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Woord vooraf en enige inleidende opmerkingen
Deze studie is gebaseerd op werkzaamheden, waarmee in de zomer van 1979
d e f i n i t i e f is begonnen. Nuttig en stimulerend ervoor z i j n geweest gesprekken met leden van de eigen, en met die van andere vakgroepen. Hetzelfde
moet gezegd worden van soms ook incidentele, gesprekken met individuele
leden van de wetenschappelijke

staf

van deze U n i v e r s i t e i t .

Assistentie

genoot ik met name van drs. W. Klos, die toen nog als studente, heeft geholpen b i j

het zoeken naar en uitzoeken van de l i t e r a t u u r over het van-

zelfsprekende. Voor de gesprekken die de empirische kern van deze studie
uitmaken, ben ik geheel afhankelijk geweest van de gratuite medewerking van
de mensen, die ze hebben w i l l e n voeren. Het stemt me nog steeds t o t dankbaarheid dat ze op deze wijze hun medewerking hebben w i l l e n verlenen.
Om een studie zoals de onderhavige te kunnen uitvoeren is technische en
materiële hulp onontbeerlijk.

Zo maakte de Centrale Dienst voor audiovi-

suele middelen van het directoraat A-Faculteiten het mogelijk dat de gesprekken op banden konden worden vastgelegd, t e r w i j l H.I. Lay met veel toewijding er zorg voor droeg, dat de opnamen werden gemaakt. Mijn erkentel i j k h e i d voor z i j n medewerking evenaart die voor de bijdrage van N. Boelens. Z i j heeft nauwkeurig en zorgvuldig het gesproken woord van de band
beluisterd en omgezet in een geschreven tekst. Onontbeerlijk voor het doen
van deze studie was uiteraard ook het Sociologisch
kring wil

Instituut.

Uit deze

ik noemen: H. Boelaars, die op een prettige wijze er b l i j k van

gaf niet alleen oog te hebben voor de materiële kant van de zaak; E. van
Wijk, de secretaresse van de vakgroep: van het begin af aan is z i j behulpzaam geweest en belangstellend, zoals E. Kuïn-Hagedoorn, M. RistivojcevicLefering en A. Brand geduldig z i j n gebleven toen er getypt, ingetypt en
gecorrigeerd moest worden. Noemen wil

in tenslotte nog H. Könning, met

wiens hulp het op k r i t i e k e momenten toch steeds weer lukte op t i j d klaar te
komen met wat onmogelijk scheen.
Over het onderwerp van deze studie kan ter i n l e i d i n g het volgende worden
neergeschreven. Hoewel het vanzelfsprekende en het doodgaan makkelijk met
elkaar in verband gebracht kunnen worden, zoals mogelijk al u i t het gebruik
van een woord als 'doodgewoon' zou kunnen worden afgeleid, is de vraag naar
wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan tijdens het verloop van deze studie
althans, ontstaan u i t het samenvoegen van twee oorspronkelijk onafhankelijk
van

elkaar gestelde vragen. Een eerste vraag betrof het vanzelfsprekende

dat,

cultuursociologisch

bijvoorbeeld,

onderscheiden kan worden van het
IX

natuurlijke en de tweede vraag ging in op het samen leven en, eventueel,
alleen sterven. Pas bij de aanvang van deze studie werden beide vragen zo
bijeen gebracht dat ze als één vraag konden worden opgevat, üe presentatie
van de werkzaamheden, -die wel iets weg hebben van een tocht door een stuk
Interdisciplinair niemandsland,- is in zeven hoofdstukken uiteengelegd. Begonnen is met een uiteenzetting over het doen en laten van onderling afhankelijke mensen en daarna is ingegaan op de vraag wat het betekent wanneer ze dat vanzelfsprekend doen (I, II). In aansluiting hierop is een
vraagstelling uitgewerkt, waarbij een onderzoeker, als begrijpende buitenstaander zou kunnen aansluiten bij, maar ook zou kunnen uitgaan van met
elkaar over doodgaan sprekende mensen. Hierbij kan gedacht worden aan de
opvatting van Ortega y Gasset over werkelijkheid, waarvan hij heeft opgemerkt: de werkelijkheid is de werkelijkheid plus haar onthuller die tot
haar werkelijk-zijn behoort. (1) Bovendien is nagegaan of, en in hoeverre,
het mogelijk is om inhoudsonafhankelijke indicatoren te vinden voor wat
vanzelfsprekend omtrent doodgaan gezegd wordt in dergelijke gesprekken
(III). Toen het er naar uitzag dat dit laatste mogelijk was, zijn er stappen ondernomen om gesprekspartners te vinden, die samen wilden praten over
ervaringen rond het doodgaan. Ook werd geregeld de door hen gevoerde gesprekken zo vast te leggen, dat ze bestudeerbaar bleven (IV). Alvorens met
behulp van de ontwikkelde indicatoren aan te wijzen wat vanzelfsprekend
over doodgaan is gezegd in de gesprekken (VI) zijn eerst via de beurten en
per gesprek de onderwerpen van gesprek opgezocht en benoemd. Uit was nodig
omdat wat vanzelfsprekend wordt gezegd nooit onafhankelijk van een concrete situatie en samenhang door onderling afhankelijke mensen wordt verwerkelijkt (V). Tenslotte is 'hetgeen als vanzelfsprekend gezegd omtrent
doodgaan' is aangewezen, gerapporteerd en vervolgens door het op verschillende manieren te beschrijven van commentaar voorzien. In dit commentaar
zijn opmerkingen uit eerdere hoofdstukken, bijvoorbeeld over het onderling
afhankelijk zijn en over het verlenen van betekenissen, wederom bij de beschouwingen betrokken (VII).
Bij de aanvang van deze studie leek het mij van belang aandacht te besteden
aan het concrete spreken over iets door mensen met elkaar. Nu deze studie
is beëindigd, is deze overtuiging slechts versterkt. Op zich genomen is dit
doen en laten zo alledaags en komt het zoveel voor, dat erbij stilstaan onbegonnen werk is. Het begin dat er hier nu toch is gemaakt, lijkt ook daarom de moeite waard omdat bij de aandacht voor het spreken het besprokene en
bij het bestuderen van het besprokene het spreken zo min mogelijk uit het
oog is verloren.
X

In mijn leven,- en daarom nu ook in dit voorwoord,- komt naast mijn ouders
en naast de dominicanen een aparte plaats toe aan Mechtild en aan Frans,
Mark en Gabriele. Het speciale karakter van hun plaats l i j k t op dat van een
horizon: achterom ziende z i j n z i j het die het werken aan deze studie perspectief hebben verleend, vooruitkijkend markeren z i j een toekomst, waarop
een mens zich mag verheugen.
Nijmegen, 10 oktober 1984

M. Kabel

1) Geciteerd en vertaald door J.H. Walgrave in z i j n : De wijsbegeerte van
Ortega y Gasset. Aula nr. 11. Utrecht 1958, p. 188.
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Hoofdstuk I. Betekenisvol doen en laten tot spreken toe

Par. 1. Onderling afhankelijk doen en laten
"Men mag aannemen", schrijft Thurlings, (1) "dat mensen over de samenleving
zijn gaan nadenken telkens wanneer het leven zijn vanzelfsprekendheid verloor". Dat mensen zich bovendien wetenschappelijk zijn gaan bezighouden met
hun eigen samenleving is al evenmin zonder meer voor de hand liggend. Voor
sociologen zijn dergelijke wetenschappelijke én beroepsmatige bezigheden
het resultaat van maatschappelijke ontwikkelingen in het Westen van Europa
van de laatste 200 jaar. (2)
Samen leven staat, algemeen gesteld, voor met elkaar leven, of onderling
afhankelijk van elkaar bestaan. Afgaande op de woorden, wordt met 'samen'
verwezen naar het bij elkaar, het in eikaars gezelschap zijn. Het gaat over
een bijeen zijn dat als een geheel beschouwd kan worden. Leven kan, eenvoudig met behulp van een woordenboek, omschreven worden als een toestand,
waarin de verschillende functies en eigenschappen, die leven uitmaken, op
een natuurlijke wijze werken: samen leven kan dan worden aangeduid als: met
elkaar, in onderlinge samenhang, op natuurlijke wijze doen en laten. Levende wezens leven samen. Ze zijn sociaal, omdat ze samen bestaan. In zoverre
mensen leven dank zij het functioneren van hun organismen, kan er derhalve
met betrekking tot hen gesproken worden over natuurlijk, en over sociaal,
omdat ze het samen doen. (3)
Samen leven kan zo beschreven worden met natuurlijk, onderling afhankelijk
(sociaal) en menselijk. Dit laatste bijvoegelijk naamwoord verwijst naar
kenmerken van het in onderlinge afhankelijkheid doen en laten, waardoor het
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onderschelden wordt van de niet menselijke vormen van samenleven. Voor een
sociologische kijk op de zaak is het nodig om het leunen tegen en steunen
op elkaar, dat mensen die samen leven, voortdurend doen, niet uit het oog
te verliezen, ook niet wanneer er, bijvoorbeeld, sprake is van een individuele mens, die dit of dat meemaakt. (4) Er wordt binnen het bereik van
een zo gespecialiseerde beschouwingswijze niet ingegaan op het theoretisch
mogelijke en ongetwijfeld fundamentele uitgangspunt, dat een individueel
subject voor zo'n visie uitmaakt. Terzijde kan worden opgemerkt dat, wanneer er in deze studie over subjectiviteit gedacht wordt de aandacht beperkt blijft tot een opvatting daaromtrent, zoals die bijvoorbeeld door
Parret in een ander verband omschreven is met: 'een geheel van specifieke
eigenschappen van het discours'. (5) Wanneer het zal gaan over mensen, die
ieder op de beurt het woord voeren in een gesprek, zal bij deze gedachte
worden aangesloten. De samenhang tussen de mensen, die uit het onderling
afhankelijk zijn resulteert, houdt hen die samen leven, bijeen op een concrete plaats en op een bepaald ogenblik, of gedurende een langere periode.
Hierdoor krijgt samenleven als samenhang een concrete gestalte. Zo'n gestalte is er door het bestaan van het leven zelf, dat wil zeggen, door de
manier, waarop dat samenleven zich ontvouwt en het hier en nu iets doen,
samenhang verschaft. Mensen, maar ook dieren, doen het een nu hier, ná iets
anders dat ze, eerder, op dezelfde plaats hebben gedaan of, ze doen hier
dit nadat elders eerst iets anders is gedaan. Het na en naast elkaar doen
en laten verbindt tijd en plaats; zo beweegt leven zich in ruimte en heeft
het duur. Samen leven bestrijkt op zo'n manier heel de ruimte, die een
samenleving benut en alle tijd die levende wezens bestaan van iedere zonsopgang tot de volgende zonsondergang, levens- en generaties lang. Het
onderling afhankelijk zijn van levende wezens kan aangewezen worden als een
eigenschap vanwaaruit samenhang tussen hen inzichtelijk kan worden. Samen
leven ontvouwt een duidelijk verbonden samenlevingsgeheel, zoals bv. een
kudde, een bijenvolk en een horde, een gezin, een club, of een groep vrienden. Samenhang is niet de enige richting waarin het onderling afhankelijk
zijn levende wezens kan stuwen. Het is (eveneens) mogelijk dat vanuit deze
eigenschap samen leven wordt bewogen in de richting van het ongedaan maken
van de afhankelijkheden door deze op te heffen. Onderling afhankelijk zijn
bewerkstelligt dan het tegen elkaar afzetten. Samenhang ontwikkelt zich zo,
in tweede instantie, tussen hen die elkaar vinden in hun strijd tegen wat
ze ongedaan willen maken. Doordenken in de eerstgenoemde richting voert tot
een opvatting over een geheel van bijeen blijvende dieren of mensen. Over
een eventueel kader dat meerdere soortgelijke groepen van samen levende
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wezens omvat hoeft per sé niet iets gezegd te worden. Dat is wel het geval
bij de ontvouwing van het onderling afhankelijk zijn in twee zich tegen
elkaar afzettende groepen. Ofschoon het tegen elkaar afzetten al reeds een
gestalte is van het onderling afhankelijk zijn, zoals uiteengezet wordt in
de dialectiek van de meester en de knecht, vinden de tegenstanders elkaar
ook in de samenhang die ieder van de partijen op zich onderling verwerkelijkt door zich af te zetten. (6) Strikt genomen wordt het ongedaan maken
van het onderling afhankelijk zijn nooit verwezenlijkt. Dat bereiken zou
samenvallen met het verdwijnen van iedere samenhang, naar het zich laat
aanzien. In ieder geval zou met het oplossen van iedere onderlinge afhankelijkheid tussen dieren of mensen een grens zijn gesteld aan welke sociologische benadering dan ook en misschien ook wel elk bijeen zijn oplossen.
De resultaten van dit wederkerig en onophoudelijk beïnvloeden van elkaar
worden zichtbaar in hoe samen levende wezens bij elkaar horen, en in wat ze
voor elkaar betekenen in en door hun doen en laten. Van dag tot dag en van
jaar tot jaar, in het algemeen en in het bizonder. (7)
Hebben sociologen het over levende wezens in het algemeen en dus niet over
mensen in het bijzonder, maar bv. over dieren, dan blijft toch het samen
leven in het brandpunt van hun belangstelling staan. Sociologische beschouwingen beginnen daar waar vormen van leven gekenmerkt worden door het onderling afhankelijk zijn. Verhandelingen over vormen van leven die dit onderling afhankelijk zijn slechts zijdelings of indirect aan de orde stellen
zoals bv. beschouwingen over het leven als zodanig (biologie) of over de
loop van de ontwikkelingen, die mensen hebben doorgemaakt (geschiedenis)
worden om deze reden niet als strikt sociologisch aangemerkt. Sociologen
spreken bij voorkeur over een bepaald soort levende wezens ni. over mensen.
Daarbij wordt er door hen van uitgegaan dat het mens (el ijk) zijn op kenmerkende wijze van belang is voor het onderling afhankelijk zijn van deze
levende wezens en dus voor hun samen leven.
De twee belangrijkste verschillen die het menselijk samen leven in vergelijking met het andere onderling afhankelijke doen en laten kenmerken kunnen worden aangewezen in het benutten van rede en taal.
Om dit onderscheid op summiere wijze onder woorden te brengen kan worden
gezegd dat bij samen levende mensen niet alleen gedaan wordt en gelaten
wordt, maar dat zij ook kunnen doen of laten: mensen kunnen kiezen, ze kunnen, -zij het binnen bepaalde grenzen-, de noodzakelijkheden waarvan ook
hun leven en hun samen leven afhankelijk zijn naar hun eigen hand zetten,
hun levensomstandigheden manipuleren. On niet in te gaan tegen wat gebruikelijk is, zal in het vervolg worden geschreven over het doen en laten van
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mensen, ook wanneer het s t r i k t genomen meer overeenkomstig de aard en de
mogelijkheden van precies deze levende wezens zou geweest z i j n te schrijven
over doen of laten. (8) Als begrip omvat "doen en laten" (= doen en laten
van mensen)

