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Wie schrijft er een verslag over zijn burn-out en geeft dat de titel Eclips? Waarom niet 
‘Het zwarte gat’ of ‘Liever een plank voor je hoofd dan een band er omheen’? Wie is zo 
open over de zwarte periode in zijn leven, dat hij dat zwart-op-wit publiek maakt? Maar 
vervolgens dat het motto meegeeft ‘Openheid beschermt beter dan het hardste pantser’? 
Omdat je een verteller pur sang bent? Of predikant? Of de man van de vrouw die je zo 
hartstochtelijk liefhebt en die jou zo heel erg tot steun was? Die met jou door een heel 
diep zwart dal moest? 
 
Open en toch gesloten? 
Het zijn vragen die niet alleen opkomen bij het lezen van de omslag van het boek. Vooral de 
inhoud, het verslag over de burn-out van de meesterverteller Verbree, roept die vragen op. 
Voegt daar iets aan toe. Zelfs het bewogen nawoord geeft maar ten dele antwoord. Zoals 
bijvoorbeeld over de vergaande openheid waarmee Verbree zijn lezers laat meekijken in zijn 
leven. Heel ver laat meekijken. Soms tot op de drempel van de slaapkamer en tot in het 
diepste donker van zijn burn-out. Beschermt openheid inderdaad beter dan het hardste 
pantser? Blijkbaar wel. Want, zo zegt Verbree, wie zich daarbij niets kan voorstellen, moet 
maar eens nadenken over het aforisme: Sommige spiegels zijn te helder (p. 195). 
Een aforisme als begin van de waarheid. Want een ander jouw spiegel voorhouden om iets 
van jezelf te laten zien, heeft geen zin. Die ander zou hooguit zichzelf zien. Je kunt een 
spiegel echter ook gebruiken om licht te laten schijnen op een plaats waarop normaal 
gesproken geen of te weinig licht valt. Maar wanneer die spiegel te helder is, heel veel licht 
op bepaalde plaatsen werpt, kunnen naastgelegen niet belichte plaatsen heel donker lijken. 
Vrijwel onzichtbaar zijn en dat kan wel eens een veilig gevoel geven. 
 
Predikant 
Zoals bijvoorbeeld dat je predikant bent. O zeker, de predikant Verbree kom je meer dan eens 
in het boek tegen als een enthousiast dienaar van het Woord. Die het Evangelie bij wijze van 
spreken van de daken wil schreeuwen. En preken. En dat kon en kan Verbree! Ook kom je 
hem tegen als pastor en herder. Ook in de zwarte periode van zijn burn-out en daarvoor. In die 
periodes laat hij zich vooral ontmoeten als de predikant met een overtrokken plichtsbesef (p. 
188) en eeuwige angst zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken (p. 104). Hoe lastig het 
voor een predikant kan zijn het Evangelie door te geven en geld te verdienen. Een duo dat 
gewoon niet samen kan gaan, vooral wanneer mensen heel kort-door-de-bocht de geestelijke 
bearbeiding van een predikant relateren aan de zorgplicht voor hem (p. 34). Dan kan het 
verlangen om je salaris uit een anonieme pot te krijgen, wel eens heel sterk worden (p. 62). 
Geen nieuw probleem overigens: Paulus kende het ook al (1 Tess. 2:9). Maar misschien toch 
iets om na te denken. 
 
Eclips 
Een prachtige titel. Beter dan ‘Liever een plank voor je hoofd dan een band er omheen’. De 
band om je hoofd als symptoom van je burn-out (p. 68). En de plank voor je hoofd om te laten 
zien dat je voortaan niet meer kiest voor een ‘verwacht gedrag’, maar jezelf wenst te zijn (p. 
186). Toch koos Verbree niet voor de plank of de band maar voor Eclips. Heel mooi. 
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Immers, een eclips is een zonsverduistering. Op een moment dat het licht zou moeten zijn, 
kruipt de maan tussen de zon en de aarde, en wordt het donker. Heel erg donker. Vooral 
omdat het even tevoren en even verderop heel licht is. Net zoiets als met die veel te heldere 
spiegel en het stukje schaduw er vlak naast. Een eclips is er ook niet voor altijd. De duisternis 
die erbij hoort, dus ook niet. Die is er alleen maar wanneer de maan de zon helemaal afdekt, 
wanneer alleen de donkere kant van de maan zichtbaar is. Daarna wordt het weer licht. 
Langzaam maar zeker. 
Zo heeft Verbree de drie hoofdstukken van zijn boek ook genoemd: Goodbye blue Skies, 
Dark side of the moon en Here comes the sun…. Exact synchroon met een eclips. En (dus) 
met de titel van het boek. ‘Dark side of the moon’ is de titel van een album met liedjes van 
Pink Floyd. Uitgegeven in 1973, maar nog altijd heel gewild. In maart 2003 werd het album 
opnieuw en op cd uitgegeven. Het laatste liedje erop heet…, inderdaad, Eclipse. Een heel 
triest liedje. Van een mens die het niet meer ziet zitten. Die alleen maar lawaai in zijn hoofd 
heeft. Die alleen maar de donkere kant van de maan ziet. Die, als het liedje uit is, zich 
fluisterend en in ontzetting realiseert dat er helemaal geen donkere kant van de maan is. Dat in 
werkelijkheid alles donker is. Pikzwart. Zonder een spoor van licht. Zo zie je blijkbaar in een 
burn-out de wereld om je heen en waarin je leeft. Pikzwart. Zonder een spoor van hoop. Zelfs 
als christen. Zie je het verschil zowat niet meer tussen Pink Floyd en een christen. 
Daar weet Adrian Verbree alles van (p. 158). Net zoals die onbekende tempelzanger. 
Pikzwarte duisternis om je heen, vergeten van alles en iedereen (Ps. 42:10). Maar daarmee 
laat de eenzame tempelzanger zijn lied niet eindigen. Want er is meer: hoop op God (Ps. 
42:12). Dat weet Adrian Verbree ook heel goed. Zelfs in de inktzwarte duisternis van zijn 
burn-out. Dan roept hij ook tot God (p. 158) en weet hij dat hij nooit uit Gods hand zal vallen 
(p. 198). Het is goed dat Verbree daarop in zijn nawoord met zijn spiegel volop licht laat 
schijnen. En op de zekerheid dat er maar Eén is wiens lijden zo zwart was, dat het het licht 
zelf absorbeerde (p. 121). Die echt heeft ervaren wat een zwart gat is. 
 
