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nieuw boek bundelt veertig
openhartige verhalen over jongeren en de dood

“Soms even tijd nemen voor de dood verrijkt het leven”
Heb je even tijd voor de dood? Martien Versteegh ging overal in Nederland de straat op en vroeg jongeren
naar hun ervaringen met de dood en hun ideeën erover. Daarnaast zocht ze mensen op van wie ze wist dat
de dood een rol in hun leven speelde, door bijvoorbeeld ziekte, rouw of via hun werk. Het leverde prachtige,
openhartige gesprekken op over het leven, kwetsbaarheid en veerkracht. De verhalen – gebundeld in het
boek Uit het leven gegrepen – sporen je aan om af en toe even tijd te nemen voor de dood. Tijd om erbij
stil te staan, erover na te denken en vooral ook erover te praten.

Jong zijn en rouwen
Ben was zestien toen zijn broer overleed aan kanker. “Vlak na zijn dood kreeg ik een berichtje van een
vriendin die schreef dat het zwaarste nu ging komen.
Ik dacht toen serieus: hoezo? Het is nu toch voorbij?
Maar ze heeft helemaal gelijk gekregen,” vertelt Ben
in het interview. Ook Marloes, die haar man verloor
toen ze 28 was, geeft aan dat de rouw langer duurde
dan ze had verwacht. “Het voelde eindeloos.” Praten
helpt, zo menen zij. Marloes richtte een wandelgroep
voor jonge weduwen op, Ben bezoekt - tien jaar na het
overlijden van zijn broer - maandelijks een praatgroep
met lotgenoten.
De invloed van een ziekte
Maar de dood kan ook op een totaal andere manier
je leven beïnvloeden. Zo vertelt Renee dat zij als kind
ernstig ziek was, wat ervoor heeft gezorgd dat ze nu
voluit leeft. “Vanuit mijn perspectief is het leven één
groot cadeau.”
De dood stond ook bij Yvonne aan de deur. Haar ouders kregen te horen dat zij en haar tweelingzus de
vijf jaar niet zouden halen. Haar zus overleed toen ze
twaalf was, Yvonne zelf is inmiddels 36 en, ondanks
haar progressieve spierziekte, veerkrachtiger dan ooit.
Met haar eigen bedrijf hoopt ze iets over te kunnen
brengen van haar veerkracht.

Hoe ontwerp je een boek over de dood, een boek met zoveel verschillende verhalen erin?
Het omslag zag er in het begin totaal anders uit. Lees op pagina 7 het verhaal van een ontwerp.

In het werk
Natuurlijk zijn er ook jonge mensen die in hun werk met
de dood te maken krijgen, zoals internist in opleiding
Anna. “Dat is niet iets waar je tijdens je opleiding goed
op voorbereid wordt. Maar als je als jonge arts aan de
slag gaat word je er al snel mee geconfronteerd.” Jasper wist op jonge leeftijd al dat hij uitvaartondernemer wilde worden en nu, pas 26 jaar oud, heeft hij inderdaad zijn eigen bedrijf. “De dood is hard en kan
voor een leven lang pijn zorgen. Maar het afscheid kan
prachtig zijn en daar wil ik graag aan bijdragen.”
Lees verder op pagina 6 >>

Linda leeft
op straat. Pagina 3.

‘Lachen en genieten is van
enorm belang.’ Pagina 5.

Het unieke verhaal van
Marjatta Fehres op pagina 2.

Marjatta Fehres is een muzikale duizendpoot

Dit verhaal is een van de unieke verhalen die
te lezen zijn op www.uniekeverhalen.nl

“Harp kan ook rocken”
Het is of ze een kast vol creatieve ideeën en muziek opentrekt tijdens ons gesprek. En hoe langer ze
rondneust in die kast, hoe meer haar ogen beginnen te stralen. Marjatta Fehres heeft niet alleen een
succesvolle leerlingenpraktijk aan huis, ze treedt ook regelmatig op én heeft dromen over nieuwe
theatervoorstellingen die weleens uit zouden kunnen komen.

Of de wens voor een optreden nu lichte of klassieke
muziek is, bekende of minder bekende stukken, of
volledige improvisatie, Marjatta kan het allemaal. “Ik speel
regelmatig herdenkingsdiensten in bejaardentehuizen
en hospices. Dan worden de mensen herdacht die het
afgelopen half jaar zijn overleden. Op het moment dat een
dierbare naar voren komt om een kaarsje aan te steken,
improviseer ik vaak een stuk muziek. Het is meer dan eens
voorgekomen dat iemand achteraf naar me toekomt en
me zegt hoe mooi het was en dat het zo passend was bij
de persoon die ze herdachten.”

Van sfeer naar compositie

Dat Marjatta een goed gevoel voor sfeer heeft, blijkt
ook uit het muziekstuk ‘De Reis van de Held’ dat ze
gecomponeerd heeft. De twaalf fasen van de Reis van
de Held van Manfred van Doorn – die zich op zijn beurt
weer liet inspireren door Joseph Campbell – waren daar
de inspiratiebron voor. En die verschillende etappes zijn
duidelijk terug te horen in het stuk. “Ik componeerde het
voor de eindpresentatie van Robbert Braak, mijn vriend,
die leergangen volgde bij Manfred. We zouden daar
eigenlijk meer mee moeten doen. Het uitbreiden en er een
voorstelling met film en muziek van maken bijvoorbeeld.
Daar leent het zich goed voor en het is zonde om het in de
kast te laten liggen.”