gedrag en resultaten

van gedrag. Daaronder vallen evenzeer

waarnemen van de omgeving en het reageren op prikkels als ook het voelen,
w i l l e n , beseffen en denken, nadenken, spreken, zeggen en verstaan. Met wat
mensen doen en laten verlenen ze betekenissen aan hun leven en wisselen die
ook aan elkaar u i t .
In de onderhavige tekst gaat de interesse u i t naar een combinatie van twee
van de t o t nu toe genoemde aspecten: ( i ) naar de kenmerken die doen en l a ten karakteriseren als gedrag van onderling afhankelijke mensen (de sociologische invalshoek) en naar ( i i ) het verlenen en uitwisselen van betekenissen via doen en laten (cultuurwetenschappelijke invalshoek).
Het onderling afhankelijk doen en laten van mensen is in de loop van de
(menselijke) ontwikkeling in een gevoel van saamhorigheid, een wij-gevoel,
t o t samenhang gekomen. De in d i t wij-gevoel gefundeerde samenhang tussen
mensen wordt in de loop van haar ontwikkeling gekenmerkt door de ontplooiing van redelijkheid en het kunnen benutten van (een) t a a l . Gezien de oorspronkelijkheid van d i t wij-gevoel is het vooringenomen om er zonder meer
vanuit te gaan dat aan deze redelijkheid een s t r i k t cognitieve betekenis
kan worden toegeschreven. Voorzichtiger is het, -en ook bevorderlijker voor
een ruim z i c h t - , om van een samenhang tussen mensen, die primair is gebaseerd op een wij-gevoel, te veronderstellen dat ze redelijk

is

inzoverre

het ook i n t e l l e c t u e l e verstaan van elkaar, is ingebed in een veelzijdige
saamhorigheid, die even veelomvattend als weinig gespecificeerd aanwezig
i s . Uit deze gedachtengang volgt dat voor een dergelijke oorspronkelijke en
primaire samenhang tussen onderling afhankelijke mensen een samengaan van
emoties, gevoelens en gedachten kan worden verondersteld met een daaraan
eigen redelijkheid en logica.
Het totale resultaat van menselijk doen en laten t o t en met alles wat hoe
dan ook uitwisselbaar is geworden, kan worden aangeduid met de term c u l tuur. Daarmee worden naast de natuurlijke en sociale facetten van leven in
meer algemene zin ook de uitgesproken menselijke trekken van samen leven
naar voren gehaald. In onderscheid met de term natuur, die ook door mensen
is ontworpen,- kan met cultuur aldatgene worden aangegeven, wat mensen zelf
van hun leven hebben gemaakt en er nog steeds van maken. Aldus omschreven
staat de term voor een veelomvattend begrip. In de sociologie wordt d i t tot
voorwerp van studie gemaakt door wat mensen zelf van hun leven maken eerst
en vooral te beschouwen als het resultaat van wat onderling afhankelijke
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mensen hebben gedaan en gelaten. Op deze wijze wordt inzicht gezocht en
verworven

in

arbeidsprocessen,

socialiseringsmechamsmen,

stratificatie-

processen en hun bewegingen en in het r e i l e n en zeilen van beheerssystemen
zoals bureaucratieën om een paar voorbeelden te noemen. B i j de sociologische bestudering van deze of andere thema's Is het onmogelijk voorbij te
gaan aan de betekenissen, die in het betreffende veld van onderzoek een rol
spelen. Daarom kan worden gezegd dat iedere sociologie in een algemene of
ruime zin ook cultuursociologie kan worden genoemd. Het is echter ook mogelijk

om in een s t r i k t e r e zin van het woord cultuursociologlsch bezig te

zijn.

Dan wordt er speciale aandacht gewijd aan het stichten van zin en

uitwisselen van betekenissen, zoals dat t e g e l i j k e r t i j d met het doen en l a ten van onderling afhankelijke mensen wordt gerealiseerd. Door middel van
op deze wijze afgebakend cultuursociologlsch onderzoek worden antwoorden
gezocht op de specifieke vraag hoe de voor mensen karakteristieke onderlinge afhankelijkheden samenhangen met wát ze samen levend iedere dag opnieuw doen en laten. J u i s t het laatst genoemde onderdeel i n de vraagstell i n g maakt het nodig enigszins uitvoerig i n te gaan op het verlenen en u i t wisselen van betekenissen. De aandacht van cultuursociologen wordt hierdoor, om hetzelfde nog eens met andere woorden te zeggen, met nadruk ger i c h t op het in onderlinge afhankelijkheid doen en laten voorzover d i t de
specifieke vorm aanneemt van het verlenen en uitwisselen van betekenissen.
Aldus opgevat bevat deze omschrijving van cultuursociologie een negatief
antwoord op de vraag of er voorbeelden z i j n te geven van doen en laten
waardoor geen betekenissen worden verleend of waardoor geen zin wordt u i t gewisseld. Wat mensen i n het concrete bestaan als zinloos ervaren of als
zonder enige betekenis ondergaan, wordt wetenschappelijk bezien, m e t als
'zonder zin of zonder betekenis' aangewezen. I l l u s t r a t i e f

in d i t verband

i s : 'iemand, of iets negeren' inzoverre hier het u i t d r u k k e l i j k zonder betekenis verklaren t e g e l i j k e r t i j d demonstreert hoe betekenisvol

d i t i s . Aan

het na elkaar noemen en omschrijven van achtereenvolgens het onderling afhankelijk z i j n van mensen, hun doen en laten en de daaraan gepaarde betekenisverleningen en uitwisselingen worden hier verder geen inhoudelijke gevolgtrekkingen verbonden. Deze onderscheidingen z i j n analytisch. Ooor ze te
maken wordt er geen uitspraak gedaan over een eventueel eerder of later van
de respectievelijke onderdelen van de genoemde tweedelingen. Door de onderscheidingen te maken en te gebruiken wordt er derhalve m e t b i j
vanuit gegaan dat het afhankelijk

