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Spreken over de dood
Beschouwingen van een journalist  
over zijn interviews

Spreken over de dood lijkt een taboe in onze 

samenleving. Als er toch over geschreven en 

gesproken wordt roept dat veel reacties op. 

Journalist Gijsbert van Es blikt in dit artikel 

terug op zijn interviews in NRC Handelsblad.

Gijsbert van Es

ALS JOURNALIST HEB IK tussen maart 
2011 en maart 2013 elke week iemand 
geïnterviewd over zijn of haar levens-

einde. In 108 wekelijkse afleveringen zijn 
de interviews verschenen in de weekendedi-
tie van NRC Handelsblad. Titel: ‘Het laatste 
woord’. Afgelopen maart is een bundel ver-
schenen met een selectie van 46 interviews, 
onder dezelfde naam, met als ondertitel: ‘De 
kunst van leven met de dood’.

Bijna honderd van mijn gesprekspartners 
waren mensen die zich bewust waren van 
hun naderende dood. Ruim de helft over-
leed enkele weken tot enkele maanden later. 
Omstreeks vijftien geïnterviewden waren 
professionals: de directeur van een hospi-
ce, een medisch specialist, een palliatief 
verpleegkundige, een dominee, een psycho-
loog, een uitvaartondernemer, e.a.

Een interview duurde gemiddeld ongeveer 
twee uur. Enkele dagen voordat een stuk in 
de krant stond, stuurde ik de concepttekst 
naar de geïnterviewde. Ik zei er bij: ‘We 
schrijven het stuk samen’, ik wilde niet al-
leen dat het feitelijk klopte, ik probeerde 
ook het juiste gevoel over te brengen dat 
mensen in ons gesprek hadden gelegd.

Ik werk nu 27 jaar bij NRC Handelsblad en 
nooit eerder in mijn journalistieke bestaan 
heb ik zoveel reacties van lezers gehad als 
bij deze serie. Uit de afgelopen twee jaar heb 
ik vele honderden e-mails bewaard van le-
zers die zich geraakt voelden door de stuk-
ken. Ze complimenteerden de geïnterview-
den voor hun openhartigheid. Ze toonden 
zich getroffen, omdat ze vergelijkbare of 
juist tegenovergestelde ervaringen hadden 
opgedaan in hun nabije omgeving.

Toen ik in het voorjaar van 2011 aan deze 
serie begon, verwachtte ik zo’n vijftien afle-
veringen te maken. Ik doe dit tot de zomer, 
dacht ik, en daarna zou ik een nieuwe serie 
bedenken. Door de vele positieve reacties 
van lezers, en zeker ook die van collega’s bij 
de krant, ben ik langer doorgegaan dan ik 
vooraf had gedacht. Ik had zelfs onbeperkt 
kunnen doorgaan – alleen al omdat jaarlijks 
in Nederland ruim 135.000 mensen overlij-
den en ik, na ruim honderd interviews over 
het levenseinde, kan zeggen dat de verhalen 
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digheid; een op de tien vertrouwt erop dat 
het leven doorgaat na de dood, in een hemel 
of anderszins.

De vele reacties op de interviews, het ge-
sprek met de geestelijk verzorger en het 
STEM-onderzoek maakten mij ervan bewust 
dat ik niet zomaar bezig was met een jour-
nalistiek project. Mijn werk kreeg, bijna als 
vanzelf, iets pastoraals, ja, misschien zelfs 
iets missionairs. Of in ieder geval drong het 
besef tot me door dat ik niet ‘zomaar een 
thema’ beschreef, maar dat mijn serie nogal 
wat losmaakte onder de lezers.

Ik zou inmiddels vele voorbeelden kunnen 
geven van de onbedoeld pastorale effecten 
van de interviews. Lezers sturen me mails 
met bedankjes, waarbij ze woorden gebrui-
ken als ‘inspirerend’, ‘troostend’ en ‘bemoe-
digend’. Geïnterviewden melden me dat ze 
dankzij het interview een scherper beeld 
hebben gekregen van hun eigen situatie, dat 
ze daardoor tot betere gesprekken zijn geko-
men met hun naasten, wat heeft bijgedra-
gen tot acceptatie van hun levenseinde.