Marjatta denkt groter dan alleen muziek,
ze denkt in kunstprojecten.
Er zijn nog meer projecten die in die kast liggen en die
het verdienen om het daglicht te zien. Zo ligt er een
arrangement voor vier harpen van Bohemian Rhapsody
klaar voor de verkoop. De rechten moeten alleen nog
worden geregeld. “Dat is echt een stoer nummer,” meent
Marjatta. Dat was ook de reden voor haar om daar haar
tanden in te zetten: “Het mag soms best een beetje stoer,
niet alleen engelachtig. Dat is harp natuurlijk ook, maar
het kan ook echt rocken. Wat me aanspreekt in het maken
van instrumentale versies van nummers, is dat ik daarmee
mensen de tijd geef om even in zichzelf te keren. We

hebben het allemaal zo druk en dan is een moment van
verstilling prettig, nodig misschien zelfs.”

Waar licht en muziek samenkomen

Marjatta denkt groter dan alleen muziek, ze denkt in kunstprojecten. Sommige daarvan zijn ook al uitgevoerd. Zo
heeft ze samen met Melanie Luchtenveld meerdere jaren
rondom Allerzielen opgetreden op een begraafplaats.
“Melanie had een lichtbak met zand gemaakt en de nabestaanden van een overleden dierbare mochten daar herinneringen in tekenen. Naarmate ze meer tekenden, werd
het steeds lichter. Ik improviseerde muziek bij de herinneringen die ze tekenden.” Dat moeten magische avonden
zijn geweest, voor herhaling vatbaar.

Muziek kan voor verstilling en ontroering zorgen.
De kracht van muziek is enorm.
Inspireerde dat project haar tot het idee voor de voorstelling die ze nu in gedachten heeft? Wie zal zeggen hoe inspiratie werkt. Feit is dat Marjatta ervan droomt een voorstelling te maken waarbij het publiek meespeelt. “Het idee
is dat er in de zaal zo’n vijftig lichtzuilen staan met daarop
kleine harpjes. Die zuilen verkleuren aan de hand van wat
de mensen spelen. Ik heb eerder het publiek mee laten
spelen, namelijk in museum Paul Tetar van Elven in Delft.
Het verzoek was of ik iets wilde doen rond de vraag wat
romantiek in deze tijd is. En voor mij is dat samen muziek
maken. Moderne romantiek is allemaal samen zingen tijdens een popconcert of met de lichtjes van onze telefoon
meebewegen.” Denk er harpjes en een kleurenspel van
licht bij en je kunt je de magie voorstellen. “Over twee jaar
op Oerol, dat lijkt me mooi,” zegt Marjatta, zacht voor zich
uit mijmerend. Ze haalt het plan van de planken en geeft
het een duidelijke richting. “Ik ben al in gesprek met een
kunstenaar die de lichtzuilen kan maken,” geeft ze voorzichtig toe. De eerste stappen voor het verwezenlijken van
de droom zijn gezet. Het is een kwestie van aanpakken
en volhouden. Maar dat heeft Marjatta wel leren doen.
“Toen ik na drie jaar vooropleiding voor ging spelen op
het conservatorium in Den Haag werd ik afgewezen. Dan

Meer informatie of Marjatta boeken?
www.marjattafehres.nl
+31 (0) 6 24 12 93 02
info@marjattafehres.nl

begin je toch aan jezelf te twijfelen, zeker op die jonge
leeftijd. Maar die zomer werd ik gevraagd mee te spelen
aan een openluchtoperaproductie in Zeeland. Ik vond dat
heel spannend, maar wat werd ik daar blij van. Samen een
mooie show neerzetten. Het waren geweldige weken en
ik besloot dat het conservatorium geen gelijk had gehad
met hun afwijzing. Ik werd toegelaten in Maastricht en
daar heb ik geweldige jaren gehad.”

De kracht van muziek

Marjatta heeft niet alleen ervaren dat muziek voor verstilling en ontroering kan zorgen; de kracht van muziek is op
allerlei manieren enorm. “Ik heb meegespeeld met de Cliniclows theatertour. Dat was vooral bedoeld voor kinderen
die speciaal onderwijs volgden, omdat ze ziek zijn of een
handicap hebben. Er kwamen klassen naar de voorstellingen en op andere dagen kinderen met hun ouders en
broertjes en zusjes. We zorgden voor ontspanning, afleiding en het gevoel niet anders dan anderen te zijn. Het
was pittig om 144 keer per jaar te spelen, maar ik vond het
geweldig om met een team aan zoiets moois mee te mogen te werken. Je voelt de sfeer veranderen tijdens zo’n
concert.”
De impact die muziek kan hebben was misschien nog wel
het meest tastbaar tijdens een strategische heisessie van
een groep laboranten waar Marjatta met de deelnemers
muziek ging maken. “Het was een beladen dag voor de
werknemers. Er moesten belangrijke veranderingen doorgevoerd worden en de helft van het personeel was fel
tegen en de andere helft voor. Berit Van den Bussche,
de coach die die heisessie begeleidde, en ik hadden het
muzikale programmaonderdeel samen bedacht. Wederom
had ik kleine harpjes bij me en we hebben samen muziek
gemaakt. Ik vroeg de deelnemers om te spelen hoe de
‘tegen’ zou klinken en daarna hoe de ‘voor’ zou klinken.
Er ontstond iets prachtigs. Het meest bijzondere was dat
de twee ‘kampen’ voor het muzikale onderdeel lijnrecht
tegenover elkaar stonden, zonder open te staan voor
elkaars meningen. Na het samenspelen op de harpjes
hadden ze meer begrip voor elkaar en ging het als een
tierelier. Dat is voor mij de magie van muziek.”