voorbaat

z i j n van mensen onderling, in de t i j d

eerder komt dan het elkaar in doen en laten verstaan van mensen. Evenmin
wordt een omgekeerde volgorde geprefereerd. Als er in d i t verband iets ver-
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ondersteld wordt, betreft het een voorstelling van zaken, waarin mensen in
hun doen en laten evenzeer komen tot betekenisverleningen en het uitwisselen ervan omdat ze onderling afhankelijk zijn, als dat ze onderling afhankelijk zijn omdat ze elkaar in hun doen en laten verstaan via verleende
en uitgewisselde betekenissen. De afhankelijkheden van samen levende mensen
worden tot uitdrukking gebracht door het verlenen van betekenissen: 'hij is
mijn vader, ik ben zijn zoon'; en via het uitwisselen van verleende betekenissen: 'jij bent zijn zoon, omdat hij jouw vader is'. Het verstaan ervan
bevestigt ze. (9) Afhankelijkheidsrelaties zijn vormen van betekenissen en
betekenissen in doen en laten zijn vormen van afhankelijkheidsrelaties.
Theoretisch lijkt hier echter nog niet alles, dat strikt nodig is, gezegd
te zijn. Uit bovengenoemde gelijkstelling volgt niet dat alle onderlinge
afhankelijkheden tussen mensen overal (plaats) en altijd (tijd) ook omgezet
zullen worden in verleende en uitwisselbare betekenissen. Dat hangt af van
de omstandigheden waarin de mensen samen leven en waaronder ze van elkaar
afhankelijk zijn. Voor iemand, die niet weet wie zijn vader is, blijven
vele betekenisverleningen en uitwisselingen, die samenhangen met iemands
afkomst oningevuld, zoals voor iemand, die werkt in een vreemd land, veel
van de zin van wat zijn werkgever doet en laat, onbekend zal zijn. Ook is
het denkbaar dat mensen in bepaalde perioden woorden en begrippen tekort
komen om de wijzen, waarop hun afhankelijkheden ten opzichte van elkaar aan
de dag treden, naar de behoeften van hun tijd onder woorden te brengen. Als
slaven, horigen, poorters, hovelingen, arbeiders, ondergeschikten of loonafhankelijken omgrenzen mensen hun onderlinge afhankelijkheid in concreet
maatschappelijke aanduidingen. Dergelijke vormgevingen putten de mogelijkheden niet uit, maar voorzien in zich voortdurend wijzigende behoeften. Zo
kunnen verschuivingen in de vormen, die het afhankelijk zijn aanneemt, veranderingen meebrengen voor de verleende en uitwisselbare betekenissen. Van
de andere kant kunnen veranderingen en ontwikkelingen in de loop van de
tijd verschuivingen meebrengen in het verstaan door mensen van hun eigen
onderlinge afhankelijkheden of die van anderen, uit verre streken of vroegere tijden: bevrijdingen gelden tegenwoordig niet alleen meer gelovigen of
een volk, maar ook de bewoners van een streek of vrouwen en mannen, die bepaalde maatschappelijke rollen hebben te vervullen. (10) Het belang van de
factor tijd bij het tot ontwikkeling komen van de vormen, waarin mensen in
onderlinge afhankelijkheid van elkaar leven is onmiskenbaar.
Zeker in sociologische beschouwingswijzen hierover (het onderling afhankelijk zijn) kan de tijd niet vroeg genoeg mee worden opgenomen in de begripsvorming betreffende het doen en laten van mensen. Dat mensen tot in
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wat hun natuur genoemd wordt, sociaal z i j n , betekent cultuursociologisch,
dat ze niet alleen binnen hun generaties, maar tevens over hun eigen generaties heen, onderling van elkaar afhankelijk

(geweest) z i j n , ook wat het

verlenen en uitwisselen van betekenissen aan eikaars doen en laten, aangaat. Via een onafzienbare reeks generaties z i j n mensen door aangeboren,
e r f e l i j k e factoren met elkaar verbonden, maar ook door duizend en één c u l turele

'gegevenheden',

die mede bepalend z i j n

geweest voor wat er aan

verstaansmogelijkheden voorhanden is voor het huidige doen en laten

'Die

Basis der Selbstverständlichkeit blieb die Ursprungsgruppe, aber Kontakte
zu anderen Gruppen wurden ü b l i c h ' . (11)
Over de ontwikkelingen die in de prehistorische t i j d e n plaats gehad moeten
hebben is veel geschreven, naar weinig staat er over vast. Uit een recent
werk, dat vanuit een m u l t i - d i s c i p l i n a i r e interesse geschreven i s , kan worden opgemaakt dat de samenhang tussen aanduiden en duiden niet alleen, in
de s t r i k t taalkundige zin van dat woord oorspronkelijk genoemd kan worden.
(12)
Het overstappen van het aanwijzen van iets concreets naar het van veel meer
afhankelijkere duiden van iets door middel van, eveneens voor anderen, verstaanbare, betekenissen kan als een cruciaal belang worden aangewezen, ook
als het over ontwikkelingen gaat die in een o e r t i j d hebben plaats gevonden.
Deze ontwikkelingen hebben ingehouden dat het van toen af aan voor mensen
nodig Is geworden om naast hun benadering van concrete mensen en dingen te
gaan beschikken over d e f i n i t i e s van algemenere inhouden. Deze laatste waren
met a l t i j d meer gekoppeld aan de dingen, die ze tastbaar voor zich zagen
of die ze onmiddellijk

hoorden. Het werden inhouden, die hoewel ze waren

losgemaakt van het direct aanwezige en concreet waarneembare, voor hen toch
voor handen bleven als aan elkaar overdraagbare inhouden.
Mogelijk omdat er gewapend met kennis en woorden wordt teruggereisd naar
een eerste begin van redelijk

en t a l i g door middel van taal verstaan be-

staan i s het gevaar m e t denkbeeldig dat de geschetste ontwikkeling, hoe
summier dan ook weergegeven, toch een onjuiste indruk oproept over de volgorde waarin het een en ander zich mogelijk heeft afgespeeld. Een dergel i j k e , onjuiste, indruk kan vermeden worden door het belang van het sociale
voor de begnppelijke

inhoud van het werkwoord betekenen nog uitdrukke-

l i j k e r te accentueren. Het wordt dan noodzakelijk om het verstaan van gedrag door samenlevende mensen op te vatten als iets dat aan het met elkaar
spreken van mensen door middel van een taal met woorden, is voorafgegaan.
Zulk een wederkerig verstaan kan worden voorgesteld als een weg waarlangs
saamhorigheid concreet wordt voor in t i j d en ruimte onderling afhankelijke
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mensen. Ook wanneer hiervoor (nog) geen woorden t e r beschikking z i j n , kun
nen in een niet verbale (bv. analoge) t a a l , aanduidingen gebruikelijk wor
den waarmee samenlevende mensen zichzelf ervarenderwijze als 'een w i j ' aan
wijzen en waardoor hun saamhorigheid en de daaronder liggende onderlinge
afhankelijkheid,

gemeenschappelijk concreet wordt. Wanneer een dergelijk

ervaren besef van eigenheid toeneemt wordt het mogelijk, voor zo'η emo
tioneel bijeenhorend geheel, om wat niet eigen is een plaats te geven en
wel daar, waar het emotioneel geheel, dat ' w i j ' uitmaakt, niet i s . (13) In
beginsel kan h i e r u i t worden afgeleid dat a l l e n i e t - w i j groeperingen hun
oorsprong vinden in een wij-gevoel en slechts van daaruit als n i e t - w i j kun
nen worden verstaan. Om d i t vanuit 'het andere', d.w.z. de n i e t - w i j groep
ook b e g r i j p e l i j k te laten z i j n waagt Elias de veronderstelling, dat het een
universele manier van doen is om ' w i j ' van zichzelf en ' z i j ' van anderen te
zeggen. Wat telkens wisselt is van wie ' w i j ' wordt gezegd en van wie ' z i j ' .
(14) Wanneer van

'het w i j ' wordt uitgegaan als oorspronkelijk gegeven,

dient zich hier wederom de noodzaak aan na te denken over de vraag hoe iets
als r e d e l i j k ervaren kan worden zonder dat daarvoor kan worden overgegaan
t o t het gebruik van een taal met woorden en hoe in zo'n samenleving wat
tegenwoordig logisch wordt genoemd er u i t zou kunnen zien. (15) Zo'n oor
spronkelijke samenhang is redelijk inzoverre het óók intellectueel verstaan
van elkaar, ingebed is 1n een saamhorigheid, die mensen, ten eerste, t o t
onderling Invoelen en navoelen in staat s t e l t , waar ze, vervolgens, weet
van hebben, en die, tenslotte, gearticuleerd t o t uitdrukking gebracht kan
worden. Dit kan vanaf het moment dat het elkaar verstaan niet alleen meer
vorm k r i j g t in het elkaar voelen, horen, zien en (stilzwijgend) verstaan,
maar ook i n het elkaar bereiken via het gebruiken, eerst van klanken en
woorden en, daarna, van een t a a l , ook in de nu gebruikelijke zin van d i t
woord.
Maar ook wanneer men zich wapent met voorzichtigheid valt er anno 1980 niet
aan te ontkomen dat men zich met eigentijdse kennis buigt over de kwestie
van het ontstaan van onze eigen soort en z i j n vormen van bestaan. En dan is
het ook niet zo onwaarschijnlijk om, -wanneer in gedachten wordt teruggegaan naar de oorsprong van het betekenen- te veronderstellen dat alles benut is kunnen worden om wat dan ook van betekenissen te voorzien. Ook toen
betrof het, naar achteraf i s gebleken, qua capaciteiten met rede en spraak
begaafde wezens. (16)
Voortbordurend op deze veronderstelling is het zowel nu als ook vroeger,
mogelijk geweest (c.q. geworden) i n samenlevende groepen van onze soort met
bewegingen, houdingen en mimiek, met intoneren van de stem en de elkaar
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wederkerig oproepende ritmes van verschillende bewegingen en geluiden doen
en laten op elkaar af te stemmen, en, als afgestemd te verstaan. Als hetzelfde ook mogelijk wordt, voor gebaren en, nog l a t e r , voor woorden, gaan
de leden, die zulke groepen uitmaken, niet alleen maar reageren op elkaar,
zoals dat ook, voorzover dat valt na te gaan, gebeurt door dieren. Op den
duur stimuleren ze elkaar bovendien t o t het geven van betekenisgeladen gedragingen die als antwoorden passen b i j het doen en laten van een h i e r b i j
betrokken tegenpartij.

Ze komen er toe elkaar te stimuleren t o t

gedra-

gingen, die elkaar n i e t alleen wederzijds oproepen, zoals b i j een stimulus
en response het geval i s . Er ontwikkelt zich daarenboven een doen en l a t e n ,
dat met betekenen en spreken aangeduid wordt en waarover het in de volgende
paragrafen zal gaan. In d i t verband is nog opmerkelijk, dat er tegenwoordig
een voorkeur ontwikkeld i s om ook wanneer het over niet verbale communicatiemogelijkheden gaat over talen te spreken. In de huidige omstandigheden
kunnen mensen niet meer om het gebruik van woorden heen en ze bespreken er
a l l e menselijke ervaringen mee. Zo bestaan er niet alleen grammatica's van
het alledaagse en gespecialiseerde taalgebruik maar spreekt men ook over
optische, haptische en accoustische grammatica's.

(17) Gezien de huidige

stand van de kennis hieromtrent moet het in gedachten teruggaan naar het
begin van de menselijke ontwikkeling inhouden, dat er afstand genomen en
gehouden wordt van alles wat het onderling afhankelijk z i j n hoe dan ook als
geïndividualiseerd zou kunnen doen voorkomen. (18) Indien er a l , -om te begrijpen wat betekenen v o o r s t e l t - , sprake moet z i j n van individualiseren dan
kan dat ten aanzien van prehistorische t i j d e n slechts door het ontstaan van
samenhang tussen de levende wezens in het oog te houden. Z i j
generaties

lang

levensvormen,

die

heel

strikt

ontwikkelen

samenlevingsvormen

zijn.

Hierin wordt emotionele samenhang mogelijk, en nadien, gezamenlijk ervaarbaar. Het gebruik van een woord als groep kan in het onderhavige verband,
wederom, makkelijk

worden misverstaan.

Immers dergelijke

prehistorische

groeperingen van samenlevende wezens, -misschien te omschrijven als door
gevoelsmatig ervaren samenhang, afgrensbare gehelen-, dienen evenzeer beschouwd te worden als resultaten van lange en u i t e r s t gecompliceerde ontwikkelingen, zoals dat momenteel ook nodig geacht wordt, wanneer het gaat
over de ontwikkelingen van het leven van een afzonderlijke mens.
Par. 2. Doen en laten betekenen wat
Het verband tussen het onderling afhankelijk z i j n van mensen en de betekenissen die via hun gedrag t o t uitdrukking worden gebracht, wordt bemiddeld
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door de zintuigen. De meest volkomen verbinding en wisselwerking t r e f t men
aan b i j

mensen die elkaar aanzien. "Misschien i s deze blik

van oog t o t

oog", zo oppert Simmel, "wel de meest directe en zuivere wisselwerking die
er bestaat". (19)
Zo'n directe, niet objectiveerbare, onderlinge afhankelijkheid van elkaar
realiseren mensen n i e t met hun andere zintuigen, maar de graad van d i r e c t heid, die met het elkaar aankijken wordt bereikt kan als kenmerkend beschouwd worden voor wat als onderling afhankelijk

geldt.

