.1 
Ze doet wat ze kan om mensen rond de tafel te brengen en nog meer 
oorlog te voorkomen. Ze voelt zich verplicht aan de mensen die lijden. 
 Ik wil over lijden spreken en schrijven om samenspraak op gang 
te brengen, opdat mensen meer idee van en inlevingsvermogen voor 
elkaars leven krijgen. Mijn slogan is dat erkend lijden verlichting 
brengt. Dat is een zaak van hoofden, harten en handen. 

Praten	verlicht
Lijden is niet iets aangenaams. Je kunt lijden vrezen en zelfs lijden 
aan die vrees. Lijden kan veel geluk aantasten. Lijden kan onmachtig 
en eenzaam maken. Wat lijden kan veroorzaken zal op allerlei ma-
nieren in dit boek aan de orde komen. Ik hoop dat de verhalen in dit 
boek herkenning en erkenning geven, maar ook dat ze laten zien dat 
je kunt praten over gebeurtenissen, ervaringen, belevingen die je be-
zighouden en waaraan je soms ook lijdt. 
 In mijn herinnering leeft een zeer oude dame die in haar leven 
nooit veel kans tot praten over zichzelf had gekregen. ‘Daar had je het 
niet over,’ zei ze. Ze nam deel aan een wekelijkse gespreksgroep in het 
verpleeghuis. Er kwamen allerlei thema’s aan de orde. Op een dag 
zei ze: ‘Praten verlicht.’ Voor haar was dat geen open deur, maar een 
nieuwe en bevrijdende ervaring. 
 Ik heb weinig behoefte aan het verheerlijken van lijden. Daarvoor 
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heb ik te veel gehoord en gezien. Maar lijden moet wel aan het licht 
komen. Lijden laat zien dat niet alles maakbaar is, maar in een op 
maakbaarheid gerichte samenleving dreigt het niet-maakbare onder-
schat te worden. Ik geloof niet dat alle lijden weggenomen kan wor-
den; vaak is dat gewoon onmogelijk. Er kan wel lijden verlicht wor-
den. Daarom hoop ik dat er meer ruimtes, plaatsen, ontmoetingen 
en luisterhoudingen ontstaan die laten voelen dat je mag en kunt pra-
ten over wat je belast, over wat je lijden brengt en innerlijk eenzaam 
maakt.

Dit boek is dicht tegen de actualiteit aan geschreven. Het gaat niet 
alleen over het lijden van de mensen die ik in en door mijn werk ont-
moet – nu vooral in het hospice. Ik kan niet om het lijden van deze 
tijd heen. Zijn het barensweeën naar een nieuwe tijd, horen we een 
cultuur kraken die grondig aan het veranderen is, of is het een einde 
van een tijdperk zonder dat de contouren van een nieuwe tijd zich al 
aftekenen? Al zijn er geen heldere antwoorden op deze vragen, dan is 
dat geen excuus om er niet mee te leven, te leven alsof het allemaal 
niet zo’n vaart loopt. 

Om mij uit te dagen stelde de uitgever me een aantal vragen over het 
thema ‘Lijden verlichten’. Die komt u soms in de tekst tegen.

Als u mij vraagt hoe ik terugkijk op die taak van lijden verlichten – die 
nog niet voorbij is – dan kan ik niet anders dan bescheiden zijn. Dan 
denk ik aan de momenten waarop ik lijden, al was het onbedoeld, heb 
toegevoegd door onwetendheid, gebrek een zelfkennis, eigenbelang, 
haast enzovoort. Momenten en ervaringen waar ik niet trots op kan 
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zijn. Het is niet aan mij om het laatste te zeggen over die vraag: wat 
deed jij om lijden te verlichten? 

In dit boek gaat het om het lijden van anderen die ik heb ontmoet, van 
wie ik lees en hoor. Ik wil met u optrekken – en u naar ik hoop met 
mij – langs verhalen, plaatsen van lijden met de vraag: ‘Hoe kan dit 
lijden worden verlicht?’
 Als dit boek lijden verlicht, als woorden dat kunnen, dan ben ik 
dankbaar dat ik dit heb kunnen schrijven. 

Marinus	van	den	Berg
Rotterdam 2015
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