
Recensent: Adelheid Mensink 
 
Bieke Vandekerckhove: ‘De smaak van stilte’  Hoe ik bij mezelf ben gaan 
wonen. Uitgeverij Ten Have/Lannoo, Kampen 2010. Derde druk. ISBN 97890 
59959798 ( ALS/1) Zie ook www.uitgeverijtenhave.nl en www.lannoo.com 
 
Soort boek/stijl/ziekte: Bieke Vandekerckhove werd op negentienjarige 
leeftijd getroffen door de ziekte amyotrofische lateraal sclerose (ALS). Ze 
beschrijft niet haar ziekteproces of de hulpmiddelen die zij daarbij nodig 
heeft, maar de mentale groeiprocessen die zij ondergaat naar aanleiding van 
het feit dat de ziekte haar lichamelijke functies steeds meer doet afnemen. 
Hierdoor is ze aan de rolstoel gekluisterd geraakt en heeft veel hulp van 
anderen nodig, hetgeen ze niet prettig vindt. Het boek is dus niet specifiek 
voor patiënten met ALS geschreven, maar voor iedereen die door een ziekte 
pijn en verdriet ervaart en open wil staan voor filosofische en spirituele 
bespiegelingen. 
Het boek is opgebouwd uit zevenentwintig paragrafen die elk een ander item 
behandelen over liefde, verdriet, stilte, hoop en kracht. Aan het begin van elke 
paragraaf staat een gedicht of een citaat van een wijsgeer, dichter, monnik of 
een schrijver. Bieke legt uit hoe zij het gedicht, de psalm of het citaat 
interpreteert vanuit de spiritualiteit van Benedictus en het psalmgebed. Ook 
verdiept zij zich in het zenboeddhisme. Zij probeert op die manier te 
ontdekken hoe zij toch nog, ondanks haar ziekte en de ernstige prognose, op 
een positieve manier in het leven kan ‘staan’. 
Achterin het boek staat een verklarende woordenlijst voor benamingen uit de 
boeddhistische en de christelijke cultuur en een literatuurlijst met aansluitend 
een lijst met artikelen en ook staan de websites vermeld van diverse kloosters 
en andere relevante adressen. 
 
Over de schrijfster: Als de negentienjarige Belgische psychologiestudente 
Bieke Vandekerckhove de diagnose ALS krijgt stort haar wereld in. De 
levensverwachting is dan twee tot vijf jaar. Na drie jaar blijkt de ziekte 
gestabiliseerd te zijn, hoewel deze altijd ineens weer kan verergeren. Bieke is 
weliswaar gelovig opgevoed maar godsdienst betekende niet echt iets voor 
haar totdat een vriend haar anderhalf jaar na de diagnose vroeg om twee dagen mee 
te gaan naar de abdij van West-Vleteren. De stilte die ze daar ervoer bracht haar naar 
eigen zeggen op de een of andere manier bij de bron van alles, in het hart van alles en 
ook in het hart van het lijden. Weer thuis begon ze zich te verdiepen in de wortels van 
onze cultuur, de joods-christelijke traditie, en ontdekte de rijkdom van niet weten en 
toch vertrouwen, een andere dimensie van geloven, de onmogelijkheid om haar 
zoektocht te beperken tot het kerkelijke/christelijke, een andere visie op ‘openbaring’ 
en het belang van de 'ervaringíng’. Bron: 
http://www.sintmaartenkortrijk.be/parochie/bieke.htm 
 
Ze leerde de spiritualiteit van Benedictus en het psalmgebed kennen en gaat 
regelmatig naar het Sint Lioba Klooster in Egmond Binnen. Tien jaar na de diagnose 
kwam ze in contact met de stilte van zen en ook dat heeft een beslissende invloed op 
haar leven gehad. Ze leert de diepgaande waarde van meditatie kennen. Intussen 
blijkt de levensverwachting van twee tot vijf jaar te zijn verlegd naar twintig jaar want 
ze is inmiddels veertig jaar. Ze geeft lezingen en schrijft voor het tweewekelijkse blad 
VolZin, een tijdschrift voor geloof en samenleving, met een brede aandacht voor 



actualiteit van religie, zingeving en spiritualiteit (http://www.volzin.nu/). Ook 
schrijft ze artikelen voor Tertio, een Vlaams katholiek opinieblad 
(http://www.tertio.be/sitepages/index.php). 
 
Korte beschrijving: Als Bieke ruim negentien jaar is krijgt ze de diagnose 
amyotrofische lateraal sclerose (ALS). De prognose is dat ze nog twee tot vijf jaar te 
leven heeft. Haar wereld stort in en ze is boos, verdrietig en wanhopig dat haar 
actieve leventje als student met alle geneugten die daar bij horen, zo plotseling 
voorbij is. Anderhalf jaar later nodigt een vriend haar uit om een paar dagen met hem 
mee te gaan naar een trappistenklooster. Daar wordt Bieke getroffen door wat stilte 
met iemand kan doen. Juist vanwege het feit dat ze wist dat ze nog maar kort zou 
leven, had ze sinds de diagnose geprobeerd om alles wat ze ooit in haar leven had 
willen doen en meemaken binnen de haar gegeven tijd te realiseren. Dat had haar 
bepaald niet gelukkiger gemaakt, alleen maar bozer op haar beperkte mogelijkheden. 
Daar in het klooster komt ze onverwacht tot de conclusie dat de voldoening en 
de zin in je leven niet ligt in zoveel mogelijk activiteiten en interactie, maar dat 
stilte en als het ware bij jezelf naar binnen gaan ook heel troostend en heilzaam kan 
zijn. Ze leert de spiritualiteit van Benedictus en het psalmgebed kennen als ze een 
regelmatige bezoekster wordt van een benedictijner klooster in Egmond-Binnen. 
 