Iets

dergelijks

kan ook gezegd worden van al datgene, wat mensen dicht op de huid z i t . Wat
ze ondergaan, ervaren ze onmiddellijk en gezamenlijk. Het begint met voelen, proeven, ruiken, horen en zien en mondt u i t in door allen gezamenlijk
gedeelde resultaten, die hen een omstandigheid doen verstaan. Een dergel i j k e procesgang van indrukken wordt niet slechts concreet in een samenleving, maar tevens, dóór het samen leven gedragen. Pas daarna nadat men t e zamen, de omgeving meester is geworden, ontstaat er ruimte voor wat binnen
waarneembaar i s : en zo'n moment valt vrijwel samen ret het ontstaansmoment
van een emotioneel geheel. Nog later komt het ogenblik, waarop het mogelijk
wordt elkaar afzonderlijk waar te nemen en dan kan het onderling afhankel i j k z i j n concreet ervaren gaan worden als een onontkoombare samenhang. Een
dergelijke voorstelling van zaken maakt i n z i c h t e l i j k dat saamhorigheid als
gevoel vooraf gegaan kan z i j n aan begrippen en woorden waarmee individuele
mensen achteraf in staat b l i j k e n te z i j n om, achtereenvolgens, de groep
waartoe ze horen en, nadien, zichzelf als op zich bestaand af te zonderen
van een t o t a a l , waarbinnen alles zich voor allen tezamen afspeelt. Het z i j n
deze en dergelijke zeker ook z i n t u i g e l i j k e waarnemingen, die hedendaagse
mensen kunnen doen instemmen met de opvatting, dat analoge communicatie
voorafgaat

aan het

verstaan van wat

samenhangend i s

tussen

(onderling

afhankelijke) mensen en, Ndat er een overgang is tussen beide. Dit overgaan
en samengaan van de ene commum'catievorm in de andere, omvat, naar Claessens uiteenzet, niet alleen de veronderstelling, dat mensen een allesomvattend a f f e c t i e f verkeer aanleerden, maar tevens, dat z i j zich via deze overgang totale reactievormen op het verstaan van een woord hebben eigen gemaakt. (20)
Als specifieke vorm van doen en laten kan spreken dan ook, zowel verbonden
worden met het onderling afhankelijk z i j n van mensen, die met elkaar praten, alsook met het door middel van taal aan elkaar uitwisselen van betekenissen, dat mensen i n een gesprek doen. In deze laatste gestalte van doen
en laten komt het onderling afhankelijk

z i j n concreet in beeld via het

beurtgedrag, een manier van doen waar met elkaar sprekende mensen zich min
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of meer aan houden. Dit zich om de beurt gedragen (vla beurtelings spreekgedrag) wordt niet alleen inzichtelijk omdat het over onderling afhankelijke mensen gaat maar eveneens omdat het wezens betreft die zintuigelijk
zo zijn uitgerust, dat ze niet goed kunnen spreken wanneer ze luisteren en
niet goed kunnen luisteren wanneer ze spreken. (21) Deze samenhang wordt
nog beter te begrijpen als er daarbij aan wordt gedacht, dat mensen hun
onderlinge afhankelijkheid kunnen bemeesteren door eikaars doen en laten te
verstaan en daartoe heel gedifferentieerd in staat zijn, wanneer ze met
elkaar spreken.
Aan het doen en laten, dat spreken betekent, kunnen de volgende facetten
worden onderkend: enerzijds zeggen en horen en anderzijds spreken en luisteren. Zeggen en horen sluiten aan bij het zintuigelijk waarnemen en voeren
dit verder in het proces van betekenen en verstaan naar een expliciet verstaan van wat er door een spreker gezegd is ten overstaan van een luisteraar, die het gehoord heeft.
De verwevenheid van mensen onderling is in hun gebruik van woorden vrijwel
direct ervaarbaar, wanneer men waarneemt dat dit facet mee opgenomen is in
de betekenissen van de aan zien, horen en zeggen corresponderende woorden
kijken, luisteren en spreken. Ook zonder in te gaan op discussies over de
ontwikkelingen van betekenissen van woorden kan worden vastgesteld, -bv.
door het raadplegen van een woordenboek, of door er op te letten, wanneer
men mensen hoort spreken of zelf aan het woord is-, welke elementen in de
gebruikelijke betekenissen van deze werkwoorden ter beschikking zijn om het
verbale communicatieve doen en laten onder woorden te brengen. Vanuit een
woordenboek kan hierover het volgende bijeen gezet worden.
zien:

horen:

zeggen:

waarnemen met

met het oor

mondeling te kennen

het oog

waarnemen

geven (mededelen)

kijken:

luisteren:

spreken:

de ogen geopend

met aandacht horen

taalklanken doen

houden, en op iets

om iets waar te

horen, zich uiten

gericht, om waar

nemen

te nemen (22)
Het belang van zowel (het oog), het oor en de mond, alsook het op elkaar
gericht z i j n als vorm van onderling afhankelijk z i j n van mensen, komt naar
voren in de gevonden omschrijvingen. Wanneer mensen elkaar horen en elkaar
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iets zeggen, wordt er door hen (tevens) geluisterd en gesproken. Dit l a a t ste resulteert in verstaan en verstaan worden of 'het hebben van een gesprek',

volgens een gewoon handwoordenboek

van de nederlandse taal

een

vierde omschrijving van het woord spreken. Zoals ogen en oren elkaar complementeren in een levend organisme zo ook complementeren zien en horen
elkaar i n het onderlinge verkeer van mensen via laten zien en gezien worden
en laten horen en gehoord worden. Wat mensen aan elkaar laten zien verschaft hen een beeld van elkaar, waarin wordt weerspiegeld, eerst, wat z i j
van elkaar hebben gezien en nadien, wat ervan b i j henzelf is terecht gekomen. Wat z i j aan elkaar laten horen wekt weerklank en bemiddelt in nauwe
samenhang hiermee de i n t e r p r e t a t i e van wat van elkaar wordt gezien.

(23)

Wanneer, voor een moment, wordt afgezien van de functies, die de zintuigen
hebben voor het samen leven van mensen, kent Simmel aan het f e i t dat mensen
hun medemensen met hun zintuigen waarnemen reeds fundamentele sociologische
consequenties toe. Hij w i j s t in d i t verband op de gevoelens van lust en onlust en gevoelens van eigenwaarde of hun tegendeel, die door een z i n t u i g e l i j k e indruk van een medemens worden gewekt. (24) Deze consequenties worden, -zoals welbeschouwd u i t Simmels aanwijzing al valt op te maken- alleen
maar indrukwekkender wanneer ' b i j de klank van de stem', 'de invloed van
het gesprokene' wordt gevoegd: " . . .

beide componenten van onze z i n t u i g e -

l i j k e indruk dragen b i j t o t onze verhouding t o t de ander". (25) D i t is geen
overdaad omdat de beelden van wat mensen hebben gezien makkelijk vervluchtigen en zeker, wanneer ze het er met elkaar over hebben, praktisch alleen
met behulp van woorden u i t het verleden kunnen worden opgediept,

terwijl

wat z i j elkaar hebben laten horen, hen in hun geheugen met behulp van (hun
eigen) woorden, ook voor communicatief

gebruik, t e r beschikking

blijft.

