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Wat is geloven? De

voormalige zendings-

arts dr. C. van ’t Spjker

onderzocht dit verschjn-

sel in een vergeljkend

overzicht van wat de

Bjbel hierover zegt,

samen met psychologen,

ilosofen en neurofysi-

ologen. De inhoud van

het geloof hangt zjns

inziens samen met het

wereldbeeld.

De schrjver kiest zjn

uitgangspunt in een

holistisch wereldbeeld,

een eenheid van lichaam

en geest (ziel). Hj werkt

met de twee termen

”extra-corporaal”, dat

deel van de mens dat

zich aan de waarneming

onttrekt, en ”corporaal”,

het waarneembare, dat

zowel lichaam als geest/

ziel kan omvatten. Deze

twee compartimenten

beïnvloeden elkaar

voortdurend, maar het is

onmogeljk om de plek

aan te wjzen waar bj-

voorbeeld de wil in het

lichaam is gelokaliseerd.

Het geeft Van ’t Spjker

gelegenheid om de inge-

wikkelde theorieën over

het brein te behande-

len, de psychologische

en neurofysiologische

processen (met name

dat gedeelte is een linke

kluif). Zjn conclusie is

dat geloven iets is wat

in het extra-corporale

deel van het mens-zjn

plaatsvindt. Het christe-

ljk geloof omvat zowel

aspecten van denken

als emoties, waaronder

liefde en vertrouwen. Ge-

loven betreft een relatie

waarbinnen je met God

communiceert. De schrj-

ver hekelt de opvatting

van Swaab en Dawkins,

die religie als ingepro-

grammeerd in het brein

beschouwen en als een

soort waan diskwaliice-

ren. Geloven speelt zich

af in het brein, gaat daar

niet in op, maar heeft

daarin wel zjn fysische

grondslag. Een interes-

sant maar soms moeiljk

boek.

Het geloof nu… Een theologisch/

filosofisch probleem benaderd vanuit 

medisch perspectief, dr. C. van ’t Spijker;

uitg. Boekscout.nl, Soest, 2013; ISBN 978 94 

0220 090 4; 259 blz.; € 18,95.

theologie

tekst Anne-Minke Hakvoort

Mensenhandel is een

verschjnsel van alle

tjden. ”Uitzien naar een

nieuwe wereld” toont

aan dat ook rond 1900 de

mensenhandel bloeide.

Vooral kwetsbare en al-

leenstaande vrouwen wa-

ren het slachtoffer van

deze kwade praktjken.

Het verhaal start in

1910, wanneer Maureen

samen met haar zusje

Katy Rose als immi-

grant aankomt in New

York. Haar enige bezit

is een oude brief van

haar vader, waarin staat

dat hj ooit het leven

gered heeft van de rjke

kolonel Wakeield. De

Wakeields willen niets

met haar te maken heb-

ben en Maureen vindt

een baantje bj Darcy’s,

een bekend warenhuis.

Ze ontdekt dat niets

is wat het ljkt. Jonge

meisjes krjgen promotie

op een hogere etage in

de winkel, verdwjnen

plotseling en zjn daarna

niet meer te traceren.

Maureen probeert te

achterhalen wie deze

meisjes meeneemt. Ze

stuit op een smokkelben-

de die vrouwen onder af-

schuweljke omstandig-

heden gevangen houdt

en verhandelt. Is er een

manier om de handel

in blanke vrouwen tot

staan te brengen?

Op een zeer uitvoerige

manier laat de Ameri-

kaanse schrjfster iets

zien van de schrjnende

omstandigheden waarin

immigranten aan het

begin van de twintigste

eeuw verkeerden. Ze

tekent de grote stad New

York in al zjn armoede,

de gegoede burgers die

veel macht hadden en de

heersende mentaliteit.

Een mooie leidraad in

het verhaal is de vraag

van dominee Charles

Sheldon: „Wat zou

Jezus doen?” De hoofd-

personen zoeken naar

een praktisch antwoord

op deze vraag in hun

strjd tegen slavernj.

