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Leven,	 dood,	 vergankelijkheid:	 het	 thema	
van	 dit	 nummer	 van	 Human	 klinkt	 loodzwaar,	
ware	het	niet	dat	humanisten	meesters	zijn	 in	
het	leven	vieren.	Omdat	zij	niet	geloven	in	een	
leven	na	de	dood,	is	het	zaak	om	juist	van	dat	
ene,	unieke,	onherhaalbare	 leven	dat	 je	gege-
ven	is	het	beste	te	maken.	

Dat	zet	wel	aan	tot	nadenken.	Hoe	gaan	we	
om	met	onze	tijd	van	leven?	Hoe	blijven	we	on-
derzoekend	en	nieuwsgierig?	Welke	sporen	la-
ten	we	na?	Moeten	we	treuren	om	de	dingen	die	
voorbijgaan?	 Al	 die	 vragen	 inspireerden	 Nina	
Folkersma,	tot		het	maken	van		de	prachtige	ten-
toonstelling	Once in a Lifetime	in	opdracht	van	
het	 Humanistisch	 Verbond	 in	 samenwerking	
met	de	Oude	Kerk.

En	Denker	des	Vaderlands	Marli	Huijer	zegt	
het	zo:	“Je	moet	het	leven	omarmen,	juist	om-
dat	 het	 betekenisloos	 is	 en	 uitmondt	 in	 de	
dood.	Zorg	dat	je	lang	leeft,	want	elk	extra	jaar	
geeft	je	meer	en	meer	diverse	ervaringen.	Of	
die	ervaringen	aangenaam	of	pijnlijk	zijn	doet	
er	niet	zoveel	 toe,	het	gaat	hem	erom	dat	 je	
vanuit	 het	 bewustzijn	 van	 de	 dood	 zo	 lang	
mogelijk	tegen	de	absurditeit	van	het	bestaan	
rebelleert.”

Al	 met	 al	 is	 het	 een	 Human	 geworden	
die	weliswaar	 vergankelijkheid	 en	 dood	 niet	
schuwt,	maar	het	leven	centraal	zet.

José Rozenbroek
Hoofdredacteur Human
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De	een	zijn	dood	is	de	ander	z’n…	Letter-
lijk,	want	dezelfde	enzymen	die	je	broodje	
verteren	beginnen	binnen	drie	dagen	na	
je	dood	aan	jou.	En	iedere	minuut	sterven	
dertig	miljoen	cellen	in	ons	lichaam,	terwijl	
miljoenen	andere	zich	in	diezelfde	tijd	delen	
en	vernieuwen.	Tot	de	dood	is	het	leven	een	
voortdurend	proces	van	wedergeboorte.	
Dat	begon	zo’n	4	miljard	jaar	geleden.	Om	
3.15	uur	op	de	geologische	klok	(pagina	5).	
Uit	‘dode’	materie	ontstond	toen	‘leven’.	
Hoe	dat	precies	is	gebeurd,	blijft	speculeren.	
Maar	als	uit	dode	materie	leven	is	geboren,	
dan	zijn	‘levende’	en	‘dode’	materie	niet	
elkaars	tegenpolen.
Volgens	de	geologische	klok	zijn	mensen	pas	
vier	seconden	op	het	toneel.	De	menselijke	
geschiedenis	is	dus	slechts	een	fractie	van	
de	geologische.	Toch	gebeurde	er	in	die	
fractie	iets	merkwaardigs.	Want	hoe	vluchtig	

onze	tijd	ook	is,	wij	mensen	zijn	ons	bewust	
van	die	tijd.	Pas	in	onze	ervaring	wordt	het	
leven	voor	zichzelf	een	vraagstuk	en	gaan	
verleden,	heden	en	toekomst	echt	tellen.	
“In	de	mens	slaat	de	natuur	haar	ogen	open,	
en	aanschouwt	zichzelf”,	schreef	de	filosoof	
Schelling.
Wat	doen	we	hier	op	aarde?	Wat	is	de	bete-
kenis	van	ons	vergankelijke	leven?	Mensen	
zochten	op	uiteenlopende	wijze	steeds	
antwoorden	op	die	vragen	(hoewel	we	daar	
ook	weer	niet	al	te	veel	tijd	aan	besteden:	zie	
pagina	6).	
De	eerste	aanwijzingen	voor	deze	vragen	
en	antwoorden	worden	op	350.000	jaar	oud	
geschat:	de	oudste	gevonden	sporen	van	
begrafenisrituelen.	Zulke	rituelen	zeggen	
veel	over	hoe	mensen	in	het	leven	staan.	Een	
recent	voorbeeld:	in	Nederland	werd	in	1914	
iedereen	nog	begraven.	Honderd	jaar	secu-
larisering	later	worden	de	meeste	mensen	
gecremeerd.	
Wereldwijd	blijft	onze	levensverwachting	toe-
nemen	(pagina	7).	Toch	blijven	leven	en	dood	
voor	iedereen	een	onontkoombaar	vraagstuk.	
Dat	vraagstuk	kan	niet	worden	‘opgelost’,	zo-
als	sommige	biomedisch	gerontologen	graag	
willen.	Hun	ideaal	is	dat	we	binnenkort	nog	
honderden	jaren	bij	onze	levensverwachting	
optellen.	Op	voorwaarde	van	een	rigoureuze	
geboortebeperking	natuurlijk,	want	anders	
hebben	de	levenden	geen	leven	meer.		En	
wordt	de	een	zijn	brood	de	ander	z’n…	<

Bronnen:

Pagina 5:  The Science Magpie, Simon Flynn, 

Icon Books, 2013 

Pagina 6: World Bank 

Pagina 7: WHO

Tijd van 
leven

HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?

Als je de geologische geschiedenis van 
de aarde vergelijkt met een etmaal, 
dan doen moderne mensen pas vier 
seconden mee. Maar in die seconden 
ontstond wel een verdiept besef van tijd 
en vergankelijkheid. Wat doen we met 
onze tijd van leven? 
Struin mee door de cijfers.

Tekst 
BAS NABERS
Infographics 
CHANTAL VAN WESSEL
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Hoeveel tijd hebben we? 
En hoe besteden we die?
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 Hoelang leven we?

Bron: WHO 

80-85 jaar

70-79 jaar

60-69 jaar

50-59 jaar

Geen data beschikbaar

Nederland: gemiddeld 81,9 jaar

Het oudst worden 
mensen in Japan: 
gemiddeld 83,7 jaar

Het minst oud worden mensen in 
Sierra Leone: gemiddeld 50,1 jaar
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‘Soms 
moet ik 
tegen 
mezelf in 
opstand 
komen’
Ze staat niet bol van levensvreugde, hoewel ze de 
schoonheid van het leven kan ervaren. Haar honger 
naar kennis is onmetelijk groot, maar ook zij kent 
luiheid en angst. ‘Alles komt bij mij ongefilterd binnen. 
Af en toe kom ik daardoor in een inerte toestand 
terecht; dan blijf ik letterlijk binnen zitten.’ 
Schrijfster Niña Weijers (29) langs de humanistische 
meetlat.

Tekst
ARJAN VISSER
Fotografie 
ANNALEEN LOUWES

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT
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                                         iña Weijers is net te-
rug van een weekje wandelen door de Schotse 
Hooglanden, het is vroeg in de middag, de 
ober is vriendelijk en de koffie smaakt heer-
lijk: geen enkele reden om niet meteen maar 
met de zijnsvraag te beginnen.

Wat denk je, is de aarde per ongeluk ontstaan of 
heeft God hier een handje in gehad?

“Haha, per ongeluk! We zijn per ongeluk 
ontstaan.” 

Ik las ergens dat je daar niet altijd zo over hebt 
gedacht. 

“Dat klopt. Ik ben volstrekt - ik zou bijna 
willen zeggen militant - atheïstisch opgevoed. 
Het is niet zo dat mijn broer en ik de hele dag 
met Richard Dawkins om de oren werden ge-
slagen, maar het was wel duidelijk dat ze ons 
beslist niet religieus wilden grootbrengen. 

Toen onze oppas met ons bleek te bid-
den voor de lunch, ontsloeg mijn vader haar. 
Waarschijnlijk was er meer aan de hand, maar 
toch: mijn vaders aversie tegen godsdienst 
was behoorlijk groot.”

En toen kwam jij, als klein meisje, met Jezus Chris-
tus op de proppen.

“Ik weet niet precies waar of wanneer ik 
die verhalen heb opgepikt, maar ik kan me 
nog goed herinneren dat ik dingen bij elkaar 
ging optellen: als die hemel echt bestaat, dan 
zal er voor mijn ouders geen plaats zijn, want 
zij geloven niet in Jezus. Dat vond ik zo’n 
ondraaglijke gedachte - alleen in die hemel 
te moeten zitten vooral - dat ik een tijd lang 
iedere avond voor mijn ouders ben gaan bid-
den. Ik vond ook het idee dat er een god was 
die over ons waakte zo prachtig, geruststel-
lend ook. Een soort Sinterklaas, met zijn grote 
boek waarin hij alles opschreef wat je goed of 
fout had gedaan. Tegen Sinterklaas zelf heb-
ben mijn ouders zich overigens nooit verzet.” 

Hoorden er rituelen bij jouw geloof? 
“Ja, ik had een kinderringetje, met zo’n 

lieveheersbeestje erop, dat ik rond mijn vinger 
draaide terwijl ik de namen noemde van ieder-
een die gered moest worden. Steeds in dezelfde 
volgorde: mijn ouders, mijn broertje, mijn bes-
te vriendinnetjes... Het was mijn eigen rozen-
krans. Ik schaamde me daarvoor, dacht dat ik 
de enige was die er zulke vreemde rituelen op 
nahield. Later kwam ik erachter dat veel kinde-
ren de neiging hebben tot dit soort dwanghan-
delingen. Ik mocht van mezelf ook een tijdje 
niet op de naden tussen de stoeptegels stappen. 
Het was dus geen diepgaand geloof, maar een 
setje zelfbedachte regels.”

Wanneer ben je ermee gestopt om voor het zielen-
heil van je geliefden te bidden?

“Dat gebeurde vrij snel. Ik heb - serieus, 
dit verzin ik niet - een moment van verlichting 
gehad. Ineens viel het kwartje: mijn ouders zijn 
goede mensen die niemand kwaad doen, dus 
waarom zouden zij niet net zo goed als ik - die 
als een debiel in bed lig te bidden - in de hemel 
kunnen komen? Als ze deugen, komen ze er 
vanzelf terecht. Probleem opgelost.”

N
LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT
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LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

Religie en mystiek zijn een grote rol in je leven 
blijven spelen.

“Dat is waar. De gedachte dat niet alles al-
leen maar willekeur is, dat er een soort orde 
in het universum aangebracht kan worden, 
vond ik zeer aantrekkelijk. Ik wilde weten hoe 
gelovigen dat allemaal voor zich zagen. Op 
mijn zestiende kreeg ik van mijn oma - die 
nog wel katholiek was - een nieuwe Bijbelver-
taling cadeau. Zij vond het geweldig dat haar 
kleindochter zich voor de Bijbel interesseerde. 
Mijn moeder begreep er helemaal niets van.”

Wilde je je niet uit verzet tegen die militante 
opvoeding in het geloof verdiepen?

“Dat zou kunnen. Ik weet het niet... Ik ben 
wel eens jaloers geweest op de generatie van 
mijn ouders die zich nog actief tegen die insti-
tuties moest afzetten. Voor Frans Kellendonk 
was de strijd met het katholicisme de bron 
van zijn schrijverschap. Voor mijn generatie 
was het geloof al lang niet meer en vogue. 
Tijdens mijn studie Literatuurwetenschappen 
lazen we Euripides en Aischylos, maar de Bij-
bel werd overgeslagen. Absurd.” 