Linda leeft op straat

28 mei 2015 - Achter de ramen van het huis waar Linda twintig jaar van haar leven heeft doorgebracht – en
waar ze hoopte oud te zullen worden – hangen bordjes waar ‘Welcome’ op staat. Maar welkom is Linda er
niet meer. Niet in het huis, maar ook niet in de straat, zo lijkt het. Een man die ‘haar’ huis uit komt lopen,
groet ons weliswaar, maar de afkeuring druipt van zijn gezicht. Wat dapper dat ze me hier wilde ontmoeten.
Er is niets aan Linda te zien dat die afkeuring rechtvaardigt.
Ze is vijftig, maar dat zou je haar absoluut niet geven. Ze
ziet er netjes uit, is punctueel. Om klokslag twee uur was
ze de straat in komen lopen, in een keurig camelkleurig
pak met een grote, bijpassende tas onder haar arm. Haar
emoties liggen aan de oppervlakte, haar gezicht is goed
te lezen. Ze straalt als ze mooie herinneringen ophaalt aan
de tijd waarin ze met haar kinderen in deze bovenwoning
in Scheveningen woonde. De frustratie kerft diepe
lijnen in haar gezicht, als ze vertelt hoe ze uit haar huis
is gezet. Linda werkte zelf met dak- en thuislozen. Haar
betrokkenheid bij velen van hen was zo groot, dat ze ze
ook in huis haalde. Dat bleek achteraf niet zo’n geweldig
idee. Er kwamen steeds meer mensen over de vloer, maar
die bezorgden de buurt ook steeds meer overlast. Zoveel
overlast dat Linda klachten kreeg. Maar ze slaagde er niet
in de situatie onder controle te krijgen. Daarnaast gingen
er zaken mis met haar uitkering en op een dag kwam ze
thuis en vond ze een kaartje in de bus dat ze haar huis
uit moest. Hoe dat precies ging, wordt me niet helemaal
duidelijk. Maar Linda lijkt het slachtoffer te zijn geworden
van onduidelijke communicatie en ingewikkelde regelgeving. “Ik vind het moeilijk om hier te zijn,” zegt ze.
“Maar ik wil je graag het hele verhaal laten zien.” Ze laat
zich makkelijk fotograferen, alsof mijn camera er niet is. “Ik
fotografeerde ook graag. Ook met Nikon,” zegt ze, terwijl
ze naar mijn camera kijkt, die veel te duur voelt.

Eten bij het Straatpastoraat

Linda is een van de personen die zich bij me meldden toen
ik langs ging bij het Straatpastoraat aan het Westeinde in
Den Haag. Ik was op zoek naar verhalen van mensen die
op straat leven. Een van de pastors, Klaas Koffeman, was
zo vriendelijk me uit te nodigen op Goede Vrijdag. In de
tuin van het Stadsklooster voerden ze hun eigen versie van
The Passion uit en schoof iedereen aan voor de wekelijkse
maaltijd. Lang niet iedereen die daar komt eten, blijkt
dakloos. Het Straatpastoraat stelt geen vragen. Iedereen
is welkom. Een mooi uitgangspunt. Ik besluit als ik met
Linda op stap ben ook niet teveel door te vragen. Ik wil
haar verhaal horen, dus ik laat haar gewoon vertellen.

Dakloze ouders

Het pak was ze gaan halen bij haar zoon. Die bewaart
spullen van haar in zijn schuur. Haar beide kinderen
wonen op zichzelf. Alsof ze mijn gedachten kan lezen,
beantwoordt ze mijn onuitgesproken vraag: “Ze hebben

me gezegd dat ik wel bij hen mag komen, maar dat wil
ik niet. Zij hebben hun eigen leven. Dat is belangrijk. Ik
ben niet heel gezond en als ik nog zieker word, doe ik
het wel hoor.” Ik vermoed dat anderen niet tot last zijn
enorm belangrijk is voor Linda, want later in het gesprek
vertelt ze me dat ze een paar weken heel ziek is geweest
en bijna dood is gegaan. Ze lag toen op haar plekje in
de duinen en klopte blijkbaar niet bij haar kinderen aan.
De kinderen, op wie ze zichtbaar trots is. “Zij redden zich
goed. Wij daklozen maken daar grapjes over. We hebben
het makkelijk als ouders. Je hebt het goed gedaan als je
kinderen het beter hebben dan jij en dat is in het geval
van een dakloze niet moeilijk.” Dan lacht ze. Ze lacht vaak
en veel.

Mensen kijken niet

Met de tram gaan we naar de volgende locatie. Ik heb
twee chipkaarten en check twee keer in. Ze ziet het, maar
zegt niets. Ze neemt me mee naar haar slaapplek. Het is
een plekje aan een drukke weg met prachtige panden.
“We moeten onze telefoon uitzetten als we daar zijn. Ze
mogen ons niet horen.” Als we het pand naderen, krijgt
haar pas iets doelbewusts. Wel kijkt ze af en toe schichtig

om zich heen. “Ik dacht dat het pand leegstond, maar dat
blijkt niet zo te zijn. Ik moet goed opletten dat ze me niet
zien. Maar mensen kijken niet goed. Soms staan ze vlakbij
en dan nog merken ze me niet op. Mijn spullen liggen daar
voortdurend. Het is fijn een vaste plek te hebben. Dan
hoef je niet de hele tijd met je hele hebben en houwen
door de stad te sjouwen.”