Een van-binnenuit-verhaal 
In zijn nawoord wijst Verbree er nadrukkelijk op dat hij zelf niet van plan was een boek over 
zijn burn-out te schrijven. De notities die hij in die zwarte periode van zijn leven maakte, 
zullen dus bedoeld zijn om de verschrikkingen daarvan later een plaats te kunnen geven. Maar 
omdat de uitgever sterk geloofde in het nut van een van-binnenuit-verhaal van een christen 
met een burn-out, is Verbree met zijn verhaal naar buiten getreden. Om anderen daarmee te 
helpen. Een beetje verademing te geven door de ontdekking: ‘ik ben dus niet de enige’. Zich 
te laten afvragen of zij misschien druk bezig zijn zichzelf over de kop te werken (p. 194). 
Vooral wanneer aardappelenschillen een krijsende bezigheid wordt of een hongerig kind een 
jengelende zeurpiet. Wanneer er iets mis is met je hoofd, het vol lawaai zit (p. 155). 
Stellig zal daarbij een groter lezerspubliek voor ogen hebben gestaan dan alleen predikanten. 
En toch lijkt het boek ook heel speciaal tot hen gericht. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de 
eerlijke en open manier, waarop Verbree laat lezen wat hij over zichzelf als predikant zag in 
zijn eigen spiegel. Hoe vreemd of studentikoos predikanten soms met elkaar omgaan of 
vergaderen. Hoe ambtelijke afstandelijkheid voor een predikant soms niets anders is dan een 
bescherming tegen realiteiten waarmee hij de confrontatie niet aandurft (p. 103). Hoe het 
‘belachelijke protocol van vormen en regels’ hem beklemde (p. 144). En dat de keuringsarts, 
die op een zeker moment zijn arbeidsgeschiktheid moest beoordelen, hem vroeg wat er toch 
mis is met het beroep van predikant. Hij, Verbree, was al de vijfde die maand die voor alle 
vormen van arbeid afgekeurd moest worden (p. 113). 
En ook al had Verbree zijn collega’s niet speciaal op het oog, zij kunnen - net zoals ieder 
ander overigens - misschien hun winst doen met wat hij schrijft over het constante 
schuldgevoel als predikant niet genoeg te doen (p. 95). Dat hij in een spagaat de pastorie is 
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binnengegaan. En nadien, zonder het in de gaten te hebben, die spagaat heeft opgerekt tussen 
een overtrokken plichtsbesef enerzijds en de behoefte een eigen leven te kunnen leiden 
anderzijds (p. 188). 
Of zijn deze spiegels ook te helder? Zouden wij ons niet wat minder moeten focussen op 
structuren en regels, op de organisatorische aspecten van de kerk? Dat is maar pleisterwerk. 
Door de één bewonderd en door de ander niet van deze tijd geacht. Bovendien door mensen 
aangebracht. En het zit aan de buitenkant, ook al zit het veelal aan de binnenkant. En hoe dik 
het ook is, het blijft pleisterwerk. Dat, wanneer je daar met je volle gewicht tegen aan gaat, 
heel gemakkelijk kan afbreken en je een lelijke smak laat maken. Want echte houvast of 
stevigheid geeft pleisterwerk niet. Waar het om gaat, is het fundament van de kerk. 
En wanneer het predikant zijn, of welke taak ook in de kerk, zo zwaar drukt dat je het gevoel 
hebt ‘de kar niet meer te kunnen trekken’, weet dan dat je de kar helemaal niet hoeft te 
trekken. Als ambtsdrager hoef je alleen maar op te passen en de weg te wijzen. Er is Eén die - 
om zo te zeggen - de kar getrokken heeft. Het werk gedaan heeft. Nog altijd doet. Helemaal 
alleen. En dat was en is echt genoeg. Daarop kun je met de volle honderd procent van je 
gewicht vertrouwen! 
Geen spiegel kan te helder zijn om dat te belichten! 
 
N.a.v.: Adrian Verbree 
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