Je bent leergierig.
“Zeker.”

Je schreef dat jouw oma, toen je haar vertelde 
Duitse conversatieles te volgen, zei: “Och, kind 
toch! Ben je nu nog niet uitgeleerd?”

“Ja. Mijn oma werd van school gehaald 
toen haar vader bij een auto-ongeluk om het 
leven kwam. Als oudste dochter moest ze 
meehelpen in het grote gezin. Ik heb medelij-
den met haar gehad; dat ze nooit het plezier 

 Biografie

-	 1987	Geboren	in	Nijmegen.
-	 2005	Studie	literatuurwetenschap		
	 in	Amsterdam	en	Dublin.
-	 2010	Wint	juryprijs	van	de	schrijf-	
 wedstrijd Write Now!.
-	 2009	tot	2014	Werkzaam	voor	het		
	 Amsterdams	academisch-cultureel		
	 centrum	SPUI25.
-	 2014	Uitgeverij	Atlas	Contact	
	 publiceert	haar	roman	
 De consequenties.	
 Wint datzelfde jaar de Anton 
	 Wachterprijs	voor	het	beste	debuut.
-	 2015	Wint	de	publieksprijs	van	De		
	 Gouden	Uil	en	de	Opzij	Literatuur-	
	 prijs.
-	 Weijers	schrijft	voor	De Groene 
 Amsterdammer,	is	redacteur	bij	De  
 Gids	en	werkt	-	hoe	kan	het	anders		
	 	-	aan	een	nieuwe	roman.
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van hard studeren heeft gekend, van je ergens 
in vastbijten en niet meer loslaten tot je alles 
onder de knie hebt. Mijn moeder en mijn tan-
tes zeggen dat ik het zo niet moet zien. Volgens 
hen was mijn oma tevreden met de omvang 
van haar leven en is dat altijd zo geweest.”

Heb jij, vanwege die honger naar kennis, moeite om 
je daar iets bij voor te stellen?

“Niet omdat ik neerkijk op mensen die daar 
weinig interesse voor tonen, maar het is wel zo 
dat ik altijd loop te prediken dat denken helpt.”

Waarbij precies?
“Bij het leven! Het is grappig: ik vind het 

prettig om aan yoga te doen, om ‘in het mo-
ment’ te zijn, om niet alleen maar met mijn 
geest bezig te zijn, maar door te lezen of te 
schrijven ontstijg ik mezelf op een bepaalde 
manier óók. Schrijven en denken vallen voor 
mij samen en ik ervaar dat bij tijd en wijle als 
een groot geluk. Maar ik moet mezelf er wel 
voortdurend aan herinneren te willen blijven 
leren. Desinteresse ligt, ook bij mij, al snel op 
de loer. Vanwege angst, en luiheid.”

Nieuwsgierigheid is een deugd?
“Een zeer grote deugd! Oprechte interesse 

en nieuwsgierigheid. Nieuwe inzichten op-
doen en mezelf bevragen over standpunten 
die ik eerder heb ingenomen. Hoe meer ik 
weet, hoe vaker ik dat ga doen.”

Nog even over die yoga…
“Haha! Ja, wat wou je vragen?”

Is het zo’n mal onderwerp?
“Dat niet, en ik ben er natuurlijk zelf over 

begonnen, maar het klinkt zo koket: ik doe 
aan yoga. Ik heb er een dubbele, conflicteren-
de verhouding mee.”

Waar zit ‘m dat conf lict in dan?

‘Schrijven en 
denken vallen 
voor mij 
samen en ik 
ervaar dat 
bij tijd en wijle als 
een groot 
geluk’

“Het is een prettig en waardevol iets in 
mijn leven, maar ik heb eerlijk gezegd ook wel 
een enorme hekel aan die overspannen yoga-
cultuur. Ik was in januari een maand op Bali 
waar ik tussen van die types zat die haast van-
zelf al gingen zweven. Daar kan ik helemaal 
niet in meegaan. Ben ik veel te sceptisch voor. 
Dat is in zekere zin ook waar mijn roman De 
consequenties over gaat: de dunne scheidslijn 
tussen diepgang en onzin. Een uitspraak uit de 
Tao te Ching afdrukken op het label van een 
zakje Yogi-thee: wat stelt dat voor? Het is toch 
een soort doorgeschoten exotisme.”

Maar stel nou dat ik een tante heb die beweert van 
die wijsheden enorm veel op te steken?

“An sich is er natuurlijk helemaal niets 
mis met jouw tante of haar theezakje, maar 
het interesseert me vooral op een theoretische 
manier hoe we zo ver gekomen zijn. Hoe je 
in iedere wc een boeddhabeeldje tegen kunt 
komen en op menige Facebookwall een serie 
inspirational quotes kunt lezen. Ik kijk op een 
meta-manier naar dat fenomeen. Dát maakt 
het voor mij, als schrijver, interessant. Ik zei 
net dat ik interesse en nieuwsgierigheid grote 
deugden vind, maar ik geloof ook in scepsis en 
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afstand. Ik houd een kritische distantie, maar 
ik ga niet ergens over schrijven als ik er niet 
oprecht in geïnteresseerd ben. Mijn uitgangs-
punt is fascinatie. Niet wantrouwen, nihilisme 
of wat dan ook.”

En ben je er al achter hoe zo’n cultuur heeft 
kunnen ontstaan?

“Volgens mij staat de boeddha met het 
kaarsje ernaast niet voor Boeddhisme, maar 
voor voor rust, voor zen, als een symbool voor 
contemplatie. En de wijsheden op al die Face-
bookpagina’s en op de tegeltjes aan de wand, 
die vinden mensen gewoon fijn om te lezen. 
Het zijn begeleidende teksten, het is een soort 
gidsende functie van taal. Geleid willen wor-
den: dat is blijkbaar iets wat er moeilijk uit te 
krijgen is bij mensen.”

Wat ervaar jij dan als je Lao-Tse leest? 
“Ik vind het op een poëtische manier 

mooi, en, inderdaad: hij schrijft dingen die 
de moeite waard zijn om langer over na te 
denken. Ik deel hetzelfde verlangen om het 
banale leven naar een hoger plan te tillen. 
Arnon Grunberg zei laatst in een interview 
dat hij zich eigenlijk alleen op papier enigs-
zins machtig voelt; dat hij alleen daar enige 
grip kan ervaren. Dat herken ik, maar ik zie 
het schrijven ook als een manier om dieper 
tot het leven door te dringen, en het op die 
manier dragelijker te houden.”

Dragelijker?
“Oké, dat is misschien iets te dramatisch 

geformuleerd.”

Geniet je van het leven?
“Ik zou mezelf niet omschrijven als ie-

mand die bol staat van de levensvreugde, 
maar ik ben wel in staat om schoonheid te 

‘Je moet op een 
bepaalde manier 
geforceerd leven, 
anders zul je 
steeds de 
makkelijkste route 
blijven nemen’

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT ervaren en te waarderen. Ik kan dingen heel 

diep ervaren, maar de keerzij daarvan is dat 
ik een vrij ongefilterd leven heb. Het is soms 
net alsof alles op de voorgrond staat, alsof 
er geen scherpte-diepte meer bestaat. Alles 
komt binnen. Af en toe kom ik daardoor in 
een inerte toestand terecht; dan blijf ik letter-
lijk binnen zitten, misschien wel uit angst om 
die veelheid aan indrukken tegemoet te tre-
den. In feite moet ik dagelijks tegen mezelf in 
opstand komen.”

Dat klinkt toch een beetje geforceerd.
“Ja, maar ik vind dat je op een bepaalde 

manier wel geforceerd moet leven, omdat je 
anders steeds de bekende, makkelijkste route 
zult blijven nemen.”

Want zo zit je nu eenmaal in elkaar?
“Je bedoelt of ik denk dat alles al vast staat? 

Dat is ook een belangrijk thema in De conse-
quenties. In mijn boek zit een verwijzing naar 
de Tacoma Narrows bridge, een Amerikaanse 
brug die in 1940 door een bouwkundige fout 
instortte; een einde dat dus al vaststond nog 
voor de brug was gebouwd. In de tekeningen 
hadden ze kunnen zien wat er zou gebeuren. 
Dat vond ik wel een interessante gedachte. 
Tegelijkertijd wil ik me daar heel erg tegen 
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afzetten, tegen dat gepsychologiseer over hoe 
iemand met een slechte jeugd wel ellendig aan 
zijn einde moet komen en zo.”

Toch schreef je laatst in één van je columns dat je 
behept bent met de onzekerheid van je moeder en 
de melancholie van je tante.

“Dat is waar. Ik heb heel lang gedacht dat 
ik mezelf kon maken. Bij elk nieuw school-
jaar, na de zomer, dacht ik letterlijk dat ik een 
nieuw persoon was, in mijn nieuwe kleren, 
met een schone agenda. Tot ik erachter kwam 
dat je onder bepaalde dingen van jezelf nooit 
uit zult kunnen komen.”

Over welke bepaalde dingen heb je het nu?
“Het niet naar mensen toe durven stap-

pen. Altijd aan de zijlijn blijven staan. En 
soms doe ik dus iets en denk: o, verdomme, 
dat doet mijn moeder haar hele leven óók al 
zo. Waarmee ik niet wil beweren dat ik niets 
aan mezelf zou kunnen veranderen, maar aan 
die eigenaardigheden zit ik nu eenmaal vast. 
Dat bedacht ik me laatst. Dat dit het is. En dat 
ik het hier mee moet doen.” <
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HET RAPPORT VAN NIÑA

Vrijheid en zelfbeschikking
Nina laat zien dat je de eigen vrijheid kunt 
koesteren zonder in de maakbaarheid van 
het eigen leven te geloven. Zij ontdekt 
steeds meer wie ze altijd al is geweest, 
erkent wat onlosmakelijk bij haar hoort, 
maar blijft tegelijk nieuwe mogelijkheden 
verkennen. 
Nieuwsgierig
“Nieuwe inzichten opdoen en mezelf be-
vragen over standpunten die ik eerder heb 
ingenomen. Hoe meer ik weet, hoe vaker ik 
dat ga doen.” Socrates zelf had het kunnen 
zeggen. Nina geeft een mooi geluid aan mis-
schien wel de voornaamste humanistische 
deugd: nieuwsgierige openheid. Niet het 
dogma, maar de fascinatie is haar uitgangs-
punt. Geïnteresseerde betrokkenheid en 
kritische distantie gaan bij haar hand in hand.
Religie en spiritualiteit
Sinterklaasgeloof afgezworen. Maar de Bijbel 
gemist op de universiteit. Uiteindelijk laat Nina 
zich niet aan hokjes, maar door haar eigen 
nieuwsgierigheid binden. Dwars door geijkte 
tegenpolen vindt zij uiteindelijk haar eigen 
weg. Dat blijkt ook op andere punten: zij heeft 
affiniteit met yoga, maar blijft kritisch tegen-
over gehypte spiritualiteit. Ja, soms ervaart zij 
een groot geluk. Maar zij daagt zichzelf uit om 
in beweging te blijven, en ook haar gemoeds-
rust op het spel te zetten. Het lijkt erop dat 
het leven niet volmaakt hoeft te zijn om de 
schoonheid ervan te waarderen. 
Bonuspunten
Ja, omdat ze tussen fatalisme en maak-
baarheidsdenken heen manoeuvreert om 
de eigen vrijheid te koesteren. Haar toon is 
doorleefd en ook dat levert punten op. 
De waarden op een humanistische meetlat 
zijn geen abstracte principes die je kunt 
afvinken, maar verdienen een eigen invulling.
Cijfer: een dikke 9



“Dus, lezer, ik ben zelf de stof van mijn 
boek; u zou wel gek zijn uw tijd te verdoen met 
een zo frivool en ijdel onderwerp. Vaarwel dus.” 
Zo besluit Michel de Montaigne het voorwoord 
dat hij in 1580 aan zijn werk toevoegt. Niet de 
eeuwige waarheid, maar zijn eigen leven is 
daarin het onderzoeksterrein. Een vluchtig, 
vergankelijk en in die tijd hoogst ongebruike-
lijk onderwerp. 