Uitzien naar een nieuwe wereld, 

Cathy Gohlke; 

uitg. Den Hertog, Houten, 2013; ISBN 978 90 

331 2590 4; 526 blz.; € 24,90.

roman

Bijzondere 
bevallingen
tekst Anca Boon  

beeld Istock

Het begon met een tweet 

waarin gynaecoloog 

Bertho Nieboer (@Dokter-

Bertho) vrouwen vroeg 

om over hun bevalling te 

vertellen. Per reactie zou 

er 50 cent naar een goed 

doel gaan. Een dag later 

had hij meer dan 200 

verhalen.

D
e vele reacties brachten

de Njmeegse gynae-

coloog op het idee

om de meest bjzon-

dere, ontroerende, spannende

en lachwekkende verhalen te

bundelen. Samen met journaliste

Marieke van Gene ging hj bj de

moeders –en enkele vaders– langs

om hun ervaringen op te tekenen

voor ”Geboren! 30 bjzondere

bevallingsverhalen”.

In het boek passeren allerlei

scenario’s rond zwangerschap en

bevalling de revue. Kinderen die

(veel) te vroeg worden geboren en

van wie wekenlang onduideljk

is of ze het redden. Baby’s die zo

snel komen dat ze maar nét opge-

vangen kunnen worden door de

vader of de verloskundige of juist

klem zitten, zodat er een vacuüm-

pomp, verlostang of een keizer-

snede aan te pas moet komen. Een

vader mist hét moment omdat hj

lauwvalt.

Verrassing en ontzetting is

er bj een 20-jarige moeder en

haar ouders, omdat ze pas als de

baby zich aandient ontdekt dat

ze zwanger is. Een stel krjgt,

ondanks prenatale diagnostiek,

onverwacht een kind met het

syndroom van Down – en is daar

onmiddelljk blj mee. Maar er is

ook het verdriet van een moeder

die drie zwangerschappen te vroeg

zag eindigden en nooit een levend

kind in haar armen kon sluiten.

Zonder de goede medische zorg

die we in Nederland kennen, zou

een aanzienljk deel van de ver-

halen geen goede aloop kennen.

Slechts weinigen ljken zich dat te

realiseren. Dat moeder en kind het

kunnen navertellen, is in heel wat

gevallen te danken aan het feit dat

in ons land hulpmiddelen voor

handen zjn, dat de ambulance

in no time ter plaatse is, dat een

spoedkeizersnede gedaan kan wor-

den zodra de harttonen wegvallen

of dat er middelen voorhanden

zjn om een bloeding te stelpen.

Het verhaal van verloskundige

Cecile Urlings (31), die een maand

in het Mulago Hospital in Kam-

pala werkte, maakt wel duideljk

dat het in Afrika veel minder

vanzelfsprekend is dat een beval-

ling goed aloopt. Ze schrjft over

de afdeling verloskunde in dat

ziekenhuis: „Nu nog kan ik me

dat moment herinneren waarop ik

voor het eerst die sterke zweet-

geur rook en het geschreeuw van

alle barende vrouwen hoorde.

Werkeljk overal lagen vrouwen

op bedden en op matjes op de

grond. Gemiddeld bevallen daar

zo’n tachtig vrouwen per 24 uur,

bj ons zjn dat er bjna nooit meer

dan acht. In verschillende hoeken

lagen bebloede doeken. Ik was

enigszins voorbereid, maar dit

was wel heel heftig. (...) In de vier

weken dat ik er was, heb ik tien-

tallen bevallingen alleen begeleid.

Ondenkbaar hier in Nederland,

maar in Mulago Hospital hoort

dat bj het werk van een verpleeg-

kundige. Ook heb ik overleden

baby’s ter wereld geholpen en zag

ik moeders sterven.”

Omdat de auteurs graag zien dat

de zorg aan moeder en kind in dit

Ugandese ziekenhuis verbetert,

schenken ze de opbrengst van

het boek aan de Stichting Mu-

lago Mamma die de Nederlandse

gynaecoloog Barbara Nolens op-

richtte. „Iedere moedersterfte die

we hiermee kunnen voorkomen is

er één”, aldus Nolens.

>>bnolens.wix.com/mulagomama

Geboren! 30 bijzondere bevallingsverhalen, Bertho Nieboer en Marieke van Gene;

uitg. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2013; ISBN 978 90 368 0589 6; 138 blz.; € 12,50.

gezondheid

In Nederland is er goede medische zorg voorhanden rondom een bevalling. Dat is niet vanzelfsprekend.

boeken