Ik vermeld dit niet om op te scheppen, in-
tegendeel. Voor mij toont het aan: zo ont-
wapenend eenvoudig kan het leven(seinde) 
dus zijn. Alleen al door twee uur te luisteren 
naar iemands verhaal en daarover een stuk-
je in de krant te schrijven van 900 woorden 
valt de kwaliteit van leven van stervenden 
en hun naasten positief te beïnvloeden.

Deze vorm van journalistiek heeft wel wat 
weg van geestelijke verzorging. En waarom 
ook niet? 

Twee jaar geleden zou ik dit verband niet 
hebben gelegd. Bij geestelijk verzorgers 
dacht ik altijd aan oudere mannen en vrou-
wen die de hele dag naast ziekenhuisbedden 
zitten. Van origine zijn ze dominee, pastoor, 

van stervenden absoluut niet op elkaar be-
gonnen te lijken.

Er wordt wel gezegd: een mens sterft zoal 
hij geleefd heeft. Er zit een kern van waar-
heid in. Ieder leven kent z’n eigen loop, en 
zo heeft ook iedere finale fase z’n eigen ver-
loop en karakteristieken.

Met deze vaststelling heb ik meteen een eer-
ste conclusie aangestipt, of op z’n minst een 
eerste indruk gegeven die ik aan de inter-
views heb overgehouden. Bewust heb ik in 
de vorige zin het woord ‘conclusie’ snel door 
‘indruk’ vervangen. Want voordat ik iets van 
algemene geldigheid zou durven beweren, 
moet ik eerst iets anders zeggen.

Ter inleiding volgt hier een citaat van een 
geestelijk verzorger in een ziekenhuis, die 
mij in de winter van 2012 een e-mail stuur-
de: ‘De mensen in uw serie vertellen ontroe-
rende verhalen, maar het is zeker niet van-
zelfsprekend dat stervenden dit kunnen. In 
mijn gesprekken betreden we vaak heel om-
zichtig het terrein van leven en dood. Het 
gebeurt niet vaak dat een terminaal iemand 
onbevreesd en onbevangen zijn of haar si-
tuatie onder ogen ziet en daarover met een 
buitenstaander kan praten. Het is mooi als 
je zo’n duidelijk beeld van je levensein-
de hebt en er zo over kunt vertellen. Maar 
ik ontmoet deze mensen niet vaak in mijn 
werk.’

Ik ben bij deze geestelijk verzorger langsge-
gaan en had een goed gesprek met hem. Ik 
wist op dat moment al dat het niet iedereen 
gegeven is een langdurig en evenwichtig ge-
sprek te voeren als terugblik op het leven en 
voorbeschouwing van de dood. Het is onder-
zocht, in een opiniepeiling in opdracht van 
de Stichting STEM (die eraan wil bijdragen 
dat de dood beter bespreekbaar wordt in de 
samenleving). Een paar cijfers uit deze pei-
ling, ruw samengevat: van elke tien Neder-
landers hebben er drie à vier geen moei-
te met denken aan en praten over de dood; 
drie verzwijgen het onderwerp uit angst; 
twee leven ‘bij de dag’, zonder besef van ein-

Een mens sterft zoals hij 
geleefd heeft
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stervende mensen gesteld. Ik weet zeker dat 
ook geestelijk verzorgers dergelijke vragen 
stellen. Ik heb ondervonden hoe waardevol 
deze gesprekken kunnen zijn voor mensen 
die ‘leven met de dag’. Tegelijkertijd doet 
het me beseffen hoe nuttig en noodzakelijk 
het werk van geestelijk verzorgers kan zijn. 

De voornaamste conclusie die ik aan de ge-
sprekken heb overgehouden, is dat de mees-
te mensen het liefst niet in eenzaamheid 
sterven. Harmonie, vrede met de laatste le-
vensfase ontstaat daar waar mensen zich 
veilig voelen in een hechte sociale omge-
ving: van familie, buren, vrienden, artsen en 
verzorgers.