(26)
Zien en horen benoemen het doen en laten van mensen waartoe z i j met hun
ogen en oren in staat z i j n . Het werkwoord zeggen informeert over het doen
en laten met de mond. 'Zeg eens A', of 'zeg eens koekoek' maken duidelijk
dat het werkwoord zeggen voor elementaire uitingen van spreken gebruikt kan
worden. Wanneer Iemand pas begonnen i s met het leren van een vreemde t a a l ,
bv. Frans, kun je vragen: 'Zeg eens wat in het Frans'? Frans spreken is
echter iets anders, want dan wordt verondersteld dat je je in die taal kunt
uitdrukken en de mensen, die zich van deze taal bedienen, kunt verstaan.
In spreken als gedifferentieerde vorm van doen en laten komen het onderling
afhankelijk z i j n en het verlenen en verstaan van betekenissen op een pregnante wijze samen. Zeggen wordt cultuursociologisch van belang omdat het
zowel betekenisvol alsook verstaanbaar wordt. In het spreken k r i j g t het on-
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derling afhankelijk zijn van mensen vorm in situatiegebonden, direct ervaarbaar en verstaanbaar doen en laten. Als zodanig, dat wil zeggen als
redelijke en in taal onder woorden gebrachte vormen van onderling afhankelijk doen en laten, gaat het hier over verbanden tussen mensen die, zelf
betekenisdragend zijn en verstaan worden. (27) De hier bij wijze van schets
weergegeven ontwikkeling omvat, zoals reeds eerder werd aangegeven, een
veronderstelling, waarin de elementaire aard van het onderling afhankelijk
zijn 1n verband wordt gebracht met het betekenissen verleend en betekenissen verstaand doen en laten van mensen. Dit specifiek doen en laten
wordt opgevat als een relatief laat gerealiseerd resultaat in de ontwikkeling van de mensen. Het omvat het abstracte gebruik van het woord betekenis
door onderling afhankelijke mensen middels een uitgewerkte taal- en denkwereld. Hoe deze ontwikkeling tot stand is gekomen is een moeilijk te beantwoorden vraag. Mogelijk wordt het antwoord erop voor een belangrijk deel
mede bepaald door de keuze van wat als het begin In die ontwikkelingsloop
wordt aangewezen. Wat staat er aan de oorsprong van een speculatieve gewaarwording van betekenis: gedrag of taal? Is het voor mensen om over het
begrip betekenis te beschikken noodzakelijk dat ze woorden hebben om erover
te spreken of is dit laatste een even specifiek als laat ontwikkelde vorm
van doen en laten om met betekenissen om te gaan, die voor de notie betekenis niet zonder meer noodzakelijk is omdat slechts gedrag, doen en laten
daarvoor noodzakelijk is.
Behalve zich hieromtrent te vermeien in bespiegelingen over de prehistorie
van de menswording 1s het eveneens mogelijk toe te zien hoe kleine kinderen
zich tot redelijke en sprekende volwassenen ontwikkelen, om over het verwerven van betekenissen nader te worden geïnformeerd. Als een mensenkind
tegenwoordig op de wereld komt, gaan zijn medemensen (in de westerse wereld
althans) ervan uit dat de mogelijkheid om op analoge wijze contact te hebben met dit kind aangeboren is. Mensen zijn, m.a.w. van hun begin af aan
wezens die erop gericht zijn erbij te horen. De nadruk valt hierbij dus op
het bij elkaar horen, het op elkaar betrokken zijn en (nog) niet op wat
daar de betekenis van is voor mensen. (28) Wanneer mensen hun kinderen
leren spreken wordt daarmee het algemene gegeven van het onderling afhankelijk zijn omgezet in een specifiek erbij horen. Dit erbij horen sluit in
dat kinderen zich verstaanbaar kunnen maken. Kinderen die leren spreken,
leren tegelijkertijd hun eigen verstand in de eigen taal te gebruiken.
Illustratief voor wat hier bedoeld wordt is de volgende interpreterenderwijze door Verhoeven neergeschreven observatie: "... Ik zou eigenlijk niet
weten, welke criteria Ik hanteer bij het beoordelen van haar (zijn doch-
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tertje mk ) taal. In feite zijn het, denk ik, de regels van het volwassen
taalgebruik, waarbij 'volwassen' dan eerder betrekking heeft op een meerderheid die de normen bepaalt, dan op volwaardigheid. Taal is de communicatie tussen mensen die dezelfde normen hebben. Dit, en het feit dat zij in
haar taal duidelijk afhankelijk is van ons voorbeeld, verhindert mij te
geloven in iets als een specifiek kinderlijke taal, die anders zou zijn dan
een gebrekkige imitatie van de taal zoals volwassenen die hanteren. Aan
haar zelfcorrecties, haperingen, herhalingen, aan de manier waarop zij haar
best doet en aan de woede als het niet lukt, is te zien dat zij de taal
hanteert als een instrument dat nog te kort schiet. Ik meen dat haar nonverbale expressie zich concentreert rond haar verbale onmacht, dus ook rond
haar mond, lachen, lippen, tuiten, bijten". (29) Minder illustratief en
algemener geformuleerd geeft de taalkundige Robins in dit verband als zijn
opvatting: "Een kind leert de betekenis van veel woorden door ze in een bepaald verband te horen gebruiken door andere mensen, en door ze zelf ook in
een bepaald verband te gebruiken. Daarbij wordt hij door de andere kinderen
verbeterd en al of niet door hen begrepen, wat voor hem een toetssteen
vormt. Dit proces gaat heel ons leven door. We leren nieuwe woorden en
breiden onze kennis van de woorden waarmee we vertrouwd zijn uit, als we ze
horen en zien in een nieuw verband en iets anders gebruikt dan we gewend
waren". (30) Behalve dat Robins in deze tekst zien en horen als elementaire
gegevendheden uitdrukkelijk noemt, is in dit verband vooral van belang op
te merken hoe zowel de samenhang van een samenleving als ook die van een
met taal opgebouwde context tot tweemaal toe onder woorden worden gebracht,
ter kenschetsing van de ontwikkeling die kinderen tijdens hun groei naar
volwassenheid in een maatschappelijke samenhang doormaken. Met bovenstaande
opmerkingen over zowel de ontwikkeling van de menselijke soort alsook die
over de taalvaardigheid van een kind, wordt de uitspraak geïllustreerd, dat
betekenen en betekenis staan voor menselijk gedrag en resultaten daarvan.
Mensen zijn, m.a.w. in de loop van de ontwikkellingen voorafgegaan aan betekenissen. Willekeurig welk verband tussen enerzijds iets, dat met zintuigen wordt waargenomen en anderzijds datgene, wat er over wordt gedacht,
veronderstelt mensen, dat wil zeggen: mensen die in onderlinge afhankelijkheid doen en laten. (31) Mensen zelf zijn de verbinding tussen wat
(als) werkelijk betekend wordt en wat er over verteld wordt. Zij zelf, en
zij alleen, verbinden de waarneembare wereld van verschijnselen en gebeurtenissen met (in hun eigen samenleving bestaande) opvattingen en waarderingen, waaruit hun verhalen over die wereld bestaan. Nu de mensen en hun
verhalen over wat er is en wat er gebeurt eenmaal bestaan, kunnen zij zich,
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slechts achteraf, een voorstelling maken over het samen leven van voorgangers uit periodes zonder verhalen. Voor een beter begrip van wat betekenen inhoudt is hier van belang niet over het hoofd te zien dat inzicht, zoals dat, bijvoorbeeld, tot uitdrukking wordt gebracht in de notie 'grens',
uit collectieve ervaringen tot ontwikkeling is gekomen in een besef. Daarna
pas is het, langzaam maar zeker, ook voor leden van een samen levend geheel
als inzicht ter beschikking gekomen, en wel vanaf het moment dat, deze zich
zelf, -als te onderscheiden leden van dit emotioneel samenhangend samenlevingsgeheel-, zijn kunnen gaan presenteren. (32) Tegenwoordig leven mensen zelfbewust in samenlevingen die vol betekenissen zijn. Deze betekenissen worden door hen in onderlinge afhankelijkheid gemaakt, uitgewisseld,
verstaan, gehandhaafd en soms ook veranderd. (33)
Voorzover betekenissen het resultaat zijn van wat mensen concreet doen en
laten bepalen ze zelf wat het een en ander voor hen betekent. In zoverre
het gaat om bestaande betekenissen worden mensen mede door deze bepaald, of
beter uitgedrukt, worden mensen mede bepaald door wat er in hun samenleving
aan betekenissen onder hen leeft en verstaan wordt. Wat kan er, samenvattend, nu geantwoord worden op de gestelde vraag over wat betekenen is?
Betekenen is een elementair facet in het doen en laten van samenlevende
mensen. Zij zijn ertoe in staat op velerlei manieren, met hun lichamen,
maar speciaal via het gebruik van gebaren, woorden en taal. Mensen zijn in
staat, en kunnen elkaar ook leren, -om verschijnselen en gebeurtenissen te
onderkennen en te herkennen. Hierdoor voorzien ze de omgeving waarin ze leven en wat ze doen en laten van betekenissen, die ze verstaan, d.w.z. die
ze met elkaar delen zoals ze dat ook doen met hun leefruimte en de duur van
hun levens (leef-tijd). Als ze het van jongsaf aan van elkaar hebben geleerd vindt het verlenen en uitwisselen van betekenissen zonder ophouden en
spontaan plaats tussen mensen. Binnen een samenlevingsverband gebeurt het
vanzelf en vanzelfsprekend, dus ook wanneer er niet iemand is, die er als
individuele persoon op kan worden aangezien of aangesproken. Is er wel
iemand die iets doet of laat, dan betekent dat ook altijd iets, én voor
haar of hem zelf, én voor de mensen op wie dat gedrag gericht is en die het
verstaan, maar ook voor hen, die, zonder dat dit bedoeld is, zien of/en
horen wat er gedaan wordt; ook zij lezen er de betekenis vanaf die ze eraan hechten, want ook op een dergelijke manier zijn mensen in het betekenen
onderling van elkaar afhankelijk. Inzoverre mensen elkaar nooit helemaal
kunnen ontlopen verkeren ze, maatschappelijk bezien, zonder ophouden in
omstandigheden, die 'veel'-betekenend zijn en zo ook verstaan worden. Mensen kunnen nauwelijks om betekenisverlenen heen en zonderen er ook niet
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iets per sé van uit. Als ze proberen dat wel te doen kunnen ze het niet
zonder dat ook dit weer zin voor hen heeft. Wanneer zulk betekenissen dragend doen en laten zich afspeelt tussen mensen, die concreet van elkaar afhankelijk zijn, sluit er ander doen en laten op aan, dat het verstaan van
het voorafgaande gedrag gestalte geeft. Dit verstaan is veelvormig; facetten ervan zijn: voelen, zien, horen, beseffen, betekenis hechten aan, bevatten en begrijpen.
Par. 3. Over betekenen en betekenis
Het verloop van het gedragsproces dat met betekenen wordt aangeduid omvat
al naar gelang de kant die ervan wordt benoemd actieve of passieve gedragselementen. Deze onderdelen zijn als spreken en verstaan op elkaar betrokken
bij het doen en laten van mensen en de betekenis die het voor hen heeft.
Hoezeer zij twee kanten van eenzelfde proces uitmaken, kan worden opgemaakt
uit hun voorkomen in de synoniemen: vanzelfsprekend en selbstverständlich.
Behalve aan doen en laten worden betekenissen vooral en uitdrukkelijk toegekend aan woorden. Hiermee wordt dan onder woorden gebracht wat de zin,
het begrip of de inhoud van een woord is. De relatie tussen betekenis en
woord is heel nauw. Wát de betekenis is van een woord, wordt, volgens
Robins (34) opgemaakt uit de manier waarop het wordt gebruikt in verschillende zinnen. Over de aard van deze betekenis, die taalgebruikers hanteren
heeft Anton Reichling geschreven, dat het een onaanschouwelijke kennis is.
(35) Ten aanzien van de betekenis van een gesproken of geschreven woord
wordt onderscheid gemaakt tussen strikt, nauwkeurig te omschrijven betekenissen, die aan woorden worden toegekend en veranderlijke, instabiele betekenissen, die ze soms wel en soms ook niet hebben. De eerstgenoemde betekenissen duidt men aan als conceptuele, logische, denotatieve of cognitieve
betekenissen, de laatste als associatieve betekenissen. Deze laatste betekenissen -ook wel connotatief genoemd- zijn op te vatten als een min of
meer toevallig geheel van niet nauwkeurig af te palen betekenissen, dat
niet of nauwelijks systematisch te bestuderen is en dat varieert met de ervaringen van het individidu (36). Het omvat eigenlijk alle betekeniswaarden
die een woord heeft naast de conceptuele betekenis. Het voor elkaar met de
vinger aanwijzen van dingen spaart mensen veel woorden. Wil men die toch
gebruiken dan komt de conceptuele betekenisverlening het dichtst bij die
welke mensen aan elkaar uitwisselen wanneer ze iets (met de vinger) aanwijzen. De conceptuele betekenis, zegt Leech, valt grotendeels samen met de
notie referentie; ze refereert naar iets en wel naar de eigenschappen van
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de referent, d.w.ζ. naar eigenschappen van datgene waar het woord naar ver
w i j s t . Welke eigenschappen dat z i j n , wat er eventueel wel en wat er niet
b i j hoort, z i j n vragen, die beantwoord kunnen worden door middel van een
analyse van woordbetekenissen. In een dergelijke analyse wordt de concep
tuele betekenis van een woord ontleed i n de kleinste distinctieve kennerken
ervan. De e r u i t resulterende formules kunnen worden beschouwd als geforma
liseerde woordenboekdefinities. Leech hanteert o.a. het volgende voorbeeld:
man

: + mens + volwassen + man

vrouw

: + mens + volwassen - man

jongen : + mens - volwassen + man
meisje : + mens - volwassen - man (37)
Met de conceptuele d e f i n i t i e van een woord wordt zó wel het voornaamste gezegd: bv. dat 'vrouw' staat voor menselijk, niet mannelijk en volwassen;
maar ook wordt toch weer niet alles t o t uitdrukking gebracht. Er z i j n aanvullende kenmerken van, -als het over bv. 'vrouw' gaat-, psychologische en
sociale aard. Alle mogelijke aanvullingen op de hier conceptueel genoemde,
betekenis worden ondergebracht b i j de zo geheten associatieve betekenissen.
Deze betekenissen betreffen niet-beslissende kenmerken, die niet onverand e r l i j k samengaan met het bestaan van de referent, maar er wel vaak typisch
voor z i j n , of, vermoedelijk óók zullen worden aangetroffen.
Over de betekenissen van de woorden betekenen en betekenis zelf kan het
volgende worden opgemerkt. Het werkwoord betekenen werd oorspronkelijk gebruikt om iets aan te wijzen, bijvoorbeeld met je vinger (38) en later ook
met een woord. Als voorbeeld van deze vrijwel

verouderde betekenis geeft

van Dale: 'de door het woord ' t a f e l ' betekende zaak'. Vervolgens wordt met
betekenen de aanduiding aangegeven, die met een woord wordt uitgevoerd:
'papa betekent vader'.