In de zestiende eeuw had de Reformatie de 
kerk in tweeën gebroken, met hevige conflicten 
als gevolg. Te midden van dogmatisch fanatis-
me houdt Montaigne in zijn Essays echter een 
zoekend, (uit)proberend denken in leven - es-
sayer betekent proberen, beproeven. Hij weegt 
zijn oordelen, verkent de eigen ervaring. Zo 
onderzoekt hij het meest nabije: zichzelf. Niet 
dat Montaigne slechts in het ‘eigen ik’ is geïnte-
resseerd. Integendeel. Hij onderzoekt de mens 
in de wetenschap dat de mens een verander-
lijk wezen is, zoals hijzelf. Het gaat hem om de 
waardigheid van de vergankelijke ervaring.

De eerste 
blogger 
ter wereld
De Franse schrijver Michel de Montaigne 
(1533-1592) was een blogger avant la 
lettre.  Deze elegante navelstaarder 
ontleedde zichzelf als mens - uniek en 
vergankelijk. ‘Dood en leven, afscheid en 
dankbaarheid zijn als twee kanten van 
een pijnlijk schitterende medaille.’

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET...
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mens evengoed waardig kon sterven.
     Bovendien: waar het hem er eerst om ging 
door onthechting niets (meer) te verliezen, 
probeert hij later vooral goed te ontvangen 
wat het leven hem aan schoonheid brengt 
en heeft gebracht. “Wanneer we niet hebben 
leren leven”, schrijft Montaigne nu, “is het 
verkeerd om te leren hoe we moeten sterven.” 
Wie het ogenblik koestert, kan dood en leven, 
afscheid en dankbaarheid misschien als twee 
kanten van een pijnlijk schitterende medaille 
zien. Verlies verdwijnt dan niet, maar wordt 
draaglijker. “Ons leven”, schrijft hij, “is een 
samenspel van uiteenlopende tonen, aange-
naam en schril, hoog en laag, zacht en hard. 
Een musicus moet in staat zijn deze tonen met 
elkaar te verweven. Ook wij moeten dat doen 
met de goede en slechte dingen, die tezamen 
ons leven uitmaken.”

Afscheid
Zo zal Montaigne de eigen kwalen en pijn 

verweven met de mooie dingen van het leven. 
Zijn nierstenen, vertelt hij, herinneren hem bij 
tussenpozen aan de dood, om hem dan weer 
lang met rust te laten, zodat hij zijn (resterende) 
mogelijkheden opnieuw leert koesteren. Hij is 
er bovendien gelukkig mee dat de aftakeling 
hem tenminste geleidelijk afscheid laat nemen 
van het leven. En hij blijft tot het einde dank-
baar voor de vriendschap met De La Boétie, 
ook al werd deze hem zo vroeg ontnomen. 

In hetzelfde voorwoord waarin hij zijn le-
zers vaarwel heet, vertelt Montaigne dat hij de 
wereld weldra zal ontvallen. Hij vindt het een 
troostrijke gedachte dat na zijn dood anderen 
de gemeenschap van vrienden nog even voort-
zetten en in de herinnering zullen bewaren. De 
boodschap van zijn voorwoord is: “Dit boek, 
lezer, is er een te goeder trouw. Het is slechts 
bestemd voor mijn vrienden en verwanten.” <
        
     Meer Montaigne? Ga naar:  
human.nl/durftedenken/montaigne

Vergankelijkheid is dan een terugkerend 
thema dat Montaigne op het leven zelf betrekt. 
Ieder moment gaat immers voorbij. “De dag 
van je geboorte”, schrijft hij, “is net zo goed 
de eerste stap op weg naar de dood als naar 
het leven. Tijdens het leven ben je stervende.” 
Met dat inzicht staart hij zich niet blind op de 
dood, maar koestert hij het onherhaalbare nu 
waarin ieder mensenleven zich afspeelt. Toch 
weegt de dood aanvankelijk erg zwaar voor 
hem. Voordat Montaigne aan de Essays begint, 
verliest hij een pasgeboren kind, zijn vader, 
broer en boezemvriend Étienne de La Boétie. 
Na dat laatste verlies, dat hem het hardst treft, 
is hij nog maar ‘een half mens’. Hoe bleef hij 
dan het vergankelijke leven koesteren, nadat 
hij de angel daarvan zo sterk had gevoeld? 
Montaigne’s antwoord rijpt met zijn leven.

Onthechting
        Allereerst oefent hij zich in stoïcijnse on-
verstoorbaarheid. Onthechting is daarvoor het 
recept: we moeten, schrijft hij, alles “kunnen 
lostrekken zonder onze huid, een stuk van 
onszelf, mee af te stropen.” Montaigne wil 
(voortaan) onverstoorbaar zijn in zijn geluk.
Dit blijkt ook uit zijn bezinning op de eigen 
dood. Al mediterend wil hij zijn doodsangst 
temmen, waar en wanneer de dood hem ook 
treft. Wie de mensen “leert hoe ze sterven 
moeten,’ meent hij, ‘leert hun te leven. [...] Als 
je hebt ingezien dat het leven verliezen niet erg 
is, kan het leven je niets ergs meer brengen.”
       Deze houding verandert gedurende Mon-
taigne’s leven aanzienlijk. “Als je niet weet hoe 
je moet sterven”, schrijft hij op latere leeftijd, 
“geeft dat niet: als het zover is leert de natuur 
je dat wel, volledig en afdoende.” Meer dan op 
zijn eigen intellectuele oefeningen leert Mon-
taigne op het levens- en stervensproces zelf 
vertrouwen. Ongetwijfeld spelen hier ook er-
varingen mee die hij tijdens zijn leven opdoet: 
toen een pestepidemie was uitgebroken, zag 
Montaigne bijvoorbeeld dat de onvoorbereide 
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Links:
Daniëlle van Ark, 
La mémoire collective 
(2016)
Rechts:
Folkert de Jong, 
Heritage (2009)
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Precies op het moment suprême wandelen 
we het Heilig Graf van de Oude Kerk binnen: 
op een projectiescherm wordt het donkere 
hoofdje van een baby zichtbaar dat op het punt 
staat geboren te worden. Gebiologeerd kijkt 
Nina Folkersma een paar minuten toe, alsof het 
de eerste keer is dat zij deze video van de Ame-
rikaanse kunstenaar Stan Brakhage ziet. Brak-
hage legde in 1959 de geboorte van zijn eigen 
kind vast in de twaalf minuten en elf seconden 
durende film Window Water Baby Moving.

Het is een van de acht kunstwerken die 
samen Once in a Lifetime vormen, de ten-
toonstelling over de tijdelijkheid van ons le-
ven, ontstaan uit een samenwerking van het  
Humanistisch Verbond en de Oude Kerk. 

Welke sporen laten we na? Welke 
herinneringen koesteren we? Moeten we 
treuren om de dingen die verloren gaan? 
Hoe gaan we om met de tijd? 
Curator Nina Folkersma maakte op 
verzoek van het Humanistisch Verbond 
een prachtige tentoonstelling over de 
tijdelijkheid van ons leven in de Oude 
Kerk: Once in a Lifetime.

De	Oude	Kerk	met	overal	de	bloemen	

van	Job	Koelewijn’s	kunstwerk	

Celebration	(you	only	live	once,	you	

only	die	once)	(	2016)

Rechts:	Michaël	Borremans,	

Everything	falls	(2012)
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Curator Nina Folkersma won de pitch met 
haar concept waarin ze verschillende aspecten 
van leven en vergankelijkheid wil laten zien. 
Welke sporen laten we na? Welke herinnerin-
gen koesteren we? Moeten we treuren om de 
dingen die verloren gaan? Hoe gaan we om met 
de tijd? De Oude Kerk in Amsterdam, het oud-
ste gebouw van Amsterdam, bood daarbij een 
lastige - want groot en monumentaal - maar 
ook prachtige en passende entourage. 

Folkersma: “Al eeuwenlang wordt hier na-
gedacht over leven en dood, maar sinds 2013 
is het ook een plek voor jonge, hedendaagse 
kunst.”

Ze vroeg vier kunstenaars nieuw werk te 
maken, daarnaast koos ze een aantal schilde-

rijen, installaties en sculpturen die ze naadloos 
bij het thema vond passen. “Ik wilde het hele 
levenspad van de mens laten zien, van geboorte 
tot de dood, en alles wat daartussen zit. Maar 
ik wilde niet alleen achteruit kijken, maar ook 
vooruit. Daarom boeide me het idee van het 
Curriculum Illusione, een concept van de kun-
stenaar Eric Wie. Het C.I. draait om de tijd die 
je rest, tot aan het eindpunt. Hoe ga je met die 
tijd van leven om? Hoe kun je daar bewust 
vorm aan geven?”

Ze vertelt hoe ze de uitnodiging om mee 
te pitchen kreeg vlak nadat ze Boyhood had 
gezien, de film over het leven van een Ame-
rikaanse jongen vanaf zijn kindertijd tot aan 
zijn adolescentie. Regisseur Richard Linklater 
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‘De kwetsbaarheid 
van het leven - 
dat wilde ik als 
grondtoon in deze 
tentoonstelling’

schoot de film in de loop van twaalf jaar. 
Folkersma: “Ik heb zelf een achtjarige zoon; 

de baby, de peuter, de zesjarige die hij ooit was, 
komt nooit meer terug. Dat kan ik verschrikke-
lijk vinden, maar het is zoals het is. Het gevoel 
van die film, de melancholie om de momenten 
die voorbij gaan, de kwetsbaarheid van het le-
ven - dat wilde ik als grondtoon in deze ten-
toonstelling.”

Het is een week na de opening en Fol-
kersma is voor het eerst weer in de kerk. Ze 
snuift de sterke geur op van de bloemen die 
overal in glazen vazen in de monumentale 
ruimte staan, op de eeuwenoude graven die de 
vloer van de kerk vormen. “Je ruikt nu precies 

Amie	Dicke,	Soaps	(2016)

Rechts:	Stan	Brackhage,	

Window	Water	Baby	Moving	(1959)
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dat kantelmoment,” zegt ze tevreden, “tussen 
schoonheid en bederf.” 

Op de vloer liggen verspreid rode rozen, 
verpieterd en geknakt, en toch wonderschoon. 
De boeketten en de losse bloemen samen vor-
men het kunstwerk dat kunstenaar Job Koele-
wijn speciaal voor de tentoonstelling maakte en 
dat hij Celebration (you only live once, you only 
die once) noemde. Folkersma: “Vlak voor kerst 
wandelden Job en ik samen voor ’t eerst door de 
kerk. Het was er ijskoud, somber, donker. We 
liepen te vernikkelen. Job riep uit: ‘Hier moet 
kleur, leven, geur, vitaliteit komen! We lopen 
hier letterlijk over de dode mensen, we moeten 
ze weer onder de aandacht brengen! Laten we 
overal bloemen leggen!’ Vervolgens hebben 

we twee weken lang van alles uitgeprobeerd: 
wat voor bloemen, hoeveel bloemen, wat voor 
vazen, in welke compositie?” De bloemen van 
Koelewijn blijken nóg een functie te hebben: ze 
verbinden de kunstwerken waarnaar het soms 
zoeken is in deze enorme kerk. 

