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Paulien Plat
Zwolle

Herma Slijkhuis - rode trui, 
kopje koffie in haar hand - 
zit kalmpjes aan de vier-

kante tafel in de woonkamer van 
woonzorgcentrum De Rivieren-
hof, net voorbij winkelcentrum 
De Dobbe in de Aalanden. Af en 
toe schuifelt er een bewoner 
langs die ze vriendelijk groet. Ze 
zal hier voorlopig voor het laatst 
zitten, want vandaag zwaait ze af. 
Na bijna vijftig jaar bij Driezorg 
gaat ze met pensioen. Maar juist 
nu ziet Slijkhuis ook hoe hard 
vrijwilligers nodig zijn, in tijden 
van corona en tekort in de zorg. 
Een monoloog. 

,,Veel mensen denken dat vrij-
willigers in het woonzorgcen-
trum alleen maar koffie schen-
ken. Maar we zijn eigenlijk veel 
meer op zoek naar mensen die 
willen koffie drínken met bewo-
ners. Juist met corona is daar veel 
behoefte aan. Want sommige 
mensen zijn eenzaam en zitten 
veel op hun kamer.”

Aandacht
,,Vroeger was er meer behoefte 
aan spelletjesavonden of zan-
gavonden. Nu willen meer men-
sen een-op-een contact. Even ie-
mand om je heen. Even de aan-
dacht op dat moment. Een praa-

tje, een spelletje, een luisterend 
oor. Als iemand de bardienst 
draait, dan kan de receptioniste 
nog zeggen: goh, die vrijwilliger 
deed net niet aardig tegen die be-
woonster. Maar als je met iemand 
gaat koffiedrinken, zien we dat 
veel minder. Daarom moeten we 
wel vertrouwen in je hebben.” 

,,Als vrijwilliger kan je iemands 
dag echt maken. Ik zeg wel eens: 
je wordt als vrijwilliger niet be-
taald, omdat je van onschatbare 
waarde bent. Zonder hen zouden 
we hier niet kunnen draaien. Dan 
zouden we niets leuks meer kun-
nen organiseren. Je doet alles voor 
een glimlach. Maar juist met co-
rona komen we vrijwilligers te-
kort. Sommigen wachten tot ze 
de booster hebben of denken dat 
ze niet mogen komen. Terwijl we 
nu juist zo hard handjes nodig 
hebben.” 

,,Vrijwilligerswerk is wel vrij-
willig, maar het is niet vrijblij-
vend. Sommige mensen stellen 
bijzondere eisen. En dat kan ei-
genlijk niet. Zo hadden we eens 
iemand die zei: ‘Ik wil alleen wer-
ken als het mooi weer is. Als het 
slecht weer is, dan wil ik niet’. 
Daar ben ik wel tegenin gegaan. 
Er zijn ook mensen die zeggen: ik 
wil wel bardienst doen, maar al-
leen als Jannie er ook is. Prachtig 
als je zo goed met Jannie kunt op-
schieten, maar in de praktijk 
werkt dat niet zo. Het is allemaal 
passen en meten.” 

,,We hebben in totaal 525 vrij-

willigers, verspreid over elf loca-
ties. Ze komen hier vanwege al-
lerlei redenen. Soms moet het 
van een instantie, of omdat ze 
echt een handje willen helpen. 
En soms komen mensen hier om-
dat ze zelf eenzaam zijn. Je moet 
wel de balans houden, want je 
doet het niet alleen voor jezelf. Je 
moet niet alleen jouw verhaal 
kwijt willen, je moet ook naar de 
ander kunnen luisteren, er niet te 
veel voor terug willen. Ik zeg al-
tijd: je stapt het huis in van een 
ander, bedenk hoe je zelf zou wil-
len dat iemand bij je binnen-
stapt.”