Een dak boven haar hoofd

We hebben het pand bereikt. De eerste verdieping ligt
op de entresol, dus loopt er een trap van een paar treden
naar de voordeur. Vliegensvlug verdwijnt Linda voor mij
in een opening onder die trap. Ik volg haar. Een muffe
geur slaat me in mijn gezicht en ik zit op de grond in het
stro, waarachter net genoeg ruimte is voor haar slaapzak
en hoofdkussen. Het is er pikdonker en net hoog genoeg
om te zitten. Ik stel op gevoel scherp en flits. Als mensen
die flits maar niet zien. Linda kruipt in haar slaapzak, om
me te laten zien hoe ze daar woont in die kleine ruimte,
waar ze weliswaar een dak boven haar hoofd heeft, maar
daar is ook werkelijk alles mee gezegd.

Buitenverblijf

Na de korte bezichtiging van het droge verblijf, stappen
we in de tram. Nu richting duinen: “De mooiste plek van
Nederland.” Linda straalt als ze erover vertelt. Bij slecht
weer slaapt ze op haar vaste plek in de stad, maar het
liefst brengt ze de nachten door in de natuur. “Als je ‘s

dat niet veel mensen mee wilden werken aan je project.
Ik begrijp dat, maar ik vind het belangrijk om mijn
verhaal te vertellen. Om mensen te laten zien dat er ook
Nederlanders zijn die op straat leven. En dat zijn er veel
meer dan je denkt. Mensen hebben geen idee als ze door
de duinen of door de stad lopen, op hoeveel plekken
er slaapplaatsen zijn. Als mensen dat eenmaal weten,
staan ze er misschien meer bij stil.” “Kan ik jou ergens
blij mee maken? Zullen we een kop koffie gaan drinken,
een broodje eten ergens”, vraag ik. Ze schudt haar hoofd.
“Ik heb wel erg veel zin in een softijsje van de Hema. Die
kosten vijftig cent en zijn zó lekker!” Dus neem ik haar mee
naar de Hema en koop een ijsje voor haar. Op de fiets
door de duinen terug naar huis, kijk ik onwillekeurig om
me heen. Zouden hier nu inderdaad allemaal tentjes en
slaapzakken te vinden zijn? Een onzichtbaar leven zo vlak
onder onze neus? Linda heeft gelijk. Als ik om me heen
kijk, lijkt alles anders. Ik vrees alleen dat dat ook snel weer
voorbij zal gaan. Te snel.
ochtends vroeg wakker wordt en er mistflarden hangen is
het betoverend. De frisse lucht, de vogels. Het is heerlijk
om buiten te zijn en buiten te slapen.” Toch hoopt ze
binnenkort een huis te krijgen. “Een plek waar je kunt
douchen wanneer je wilt. Een plek helemaal van jezelf.
Buiten slapen kan altijd, ook als je een huis hebt.” Wel
slaapt Linda liever buiten dan in een van de opvangcentra.
“Daar word je alleen maar zieker, de ziektebacteriën
vliegen er in het rond.”
Ze geniet van alles in de natuur en vooral van de vrijheid
die ze daar vaak voelt. Behalve als er een boswachter in
de buurt is. Ze vertelt over de vos, die zich bijna als een
hond gedraagt en die elke dag even komt kijken of ze wat
te eten voor hem hebben – wat regelmatig zo is – en over
de avonden dat ze lekker eten klaar maakt op het strand.
“Ik worstel met ondergewicht en chronische Pfeiffer. Het is
belangrijk dat ik gezond eet. Ik ben nergens aan verslaafd
en kan goed met geld omgaan, dus kan ik vaak eten kopen
van de daklozenuitkering die ik krijg. Bovendien werk ik
ook.” Ze vertelt dat ze kinderen schminkt op braderieën.
Ze vraagt € 3,- per kind. “Meer willen mensen niet betalen.
En omdat ik langzaam werk, kan dat niet uit. Maar ik wil het
ook goed doen. Niet gewoon maar een paar strepen en
stippen zetten, al zouden die kinderen daar waarschijnlijk
al blij mee zijn.” We wandelen inmiddels door de duinen
waar ze dus vaak slaapt. Soms alleen, vaak met anderen.

“Mensen zijn bang voor mij”

Ik vraag of ze nooit bang is als ze ‘s nachts alleen buiten
slaapt in de duinen of onder het kantoorpand. “Bang?” Ze
lacht. “Nee, ik ben niet bang. Mensen zijn bang voor mij.
Als je dakloos bent, denken mensen dat er iets ernstig mis
met je is. Ook al zie je er nog zo normaal uit, ze zijn bang
dat je ineens verandert in een soort monster.” Ik kan me
er niets bij voorstellen als ik haar daar naast me zie lopen.
Geen van de mensen die we tegenkomen kan vermoeden
dat Linda dakloos is. Ze groet iedereen vriendelijk. “Dat is
belangrijk,” zegt ze.

“Hier klimmen we over het hek, maar eerst even kijken
of er niemand in de buurt is.” We steken een duin over
en kruipen onder een paar bosjes door om onder een
prachtige boom uit te komen. “Het is jammer dat onze
tent er nu niet meer staat, maar dit is onze plek. Die tent
is belangrijk, want een slaapzak is niet waterdicht en
bovendien zitten hier natuurlijk allerlei beestjes: vliegen,
muggen, bijen. Helaas wordt de tent vaak gejat. Als je dan

‘s avonds bij je plekje komt is alles weg. Ik snap dat niet,
dat je dat doet van mensen voor wie die tent zo belangrijk
is.”