In de Sint Sebastiaanskapel heeft Amie Dic-
ke in lage vitrines haar kunstwerk Soaps uitge-
stald. In de linker glazen kast liggen tientallen 
intensief gebruikte zeepjes, verschrompeld, uit-
gedroogd, gebarsten. Het lijken wel fossielen of 
stenen. De kunstenares kreeg ze van vrienden 
en kennissen en van kennissen van kennissen: 
ze symboliseren de gestolde herinneringen aan 
de gebruikers. Voor Amie Dicke zelf vormen 
ze een aandenken aan dat ene zeepje van haar 
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oma dat ze tot haar spijt niet heeft bewaard. In 
de rechter vitrine liggen identieke gebruikte 
Hermès-zeepjes uit het nabijgelegen hotel The 
Grand: sommige lijken nauwelijks aangeraakt, 
andere zijn zichtbaar intensief door de handen 
van de hotelgast gegaan. In eentje plakt nog 
een krullend schaamhaartje. Folkersma wijst 
hoe het reliëf van het Hermès-logo op enkele 
zeepjes bijna niet meer zichtbaar is en hoe mooi 
dat resoneert met de afgesleten inscripties in de 
zerken onder onze voeten. 

Een van de allermooiste werken vindt 
Folkersma toch wel The Lightworkers van de 
Israëlische kunstenares Yehudit Sasportas. In 
een hoek van de kerk is een donkere ruimte ge-
bouwd waarin op twee aaneengesloten scher-

men een video wordt getoond van een duister 
landschap, een onheilspellend bos van bomen 
en moerassen vol droomachtige elementen. 
Verticale zware stokken vallen een voor een 
neer, een zoeklicht tast tussen de bomen de aar-
de af. Onheilspellende muziek gebouwd op het 
gebons van een hart.  “De hartslag van de moe-
der van de kunstenares,” zegt Folkersma. “Het 
kunstwerk heeft een sterk persoonlijke lading. 
De broer van Sasportas zat in het leger tot hij op 
een dag spoorloos verdween. Bijna drie maan-
den is er naar hem gezocht. Toen ze hem von-
den was hij dood.” Ze is even stil. “Maar ook als 
je dit verhaal niet kent is het een kunstwerk dat 
je de adem beneemt. Omdat het appelleert aan 
onze diepste gevoelens van angst en verlies.” <
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En er is meer
Once in a Lifetime is tot en met 28 augustus 
te zien in de Oude Kerk, Oudekerksplein 43, 
Amsterdam. Elke zaterdag om 11.00 en 13.00 
uur is er een speciale rondleiding, het wan-
delgesprek. Sprekers met verschillende ex-
pertises wandelen samen met de bezoekers 
door de tentoonstelling waarbij de kunst-
werken worden besproken. Bovendien vindt 
er een Artist Talk plaats met Folkersma, de 
kunstenaars en Joachim Duyndam (Universi-
teit voor Humanistiek). 
In de workshop Curriculum Illusione stippel je 
het vervolg van je levenspad uit. 

Meer informatie: onceinalifetime.nu

          Kunstenaar Stan Brakhage filmde de 
geboorte van zijn eerste kind. Het leidde tot 
het kunstwerk: Window Water Baby Moving.
Kijk op: youtube.com/watch?v=vKS3prrp2tk

   

Links:	Muntean/Rosenblum,	Untitled	

(Lives	were	changed…)	(2016)	

Rechts:	Yehudit	Sasportas,	

The	Lightworkers	(2010)
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Niet 
morgen, 
niet 
straks 
BORIS VAN DER HAM
is voorzitter van het 
Humanistisch Verbond
Fotografie
Robert de Jong

Wij	geloven	in	een	leven	vóór	de	dood.	Een	aantal	
jaar	 geleden	 had	 het	 Humanistisch	 Verbond	 een	
spotje	op	de	radio	met	deze	tekst.	Een	slogan	met	
een	 knipoog.	Maar	 in	 de	erkenning	dat	 er	 na	het	
leven	waarschijnlijk	 geen	 hemel	 is,	 	 ligt	 ook	 een	
diepe	levensvraag	verscholen.
Als	je	denkt	dat	het	leven	eenmalig	is,	dan	weet	je	
dus	 dat	 al	 vanaf	 de	 geboorte	 de	 tijd	 	 begint	met	
af	te	tikken.	De	tijd	verstrijkt	en	dwingt	ons	tot	af-
scheid:	voorwerpen	vergaan,	we	gaan	van	levens-
fase	naar	levensfase,	we	verliezen	mensen	om	ons	
heen.	
Ik	heb	zelf,	een	kleine	tien	jaar	geleden,	in	een	jaar	
tijd	beide	ouders	verloren.	Beiden	waren	nog	be-
trekkelijk	jong.	Mijn	vader	was	een	wiskundige;	hij	
werd	al	 jaren	steeds	zwakker,	maar	het	 leek	alsof	
het	verval	bij	hem	oneindig	doorging,	alsof	hij	-	als	
in	een	wiskundige	som	de	asymptoot	(de	wiskun-
dige	functie	van	een	lijn	of	kromme)	-	van	de	dood	
steeds	dichter	naderde,	maar	nooit	doorsneed.	Uit-
eindelijk	gebeurde	dat	natuurlijk	wel.	
Mijn	moeder	was	altijd	een	krachtige	vrouw	en	ver-
anderde	door	haar	ziekte	juist	heel	snel.		Ze	werd	
kwetsbaar	en	afhankelijk.	Tegelijk	was	het	tijdens	
haar	laatste	maanden	nog	nooit	zo	gezellig	in	huis;	
het	was	een	zoete	inval	van	familie	en	vrienden.	De	
urgentie	maakte	alles	bijzonder.
Hoe	herinner	ik	ze	me?	Door	hun	sterfdatum	in	je	
agenda	te	zetten.	Je	klooit	wat	aan	op	een	graf,	je	
harkt	de	blaadjes,	 je	zet	er	wat	bloemen	neer.	 	 Ik	
heb	nog	het	bestek	van	mijn	moeder,	en	een	jas-
je	van	mijn	vader.	Het	onttrekt	hen	voorlopig,	nog	
heel	even,	aan	de	totale	verdwijning.	Ze	zijn	er	nog	
een	beetje.
Maar	je	kunt	ook	een	liefde	verliezen,	iemand	die	
bij	je	weggaat.	Ikzelf	heb	nog	lange	tijd	de	datum	
van	mijn	 scheiding	 in	 mijn	 google-agenda	 gezet	
waardoor	 het	 computerprogramma	mij	 elk	 jaar	 er	
automatisch	pijnlijk	aan	herinnerde.	 Iemand	advi-
seerde:	 “Zet	 dat	 uit.	 Ritualiseer	 dat	 niet.	 Laat	 de	
vergankelijkheid	zijn	werk	doen.	Laat	het	de	kans	
krijgen	 een	 vage	 herinnering	 te	 worden.”	 Ik	 heb	
het	inmiddels	gewist.
Vergankelijkheid	 kan	 ontluisterend	 en	 confronte-
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‘Alsof je 
zonder verleden 
van excessief 
drankgebruik, 
seks buiten 
het huwelijk 
en een 
buitenechtelijk 
kind niet 
tot het ware 
geloof kunt 
komen’Ik heb nog het 
bestek van mijn 
moeder, en een 
jasje van mijn vader. 
Zo zijn ze er nog 
een beetje

rend	zijn,	maar	het	kan	ook	helpen	het	nare	te	
vergeten.	Het	 zet	 in	 ieder	geval	 druk	op	ons	
leven:	stel	niet	te	lang	uit,	geniet	van	het	mo-
ment.	Bij	de	tentoonstelling	Once in a Lifetime 
die	het	Humanistisch	Verbond	mede-
organiseert,	was	 ik	daarom	erg	gecharmeerd	
van	 het	 gigantische	 doek	 van	 Muntean/Ro-
senblum	 waarop	 een	 dansende	 menigte	 te	
zien	is	die	juist	het	leven	uitzinnig	viert.
Maar	vergankelijkheid	zet	ook	aan	tot	andere	
actie.	Het	besef	van	de	eenmaligheid	van	het	
leven	 maakt	 dat	 armoede,	 eenzaamheid	 en	
onderdrukking	eigenlijk	nog	onaanvaardbaar-
der	zijn.	
Geloven	 in	een	 leven	vóór	de	dood	gaat	ver-
der	 dan	de	 ironie	 van	de	 	 slogan.	Het	 is	 ook	
een	 opdracht	 tot	 medemenselijkheid.	 Dat	
betekent	dat	je	voor	ieders	recht	op	ontplooi-
ing	opkomt,	door	om	te	zien	naar	elkaar,	door	
mensen	 in	 hun	pijn	 	 serieus	 te	 nemen	en	 te	
erkennen,	 en	 door	 onszelf	 steeds	weer	 naar	
de	 concrete	 situaties	 terug	 te	 roepen.	 Niet	
morgen,	niet	straks,	maar	nu.	<

 
 

         Deze column is een verkorte versie van 
de toespraak die Boris van der Ham uitsprak  
bij de opening van de tentoonstelling Once in 
a Lifetime:
humanistischverbond.nl/nieuws/een-
artistieke-vertaling-van-omgaan-met-
eindigheid
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DUIVELS DILEMMA

‘Dan spookt 
een verkeerde 
beslissing 
nog jarenlang 
door mijn hoofd’  
Tekst 
MENSJE MELCHIOR
Fotografie
LENNY OOSTERWIJK

Damiaan Denys (50) is filosoof en 
hoogleraar psychiatrie. 
Als psychiater moet hij keuzes maken 
die diep ingrijpen en soms het verschil 
maken tussen leven en dood. ‘Kan ik 
iemand die suïcidaal is een weekend 
naar huis laten gaan? Moeten we iemand 
gedwongen laten opnemen? En wanneer 
moet ik instemmen met euthanasie?’

Soms is het alsof er bij een patiënt het licht 
plots weer aangaat. In het AMC behandelt 
Denys mensen met een ernstige dwangstoor-
nis bij wie de gebruikelijke medicijnen en the-
rapie niet aanslaan met Deep brain stimulation 
(DBS), ofwel elektrische stroomstootjes uit een 
onderhuids apparaat stimuleren het ontregelde 
hersengebied, en brengen het weer in het gareel. 

Denys: “Ik behandelde een kunstenaar bij 
wie de stimulatie na een half jaar goed aan-
sloeg. Hij zei: ‘Ik kan ineens weer genieten 

van muziek.’” De kunstenaar keek ook voor 
het eerst écht naar de foto’s die Denys – naast 
gerespecteerd en bevlogen psychiater ook hob-
byfotograaf - in zijn kamer heeft hangen. “Hij 
keek naar de zwart-witfoto van iemand die wijn 
drinkt en voorbijgangers bekijkt op een terras 
in Oostende.  Hij zei: ‘Nu pas zie ik hoe mooi 
dit eigenlijk is.’ Mensen kunnen opnieuw ge-
nieten van de gewone dingen na jaren waarin 
medicatie en psychotherapie nauwelijks of niet 
hielpen.”
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DUIVELS DILEMMA

Er zijn gevallen bekend waarbij patiënten 
na DBS euforisch werden. Psychiaters kiezen er 
dan voor om de stimulatie te temperen, want 
euforisch geluk is eerder een bijwerking dan 
genezing. Denys: “Als je de stimulans bij deze 
kunstenaar op een bepaalde manier zou afstel-
len, kan het zijn dat hij zich kunstmatig diep 
gelukkig gaat voelen. Maar dat zullen we nooit 
doen: waar het ons om gaat is dat deze psychia-
trische patiënten niet meer onmenselijk lijden.”