Tabakspot
,,De hele ouderenzorg is volledig 
anders dan vijftig jaar geleden. Ik 
heb alles zien veranderen. Ge-
trouwden mochten we vroeger 
niet noemen bij de voornaam. 
We moesten mensen nog aan-
spreken met mevrouw of mejuf-
frouw. En om nog maar een heel 
typisch voorbeeld te noemen: 
vroeger had je een tabakspot op 
de kamer bij de directeur staan en 
rookte iedereen hier nog binnen. 
Dan kregen mensen soms ook 
een sigaar uit de tabakspot van de 
directeur. Dat kun je je nu toch 
niet meer voorstellen?” 

,,En zo heb ik nog tientallen 
voorbeelden. Het rooster doen we 
nu digitaal, het brood kopen 
mensen in de supermarkt. Vroe-
ger moesten we onze vakantieda-
gen op papier noteren en ging het 
brood rond in een broodtrom-
meltje. Alles is anders. En er is 
veel gebeurd. Brand in de Ri-
vierenhof bijvoorbeeld. Maar 
vooral ook veel leuke dingen. Ik 
heb vriendschappen opgebouwd, 
enorm veel cliënten gesproken. Ik 
kom nog vaak familie van 
oud-bewoners tegen. Ik vind het 
jammer om weg te gaan. Natuur-
lijk. Maar het is goed geweest zo.”

 c Herma Slijkhuis stopt bij Driezorg in Zwolle

‘Ik heb in vijftig jaar 
alles zien veranderen’

l 
Bedenk hoe je zelf 
zou willen dat 
iemand bij je 
binnenstapt 
 – Herma Slijkhuis

 e Na bijna vijftig jaar bij Driezorg gaat de 65-jarige Herma Slijkhuis met pensioen. FOTO FRANS PAALMAN

Ze heeft de ouderenzorg zien 
veranderen. Herma Slijkhuis 
(65) zwaait na 48 jaar af bij 
woonzorgcentrum Driezorg in 
Zwolle. Als 
vrijwilligerscoördinator weet 
ze als geen ander hoe 
belangrijk helpende handjes 
zijn. Al helemaal in deze tijd. 
,,Je doet alles voor een 
glimlach.”

 c Zwollenaar Gerjan Schoemaker  (39) werkte in de hectische reclamewereld en is nu meditatiemeester

Geslaagd in    de zoektocht naar puur geluk
Van Google-nerd naar meditatiemeester. Oud-
zakenman Gerjan Schoemaker uit Zwolle 
verkocht zijn bedrijf om het geluk te vinden in 
het boeddhisme. Dat is gelukt. Nu werkt hij aan 
een boek over zijn ervaringen. ,,Vroeger was ik 
een koud persoon en nooit echt gelukkig.’’

Carmen Kuik
Zwolle

B
uurthuis De Terp in 
Zwolle transformeert 
elke maandagavond 
tot meditatiecentrum. 
Het heldere tl-licht is 

verruild voor kaarsen en op de 
achtergrond klinkt rustgevende 
muziek. Voordat zo’n veertig leer-
lingen hun benen strekken op de 
yogamat, treft Gerjan Schoemaker 
(39) - gehuld in een wijde, witte 
yogabroek - de laatste voorberei-
dingen. 

De internetverbinding bijvoor-
beeld. Straks loggen meer dan 150 
mensen in om los te komen van 
hun dagelijkse dosis stress. De 
zoete bloemengeuren dringen niet 
door tot in hun huiskamers, de 
mantra’s van Schoemaker doen 
dat wel.

Stress, slapeloze nachten en ang-
sten, hij had er jarenlang last 
van. Eerst vanwege de kabbelende 
financiële resultaten van zijn re-
clamebureau. Toen de ergste zor-
gen voorbij waren, bleef die rot-
spanning aan hem vreten. Dukkha 
zou hij het tegenwoordig noemen, 
al zei deze boeddhistische term 
voor lijden hem in die tijd nog 
niets.