Ook om aan te geven wat mensen willen zeggen, te

kennen willen geven of aan elkaar willen verklaren wordt d i t werkwoord benut. Met het zelfstandige naamwoord betekenis kan de z i n , het begrip of de
inhoud van een woord of een samenstel van woorden worden genoemd; hier
wordt nu, bijvoorbeeld, de betekenis van d i t woord zelf nagegaan. Het woord
betekenis kan ook slaan op datgene wat door een voorstelling t o t uitdrukking wordt gebracht. H i e r b i j v a l t te denken aan tekens, zoals die in het
moderne verkeer worden toegepast en aan symbolen, die in de omgang tussen
mensen meer betekenen dan ze op het eerste gezicht te zien geven. Vervolgens kan met betekenis ook de strekking van iets bv. van een boodschap of
een verhaal worden aangeduid. Zo'n strekking is niet per se afhankelijk van
(losse) woorden, zoals de voorbeelden boodschap en verhaal zouden kunnen
doen vermoeden. Ook wanneer het over daden gaat of over een beginsel dan
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wel over een (brandende) kwestie kunnen mensen naar de betekenis ervan benieuwd zijn en informeren naar de strekking van het een of het ander. Tenslotte is het gewicht of belang dat aan iets gehecht wordt een aanwijzing
voor de betekenis ervan. Overzien we deze mogelijkheden om het woord betekenis te gebruiken dan kan worden opgemaakt dat het wordt gebruikt voor alles wat mensen doen en laten: wat ze ook horen, zien, begrijpen, voelen en
waarderen steeds komen er betekenissen aan te pas, die zowel te verstaan
worden gegeven, alsook zelf weer worden verstaan. Betekenissen zijn ook resultaten van door mensen verstaan, begrepen gedrag en in de sociologie zijn
het met name de resultaten van gedrag dat door onderling afhankelijke mensen wordt voortgebracht. Zo komen betekenissen In dit vak aan de orde wanneer wordt onderzocht hoe mensen hun afhankelijkheden ten opzichte van elkaar ten nutte hebben gemaakt in familiale en of soci aal-economi sehe betrekkingen, of hebben uitgevochten in oorlogen tussen stammen of naties dan
wel via wedstrijden en hoe ze ze in rituele gedragingen hebben weten uit te
bouwen tot periodieke gelegenheden voor velen om met straffen te bevestigen
en met feesten te vieren wie ze zijn. Betekenen door betekenissen te verlenen aan en uit te wisselen met wat mensen doen en laten valt samen met datgene waarmee ze samen bezig zijn, met datgene, waardoor ze iets aan elkaar
duidelijk maken (ook zonder woorden), en met de wijze waarop ze belang
hechten aan dit of dat. Zo'n gedeeld belang kan zowel emotioneel als cognitief van aard zijn. Is het eerste duidelijk het geval dan kan een woord als
beseffen worden gebruikt; is er sprake van een situatie waarin mensen elkaar cognitief begrijpen dan is verstaan van toepassing.
Wanneer de druk, die er van het afhankelijk zijn van mensen onderling uitgaat op hun samen leven, wordt aangeduid als een onophoudelijk steunen op
en leunen tegen elkaar (resultaat: dwang) wordt hiermee iets aangewezen met
behulp waarvan de opbouw van hun samen leven beter begrepen kan worden.
(39) Even fundamenteel, en even abstract, kan van deze druk ook gezegd worden dat hij via het onderling afhankelijk zijn van mensen hun samen leven
beïnvloedt als een onophoudelijk betekenen en verstaan (resultaat: betekenis). Wanneer met name langs deze weg getracht wordt inzicht te verwerven
in het doen en laten van samen levende mensen kan deze benadering nader
gepreciseerd worden als een cultuursociologische. De nadruk van de aandacht
ligt dan, kort gezegd, meer op de betekenis, als maatschappelijk resultaat
van gedragen dan op dwang als resultaat van doen en laten in een maatschappij. Sociologie gaat, geformuleerd in de volgorde van een eerste en tweede
nadruk, -dan achtereenvolgens in op de maatschappelijke gangbare gedragsvormen voor het onderling afhankelijk zijn. Cultuursociologie benadrukt
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speciaal het tweede aspect, namelijk dat van de betekenisverlening en uitwisseling, zonder evenwel het onderling afhankelijk zijn uit het oog te
verliezen. 'Dwang' en 'betekenis' worden hier als complementaire begrippen
verstaan, met een theoretische, dat wil zeggen neutrale betekenis. Overal
waar mensen samen leven oefenen zij druk op elkaar uit en aan deze onderlinge druk zijn altijd de beide facetten A<ang en betekenis te onderkennen,
als resultaten van doen en laten; ze zullen, afhankelijk van de sociale
context, door middel van woorden of anderszins tot uitdrukking gebracht
worden. Zowel dwang als ook betekenis zijn inherent aan het doen en laten
van mensen.
Bij dwingen krijgt het vorm in het van elkaar afhangen dat mensen altijd en
overal overkomt zonder dat het door hen ongedaan gemaakt kan worden. Bij
betekenen krijgt het afhangen van elkaar vorm in het uitwisselen van betekenissen, die met ieder doen en laten mee gegeven zijn. Zoals reeds is geschreven valt hieraan voor mensen niet te ontkomen, noch door wat ze doen,
noch door iets te laten, want in beide gevallen zullen de mensen met wie
men te maken heeft aan het gepresenteerde of niet gepresenteerde gedrag betekenis ontlenen en hechten. (40) Betekenis als resultaat van menselijk
doen en laten heeft wel beschouwd meer weg van wat in de semantiek een connotatieve betekenis wordt genoemd dan dat ze gelijk gesteld kan worden met
de conceptuele, door referentie gekenmerkte betekenis, die bij het gebruik
van woorden centraal gesteld wordt. Losgemaakt van het taalgedrag als specifieke vorm van menselijk handelen, maakt betekenis, zo kan worden geconcludeerd, eerst en vooral waarneembaar wat in het algemeen, binnen een
samenleving als iets kan gelden en hoe dat dan moet (of kan) worden opgevat. Mensen wijzen elkaar zo, door te doen en te laten de weg naar het verstaan dat ze elkaar doen. Evenals bij taal wordt ook hier, zoals is uiteengezet, op algemener niveau, voor het begrijpen van deze bemiddeling het begrip betekenis gebruikt. (41) Betekenissen die mensen in hun gedrag ten
overstaan van medemensen vorm geven en die er door de laatstgenoemde aan
ontleend en gehecht worden, zijn aan de betreffende situatie gebonden betekenissen. Wat er op een bepaald moment, altijd ergens, gebeurt, is wat mensen er doen en laten en wát dat is, maken zij, strikt genomen, zelf ter
plekke uit. (42) Hoe buigzaam mensen in gewone alledaagse situaties betekenen en verstaan kan, met een voorbeeld uit hun taalgedrag, uitstekend worden waargenomen door te letten op hun gebruik van de zogenaamde persoonlijke voornaamwoorden. Iedereen in een groepje is nu eens 'ik' en dan weer
'jij', vervolgens 'wij' maar ook soms 'jullie'. Eenzelfde contextgevoelige
wisseling van betekenissen kan worden geobserveerd bij het gebruik van de
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andere voornaamwoorden zoals de b e z i t t e l i j k e en de betrekkelijke: op wie of
wat ze slaan, d.w.z. wat ze betekenen l i g t niet vast. Wat vast l i g t is hoe
j e ze moet gebruiken, daar z i j n regels voor. Daarmee is niet vastgelegd wat
de referentiële betekenis is van een voornaamwoord in deze s i t u a t i e . Wie
'hij'

i s en wie ' z i j ' of wie ' i k ' , z a l , al naargelang er iemand iets doet of

l a a t , ieder ogenblik wisselen.
Wat mensen i n gewone alledaagse situaties

betekenen en verstaan ret hun

doen en l a t e n , wat, m.a.w. hun gedrag betekent b l i j k t u i t het gebruik dat
z i j er i n verschillende situaties van maken. Voor deze betekenissen bestaan
geen o f f i c i ë l e woordenboeken met behulp waarvan ze door hun eigen gebruikers geïllustreerd kunnen worden zoals dat met woorden het geval i s . Op
betekenissen van gedrag gaan mensen nader in door er met elkaar over te
praten. Omdat ze dat hebben geleerd kunnen ze spreken over al datgene wat
buiten het directe en gedeelde bereik van hun zintuigen valt en dat door
hen desalniettemin wordt ervaren en de behoefte meebrengt om ten overstaan
van elkaar t o t uitdrukking gebracht te worden. Men zou hier b i j wijze van
voorbeeld wederom kunnen denken aan het ervaren van grenzen in emotionele
en/of r u i m t e l i j k e z i n .
Taalgedrag is derhalve op tweeërlei wijze als betekem'sdragend aan te merken:

als gedrag en als gedrag door middel van woorden en t a a l . Door taal te

ontwikkelen en met elkaar te leren spreken hebben mensen zich gedeeltelijk
vrij

kunnen maken van de beperkingen die hen door hun in duur en ruimte

gevangen wijze van bestaan z i j n opgelegd. Door er woorden voor te vinden
hebben ze zich een gedeeld besef eigen kunnen maken van t i j d en plaats en
het eigen ervaren. Maar behalve dat, hebben mensen door te leren spreken
zich een nieuwe ruimte veroverd waarbinnen ze elkaar verstaan én ten aanzien van wat ze voelen, en denken én ten aanzien van alles wat wel betekenis voor hen heeft maar hier en nu niet aanwezig i s . Nu het spreken eenmaal
ontwikkeld i s komt het op de eerste plaats en maken gesprekken over alles
en nog wat de orde van de dag u i t , zonder, evenwel op te houden doen en
laten te z i j n .
Par. 4. Het gesprek

Mensen die met elkaar praten, spreken elkaar aan en luisteren naar elkaar:
ze spreken om de beurt. Ze zijn afwisselend spreker en aangesprokene, luisteraar en beluisterde. De tijd dat deze te onderscheiden maar complementaire posities ten opzichte van elkaar worden ingenomen is wisselend qua
duur al naargelang men kort of lang van stof is, maar is ook van andere dan
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persoonlijke factoren en van het onderwerp van gesprek afhankelijk. Soms,
b i j zogenaamde assymetrische gesprekken bepaalt de maatschappelijke context
al b i j voorbaat wie wat mag zeggen en voor wie het zwijgen passend is of
alleen het antwoorden betaamt: men wacht op z i j n beurt. Behalve deze ge
sprekken tussen mensen, die, als sprekers geen gelijkwaardige posities be
kleden, volgens s t r i k t e regels verlopen en onafhankelijk

van de concrete

inhoud vastliggende verwachtingen van de deelnemers ten opzichte van elkaar
b i l l i j k e n , z i j n er gesprekken die ontstaan omdat mensen b i j elkaar z i j n of
er voor b i j elkaar komen. (43) Dergelijk symmetrische, gesprekken kennen
geen regels, die de deelnemers iets voorschrijven met betrekking t o t de
inhoud van het gesprek. Ieder is v r i j een onderwerp t e r sprake te brengen
en iedereen kan er ook over meepraten wanneer het haar of hem goeddunkt. De
deelnemers aan symmetrische gesprekken hebben overwegend dezelfde rechten
en plichten: men praat met elkaar omdat men er is en men 1s ( b l i j f t ) er,
omdat men met elkaar praat. (44) Bepalend voor de kleur van de saamhorig
heid die een gesprek tussen mensen kenmerkt, is tevens nog de omstandigheid
of er gesproken wordt over mensen die meepraten dan wel over mensen die er
n i e t b i j z i j n : over 'andere' mensen, die i n het gesprek worden aangeduid
met " z i j " tegenover w i j , die het er hier over hebben. Hierbij moet worden
opgemerkt dat met elkaar pratende mensen het ook over ' z i j ' kunnen hebben
en daarmee enige van hun gesprekgenoten bedoelen. Zo'η keuze is dan in het
gesprek zelf

betekenisvol.