Maakbaarheid
Maakbaarheid heeft zo zijn grenzen, wil 

hij maar zeggen. Psychiater Daminaan Denys: 
“We leven meer dan ooit in een pragmatische 
maatschappij. Pragmatiek – het denken in en 
zoeken naar oplossingen – zien we als een grote 
deugd. Als je denkt dat er voor alles een oplos-
sing te vinden valt, geloof je dat alles maakbaar 
is. We denken dat we in staat zijn om zélf ons 
leven gestalte te geven. Tegelijkertijd heeft 42 
procent van de Nederlanders problemen die 
onder de noemer ‘psychiatrische stoornis’ val-
len. 42 procent! Als alles op te lossen is, kan het 
toch niet zo zijn dat zo veel mensen psychisch 
in de knel komen? Velen van ons kunnen het 
ideale leven dat ze zichzelf wensen niet daad-
werkelijk creëren. 

In de wens tot maakbaarheid ligt het ver-
langen besloten lijden en verval te voorkomen. 
Maar lijden leidt juist tot creativiteit. Een sterk 
persoon is iemand die in staat is de confrontatie 
met de werkelijkheid te zoeken en gefrustreerd 
te raken. Dankzij die frustratie kun je uitdagin-
gen aangaan die eerst nog buiten je mogelijkhe-
den leken te liggen.

Begrijp me goed: ik cultiveer lijden niet, ik 
zeg alleen dat we er respect voor moeten heb-
ben. Ik heb een gemakkelijk leven; ik ben ge-
boren in West-Europa, heb nooit hongersnood 
gekend, ben fysiek nooit agressief bejegend. 
Maar ik heb het niet alleen over die vormen 

van lijden. De discrepantie tussen de werkelijk-
heid en wat je ervan verwacht - dat is lijden. Ik 
ben dikwijls gefrustreerd in mijn verlangens en 
mij is opgevallen dat op de momenten dat ik 
niet kreeg wat ik wilde en dacht dat ik niet goed 
genoeg was of dat het mij niet gegund was, ik 
vervolgens een weg op moest gaan die veel in-
teressanter bleek. Nietzsche zei: ‘Wat me niet 
doodt, maakt me sterker’. Inmiddels klinkt deze 
uitspraak als een cliché, maar hij klopt wel.”

Suïcide
“Mijn patiënten lijden uiteraard op een heel 

ander niveau; bij hen is het niet meer binnen de 
menselijke maat. Als psychiater heb ik regelma-
tig met duivelse dilemma’s te maken. Komt deze 
persoon in aanmerking voor hersenstimulatie? 
Moet ik een patiënt die psychisch ziek is, maar 
dat zelf niet zo ziet, confronteren met zijn ziek-
tebeeld? Moeten we iemand gedwongen laten 
opnemen? Kan ik iemand die suïcidaal is een 
weekend naar huis laten gaan? Wanneer moet 
ik instemmen met euthanasie wegens onmen-
selijk lijden en is de dood gerechtvaardigd? 

Er gaat eigenlijk geen dag voorbij zonder 
dat een psychiater wordt geconfronteerd met 
deze dilemma’s. Soms kan ik er niet van slapen. 
Soms spookt een beslissing die verkeerd uit-
pakte jaren later nog door mijn hoofd. In Ne-
derland komen per jaar dertig psychiatrische 
patiënten in aanmerking voor diepe hersensti-
mulatie. De ingreep en behandeling gebeuren 
in het kader van wetenschappelijk onderzoek 
en we moeten aan stringente protocollen vol-
doen om iemand toe te kunnen laten. Ik had 
een tijd geleden een vrouw voor me van wie ik 
wist dat DBS voor haar de laatste mogelijkheid 
was. Ze wilde het ook graag, maar volgens de 
protocollen moest ze eerst nog bepaalde medi-
catie uitproberen. Dat zou een traject van zes 
weken zijn, en als het niet aan zou slaan, kwam 
ze wél in aanmerking.
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‘Begrijp me goed: 
ik cultiveer lijden 
niet, ik zeg alleen 
dat lijden tot 
creativiteit kan 
leiden’ 

Na drie weken pleegde ze suïcide. Had ik 
voor haar een uitzondering moeten maken? 
Maar als ik de protocollen had omzeild, had ik 
het onderzoek wellicht niet kunen voortzetten 
en had ik andere patiënten niet kunnen helpen. 
Het leek op dat moment de juiste keuze. Maar 
toch… Een volgende keer zou ik het wellicht 
anders doen. Haar tóch de behandeling hebben 
aangeboden, maar dan wel goed gedocumen-
teerd waarom ik voor deze ene persoon een uit-
zondering moest maken.’

Dankbaarheid
“De eindigheid van het leven en het besef dat 
ik het geluk heb dat ik in psychische gezond-
heid verkeer, maakt dat ik een sterke dank-
baarheid voel. Een dankbaarheid die zich uit 
in gedrevenheid. Ik zal nooit te lang vakantie 
vieren en mijn dagen op het strand doorbren-
gen. Ontspannen doe ik vooral in het besef 
dat ik me daardoor oplaad en daarna weer 
productief ben.

Doordat ik gezegend ben met een stabiel 
psychisch leven, heb ik het gevoel in schuld te 
staan. Ik heb die stabiliteit niet aan mezelf te 
danken, maar aan mijn genen, omgeving, op-
voeding. Die fundamentele dankbaarheid drijft 
me om productief te zijn –  patiënten te behan-
delen, onderwijs te geven, wetenschappelijke 
artikelen te publiceren, boeken te schrijven, op 
het theaterpodium te gaan staan met een voor-
stelling over angst. 

Laten we zeggen dat ik tachtig jaar leef; 
dan kan ik tachtig jaar rustig door het leven 
gaan en enigszins het geluk najagen. Of écht 
iets proberen te betekenen voor een ander. 
Dat besef zorgt ervoor dat ik me volledig op 
mijn werk stort en dat ik ’s nachts in bed nog 
artikelen aan het lezen ben. Dat klinkt wellicht 
vermoeiend, maar ik specialiseer me nu zo’n 
vijftien jaar in angststoornissen en ik vind dat 
enorm interessant. Bovendien heb ik het voor-
deel dat mijn passie zinvol is. Door mezelf in 
mijn werk te verliezen, verschaf ik mijzelf een 
boeiend leven, terwijl mijn patiënten er ook 
nog eens van profiteren.” <

        In een uitzending van Brainwash (2015) 
onderzoekt Denys de aard van angst. 
Hij wil dat we onze angsten omarmen, maar hoe 
doe je dat?
human.nl/dusikbenbrainwash/damiaandenys
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In	de	Hermitage	hangen	nog	tot	zeker	begin	
volgend	 jaar	 Amsterdamse	 groepsportretten	
uit	de	zestiende	en	zeventiende	eeuw.	Deze	
maand	 is	 er	 een	 pas	 gerestaureerde	 Rem-
brandt	bij	 gekomen:	De anatomische les van 
Dr. Deijman	uit	1656.	Geschilderd	in	opdracht	
van	de	gilde	der	chirurgijns.	Chirurgijns	waren	
geen	 chirurgen,	 maar	 kappers,	 haarsnijders	
heette	 dat	 toen.	 Behalve	 haarsnijden	moch-
ten	 ze	 ook	 aderlaten,	 vetbulten	 wegsnijden	
en	botbreuken	zetten.	Snijden	in	het	binnen-
werk	was	voorbehouden	aan	artsen	die	op	de	
universiteit	gestudeerd	hadden.	

Eens per jaar kwam een universitaire arts een 
anatomische	 les	 geven	 aan	 de	 chirurgijns.	
Toch	handig	als	ze	een	idee	hadden	hoe	het	
lichaam	 in	 elkaar	 zat.	 Dat	 was	 meteen	 een	
mooi	moment	voor	de	meesters	van	het	chi-

HANS AARSMAN heeft zo z’n eigen 
opvattingen over kunst, waarbij hij bij voorkeur 
buiten de gebaande paden treedt. 

Zijn ze
nog op tijd 
voor 
de ziel?
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Aan	 het	 overgebleven	 stuk	 kun	 je	 zien	 hoe	
het	 hele	 doek	 een	 typische	 Rembrandt	 is	
geweest.	 Het	 gewaagde	 standpunt	 dat	 veel	
diepte	 geeft,	 je	 kijkt	 bijna	 van	 onder	 tegen	
de	 dode	 aan.	 De	 grove	 penseelstreek,	 heel	
anders	dan	die	van	Rembrandts	collega’s.	Hij	
gaf	de	kijker	de	kans	de	details	met	eigen	ver-
beeldingskracht	in	te	vullen.	
Het	 was	 de	 tijd	 dat	 men	 dacht	 dat	 God	 de	
schepping	geschapen	had,	maar	daarna	zijn	
handen	 er	 vanaf	 getrokken	 had.	 God	 zat	 al-
leen	 nog	 in	 de	 menselijke	 ziel,	 om	 precies	
te	zijn	 in	de	pijnappelklier,	midden	onder	de	
hersenschors.	Het	was	een	heikel	karwei	die	
klier	 bloot	 te	 leggen.	 De	 meeste	 anatomen	
kwamen	te	laat,	de	ziel	verdwijnt	nou	eenmaal	
snel	uit	het	lichaam.	Maar	Dr.	Deijman	is	snel.	
Nadat	 hij	 eerst	 de	 bederfelijke	 ingewanden	
heeft	verwijderd,	 is	hij	meteen	doorgestoten	
naar	de	hersenen.	Elk	moment	kan	hij	de	bei-
de	hersenhelften	uiteen	duwen	om	de	pijnap-
pelklier	te	zien.	
Zal	hij	op	tijd	zijn?	En	als	hij	op	tijd	is,	zal	hij	
dan	 de	 pijnappelklier	 aantreffen?	 Hebben	
misdadigers	wel	een	ziel?	
Dat	 is	weer	 zo’n	 typische	 Rembrandt-timing,	
heel	 filmisch,	 ook	 De Nachtwacht zit er vol 
mee.	De	spanning	voor	het	moment	suprême.	<

  Meer weten over de Rembrandt-rel, 
de commotie over de aankoop van twee 
Rembrandts? Surf naar: 
human.nl/speel.VPWON_1255105.html

KUNST KIJKEN MET AARSMAN

Hollanders van de Gouden Eeuw,	
Hermitage	Amsterdam
Iedere	 dag	 van	 10.00	 tot	 17.00	
uur	tot	einde	2016

rurgijnsgilde	 zich	 te	 laten	 vereeuwigen	 met	
een	echte	arts	erbij.	En	een	echt	lijk.	
Drie	dagen	lang	lag	het	lijk	in	het	theater	dat	
speciaal	 daarvoor	was	gebouwd,	 bovenin	de	
Waag	op	de	Nieuwmarkt	te	Amsterdam.	Altijd	
in	de	winter,	anders	was	de	stank	niet	te	har-
den.	En	altijd	was	het	een	misdadiger	die	ont-
leed	werd.	Deze	keer	was	het	 Joris	Fonteijn,	
een	op	heterdaad	betrapte	 inbreker.	Toen	ze	
hem	 de	 duimschroeven	 aanzetten	 bekende	
hij	een	aantal	andere	inbraken.	Dat	bezegelde	
zijn	lot.	