Sluit je ogen en ga met je aandacht 
naar de ademhaling zoals je die kunt 
waarnemen rondom het buikge-
bied. Merk op dat de buik uitzet op 
de inademing en weer daalt op de 
uitademing. Heb de intentie om hier 
met je aandacht bij te blijven. Onder-
tussen dienen andere zintuiglijke in-
drukken zich aan, zoals geluiden en 
lichamelijke sensaties. Laat die ko-

men en gaan terwijl je met de aan-
dacht bij de adem blijft. Dat geldt 
ook voor gedachten. Laat ze komen 
en gaan zonder er verder aandacht 
aan te geven.

De van oorsprong Dalfsenaar 
neemt zijn leerlingen mee in een 
zogeheten vipassana-meditatie. 
Dat betekent zoiets als ‘de dingen 
zien zoals ze werkelijk zijn’. Dat is 
precies wat Schoemaker heeft ge-
holpen in het leven, een open blik. 
Hoe anders voelde hij zich tien 
jaar geleden. Op zijn 27ste raakte 
hij zwaar overspannen. Samen 
met twee anderen was hij eigenaar 
van een reclamebureau. Zoals wel 
vaker werkte hij naar een deadline 
toe. ,,Nauwelijks had ik geslapen, 
een week lang. In het bijzijn van 
collega’s kreeg ik trillingen, waar-
door ik niet meer kon werken en 
dan ging ik even liggen op een ma-
tras. Zodra het was gestopt, ging ik 
weer verder. Een bizarre situatie 
als ik erop terugkijk.’’ 

De spanningen namen alleen 
maar toe en na wat zoeken op in-
ternet belandde hij bij meditatie-
meester Dingeman Boot (87) uit 
Zwolle. ,,De eerste avond had ik 
het gevoel dat ik in een sekte was 
beland. We deden een loopmedi-
tatie en leken wel zombies.’’ On-
derwijl kwam hij wel tot rust. Het 
was een aanzet om zijn levensstijl 
radicaal om te gooien. Hij stapte 
uit het reclamebureau en begon 
voor zichzelf als online marketeer, 
terwijl hij in de avonduren startte 
met het verzorgen van meditatie-
lessen. 

Voel hoe je staat. Als je begint met lo-
pen, wees helemaal aanwezig bij het 

 e Gerjan 
Schoemaker 
stapte twee 
jaar geleden 
uit zijn bedrijf. 
FOTO FRANS PAALMAN
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Geslaagd in    de zoektocht naar puur geluk

optillen, bewegen en neerzetten van 
je voet. Je kunt dit in gedachten be-
noemen als heffen, bewegen en plaat-
sen. Heb de intentie om bij iedere 
stap helemaal aanwezig te zijn.

Het snelle leven van een reclame-
man tegenover het slow living van 
een meditatiemeester. Dat is wel 
even andere koek. Kun je je nog 
herinneren dat je dacht: dit is 
voor mij de weg naar meer ont-
spanning en geluk?
Zijn ogen worden groter en er ver-
schijnt een grote lach. ,,Dat was na 
mijn eerste retraite. Ik had natuur-
lijk weer een deadline en twijfelde 
of ik wel moest gaan. Toch maar 
daarheen. Ik werd ziek, had flinke 
pijn van het zitten, kortom: een 
enorme beproeving. Tijdens die 
eerste dag had ik allemaal oplos-
singen bedacht voor een grote 
werkklus. Na vier dagen kwam ik 
uit de retraite en dacht: waar heb 
ik me druk over gemaakt? Alles 
wat ik had bedacht, heb ik wegge-
gooid. Ineens wist ik intuïtief wat 
het beste was. Een totaal andere 
blik op de omstandigheden. Ik kon 

creatiever denken en mijn zintui-
gen werkten beter. Ik weet nog dat 
ik door een straat in Zwolle fietste 
waar ik al tientallen keren door-
heen was gefietst en nu pas de or-
namenten aan de gevels zag.’’