Een ijsje van vijftig cent

We sluiten de middag af met een wandeling over de
boulevard van Scheveningen. Daar hebben we het nog
even over mijn project. “De meeste daklozen willen niet
verraden waar ze overnachten, dus het verbaast me niet

Lisanne Hoogerwerf (video) en Martien Versteegh
(tekst en fotografie) helpen ondernemers en kunstenaars
met het delen van hun verhaal. Uiteraard was Linda geen
opdrachtgever, maar zij had een uniek verhaal dat domweg verteld moest worden. Dus ook haar verhaal is te
vinden op www.uniekeverhalen.nl.

“Lachen en genieten is van enorm belang”
Genieten

“Kanker heb je nooit alleen, het raakt het hele gezin,”
is de stelling van Sjoukje Hooymaayer (77). En ze weet
waar ze het over heeft. Haar gezin heeft dat bijna vier
jaar geleden ondervonden toen haar man René Lobo
longkanker kreeg. Hij overleed veertien maanden na zijn
diagnose. Nu ervaart de familie het wederom, omdat
Sjoukje zelf getroffen is door kanker: eierstokkanker in
een ver gevorderd stadium.
In het geval van René was het Sjoukje die de zorg op zich
nam, nu is het de beurt aan dochter Jessica. “Pap en mam
waren gewend de dingen alleen te doen, dus ook dat
laatste jaar. Dat wilden ze graag en dat respecteerden mijn
broers en ik. Ik was toen nog stewardess, maar ik als ik in
de buurt was ging ik natuurlijk wel vaak langs. Alleen de
laatste twee weken waren we hier om van alles te regelen
en om mam zorg uit handen te nemen.”
Na het overlijden van haar vader neemt Jessica, wat ze
noemt, een rouwjaar. “Dat is zo goed: alle seizoenen en
feestdagen een keer voorbij laten komen. En na dat jaar
ben ik begonnen aan een opleiding rouwbegeleider.“ In
een ver verleden had haar vader gesuggereerd dat dat
interessant voor haar kon zijn. Toen was ze er duidelijk niet
klaar voor: “Ik word toch geen zwarte kraai?” Maar een jaar
voordat er kanker bij haar vader werd geconstateerd, werd
Jessica’s beste vriendin ziek. “Zij overleed in mijn armen.
Samen met haar dochter heb ik de uitvaart geregeld.
Ook bij de uitvaart van mijn vader speelde ik een grote
rol.” De suggestie van haar vader vond vaste bodem. Na
haar opleiding kon Jessica aan de slag in haar woonplaats
Amsterdam. “Ik vind het een fantastisch beroep. Je kunt
concreet iets voor mensen betekenen. Voor mij is de dood
een natuurlijk onderdeel van het leven. Ik geloof niet dat
het het einde van alles is, ik zie het meer als een transitie.
Vanuit dat gevoel kan ik, denk ik, een beetje licht brengen
tijdens zo’n verdrietig proces.”

Toen het nieuws kwam dat
Sjoukje terminaal was, hield
Jessica op met werken en
besloot voor haar moeder
te zorgen. “Die keuze kwam
voor mij heel natuurlijk. Ik wil
nergens anders zijn dan hier
en ik wil niet dat mamma alleen is. Ik zou mijn werk trouwens ook niet goed kunnen
doen. Mensen moeten zich
op mij kunnen verlaten, dan
moet ik niet ineens emotioneel worden om mijn eigen
verdriet.” En dat verdriet is er
natuurlijk. Toch zijn Sjoukje en
haar kinderen in staat om te
genieten van alle schoonheid
die het leven te bieden heeft
en om te lachen. Sjoukje: “Ja,
veel lachen graag. Het is vreselijk en daarmee is dat gezegd. Lachen en genieten is
van enorm belang.” Zo moesten ze schaterlachen om een
brief waarin Sjoukje werd aangeboden mee te doen aan
een chemo-proef. “Mogelijke
bijwerkingen: je kunt er dood
aan gaan.” Nee, Sjoukje hoefde niet lang na te denken
over behandelingen. Genezing is onmogelijk. Chemo
zou hoogstens voor verlenging kunnen zorgen. “Maar
het sloopt wel je lichaam. De
oncoloog vroeg me er een
week over na te denken, maar
ik wist meteen dat ik dat niet
wilde.” Haar vier kinderen
stonden als een blok achter
die keuze. Jessica: “Ik zou overigens achter iedere keuze
hebben gestaan. Het is haar leven.” Dat er geen discussies nodig waren, verrast nauwelijks als je de twee vrouwen samen ziet. Ze maken regelmatig elkaars zinnen af of
zeggen iets precies tegelijkertijd. “Ik ben als een pitbull
als het om mijn moeder gaat,” zegt Jessica, terwijl ze een
beschermende arm om haar moeder heenslaat. “Ja, een
echte pitbull. Ik mag ook bijna niets meer,” lacht Sjoukje.