Gewoon, ‘er zijn’ voor elkaar, wordt in de-
ze context vaak gezegd. En ‘kunnen praten’ 
met elkaar. Een van de geïnterviewden leer-
de mij het bijbelse verhaal van Marta van 
Bethanië, die druk doende was een maaltijd 
te verzorgen terwijl haar zus Maria aan de 
voeten van Jezus zat. Marta: ‘Heer, kan het u 
niet schelen dat mijn zuster mij al het werk 
alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij 
moet helpen.’ Jezus: ‘Marta, Marta, je bent 
zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is 
maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het 
beste deel gekozen, en dat zal haar niet wor-
den ontnomen.’

Je maakt je veel te druk – mag dat de wij-
ze les zijn voor veel artsen die te lang en te 
nadrukkelijk aan het redderen blijven met 
terminale zieken? Te veel Marta, te weinig 
Maria? Spelen geestelijk verzorgers in deze 
metafoor, en ook in werkelijkheid, de Maria-
rol?

Ik denk het. En ik heb uit eigen waarneming 
en ervaring gezien hoe belangrijk die rol is. 

In het Radboud Medisch Centrum in Nijme-
gen werkt iemand die een verrassende func-
tieaanduiding op haar visitekaartje heeft 
staan: patiëntenluisteraar. Prachtig woord! 
Laten we allemaal, ongeacht wie we zijn en 
hoe we onze rol (be)noemen, méér naar pati-
enten luisteren. 

imam, pandit of humanistisch raadsvrouw/-
heer. En ik dacht: die geestelijke verzorgers 
zijn er niet voor mij, want ik ben niet gelo-
vig. 

Ik vond het, eerlijk gezegd, ook wel een beet-
je een merkwaardige beroepsaanduiding. 
‘Geestelijke verzorging’, is dat de spirituele 
variant van ‘lichamelijke verzorging’ (elke 
dag een schone onderbroek, nagels schoon-
houden, haren kammen)?

Een palliatief verpleegkundige, onder vele 
anderen, zette me aan het denken. Ze zei in 
een van de Laatste Woord-interviews: ‘[Artsen] 
zijn opgeleid om ziektes te bestrijden. Daar-
voor beschikken ze over een carrousel van 
medicijnen, therapieën, operaties. Maar een 
mens is geen machine. Ziekte, en zeker in de 
laatste levensfase, heeft ook andere kanten: 
sociale, emotionele, spirituele. Gesprekken 
daarover krijgen niet altijd de ruimte die ze 
nodig hebben.’

Voor mij leert het voorgaande citaat twee 
dingen. Ten eerste dat in de medische sector 
de nadruk nogal sterk ligt op handelen en 
behandelen, daar waar de behoefte van ter-
minaal zieke patiënten vaak eerder uitgaat 
naar een luisterend oor en een invoelend ad-
vies dan naar een met pillen gevulde mond 
en een infuus in de onderarm. Ten tweede 
dat niet alle medisch geschoolden evenveel 
oog hebben voor ‘heel de mens’ met al z’n 
levensvragen.

Wat doet deze chemokuur met u, mentaal?
Hoe reageren uw partner en/of uw naasten 
op uw ziekte?
Houden zij het vol voor u te zorgen?
Hoe ziet u terug op uw leven?
Heeft u een beeld van ‘het leven na dit le-
ven’?

Vragen als deze heb ik aan zo’n honderd 

De meeste mensen sterven 
het liefst niet alleen
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Gijsbert van Es (1960) is redacteur van NRC 
Handelsblad. Een selectie van zijn interviews is 
gebundeld onder de titel Het laatste woord. De 
kunst van leven met de dood, te koop in de boek
winkel en te bestellen via www.nrclux.nl. Sinds 
april 2013 schrijft hij een nieuwe, wekelijkse serie, 
‘Het nabestaan’, in de NRCweekendeditie, waarin 
hij praat met mensen over rouw, verwerking 
en hoe het leven verder gaat na een ingrijpend 
verlies.

Ik deed dat met het etiket ‘journalist’ op 
mijn voorhoofd. Velen die vergelijkbaar 
werk doen, heten geestelijk verzorger, maat-
schappelijk werker, ze zijn psycholoog, ge-
sprekstherapeut, of een andere vorm van 
-loog dan wel -therapeut.

Laten we ons allemaal patiëntenluisteraar 
noemen. Of mensenluisteraar – nóg mooier. 