Iedereen	die	20	cent	betaalde	was	welkom.	Er	
is	een	kasboek	overgebleven	van	deze	les:	de	
inkomsten	waren	 187	 gulden.	 Kun	 je	 nagaan	
hoeveel	 er	 om	 het	 lijk	 hebben	 staan	 kijken.	
Maar	op	het	schilderij	kwamen	uiteindelijk	al-
leen	de	anatoom	en	de	meesterchirurgijns,	in	
totaal	 acht.	Die	betaalden	daarvoor	 heel	wat	
meer	dan	de	toegangsprijs	van	20	cent.	Dat	op	
de	afbeelding	maar	één	chirurgijn		te	zien	is	-	
hij	 assisteert	de	anatoom	-	 is	 te	danken	aan	
een	brand	in	1723.	Van	Dr.	Deijman	hebben	al-
leen	de	handen	en	de	romp	de	vlammen	over-
leefd.	Verder	nog	de	assistent	en	of	de	duvel	
ermee	speelde:	ook	de	misdadiger.

Een typische
Rembrandt-timing: 
hij pakt de 
spanning voor het 
moment suprême
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‘Je hebt 
niet alles 
in de 
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Op stap met 
de verloskundige
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                                         im heeft er geen zin meer 
in. Haar buik is enorm, haar enkels ook, het is 
warm, ze doet ‘s nachts geen oog dicht en haar 
bloeddruk is aan de hoge kant. Ze is klaar met 
deze zwangerschap. Vandaag is ze uitgerekend, 
dus de bevalling moet maar eens beginnen.

“We moeten een afweging maken,” zegt 
verloskundige Suzanne de Reijke (36, moeder 
van twee dochters van 8 en 7, mede-eigenaar 
van Verloskundigen Amsterdam Zuid). “Me-
disch is het nog niet nodig om in te grijpen. 
En strippen (het losmaken van de vliezen van 
de baarmoedermond, LA) heeft ook niet altijd 
het gewenste effect.” Maar Kim weet het zeker.  
Zonder verder te dralen staat De Reijke op om 
de deuren van haar spreekkamer op slot te 
draaien. Kim klimt moeizaam op de behandel-
tafel. De verloskundige toucheert haar en zegt 
monter: “Ik zit nu met mijn vingers om het 
hoofd van jullie kind!” 

De pijn valt Kim tegen. Haar man strijkt 
over haar haar. “Wie weet begint vanavond de 
bevalling,” troost De Reijke. “‘De baarmoeder-
mond voelt rijp aan.”

Tijdens haar spreekuur komt een repre-

sentatieve vertegenwoordiging van de clientèle 
van haar praktijk - vijf vrouwelijke verloskun-
digen en twee vestigingen - voorbij. Uiteenlo-
pend van een stel dat langskomt voor het eer-
ste wat uitgebreidere gesprek tot Kim en haar 
man, voor wie het vandaag de uitgerekende 
dag is. En van alles tussen deze uitersten in. 

Van de veertien consulten deze ochtend 
worden er vijf in het Engels gevoerd: de buurt 
kent veel expats en ook zij krijgen kinderen. 
De Reijke neemt afscheid van een zwange-
re wier baby in een stuit ligt en daar niet uit 
gedraaid kon worden: zij zal nu over een paar 
weken met een keizersnede gaan bevallen. Zo 
gaat dat: gecompliceerde baringen vinden in 
het ziekenhuis plaats onder begeleiding van 
een gynaecoloog (in opleiding). Ook de vrouw 
die bijna twintig weken zwanger is en met haar 
peuter op controle komt is er vandaag voor het 
laatst. Zij verhuist binnenkort naar Haarlem. 
“Dat is typisch voor de Rivierenbuurt,” zegt De 
Reijke. “Hier wonen veel starters, die in hun 
huis nog wel één kind kwijt kunnen, maar bij 
wie het voor twee kinderen te krap wordt. Dan 
verhuizen ze naar Haarlem of het Gooi.” 

De zwangere vrouwen die zich bij De 
Reijke en haar collega’s melden zijn veeleisend 
en  mondig. Ze zijn doorgaans hoogopgeleid 
en hebben duidelijke meningen over de be-
valling die ze voor ogen staat. Desalniettemin 
blijkt tijdens het spreekuur dat ze wel wat be-
vestiging kunnen gebruiken. Die verstrekt De 
Reijke dan ook met gulle hand. De baby groeit 
prima, de gerapporteerde klachten zijn alle-
maal heel verklaarbaar en als je voor je werk in 
Japan bent, kun je als zwangere best een paar ,

K
REPORTAGE

Een flink deel van de vrouwen - en mannen - in de Amsterdamse praktijk van 
verloskundige Suzanne de Reijke (36)  piekert zich suf over de aanstaande bevalling 
en/of bijbehorende barensnood.  Ze zijn veeleisend en mondig, maar ook onzeker 
en angstig. ‘Mijn vak is meer psychologisch dan medisch geworden.’ 
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‘Ik geef vrouwen 
het vertrouwen 
dat ze een 
normale bevalling 
aan kunnen’

REPORTAGE

keer sushi eten (“Dat zou anders ook zonde 
zijn, sushi is superlekker!”). En gelnagels? Nee, 
die zijn geen probleem voor je ongeboren kind.

 Bij haar geldt het motto: de zwangere 
bepaalt hoe zij wil bevallen. “Thuis of in het 
ziekenhuis, wij vinden het allebei best. Als 
vrouwen zelf maar kunnen kiezen. Die keuze-
vrijheid staat momenteel onder druk door de 
nieuwe richtlijnen die het ministerie wil invoe-
ren, waarbij alle zwangeren in eerste instantie 
bij een gynaecoloog terechtkomen in plaats 
van, zoals nu, bij een verloskundige. Ik vrees 
voor een toenemende medicalisering van een 
zwangerschap. In het buitenland hebben vrou-
wen geen keus meer: die bevallen tijdens kan-
tooruren in het ziekenhuis, met pijnbestrijding 
zodat het lekker opschiet. Als je dat wilt: prima. 
Maar ik vind dat je ook voor een thuisbevalling 
op jouw manier moet kunnen kiezen.”

Bij het eerste consult op de praktijk komen 
veel vrouwen binnen met de stellige medede-
ling dat ze in het ziekenhuis willen bevallen 
met pijnbestrijding. “Dan zeg ik: heel goed, 
dat gaan we doen. Die wens komt vaak voort 
uit angst: ze zijn bang voor de bevalling, maar 
vooral om niet gehoord te worden. Pas als je 
gelooft dat er altijd naar je geluisterd zal wor-
den, kun je in alle vrijheid je keuze maken. 
Het mooiste deel van mijn vak is vrouwen het 
vertrouwen geven dat ze een normale bevalling 
aan kunnen. Naarmate de zwangerschap vor-
dert, hoor je ze dan toch vaak zeggen dat ze het 
toch op eigen kracht gaan proberen.” 

Verloskundigen maken forse werkweken. 
Suzanne De Reijke werkt meer dan fulltime: 
minimaal twee diensten per week plus een 
spreekuur. Daarnaast komt nog wat er bij de 
eigen bedrijfsvoering hoort. De diensten du-
ren 24 uur, vanaf 18.00 uur tot dezelfde tijd de 
volgende dag. De bevallingen komen meestal 
‘s nachts; overdag worden visites gedaan. De 
Reijke heeft een rustige nacht gehad, vertelt ze 

‘s ochtends in de auto op weg naar haar eer-
ste huisbezoek. “Ik had één thuisbevalling, bij 
mensen die hun tweede kind bij een zwan-
gerschap van 23 weken hadden verloren. Het 
jongetje had allerlei afwijkingen die niet met 
het leven verenigbaar waren, heel verdrietig. 
De bevalling van hun oudste kind had ik ook 
gedaan, nu was ik er voor de geboorte van 
de derde.” Het was voor de ouders natuurlijk 
spannend, maar gelukkig ging het goed. “Het 
ene moment zaten we rustig met een kop thee 
aan tafel en was er niks aan de hand, het vol-
gende ging zij een tijdje onder de douche staan 
en daarna moest ik snel mijn handschoenen 
aantrekken en aan de slag. De baby, een jonge-
tje, werd toen snel geboren. Hij heeft net zo’n 
neusje als zijn twee broertjes.”

Nu is ze op weg naar een stel dat zes da-
gen geleden hun eerste kind kreeg, ook een 
jongetje. “De bevalling was pittig,” vertelt De 
Reijke. “De baby lag raar, dus ik had om elf 
uur ’s avonds de bevalling overgedragen aan de 
gynaecoloog. Vanaf dat moment had ik geen 
zeggenschap meer, maar ik ben er wel bijgeble-
ven omdat de kraamvrouw dat graag wilde.” 
Het werd een ware slijtageslag, waarbij de va-
cuümpomp er drie keer afschoot en de baby 
uiteindelijk met een spoedkeizersnede ter we-
reld kwam. 

De jonge ouders zitten pips en moe, maar 
zo te zien gelukkig op hun op klossen staande 
bed. Uitgebreid neemt De Reijke de bevalling 
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VERLOSKUNDIGEN VERSUS GYNAECOLOGEN
Momenteel staan gynaecologen en ver-
loskundigen lijnrecht tegenover elkaar bij 
het opstellen van een nieuwe richtlijn voor 
‘integrale geboortezorg’. Gynaecologen 
willen alle zwangeren zien om risico’s te 
kunnen inschatten; verloskundigen vrezen 
voor de sanering van hun vak en het zelf-
beschikkingsrecht van vrouwen.
De nieuwe richtlijn moet ervoor zorgen dat 
het babysterftecijfer, dat tot 2001 schrik-
barend hoog was, in Nederland daalt.  
Door een verbeterde samenwerking tusen 
verloskundigen en gynaecologen is sinds 
2001 de babysterfte met 47 procent afge-
nomen, waardoor we nu met deze cijfers 
tot de middenmoot behoren in Europa, in 
plaats van helemaal onderaan de lijst.
Een op de vijf vrouwen in Nederland  bevalt 
thuis. Dat is niet onveiliger dan in het ziek-
enhuis. In het ziekenhuis wordt wel eerder 
ingegrepen dan thuis. Ook hier geldt: sneller 
en vaker ingrijpen is niet beter voor de baby. 

met hen door. De vrouw kijkt er toch met een 
redelijk positief gevoel op terug. Wat ze wel las-
tig vond was dat de arts-assistent haar mening 
vroeg over het soort pijnstilling dat ze kreeg. 
Alsof zij daar verstand van heeft!

De Reijke knikt. “Dat moet volgens het 
protocol, maar ik ben van de oude stempel: ik 
leg uit wat er moet gebeuren en geef daarbij 
een advies voor de manier waarop. Het is mijn 
vak, jullie moeten erop vertrouwen dat ik weet 
wat op dat moment de juiste beslissing is.”