De spreekster of spreker kan ermee

verwijzen

naar een wij-groep (bv. de verpleging) die de groep van de deelnemers aan
het onderhavige gesprek o v e r s t i j g t .

Het Is

ook mogelijk dat er met d i t

woordgebruik voor het moment, een denkbeeldige grens getrokken wordt door
de t o t nu toe geldende saamhorigheid van de met elkaar sprekende mensen
zelf.

"Zij" zijn

dan gespreksdeelnemers met een andere geschiedenis, een

andere opleiding of andere verantwoordelijkheden.
lingen in de door de sprekers gecreëerde

Dergelijke

"spreekruimte"

belang voor het vastleggen van het perspectief

plaatsbepa

zijn

tevens

(45) Aangezien met elkaar sprekende mensen zowel tijdens het gesprek
daarvoor en daarna onderling afhankelijke
standpuntbepalingen,
dividueel.

Dergelijke

alsook

mensen z i j n , z i j n de plaats- en

waarover het hier gaat, u i t de aard der zaak boveninbepalingen z i j n door persoonlijke

inspanningen

of nauwelijks ongedaan te maken. Een gesprek stoppen en weglopen
hoe men het ook draait
naar een

van

op wat er besproken wordt.

of keert,

een overstapje

niet

betekent,

nemen van een wij-groep

niet-wij-groep.

Mensen die met elkaar spreken, bedienen zich van taalgedrag.
vallen z i j n ze de taal

die wordt

gebruikt

allemaal

In normale ge-

voldoende meester om
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zich ten overstaan van elkaar te uiten over datgene wat onderwerp van gesprek is. Door zich uit te spreken brengt iedere deelnemer aan een gesprek
tezamen met datgene wat gezegd wordt over het onderwerp iets van zijn eigen
leefwereld in de context van de betreffende gesprekssituatie tot uitdrukking en onder woorden. Volledigheidshalve kan hier aan worden toegevoegd,
dat mensen ook door middel van voorbeelden praten over hun belevenissen,
wat ze bedoelen en hebben meegemaakt. Met voorbeelden kunnen ze voor elkaar
situaties oproepen om er de daarin geconcretiseerde betekenissen van doen
en laten uit op te maken, zoals die er een rol in hebben gespeeld.
Naast de noodzakelijke en nodige veronderstellingen moet hier gedacht worden aan de concrete vormen waarin afhankelijk zijn mensen in hun gewone
doen en laten parten speelt. Toegespitst op iemand, die iets zegt, (voor
Iemand die luistert gaat mutatis mutandis hetzelfde op) spelen hier een
rol: de kennis en de capaciteiten van de spreker; wat de spreker denkt over
de kennis en de capaciteiten van degene die hem hoort; wat de spreker veronderstelt aangaande de waarnemingsruimte van die hem hoort; de matschappelijke

betrekkingen tussen spreker en aangesprokene; wat hij

begrepen

heeft van wat er in het voorafgaande is gezegd; de met de uiting verbonden
bedoeling van de spreker; de met de uiting aan de dag tredende onderlinge
relatie tussen spreker en aangesprokene. (46) Wanneer men zich, bij wijze
van spreken, iedere deelnemer aan een gesprek voorstelt als een knooppunt
in een meer omvattend geheel van aaneen geknoopte verbindingen, -en daarbij
wat de deelnemers van zo'n gesprek aangaat hun onderling afhankelijk zijn
niet uit het oog verliest-, komt een dergelijke gesprekssituatie naar voren
als een verzameling knooppunten die, zeker voor de duur van het met elkaar
spreken, ook onderling met elkaar verbonden z i j n . De verbindingen, die vla
de plaats en de t i j d en door de taal en het onderwerp van gesprek mensen
concreet met elkaar in contact brengen, bepalen wat z i j , (die met elkaar
praten),

veronderstellen aangaande hun 'gespreks'rulmte en hun posities

daarin. Wat dit in concreto inhoudt, wordt, zoals is opgemerkt o.a.

tot

uitdrukking gebracht door het f e i t e l i j k e gebruik dat door deelnemers gemaakt wordt van de voornaamwoorden.
Dat er in een gesprek(sruimte) verschillende posities worden Ingenomen gedurende de t i j d dat mensen met elkaar spreken brengt weliswaar met zich mee
dat ze afwisselend als spreker en luisteraar van elkaar afhankelijk z i j n ,
maar verschaft bovendien de ruimte om met het oog op het onderwerp van gesprek elkaar zowel aan te vullen, te nuanceren of elkaar tegen te spreken.
Voor een zo ongedwongen mogelijke uitwisseling van ideeën, opvattingen en
gevoelens bieden de symmetrische gesprekken, daar werd reeds op gewezen,
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optimale mogelijkheden. Theoretisch geldt voor gesprekken met qua posities
symmetrische afhankelijkheden dat de deelnemers zich gezamenlijk bezighouden met het onderwerp waarover gesproken wordt zonder dat er van de
maatschappelijke context uit voorwaarden een rol spelen, die de doelstelling van het met elkaar spreken, en daarmee de vorm waarop men zich ten
aanzien van elkaar heeft te gedragen, reeds vooraf hebben vastgelegd. Met
een symmetrisch gesprek over wat dan ook, of, zoals in deze studie over
doodgaan in Nederland anno 1980 wordt niet beoogd een verzoek ingewilligd
te krijgen of een bevel uit te voeren. Symmetrische gesprekken worden wat
hun onderwerpen aangaat gevoerd over mensen of dingen, waarover de deelnemers willen spreken. Naast het gegeven dat mensen, wanneer ze M j elkaar
zijn met elkaar willen praten, (47) vormt datgene waarover ze het met elkaar hebben een onmisbaar onderdeel van zo'n gesprekssituatie" 'het Is
juist deze inhoud, die maakt dat mensen elkaar verstaan'. (48)