Hoe kan dat?
,,Inmiddels weet ik dat we in het 
dagelijks leven zoveel prikkels 
krijgen dat we toch in een be-
paalde verkramping schieten, 
waardoor je niet meer zo helder 
bent. Pas als alles tot verstilling 
komt, gaat bám, alles open en er-
vaar je meer. Ik kan veel meer ge-
nieten van kleine dingen en word 
sneller geraakt, maar dan niet op 
een negatieve manier. Eerder was 
ik koud, gesloten en nuchter. 
Nuchter ben ik nog steeds wel, 
maar ik voel veel meer. Als ik te-
rugdenk, was ik eigenlijk nooit 
echt gelukkig.’’

Wanneer ging het roer om?
,,Ik wilde liever niet groeien met 
mijn bedrijf Seeders. Mijn mede-
werker Dennis (tegenwoordig ei-
genaar van Seeders met een jaar-

omzet van 6 miljoen, red.) kon zijn 
oren niet geloven als ik weer eens 
nee zei tegen een opdrachtgever. 
Naast het werk ging ik meditatie-
lessen geven. De overspannenheid 
ging weg, omdat ik heel anders 
met dingen omging. Dennis werd 
partner in het bedrijf en hield zich 
bezig met de groei. We gingen van 
vijf naar achttien medewerkers in 
een jaar en het ging allemaal heel 
snel. In 2019 besloot ik eruit te wil-
len, Dennis en ik hebben samen 
gegeten, ik noemde een bedrag en 
we waren klaar.’’

Wat betekende dat voor jou?
Weer die grote ogen en een lach. 
,,Ik ben een heel ander persoon ge-
worden. Dat was voor mijn omge-
ving ook wel even wennen. Toen 
ik mijn vrouw vertelde dat ik me-
ditatieleraar wilde worden, vond 
ze dat in eerste instantie niet zo 
leuk. Niet om het geld, maar ze 
vond mij stil en gesloten. Ze was 
bang dat ik daardoor nog meer 
naar binnen zou keren. Gelukkig 
ervaart ze nu juist het tegenover-
gestelde. Ik ben dan wel rustig, 

maar er is meer levensenergie en 
ik ben een meer open persoon ge-
worden. En ondertussen ben ik ei-
genaar van Meditatie Instituut Ne-
derland, retraitebegeleider en heb 
ik een opleiding tot meditatiele-
raar ontwikkeld.’’

Wat is het belangrijkste dat je ge-
leerd hebt?
,,Minder oordelen en dat kan al-
leen door begrip te ontwikkelen. 
Dat is levensveranderend geweest. 
En berusting vinden in hoe het le-
ven zich ontvouwt. Natuurlijk kun 
je richting geven, maar zonder al-
les heel strak te willen sturen. Dat 
probeer ik cursisten ook te leren 

tijdens meditatieweekenden. Ze 
komen er totaal anders uit dan hoe 
ze erin kwamen. Dat wat ik zelf 
heb ervaren wil ik hen ook geven.’’

 Mis je de reclamewereld nog wel-
eens?
,,Ik moet er zelf niet meer aan den-
ken om terug te keren naar de 
snelle reclamewereld. Ik zie ook 
wel van waaruit het ontstaat, die 
manier van leven. Nu denk ik: 
 jeetje, waarom heb ik dat gedaan? 
Mindfulness geeft de keuze om 
het anders te doen. Veel mensen 
zijn gericht op materialistisch ge-
luk. Dat is niet per se fout, maar 
het moet niet ten koste gaan van 
mentaal geluk. En dat is vaak wel 
zo. Natuurlijk voel ik mij nu ook 
niet altijd gelukkig, toch ervaar ik 
wel een soort vredigheid. Ook als 
het leven even niet zo prettig is.’’

Ik zal je niet vragen hoe je de toe-
komst wilt sturen. Maar welke 
richting ga je op?
,,Haha, ik zou een retraitecentrum 
willen openen waarbij ik ook kan 
wonen.’’

l 
Ik ben een heel ander 
persoon geworden, 
dat was voor mijn 
omgeving ook wel 
even wennen
 – Gerjan Schoemaker

 e Gerjan Schoemaker is tegenwoordig terug te vinden op de yogamat. Een levensveranderend besluit waar hij geen spijt van heeft gehad. FOTO FRANS PAALMAN