Water voor je ziel

Haar drie oudere broers vinden het geweldig dat Jessica
de zorg op zich genomen heeft. “Ze menen dat mam zo de
beste zorg krijgt. Ieder doet wat hij kan en wat goed voelt.”
Sjoukje: “Ik heb het zo getroffen met mijn vier kinderen.
Het lijkt me vreselijk als er verdeeldheid is. Dan ben jij het
middelpunt van de discussie.” Discussiëren is in dit gezin
niet nodig. Wel wordt er veel gepraat, zodat iedereen weet
wat de ander graag wil. “Natuurlijk hebben we gepraat
over mijn keuze hier te komen logeren. Het is belangrijk
dat er een stabiele factor is. Niet te veel wisselingen van
de wacht. Maar ik doe het niet alleen. Ieder doet wat hij
kan en wat goed voelt. Iedere donderdag komt mams zus,
die blijft dan slapen. En iedere vrijdag slaapt mijn jongste
broer Hein hier. De twee andere broers komen wanneer ze
kunnen. Vaak met een tas boodschappen, want ze kunnen
heerlijk koken.”

Er wordt veel gepraat, zodat iedereen
weet wat de ander graag wil.
Sjoukje vindt ook dat gezelschap heerlijk. “En het is voor
Jessica nodig, zodat ze even kan ademhalen. Dit is ook
heel ingrijpend in haar eigen bestaan.” Tijdens die dagen
loopt Jessica eindeloos door Amsterdam, brengt tijd door
met vrienden en danst de tango. “Daar word jij heel blij
van,” zegt Sjoukje richting haar dochter. “Dat is water

voor je ziel en je moet je ziel genoeg water geven.” Voor
Jessica is de tango als het leven: “Het schuurt, je moet
een soort balans zoeken in de omhelzing en het is de
meest gelijkwaardige dans die er is. Ja, daar word ik heel
blij van.”

Eén ding per dag

Bang voor wat er komen gaat zijn beide vrouwen niet.
Sjoukje: “Het heeft geen zin om je zorgen te maken.”
“De belangrijkste graadmeter is hoe mamma zich voelt.”
Sjoukje heeft geen pijn, ze heeft alleen weinig energie. “Ik
kan maar een ding per dag. Dat is erg wennen, maar daar
moet je je bij neerleggen.”
Jessica vertelt dat ze wel goed zijn voorbereid. “We weten
dat het een tikkende tijdbom is. Het kan elk moment
afgelopen zijn. Het kan ook nog een tijd duren. We
hebben een protocol voor wat we moeten doen als het
mis gaat: pijn bestrijden, mamma in slaap brengen. We
zijn doortastend, we weten wat we moeten doen.” Sjoukje
vult aan dat ze ook een heel goede relatie met de huisarts
hebben: “We kunnen op haar bouwen.” De huisarts
verleende Sjoukjes man drie jaar eerder euthanasie. “Het
is een zegen dat dat kan in dit land. Dat je niet uitzichtloos
hoeft te lijden,” verzucht Sjoukje. Kort na de diagnose
namen ze contact op met de NVVE om de formulieren te
bestellen. “Ik was allang lid. Mijn man en ik allebei, maar
ik moest het nu goed regelen: de niet-reanimeerpenning,
de euthanasieverklaring.”

“De huisarts slaapt er drie nachten niet van,
maar we weten dat ze voor ons klaar zal
staan als het moment daar is.”
Beide vrouwen hebben diep respect voor hun huisarts
en voor alle artsen die bereid zo’n moeilijke taak op
zich nemen. “Ik vroeg aan haar hoe het voor haar was,”
zegt Sjoukje. “Ik slaap er drie nachten niet van,” was het
antwoord. Maar Sjoukje heeft geen enkele twijfel dat
ze ook voor haar klaar zal staan als het moment daar is.
Wanneer dat is weet ze niet. “Ik ga niet zeggen, als ik
zus of zo niet meer kan, hoeft het voor mij niet meer. Dat
kun je volgens mij niet weten.” Jessica beaamt dat: “Stel
dat je nu zegt: als ik niet meer kan lopen, wil ik niet meer
leven. Maar misschien zit je als het zover is in een heel
andere fase van het proces.” Maar een ding weten ze wel:
Sjoukje gaat niet meer naar het ziekenhuis, ze gaat niet
naar het hospice en ze wil ook geen thuiszorg. Jessica zegt
lachend: “Nee, vreemden over de vloer; dat zou niet goed
gaan. Niets ten nadele van die mensen. Maar wij zijn zo
vertrouwd met elkaar. Natuurlijk is het een luxe dat we dit
zo kunnen doen. Maar als dat kan, is dat prachtig toch?”

Tijd om volwassen te worden

Hoe de uitvaart eruit zal zien, weten ze ook al vrij goed.
Het zal de eerste uitvaart zijn die Jessica weer regelt. “Wel
met hulp hoor,” haast ze zich om te zeggen. Want dat
het moeilijk voor haar zal zijn, daar is geen twijfel over.

Niemand kan je vertellen wat het betekent om
een ouder kwijt te raken.
“De band met je ouders is als een snaar die enorm sterkt
resoneert. Toen mijn vader overleed, voelde ik dat de
spielerei voorbij was. Dat het tijd werd om volwassen te
worden. Dat was ik qua leeftijd allang, maar qua gevoel.
Niemand kan je vertellen wat het betekent om een ouder
kwijt te raken. Dat kun je alleen maar ervaren.” Hoe het
leven er voor haar uit zal zien als Sjoukje er niet meer is,
weet ook niemand. Weer een rouwjaar? Jessica is er totaal
niet mee bezig. “Ik weet dat we het gaan redden zonder
de leeuwin. Het zal heel verdrietig zijn, maar we gaan het
redden.”

Dit artikel is geschreven in opdracht van de NVVE
en verscheen in september 2018 in Relevant.