De samenwerking met de gynaecologen 
die ze tijdens bevallingen in de ziekenhuizen 
tegenkomt, verloopt doorgaans goed, vertelt 
ze even later in de auto. Er is over en weer res-
pect; er is regelmatig overleg. “Daarom is het 
ook zo zuur dat sommige gynaecologen ons in 
de media wegzetten als charlatans die onno-
dige risico’s nemen. Dat is gewoon niet waar.” 
Ze kiest haar woorden met zorg. Ze wil niet 
nog meer munitie leveren in de strijd tussen 
verloskundigen en gynaecologen die momen-
teel woedt over wie de zeggenschap heeft bij 
een bevalling. “De babysterfte in Nederland ís 
niet meer extreem hoog, dankzij de verbeterde 
samenwerking tussen gynaecologen en verlos-
kundigen. Het is ook niet waar dat vrouwen die 
thuisbevallen meer risico lopen dan vrouwen 
die hun baby in het ziekenhuis onder begelei-
ding van een gynaecoloog krijgen. Inderdaad, 
wij wachten langer met ingrijpen, maar alleen 
als dat kan. En het kan vaak, want bevallen is 
een natuurlijk proces.”

Op het volgende adres staat er een koffer-
tje in de gang. Veerle is 41 weken plus drie da-
gen zwanger. Zij wil de natuur haar gang laten 
gaan, ze heeft niet voor niks de cursus hypno-
birthing gevolgd. Haar man daarentegen ziet 
de baby liever vandaag dan morgen komen. In 
hun straat wonen veel gynaecologen en die zijn 
het allemaal met hem eens. Het compromis 
luidt: strippen. “Gynaecologen denken aan de 
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‘Wij wachten 
langer met 
ingrijpen dan 
gynaecologen, 
maar alleen als 
dat kan. En het 
kan vaak, want 
bevallen is een 
natuurlijk proces’
baby. Dat is heel goed, dat doen wij natuurlijk 
ook,” zegt De Reijke tactvol. “Maar wij denken 
ook aan het belang van de moeder. Voor een 
vrouw maakt het veel uit hoe zij een bevalling 
doorstaat: fysiek én emotioneel.” De aanstaan-
de vader knikt: “Moeder en kind moeten alle-
bei blij zijn, dat snap ik.” 

Maar toch…Na het strippen neemt Suzan-
ne De Reijke afscheid met de afspraak dat ze 
morgenochtend verder zien: mocht de beval-
ling dan niet zijn begonnen, dan kan er nog 
een keer gestript worden en kunnen eventueel 
de vliezen worden gebroken om de bevalling 
op een natuurlijke manier op gang te helpen. 

Terwijl ze tijdens de volgende visites luis-
tert, bemoedigt en waar nodig hechtingen ver-
wijdert, houdt De Reijke haar telefoon in de 
gaten. Een 30-weken-zwangere meldt zich met 
hoofdpijn en de angst dat haar bloeddruk te 
hoog is, een 13-weken-zwangere verliest bloed. 
“Wij moedigen vrouwen aan te bellen als ze 
ook maar enigszins bezorgd zijn, want dan ben 
je er eerder bij als er iets echt niet goed is,” zegt 
de verloskundige. “Hoewel ik bijna zeker weet 

dat er met deze vrouwen niks aan de hand is, 
ga ik toch even langs.”

Haar vak bestaat in toenemende mate uit 
geruststellen van mensen. De moderne zwan-
gere is onzeker. “Mijn vak is de laatste jaren 
meer psychologisch dan medisch geworden. 
Een gezond kind krijgen is niet vanzelfspre-
kend en die onzekerheid is voor veel stellen te-
genwoordig slecht te verdragen. Maar het leven 
is niet maakbaar, je hebt niet alles in de hand. 
De realiteit is dat het soms misgaat, zowel bij 
ons als bij een gynaecoloog in het ziekenhuis. 
Iedereen doet zijn uiterste best, maar je moet 
niet de illusie hebben dat babysterfte geheel 
kan worden voorkomen.”

Aan het einde van haar dienst rijdt De 
Reijke naar huis waar ze hoopt nog een staartje 
van de paardrijles van haar dochters te kunnen 
meepikken. Geboorte en dood liggen dichtbij 
elkaar, zegt ze. “Toen mijn zusje verongelukte, 
elf jaar geleden, dacht ik: er is iets heel groots 
gebeurd, hoe kan het dat andere mensen ge-
woon doorleven? Datzelfde gevoel had ik toen 
ik dit vak net uitoefende als ik na een bevalling 
naar huis reed: er was zoiets bijzonders gebeurd 
en iedereen deed alsof er niks aan de hand was! 
Geboorte en dood zijn gebeurtenissen waar-
door het leven dat je kent voorgoed verandert.”

Hoeveel bevallingen ze in de elf jaar dat ze 
verloskundige is heeft gedaan, weet ze niet en 
wil ze ook niet weten. “Zo blijft het iedere keer 
nieuw, bijzonder en emotioneel. Ik vind het 
nog altijd heel speciaal dat ik erbij mag zijn.” <

Twee dagen nadat ze in de praktijk was gestript, 
beviel Kim van een gezonde jongen. Veerles 
baby, een jongen, werd vier dagen na het huis-
bezoek van de verloskundige geboren. 
De namen van de kraamvrouwen zijn om priva-
cyredenen gewijzigd. 
De foto’s bij dit artikel komen uit het boek ME 
WE van Koos Breukel.
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Doodgaan
was niets 
voor ons
 
MARLI HUIJER
is filosoof en Denker(es) 
des Vaderlands

Rond	 mijn	 twintigste	 jaar	 raakte	 ik	 bevriend	
met	 een	 Fransman.	 Hij	 was	 naar	 Nederland	
gevlucht	nadat	hij	in	zijn	vaderland	dienst	had	
geweigerd.	 De	 studentenkamer	 die	 hij	 voor	
een	maand	 in	 onderhuur	 kreeg,	 richtte	 hij	 in	
alsof	het	voor	de	eeuwigheid	was.	Hij	sauste	
de	 muren	 wit	 en	 bracht	 een	 groot,	 kleurrijk	
figuur	 op	 het	 raam	 aan.	 ‘Leef	 altijd	 alsof	 het	
je	laatste	dag	is’,	hield	hij	mij	voor.	Als	ik	met	
hem	op	stap	was,	gaf	ik	hem	gelijk.	Maar	terug	
op	mijn	 eigen	 kamer	 hing	 ik	 vlijtig	 boven	de	
boeken	in	de	hoop	dat	ik	in	de	toekomst	iets	
zou	worden.
Op	een	avond	ging	de	telefoon.	De	Fransman	
was	 opgenomen	 op	 de	 afdeling	 psychiatrie	
van	 het	 Wilhelmina	 Gasthuis.	 Nog	 dezelfde	
nacht	 pleegde	 hij	 zelfmoord.	 Niemand	 wist	
wat	 er	 was	 gebeurd.	Met	 een	 paar	 vrienden	
begroeven	we	 de	 Fransman	 op	 een	 Amster-
damse	 begraafplaats.	 Een	 priester	 zwierde	
met	een	wierrookvat	rond	de	kist.	Meer	men-
sen	waren	er	niet.	Na	afloop	dronken	we	een	
biertje	in	de	Staalstraat.
Geen	van	ons	overwoog	om	het	voorbeeld	van	
de	Fransman	 te	volgen.	We	waren	zo	anders	
dan	hij,	er	was	geen	reden	hem	na	te	doen.	We	
leefden	iets	minder	zorgeloos,	maar	doodgaan	
was	niets	voor	ons.	Morgen	is	er	weer	een	dag,	
meenden	 we,	 dus	 waarom	 doen	 alsof	 het	 je	
laatste is?
Ook	 bij	 latere	 zelfdodingen	was	 er	 altijd	wel	
een reden te vinden waarom die persoon er 
een	einde	aan	maakte	en	‘wij’	niet.	De	zwart-
galligheid	 van	 de	 suïcidant,	 haar	 gebrek	 aan	
vrienden,	 haar	 uitzichtloze	psychische	 lijden	
of	haar	overgevoeligheid	voor	het	 leed	 in	de	
wereld	maakten	de	zelfgekozen	dood	tot	iets	
wat	bij	die	ander	hoorde.	Al	waren	het	drogre-
denen,	 het	 hielp	 om	 het	 verlangen	 naar	 de	
dood	op	afstand	te	houden.
Maar	 wat	 als	 de	 zelfdoder	 sprekend	 lijkt	 op	
wie	wijzelf	zijn.	Of	een	bestaan	heeft	waarop	
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‘Alsof je 
zonder verleden 
van excessief 
drankgebruik, 
seks buiten 
het huwelijk 
en een 
buitenechtelijk 
kind niet 
tot het ware 
geloof kunt 
komen’
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Zorg dat je lang 
leeft, want elk extra 
jaar geeft je meer 
en meer diverse 
ervaringen

wij	jaloers	kunnen	zijn.	Lukt	het	dan	nog	om	de	
daad op afstand te zetten? Wat als elke reden 
die	we	voor	de	zelfdoding	kunnen	bedenken	
ook	voor	ons	eigen	leventje	geldt?	Slagen	we	
er	dan	nog	in	het	verlangen	naar	de	dood	on-
der	controle	te	houden?
De	zelfdoding	van	iemand	die	op	ons	lijkt,	sug-
gereert	dat	het	leven	zoals	wij	dat	leiden	het	
niet	waard	 is	om	tot	de	 laatste	ademtocht	 te	
worden	geleefd.	Die	suïcide	confronteert	ons	
met	de	zinloosheid	van	ons	bestaan.	Als	het	
geen	diepere	betekenis	heeft,	is	het	leven	het	
dan	nog	wel	waard	om	geleefd	te	worden?
Zolang	je	de	hoop	koestert	dat	er	een	doel	is,	
dat	er	een	carrière,	partner,	kinderen	of	klein-
kinderen	wachten,	 is	 er	 reden	het	 leven	 van	
alledag	 vol	 te	 houden.	 Maar	 als	 de	 hoop	 op	
een	 betere	 toekomst	 vervliegt,	 omdat	 deze	
onbereikbaar	is	of	omdat	je	beste	tijd	voorbij	
is	en	het	vanaf	nu	bergafwaarts	gaat,	dringt	de	
zinloosheid	 zich	 op.	 Zonder	 doel	 moet	 alles	
van	het	 heden	 komen.	Maar	 juist	 een	heden	
zonder	 toekomst	 lijkt	 betekenisloos:	 je	 kunt	
oneindig	genieten	of	lijden,	maar	het	leidt	ner-
gens	toe.
Ook	het	verleden	verliest	aan	betekenis,	om-
dat	 het	 in	 terugblik	 ons	 iets	 heeft	 gebracht	
wat	nu	al	alweer	voorbij	is.	De	absurditeit	van	
het	menselijk	bestaan	valt	niet	langer	te	ont-
kennen: zonder toekomst kunnen we niet le-
ven,	maar	de	definitieve	toekomst	is	de	dood.	
Straks	is	alles	afgelopen.	
Kan	 de	mens	 het	 leven	 verdragen	 als	 hij	 de	

absurditeit	ervan	onderkent?	In	De mythe van 
Sisyfus	 laat	Albert	Camus	een	volmondig	 ‘ja’	
horen	op	deze	vraag.	Het	besef	dat	de	dood	
de	definitieve	toekomst	is	en	dat	onze	vrijheid	
alleen	 in	 dat	 licht	 iets	 betekent,	 brengt	 hem	
tot	 de	 uitspraak	 dat	 je	 tegen	 het	 absurde	 in	
opstand	moet	komen.	Je	moet	het	 leven	om-
armen,	juist	omdat	het	betekenisloos	is	en	uit-
mondt	in	de	dood.	Zorg	dat	je	lang	leeft,	want	
elk	 extra	 jaar	 geeft	 je	meer	 en	meer	 diverse	
ervaringen.	 Of	 die	 ervaringen	 aangenaam	 of	
pijnlijk	 zijn	 doet	 er	 niet	 zoveel	 toe,	 het	 gaat	
hem	erom	dat	je	vanuit	het	bewustzijn	van	de	
dood	 zo	 lang	 mogelijk	 tegen	 de	 absurditeit	
van	het	bestaan	rebelleert.
Camus	 schreef	 De mythe van Sisyphus toen 
hij	 eind	 twintig	 was,	 de	 leeftijd	 waarop	 zijn	
Algerijnse	 vader,	 Lucien	 Camus	 (1885-1914),	
door	 het	 Franse	 leger	 werd	 gerekruteerd	 en	
sneuvelde.	 Of	 Camus	 op	 zijn	 zestigste	 nog	
even	levenslustig	zou	zijn	geweest	als	op	zijn	
dertigste	zullen	we	nooit	weten.	Zijn	opstand	
tegen	de	absurditeit	kon	niet	voorkomen	dat	
hij	 op	 46-jarige	 leeftijd	 bij	 een	 auto-ongeval	
verongelukte.
Het	absurde	van	dit	verhaal	 is	dat	als	Lucien	
Camus	had	geweigerd	om	in	dienst	te	treden	
en	naar	Nederland	was	gevlucht	om	zichzelf	
hier	van	kant	te	maken,	zijn	zoon	Albert	waar-
schijnlijk	niet	bij	een	auto-ongeval	was	omge-
komen.	Wie	weet	had	hij	dan	een	tiental	 jaar	
later	het	voorbeeld	van	zijn	vader	gevolgd.
Ik	heb	nooit	kunnen	achterhalen	hoe	de	vader	
van	mijn	 Franse	 vriend	 aan	 zijn	 einde	 is	 ge-
komen.	<

