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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Blootgelegd toont in woord en beeld de portretten van dertig mensen die heel 

verschillende traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt: van oorlogsgeweld 

tot de watersnoodramp, van seksueel misbruik tot het verlies van een kind of de moord 

op een ouder. Welke impact heeft zo’n schokkende gebeurtenis? En hoe pakt iemand de 

draad van het leven daarna weer op? De geportretteerden geven ons een kijkje in hun 

ziel. Ze tonen hun kwetsbaarheid en hun veerkracht. Ze geven trauma een menselijk 

gezicht. 

 

Ieder portret, hoe persoonlijk ook, staat ook voor de verhalen van véle anderen in 

vergelijkbare situaties, voor wat mensen op veel grotere schaal in onze samenleving 

ervaren. Daarom zijn bij ieder portret feiten, cijfers en extra informatie opgenomen. Het 

boek bevat daarnaast de visies van een aantal gezaghebbende deskundigen. 

 

Met Blootgelegd maken Marijke Kolk (journalist) en Margriet Wentink 

(traumadeskundige) de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van trauma 

zichtbaar, om zo bij te dragen aan een grotere verdraagzaamheid en verbondenheid in 

onze samenleving, want als we elkaars kwetsbaarheden kunnen zien gaan we anders 

naar de ander kijken. 

 

Alle interviews zijn gehouden door studenten Journalistiek van de Hogeschool Utrecht, 

als onderdeel van de Honourscursus Het Psychologisch Interview – Journalistiek en 

Trauma. De foto’s van de geïnterviewden zijn gemaakt door fotograaf Mascha Jansen. 

 

Over de auteurs: 

Marijke Kolk is journalist. Zij schrijft artikelen over met name psychologische 

onderwerpen voor o.a. de Margriet en het AD. Voor het AD schreef zij verhalen over 

onder andere ex-psychiatrisch patiënten en ouderen met een bijzondere levensstijl. Voor 

Margriet schreef zij onder andere verhalen over seksueel misbruik en het leven ná 

kanker. Ook interviewde zij diverse bekende Nederlanders over ervaringen die hun 

leven veranderden. In het AD had Marijke twee jaar lang een zomercolumn over het 

pleegouderschap. 

 

Margriet Wentink is gespecialiseerd in het werken met mensen die de gevolgen 

ondervinden van schokkende gebeurtenissen. Vanuit dit specialisme heeft zij haar eigen 

begeleidings- en opleidingscentrum Interakt (Tiel) opgericht. Margriet maakt gebruik 

van interactieve zelf-resonantie en baseert zich daarbij op een meergenerationele 

psychotraumatologie. 

 



Het schrijven van boeken is Margriet niet onbekend. Ze heeft meegewerkt aan de 

publicatie Vroegkinderlijk Trauma (red. Dr. Franz Ruppert) en schreef Het 

mamatrauma – hoe vroegkinderlijke ervaringen je leven ongewild beïnvloeden, dat het 

tweede deel vormt van de serie Breek de Stilte. Met deze serie wil zij kennis over trauma 

en traumaverwerking bereikbaar maken voor een breed publiek. Het project Blootgelegd 

maakt deel uit van deze missie. 

 

Fotograaf Mascha Jansen maakte de portretten voor Blootgelegd. Mascha volgde haar 

opleiding aan de KABK in Den Haag. 

 

Meer dan twintig studenten Journalistiek van de Hogeschool Utrecht zijn de 

uitdaging aangegaan om samen met Margriet en Marijke Blootgelegd te ontwikkelen. De 

studenten hebben allemaal zelf iemand benaderd om te interviewen. Met veel 

doorzettingsvermogen hebben zij, onder begeleiding van de docenten, de journalistieke 

inspanning geleverd om van de soms uitgebreide interviews een compact, pakkend 

verhaal te maken. 

 

Meer informatie vindt u hier. 

 

Inzien: 

Klik hier om het inkijkexemplaar te zien in videovorm. 

Ook in te zien via bol.com. 

 

Extra/Recensies: 

 

https://blootgelegd.info/  Site over het project Blootgelegd 

 

Veel mensen maken buitengewoon ingrijpende en lang doorwerkende gebeurtenissen 

mee. Hoe hebben zij deze ervaren en weten te verwerken? In deze bundel komen 

hierover dertig mensen aan het woord. Aan studenten Journalistiek Hogeschool 

Utrecht vertellen zij over hun traumatische ervaringen en de gevoelens daarna. Aan de 

orde komen onder andere: een vliegtuigramp, koolmonoxidevergiftiging, de 

watersnoodramp, Auschwitz, een mijnexplosie, een executie, herseninfarct en een 

oorlogsverwonding. Elk verhaal is aangrijpend, getuigt van het vele leed op de wereld, 

maar bemoedigend is de wijze waarop de slachtoffers weer vorm aan hun leven 

hebben gegeven. Indringend en ontroerend zijn ook de vele foto's (in kleur en zwart-

wit) en boeiend zijn de achtergrondbeschouwingen van mensen als onder anderen 

Bram Bakker en René Diekstra. Met een schets van het verschijnsel trauma. Er wordt 

verwezen naar literatuur en er is een literatuurlijst. Een waardevol document humain 

dat velen zal aangrijpen. 

 

O.W. Dubois- Recensie via bol.com 

 

 

https://blootgelegd.info/wie-zijn-wij/
https://www.youtube.com/watch?v=0PEy3PtsAmo
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000109919994
https://blootgelegd.info/