Vervolg van: “Soms even tijd nemen voor de dood verrijkt het leven”
Levensmoe

En er komen ook jongeren aan het woord die worstelen met het leven. Zo keek Aurelia reikhalzend uit
naar het moment waarop de Levenseindekliniek in zou
stemmen met euthanasie. Judith de Heus van 113 Zelfmoordpreventie geeft in een interview aan dat het niet
het doel van de organisatie is mensen koste wat kost
van een zelfgekozen dood weg te houden. “Mensen
die voor euthanasie kiezen, zijn daar echt aan toe.
Onze organisatie is er voor de mensen die nog niet toe
zijn aan de dood.”

Zo komen allerlei kanten van de dood voorbij in dit
boek. Uiteenlopende meningen en ervaringen. Maar
als er een rode draad te vinden is, dan is het wel de
boodschap dat praten helpt. Praat erover als je het
leven niet meer ziet zitten, praat erover als je ziek bent
en misschien bang bent voor de dood of juist nieuwsgierig naar wat je te wachten staat, praat erover als je
een dierbaar iemand hebt verloren. Er zijn meer jongeren dan je misschien denkt die op een of andere
manier al met de dood te maken hebben gehad.

Bestel Uit het leven gegrepen. Jongeren van 14 tot
40 over de dood via www.uitgeverij-donkigotte.nl of
de boekhandel.

Fragmenten uit Uit het leven gegrepen:
Yvonne zou de vijf jaar niet halen. Ze is inmiddels 36 en veerkrachtiger dan ooit.
Toen ze anderhalf jaar jong was kregen de ouders
van Yvonne te horen dat ze vermoedelijk de vijf jaar
niet zou halen. Datzelfde doemscenario gold voor
Yvonne’s tweelingzus Linda.
Yvonne is inmiddels 36, woont al veertien jaar op
zichzelf en is een toonbeeld van veerkracht. Haar zusje
werd weliswaar ouder dan vijf, maar overleed wel al
toen ze pas twaalf jaar was.
“Toen onze ouders zich zorgen maakten over onze
trage ontwikkeling, kregen ze van de arts te horen
dat ze ons niet genoeg stimuleerden. We zouden lui
zijn. Ze kregen de opdracht om speeltjes net buiten
ons bereik neer te leggen. Dan zouden we wel gaan
kruipen. Niet dat ik daar actieve herinneringen aan
heb, maar je kunt je voorstellen dat dat vervelende
maanden werden.” Toen beide meiden met anderhalf
nog niet konden kruipen, bleek uit onderzoek dat ze
een ernstige progressieve spierziekte hadden, namelijk
spinale musculaire atrofie (SMA). “Onze ouders waren
heel open over alles wat er speelde. Toen ik twee of
drie was, ging ik naar een revalidatiecentrum met een
school erbij. Ik was helemaal blij, want op school leerde
je alles, dus ook lopen. Mijn moeder zei toen dat ik
inderdaad veel zou gaan leren, maar dat ik nooit zou
leren lopen.”
Lees verder in Uit het leven gegrepen, pagina 26.

Aurelia: “De enige hel is die in mijn hoofd hier op aarde”
“Euthanasie is geen recht, maar een cadeautje.” En
de 29-jarige Aurelia Brouwers hoopt met heel haar
hart dat dat cadeautje haar gegund is. Het leven
voelt steeds ondragelijker, daarom heeft ze aangeklopt bij de Levenseindekliniek. Ze heeft goede
hoop dat de artsen van die kliniek haar gaan helpen.
“Het is geen bevlieging, maar een overtuiging. Ik wil al
acht jaar echt niet meer verder. Toen ik dat destijds aan
mijn moeder vertelde, kwam dat niet als een verrassing
voor haar. ‘Je ogen hadden me dat al verteld’, was haar
reactie. Ze vond het natuurlijk heel moeilijk, maar ze
wilde me vooral steunen in mijn keus.”
Helaas is haar moeder er nu niet meer voor die steun.
Eind april werd ze geopereerd aan haar hart en ontstonden er complicaties. Ze overleed op zeven augustus. Dat Aurelia, die toen ze zestien was de diagnose
borderline kreeg, dat nieuws niet goed kon verwerken,
is niet verbazingwekkend. “Ik heb mijn hele huis overhoop gehaald. Ik maakte zoveel herrie dat de buren de
politie belden. Ze hebben me op laten nemen om me
tegen mezelf te beschermen. Nut heeft zo’n opname
niet. Althans niet in de zin dat het me beter maakt. Ik
ben al met al wel zo’n vier jaar opgenomen geweest
en de artsen daar geven ook aan dat ze niets voor me
kunnen betekenen.”
Lees verder in Uit het leven gegrepen, pagina 76.

Het verhaal van een ontwerp
Proces

Het ontwerpen van een omslag is een proces. Daar moet
je de tijd voor nemen en dat moet goed voelen. Dus ben
je zelf met een boek bezig, gun jezelf de tijd. Laat het aan
veel mensen zien, hoor wat ze zeggen en blijf letten op je
eigen reactie als je het ontwerp ziet. Word je er blij van?
Zorgt het voor een gevoel van trots? Klopt het? Die laatste
vraag is heel belangrijk. Want ik werd blij en trots van het
ontwerp hier links, maar ik voelde dat het niet klopte. En
ik geloof oprecht dat het goed is dat ik naar dat gevoel
heb geluisterd.

Vooruitblikken naar 2020
Als mensen me vragen wat ik het liefste doe: schrijven,
vormgeven of fotograferen, is mijn antwoord altijd
dat ik juist de combinatie het leukste vind.