       Gemiddeld 1500 Nederlanders komen 
jaarlijks door zelfdoding om het leven. In zo’n 
700 gevallen gaat het om mensen met psychi-
sche klachten. Hun doodswens is vrijwel onbe-
spreekbaar. Kijk naar de Human-documentaire 
Mag ik dood: npo.nl/magikdood
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Van prettige gesprekken 
tot felle debatten, 
van edgy exposities 
tot spraakmakende 
documentaires en van 
sprankelende festivals tot 
verdiepende cursussen. 
Wat je (eigenlijk) niet mag 
missen.

LAAT DE DINGEN 
GEBEUREN
Regisseur Peter de Baan over de 
kracht van het tv-programma De 
vloer op: “Voor echt goed acteren 
heb je twee dingen nodig die elkaar 
lijken uit te sluiten. Namelijk dat je 
de dingen laat gebeuren. En tege-
lijkertijd, ik bedoel echt letterlijk in 
dezelfde secondes, stuur je. Echt 
goede acteurs kunnen dat en dat is 
wat je in De vloer op optimaal ziet. 
Als dat lukt geeft dat bijna een ge-
lukzalig gevoel, maar misschien is 
dat in het echte leven ook wel zo.” 
Vanaf 3 september, 22.45 uur, 
NPO2. human.nl/devloerop/afscheid

WAT IS DE ZIN VAN HET LEVEN?
“Druk druk druk.” Het is haar standaardreactie 
op de vraag hoe het gaat. Afstrepen van taken 
in haar overvolle agenda geeft filosoof Stine 
Jensen een goed gevoel. 
Maar soms dreigt het leven zo’n lijstje te wor-
den. “Streep-streep - dan naar bed. Streep-
streep - dan dood.” In Dus Ik ben ... mijn agenda 
onderzoekt Jensen hoe in Zuid-Korea efficiëntie 
het dagelijkse leven domineert. Wat is hiervan 
het effect en wat mis je daardoor? Als proef op 
de som brengt ze een aantal uren pierewaaiend 
door in Seoul. Ze concludeert dat ‘tussentijd’ 
essentieel is. Daar gebeurt het nieuwe, het 
onverwachte. 
Koreaanse kinderen hebben deze tijd niet. 
Velen gaan tot ’s avonds laat naar Hagwon, de 
naschool. De 11-jarige Soon Young schreef er 
een gedicht over. Samen met Young bezoekt 
Jensen Korea’s beroemdste dichter Ko Un. Over 
het leven en de rol die tijd daarin speelt, zegt 
hij: “De tijd is een menselijk concept. Alleen de 
mens zucht onder het juk van de tijd.” 
Uiteindelijk ondergaat Stine de confronterende 
‘funeral-therapy’, waarbij je ervaart hoe het is om 
dood te gaan. Geeft het haar inzicht in waar het 
leven over gaat? Eén ding is zeker: ze zal nooit 
meer de oude zijn. 
Dus Ik ben ... mijn agenda, 23 juli, 20.15 uur, NPO 2. 
human.nl/dusikben

Samenstelling JOHN MIN

KIJKENKIJKEN
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RITE DE PASSAGE 
Beschouw je het leven als een aaneenschakeling van epi-
sodes waar je als mens (hopelijk) beter, sterker, krachtiger 
en wijzer uitkomt, dan is het eindexamen hiervan één van 
de eerste expliciete voorbeelden. Het crossmediale project 
X-Lab volgt acht jongeren die in 2016 eindexamen doen 
gedurende een jaar. Lukt het de jonge ondernemer Quincy 
om in zijn tussenjaar miljonair te worden? Gaat Noah na haar 
examen naar Afrika of toch naar een kibboets? Doet Marleen 
überhaupt eindexamen of gooit de ziekte van Lyme roet in 
het eten? Dit en meer zie en hoor je bij Human’s X-Lab op 
NPO 3FM. http://go.3fm.nl/eindexamen

VRIJHEID ALS VLUCHTWEG
Vrijheid is voor veel mensen de belangrijkste voorwaarde voor een goed leven. Ook de Britse filosoof 
John Gray vindt dat belangrijk, maar zet een aantal kritische kanttekeningen: “De mens is zich als 
enige dier bewust van zijn sterfelijkheid. Vrijheid wordt gebruikt om dat lot te ontvluchten. We probe-
ren ons van de dood te bevrijden door in een god te geloven, of in een hoger ideaal. Vrijheid wordt zo 
ingezet als afleiding van wat we zijn: eindig, en beheerst door toeval en lot.”
Brainwash Talks: John Gray  
human.nl/brainwashtalks/johngray

Rechters, wetenschappers, jour-
nalisten, medici: hoe onafhankelijk 
zijn ze nog, nu de macht van het 
geld, van de publieke opinie in de 
sociale media en de macht van het 
fundamentalisme groeit? 
Een onderwerp dat dezer dagen 
schuurt en bijt. Van laboratoria tot 
redactievloeren, van operatieka-
mers tot rechtszalen, van Cairo tot 
Keulen, van Brussel tot Beijing.  
Vanaf zondag 26 juni zoekt het 
Filosofisch Kwintet vijf keer een 
uitweg. 
Met Clairy Polak en Ad Verbrugge. 
Wekelijks om 12.10 uur wisselend 
op NPO 1 en NPO 2. 
human.nl/hetfilosofischkwintet 

LUISTEREN

(ON)AFHANKELIJKHEID 



46  

EUROPEAN HUMANIST 
YOUTH DAYS
Wil je goede gesprekken voeren 
met leeftijdgenoten? Geïnspireerd 
worden door internationale spre-
kers? Of wil je gewoon een gezellig 
weekend waar je nieuwe mensen 
leert kennen? De European Huma-
nist Youth Days heeft het allemaal. 
Onder het motto Moved by values 
verdiepen Europese jonge huma-
nisten zich in menselijke waarden 
en levenskunst. Met onder anderen 
Stephen Law, Silvia Benschop en 
Floris van den Berg. 
Van 29 tot en met 31 juli in Utrecht.  
Voor informatie en aanmelden: 
ehyd2016.eu

MAG HET LICHT AAN FESTIVAL 
Het leven is eenmalig, kwetsbaar en onherhaal-
baar… Gelukkig maar! Voor het Mag Het Licht Aan 
Festival maakte het Humanistisch Verbond de 
wervelende Once in a Lifetime Show. Een unieke 
ode aan de vergankelijkheid.
Met pianist Ivo Janssen met een stuk uit de 
prachtige Canto Ostinato, schrijfster Joke 
Hermsen, zanger Martin Buitenhuis (bekend van 
Van Dik Hout), cabaretière Soundos en filosoof 
Joachim Duyndam. Kom naar het zomerfestival 
voor omdenkers en levenskunstenaars! Met 
workshops, theater, muziek en inspirerende 
ontmoetingen.  Zondag 26 juni in de Tolhuistuin 
in Amsterdam. Voor informatie en aanmelden: 
maghetlichtaanfestival.nl
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BRAINWASH FESTIVAL 
The School of Life en omroep Human organiseer-
den al drie uitverkochte edities van denkfestival 
Brainwash. Nu is het tijd voor de Brainwash 
Academie. Een jonge denktank van filosofen, 
wetenschappers, journalisten, comedians en 
schrijvers zoekt naar nieuwe ideeën voor grote 
maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken 
van nu. Dat doen ze met dit festival via Brain-
wash Radio. 
Elke laatste maandag van de maand, 20.30 uur,
NPO Radio 1,  via brainwash.nl en in verschillende 
televisieprogramma’s.
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STERVEN IS DOODEENVOUDIG. 
IEDEREEN KAN HET. (2014) 
Wim Brands
De inmiddels overleden Denker des Vaderlands, René Gude, 
sprak ongeremd en met humor over zijn ziekte en zijn aan-
staande dood met Wim Brands. Over wat er volgens hem echt 
toe doet in het leven, over humeurmanagement en natuurlijk 
de troost van de filosofie. Want juist als de dood voor de deur 
staat zijn filosofische vaardigheden handig om de gemoeds-
rust te bewaren.  Hoe voorkomen we zelfmedelijden en 
bozige theorietjes over het bittere lot dat je treft? En kunnen 
we nog zin en lol vinden in het leven dat nog rest?

DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN (2010)  

Joep Dohmen en Jan Baars
“Bij gebrek aan een cultureel levensvatbaar ideaal van ou-
derdom”, schrijft de ontwikkelingspsycholoog Erik Eriksson, 
“ontbreekt het onze beschaving aan een concept van het 
leven als geheel.” Dát is het motto van deze vuistdikke 
bloemlezing, geschreven door Joep Dohmen en Jan Baars 
(Universiteit voor Humanistiek). Dohmen en Baars verzamel-
den een scala aan perspectieven op de levensfasen en de 
dood, op gerijpte ouderdom en geestelijke jeugd. Een heerlijk 
lees- en bladerboek  met fragmenten uit werk van Plato, 
Montaigne, Simone de Beauvoir en vele andere denkers.

HERSENBEEST (2015) 
Marjan Slob
Het besef dat je jezelf van binnen-
uit en van buitenaf beziet is de 
fascinatie van filosofe Marjan Slob. 
Het is de motor voor haar zoek-
tocht naar wat een mens een mens 
maakt. En dat is meer dan alleen 
een brein, vindt zij. Want hersenen 
denken niet. In ieder geval hoort er 
een lichaam bij.  Het is een lichaam 
(inclusief hersenen) dat denkt. 
Zonder lichaam zijn hersenen lam. 
In dit boeiende essay onderzoekt 
Slob hoe je jezelf als mens kunt 
bestuderen.
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Het leven 
is uniek, 
onherhaalbaar 
en kwetsbaar

Investeer daarom in een humane samenleving 
en steun het Humanistisch Verbond.

Word lid voor 5 euro per maand. 
humanisme.nu