Na drie jaar vertellen de artsen haar dat de ziekte zich heeft gestabiliseerd, maar hij 
kan wel elk moment weer de kop op steken. Haar functies gaan in de tijd steeds meer 
achteruit en ze is aan de rolstoel gekluisterd. Na tien jaar komt ze in contact met de 
stilte van zen. Ook dat is beslissend voor haar pogingen om niet ten onder te gaan aan 
de verveling die steeds weer toeslaat doordat ze fysiek zo beperkt is. De zen leraar 
Ton Lathouwers wijdt haar verder in in het zenboeddhisme. Ze probeert inzicht te 
krijgen in de wijsheden van de vele vormen van meditatie. Het is een proces waarbij 
ze geconfronteerd wordt met haar eigen zwakheden, tekortkomingen en ook haar 
krachten. Op die manier vindt ze uiteindelijk een manier om een zinvol leven te 
leiden vanuit haar rolstoel. Ze geeft lezingen en gaat naar discussiebijeenkomsten. 
Het wil echter niet zeggen dat ze zich volledig kan neerleggen bij haar lot. Ze 
houdt boosheid en verdriet, maar daarnaast heeft ze een soort evenwicht 
gevonden in haar leven zoals het nu is, twintig jaar na de diagnose. 
 
Wat opviel: Het boek geeft niet gewoon een verhaal in chronologische volgorde 
weer. Het beschrijft eerder het spirituele ontwikkelingsproces dat de schrijfster Bieke 
doormaakt. Eigenlijk is het boek opgebouwd uit een aaneenschakeling van 
interpretaties die ze geeft van de vele gesprekken die ze met de benedictijners in het 
klooster en met de zen leraar heeft. Bovendien probeert ze vele wijsgerige uitspraken 
te duiden die komen uit boeken en van personen voor wier denkbeelden ze 
bewondering heeft. Al mediterend, vragend en discussiërend probeert ze erachter te 
komen hoe ze zelf de stilte in haar leven kan inpassen op een zodanig geestelijk 
niveau dat ze troost en berusting zal vinden in haar situatie. Het is een strijd die ze 
moet leveren met haarzelf, want het vereist een totaal andere manier van denken dan 
ze hanteerde toen ze nog niet ziek was. Ondanks die strijd heeft het boek een 
positieve en optimistische uitstraling voor wie geïnteresseerd is in de spiritualiteit 
van Benedictus en het psalmgebed en in zen. Voor wie daarin mee kan en wil denken 
is het een heel bijzonder en troostend boek. Zonder die interesse is het beslist geen 
gemakkelijk boek om te lezen.  



Maar toch: de laatste paragraaf, getiteld ‘Klein verhaal over liefde’ is zo ontroerend 
positief en troostend dat het alleen al daarom de moeite waard zou kunnen zijn om 
van het voorgaande op z’n minst ook kennis te nemen. 
 
Citaten: Pag. 40: ‘Ooit schreef iemand mij met Nieuwjaar: “Ik weet dat je leven een 
puinhoop is, en dat is verschrikkelijk. Toch bloeien zelfs op de grootste puinhopen op 
een dag weer bloemen”.’ 
Pag. 71: ‘Alsof stilte maakt dat woorden dieper doordringen, waardoor ze, als ze weer 
aan de oppervlakte komen, een binnenkant hebben en doorleefd zijn’.  
Pag. 91-92: ‘Ik waagde de sprong naar zoiets als overgave aan het grote mysterie 
leven/dood en dacht dat ik alles kwijt was. Maar merkwaardig genoeg loste de kramp 
op en vond ik alles op een nieuwe manier terug. Het leven was alom, midden in de 
dood, ook al ontglipte het me. Ik kon aanvaarden dat ik niet alles zou meemaken in 
dit leven. Heel veel niet zelfs, want ik stond aan het begin - ik was pas negentien. 
Maar ergens deerde mij dat niet meer. Niets hoefde nog. Alles werd een geschenk. De 
eenvoudigste dingen nog het meest. 
Pag. 110: ‘Marguerite Yourcenar zei ergens in een interview: “Als mijn boeken één 
mens ook maar een beetje verder geholpen hebben in dit leven, voel ik mij in mijn 
schrijverschap geslaagd”. Het is een geluk dat sommige schrijvers en kunstenaars 
zich ervan bewust zijn dat hun woorden en beelden echt mensen kunnen redden.’ 
Pag. 113: ‘Angst kun je alleen maar ondergaan. Als je in de greep bent van angst, raak 
je verlamd, waardoor je geen kant meer op kunt. [...] Daarom is angst het zwaarste 
wat een mens kan overkomen. 
Pag. 138: ‘Ergens dromen we allemaal van een ‘vlekkeloos’ leven.’ 
Pag. 150: [...] ’Die persoon is mijn beste vriend geworden. Ik ben met hem getrouwd. 
[...] ‘Hij was er gewoon. Hij liet mij razen en schoppen, keer op keer. Tegelijk 
moedigde hij mij aan om de leegte uit te houden. Hij weigerde in mijn plaats een 
(uit)weg te zoeken. Steeds herhaalde hij dat alleen ik een antwoord kon vinden. “De 
tocht door niemandsland is lang. Het einde niet zicht. Maar hou vol, Bieke, hou 
vol...”.’ 