Een boek over de dood levert heel uiteenlopende reacties op. Van ‘mooi dat je je daarmee bezig houdt’
tot het ironische ‘wat een gezellig onderwerp’. Dus wat doe je met het ontwerp van zo’n boek? Er staan
verhalen in die raken, die misschien tot denken aanzetten en die mogelijk, hopelijk, de aanleiding zijn voor
een goed gesprek. Maar wel een goed gesprek over de dood. Wat moet er dan op het omslag te zien zijn?
Het eerste ontwerp dat ik begin 2019 maakte, was groen.
Een grote Magere Hein deed geen twijfel bestaan over
het onderwerp. Ik was enthousiast, maar voelde dat ik
er nog niet was. Er zat twijfel. Mijn collega’s bij de NVVE
waren ook enthousiast. Het was weliswaar volledig mijn
boek en mijn project, maar wel een project waar ik aan kon
werken dankzij financiële steun van de NVVE. Dus ik vond
het fijn dat ze positief reageerden. Over de titel Uit het
leven gegrepen had niemand enige twijfel. Dat was geen
goddelijke inspiratie, maar die titel werd mij ingefluisterd
door mijn lief. Een van de voordelen van het samenleven
met een vakgenoot en dan ook nog eentje die regelmatig
geniale ingevingen heeft.

Uit het
LEVEN
gegrepen

De nieuwe ondertitel was prima. Hoewel je het op het
omslag zelf niet meer ziet dankzij de kleinkapitalen, had
ik besloten de dood van zijn hoofdletter te ontdoen. Want
je moet de dood niet te groot maken. Dus Magere Hein
verdween, de hoofdletter verdween en het werd een klein
boek vol aangrijpende verhalen.

Het universum

Het is bijzonder hoe inspiratie werkt, want ineens wist
ik het. Iets met het universum én met een aantal foto’s
van de mensen die ik heb gesproken. Dat resulteerde
in het definitieve ontwerp. Bij sommige mensen leidde
dit tot enige teleurstelling, maar bij anderen zorgde het
voor kippenvel, zó mooi vonden ze het. En dan komt het
moment dat je een knoop moet doorhakken, los moet
laten en erop moet vertrouwen dat je de juiste keuze hebt
gemaakt. De reacties tot nu toe zijn gelukkig positief. En
zelf was ik als een kind zo blij toen ik het eerste exemplaar
bij de drukker in mijn hand hield. Het was goed zo. Toch
ben ik stiekem een beetje gehecht geraakt aan het rode,
speelse ontwerp, die ik nu in deze krant daarom een mooi
plaatsje geef.

Dit jaar heb ik meer geschreven dan ooit en voel ik
wat ik eigenlijk al wist: dat ik een schrijver ben. Dat
betekent niet dat ik alleen nog maar wil schrijven of
dat ik de combinatie van de disciplines minder leuk
ben gaan vinden. Maar het betekent wel prioriteiten
stellen, aandacht schenken aan die rode draad in
mijn leven. Vermoedelijk de enige echte rode draad:
schrijven.
Dat betekent dat ik op dit moment eindelijk echt
serieus bezig ben met mijn roman De schijn van
schoonheid bij de Meesterproef van de Querido
Academie en dat mijn essaybundel vorm begint te
krijgen. Hopelijk zien beide in 2020 het licht.
Ik heb nu in ieder geval de smaak te pakken van
het boeken schrijven. En van het boeken redigeren,
vormgeven en uitgeven. Uitgeverij Donkigotte neemt
steeds serieuzere vormen aan. Begin volgend jaar
verschijnt er een nieuwe titel voor mensen die hun
leven weer op proberen te pakken na een scheiding,
geschreven voor Yvonne Soons. En mogelijk komt er
een schrijfopleiding.
Ik hou van schrijven, het liefst zelfs nog met vulpen
op papier. En ik hou van boeken. Fantastisch dus dat
er steeds meer pareltjes van Donkigotte verschijnen.
Blijf op de hoogte via uitgeverij-donkigotte.nl en kijk
op de achterkant van deze krant voor het aanbod van
dit moment.

Jongeren over hun ideeën
en ervaringen met de Dood

De ondertitel had nog werk nodig, want het begrip
jongeren zorgde voor de nodige verwarring. En ondanks
enthousiaste reacties, sprak dat groen me bij nader
inzien toch niet aan. Dus werd het rood. Het lettertype
werd speelser, om te compenseren voor de Magere Hein.
Dat verdeelde de meningen al iets meer. Maar sommige
mensen bleven onverdeeld positief over de opzet.
Vooral mannen, viel me op. Een aantal vrouwen liet zich
afschrikken door die man met die zeis. “Zo’n boek zou ik
nooit kopen, zelfs al spreekt de inhoud me aan,” hoorde
ik. Dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Dus vlak voor het boek naar de drukker moest, voelde ik
dat het anders moest. Totaal anders. Over smaak valt niet
te twisten, zoveel mensen zoveel meningen. Dat weet ik
als vormgever als geen ander. Maar het boek moest niet
afschrikken. Bovendien klopte het omslag qua stijl niet
met de inhoud.

Het is een reis door de tijd
We stappen in en stappen uit
Het landschap trekt aan ons voorbij
En wij vergeten soms te dromen
We zien het donker en het licht
Verliezen soms het evenwicht
Maar al sterven alle goden
We blijven toch in iets geloven.
~ Stef Bos, uit Ruimte
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