23

Noten b i j Hoofdstuk I
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2) Zie: bv. C o l l i n s , R., en Hakowski, M., Het verschijnsel Maatschappij.
Maatschappijbeelden in het denken sinds de 18e eeuw. Meppel, 1974. De
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toont deze figuur (een tekening van een zgn. f i g u r a t i e M.K.) het beeld
van vele afzonderlijke mensen die elementair op elkaar gericht en aangewezen z i j n , en die op grond van hun wederzijdse afhankelijkheden met
elkaar Interdependentiestructuren of f i g u r a t i e s vormen . . . . Om te begrijpen waar het i n de_ sociologie om gaat, moet men . . . i n staat z i j n
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aspects or phases of the whole organized structure of the social l i f e process at i t s human level they properly partake of the dynamic and
progressive character of that proces'.
Mead, G.H., Mind, Self and Society. From the standpoint of a social
behaviorist. Edited and with an introduction by Morris, Ch.W., The University of Chicago Press, 1972 (eerste druk, 1934), p. 262.
6) Ciaessens, D., Das Konkrete und das Abstrakte-soziologlsche Skizzen zur
Anthropologie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980, p. 214.
7) De aanpak van 'algemeen' naar ' s p e c i f i e k ' gedrag, van bv. doen en laten
in het algemeen naar het praten en elkaar verstaan van mensen meer i n
het bijzonder staat naast een andere manier van benaderen, welke u i t gaat van de ontwikkeling van het doen en laten van mensen in de loop
der t i j d . 'Algemeen' en 'van de aanvang af' hebben in een bepaald
werelddeel wel iets met elkaar te maken, maar het z i j n toch twee verschillende vormen van abstractie, die ieder weer een eigen geschiedenis
hebben.
Uitspraken die volgens het denkschema van algemeen naar p a r t i c u l i e r
z i j n geordend, wortelen historisch gezien, veelal in de status quo van
het moment waarop ze gedaan worden zonder u i t d r u k k e l i j k e bedoeling deze
gegeven omstandigheid te overstijgen.
Uitspraken die het ordeningsschema van vroeger naar nu toe volgen doen
dat uiteraard wel maar kunnen bovendien wel of niet op a l l e r l e i andere
wijzen nader z i j n geordend, bijvoorbeeld van specifiek naar algemeen.
8) Vergelijk met het oog op ' l a t e n ' hoe Weber z i j n d e f i n i t i e van sociaal
handelen aanvangt: 'Soziales Handeln (einschliesslich des Unterlassens
oder Duldens) kann o r i e n t i e r t werden . . . e n z . ' . Wever, M., Wirtschaft
und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 5e r e v i d i e r t e
Auflage, besorgt von Joannes Winckelmann, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen, 1972, p. 11.
9) Ciaessens, 1980, p. 291.
10) Volgens Elias zouden ridders en l i j f e i g e n e n nauwelijks in een indust r i e f i g u r a t i e passen. Elias, N.. Die höfischen A r i s t o k r a t i e mit einer
Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft. Luchterhand Neuwied
und B e r l i n , 1969, p. 27. De Vries (1977), p. 126 s c h r i j f t : ' . . . We kunnen niet b i j voorbaat veronderstellen dat a l l e bindingen die tussen
mensen bestaan, hen reeds bekend z i j n . Zelfs n i e t , dat elke binding
adequaat in hun common sense begrippen aangeduid kan worden'.
11) Claessens, 1980, p. 235.
12) Claessens, 1980, p. 141.
13) Watzlawick, P.H., Pragmatische aspecten van de menselijke communicatie.
Deventer, Loghum Slaterus, 1970. Er wordt onderscheiden tussen ( I ) analoge communicatie en ( I I ) d i g i t a l e of verbale comiainicatie. Digitaal
wordt tegenover analoog geplaatst omdat door het gebruik van woorden
wordt afgezien van symboliseringen die (op de een of andere wijze) het
voorwerp waarover het gaat, of het proces dat aan de orde i s , op een of
andere wijze als aanwezig proberen voor te s t e l l e n . B i j de symbolisering door middel van l e t t e r s of c i j f e r s wordt van een dergelijke tegenwoordigstel l i n g geheel afgezien een enkele onomatopee (Koekoek), als
uitzondering die de regel bevestigt, daargelaten.
Zie voor 'het w i j ' o.a. Gurvitch, 1968, p. 277-278.
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14) Elias, 1971, p. 139.
15) Zo'n mogelijkheid klinkt door in de hedendaagse equivalenten van redelijk: betamelijk en billijk. Betamelijk, tamelijk, is een afleiding van
betamen, passen, toekomen en te vergelijken met behoorlijk (vergelijk:
oor, horen, saamhorigheid). Billijk wil zeggen zoals voor het algemeen
gevoelen behoorlijk Is op grond van de omstandigheden. Als bijwoord
ligt het accent op de redelijkheid: billijk = met reden.
Ten overvloede moet misschien toch worden opgemerkt dat deze informatie
niet wordt versterkt om er bewijskracht voor wat dan ook aan te ontlenen maar ter illustratie van wat er aan bestaande betekenlsmogelijkheden voor handen is.
16) Leech, G., Semantiek. 2 delen Spectrum, Utrecht. Aula nr. 556, 557,
1976, deel 1, p. 21. Originele titel: Semantics.
17) Thurn, H.P., Grundprobleme eines sozialwlssenschaftlichen Konzepte der
Alltagskultur. In: Kölner Zeitschrift, 30 jg., maart 1978, p. 48.
18) Ciaessens. 1980, p. 60, 93.
19) Beerling, R.F., De sociologie van Georg Simmel. J.H. De Bussy, Amsterdam, 1969, p. 87. Vertaald uit Simmel, G., Soziologie, 1908, p.
646-658.
20) Over het gebaar schrijft Collins: 'Met de term 'gebaar' gaf Mead een
sociale handeling aan die als stimulus een respons oproept bij een bij
dezelfde handeling betrokken tegenpartij. Als voorbeeld van een 'gebarengesprek' noemt hij een gevecht van twee honden, waarbij de partijen
op nonsymbolische basis interakteren door te grommen, de tanden ontbloten en naar eikaars lijf te happen .... Mensen daarentegen reageren
niet op het gebaar (zoals honden op het ontbloten van de tanden) maar
op de betekenis daarvan; de menselijke taal of communicatie is dan ook
een symbolische interactievorm (p. 177). Over de stimulus en respons
schrijft hij: 'Mensen reageren op een stimulus (bijvoorbeeld een onverwachte speldeprik), maar nandelen ten opzichte van een object (ze zijn
bv. vast besloten om bij een injectie geen spier te vertrekken) (p.
176). Collins, R. en Makowsky, M., 1974; Claessens, 1980, p. 141.
21) Simmel (Beerling), 1969, p. 92. In zijn antwoord op de vraag: 'Waaruit
komt het lineari seringsprobleem van de spreker voort?', spitst Levelt
de hier gestelde stand van zaken zo toe: 'Er 1s een voor de hand liggend, maar nogal triviaal antwoord op deze vraag: de oorsprong van het
probleem 1s de orale modaliteit van het spreken; we kunnen met onze
stem geen simultane uitdrukking geven aan complexe informatie ... het
is (ons) onmogelijk twee of meer zinnen tegelijk te formuleren'. Hij
meent, ... 'dat de lineari seri ngsvoorwaarde modaHteitsonafhankelijk
is, en meer te maken heeft met onze beperkte vermogens om propositionele informatie te verwerken, dan met technische beperkingen van onze
stem'. Levelt, (1982), p. 12.
22) Dat met de hier genoemde woorden verwezen wordt naar ervaarbare verschijnselen kan worden bevestigd door er op te wijzen dat in andere
talen (in West Europa) soortgelijke verschillen onder woorden gebracht
kunnen worden), zoals bijvoorbeeld:
zeggen dire
say
sagen
spreken parler speak sprechen
23) Simmel, 1906, 1969, p. 90.
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24) Simmel, 1906. 1969, p. 86.
25) Simmel. 1906, 1969, p. 87.
26) Hoe horen en zien elkaar in het leven van normaal begaafde mensen aan
vullen springt in het oog wanneer nauwkeurig wordt gekeken naar het om
gaan met elkaar van dove en blinde mensen. Reeds in 1906 heeft Simmel
dit gedrag van dove en blinde mensen bij zijn beschouwingen over de
sociologie van de zintuigen betrokken om tot een beter inzicht te komen
van de betekenis van het oog en het oor voor het menselijke verkeer.
Een voorbeeld van onderzoek biedt Cicourel: hoe leren dove kinderen een
teken-taal verstaan? en hoe kun je ze dat leren? Cicourel, A.V., en
Boese, E., Sign Language Acquisition and the Teaching of Deaf Children,
in: Ну mes, 0 . , Cazden, С , John, V. (eds): The Function of Language: An
Anthropological and Psychological Approach, New York, 1972.
Wolff gebruikt in zijn studie over het rhetorische karakter van de
sociale orde de opvatting van Cicourel aangaande de structurele over
eenkomst tussen het leren van een taal enerzijds en het verwerven van
de mogelijkheid je interpretatief te gedragen anderzijds. Hij meent dat
Cicourel terecht wijst op het bestaan van eenvoudige липіегеп van doen
ter interpretatie van gedrag, die in de ontwikkeling van kinderen eer
der ontstaan dan het leren spreken, en waardoor het hen mogelijk wordt
gemaakt situaties, waarin ze samen zijn met mensen, als sociaal geor
dend op te vatten. Omdat niet alleen normaal begaafde mensen, maar ook
dove kinderen deze mogelijkheden tot interpreteren ontwikkelen kunnen
ze als een algemeen element van het menselijke onderlinge verkeer wor
den aangeduid dat onafhankelijk is van de aard van de taal die in het
geding is: een natuurlijke taal, die normaal begaafde kinderen leren
spreken of een teken-taal die dove kinderen worden geleerd.
Holff, H., Oer rhetorische Charakter sozialer Ordnung Selbstverständlichkeit als soziales Problem. Soziologische Schriften Band 17, Duncker
und Hamblot, Berlin, 1976, p. 172, 173.
Op de keerzijde van de medaille, ni. dat dove mensen op een uitdrukkel i j k e andere wijze onderling afhankelijk zijn dan niet dove mensen en
op de verschillen in Interpretatie van een situatie door respectievel i j k dove en horende mensen wordt hier niet ingegaan. Wel kan gewezen
worden op een voorbeeldige beschrijving van deze s t i l l e wereld van dove
mensen: Hannah Greens' Met hand en hart, Baarn, 1974. Oorspronkelijke
t i t e l : In this sign, 1970.
27) Ciaessens, (1980, p. 178) schrijft over verband en betekenis: "In der
menschlichen Kleingruppe 1st alles klar. Der Mann braucht eine Frau,
und die Frau braucht einen Mann; die Kinder brauchen Eltern (gleich,
wie diese definiert sind), um überhaupt leben und dan das notwendige
lernen zu können, und die Eltern/Alteren brauchen Kinder zur Unterstützung 1m Alter. Diese vierfache Verflechtung 1st in hohem Masse einseitig und entbindet einerseits von jeglicher Sinnfrage, wirkt anderseits sehr stabiliserend: Der Verband ist der Sinn selbst'".
28) Volgens sommige auteurs Is ten aanzien van deze rangordening tussen
anlöge en verbale communicatie ook tegenwoordig nog niets veranderd. Zo
wordt de uitspraak van de sociaal psycholoog Watzlawick dat de communicatie op het talige niveau ondergeschikt Is, hiërarchisch ondergeordend
aan die op het niet talige niveau, als volgt door de algemene taalwetenschapper Springorum onderschreven: "De niet-talige communicatie bepaalt uiteindelijk hoe de talige communicatie verstaan moet worden".
Springorum, D., Spreken in gesprekken. Een inleiding in de structuuranalyse van gesprekken, Overasselt, 1979, p. 31.
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29) Verhoeven, С , Een vogeltje in mijn buik. De taal van Nena. Ambo,
Utrecht, 1978, p. 41.
30) Robins, R.H., Algemene Linguïstiek. Aula 428, 1967, p. 43. Oorspronkelijke titel: General Linguistics, 1964.
31) Gurvitch, 1968, p. 274-275: 'Taal is dus niet de grondslag voor het
gedeeltelijk opgaan in het 'wij', want zij veronderstelt dat deze tevoren reeds bestaat'.
32) Andere voorbeelden van soortgelijke 'noties' zijn mogelijk: de ruimtelijke nabijheid zoals in 'hier-daar', figuur en achtergrond, deel en
geheel, en nu en toen. Vergelijk: Berger en Berger, 1974, p. 67 en
Lakoff, G. and Johnson, M., Metaphors we live bv. Chicago, 1980, p.
132.
33) Ford, J., Paradigms and Fairly Tales. Vol. I, London, 1975, p. 168.
34) Robins, 1967, p. 43.
35) Frida Balk-Smit Duyzentkunst citeert deze uitspraak van de schrijver
van het boek: 'Het Woord' (1935) in een interview in de NRC van 20
oktober 1983.
36) Leech, 1976, 1. p. 37.
37) Leech, 1976, 1. p. 120.
38) Het woord 'teken' heeft een indogermaanse wortel die ook teruggevonden
wordt in het Latijnse woord voor vinger: 'digitus', zie: Vries, J. de,
Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan? Utrecht,
19634. Aula nr. 6, sub voce: teken.
39) Eerder dan Elias (zie noot 40) heeft Simmel al aandacht geschonken aan
een opvatting van dwang die even neutraal als algemeen genoemd moet
worden. "Heel algemeen is . . . het effect van de overtuiging dat de menselijke natuur nu eenmaal dwang nodig heeft opdat het handelen niet
alle doel en vorm verliest". Simmel, G., Een keuze uit het werk van
Simmel, Deventer, 1970, p. 236. Oorspronkelijke t i t e l : Soziologie:
Ueber- und Unterordnung. Berlin-München, 1968; Vries, G. de, Sociale
orde, regels en sociologie. Boom, Meppel, 1977, p. 183.
40) De tot nu toe ontwikkelde gedachtengang is mede geïnspireerd door het
werk van Norbert Elias. Een direct aanknopingspunt bij Elias zelf kan
worden aangewezen in de volgende tekst uit z i j n : 'Was ist Soziologie?'
(München, 1970): "Het heeft bepaalde practische en ook theoretische bezwaren, dat men tegenwoordig gewoonlijk niet een heel duidelijk onderscheld maakt tussen dwang, die iedere mogelijke interdependentie van
mensen -zelfs In het geval van een figuratie die zo opgebouwd is dat
alle posities met gelijke machtskansen uitgerust z i j n - op mensen u i t oefent, en dwang, die voortkomt uit de ongelijke verdeling van machtskansen over maatschappelijke posities". P. 102 in de Nederlandse vertaling: 'Wat is sociologie'? Aula, 462, Utrecht, 1971.
Wat Elias kan bedoelen wanneer hij schrijft over: 'dwang, die iedere
mogelijke interdependentie van mensen op mensen uitoefent', kan als
volgt worden beschreven: "Dwang is het in de vorm van een zelfstandig
resultaat verwoord gevolg van (tussen) menselijk gedragen. Dwang is een
proces, het is heel kort gezegd: dwingen, of: de ervaring van het door
mensen jegens elkaar uitgeoefend dwingen". Uit: 'Over dwang in N.
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E l i a s ' , 'Die höfische Gesellschaft' en 'Wat is sociologie'? door M.
Kabel, i n : 'Wat N. Elias aangaat', Nijmegen, 1976, p. 97, (interne u i t gave van het Sociologisch I n s t i t u u t ) . Dit dwingen, en dus ook de druk,
die er door wordt teweeg gebracht past i n : "het beeld van vele afzond e r l i j k e mensen, die elementair op elkaar gericht en aangewezen z i j n ,
en die op grond van hun wederzijdse afhankelijkheden met elkaar i n t e r dependentiestructuren of figuraties vormen met meer of minder labiele
machtsbalansen van de meest uiteenlopende soort . . . " (Elias, 1971. p.
15).
Wanneer het onderling afhankelijk z i j n van mensen zo wordt benaderd en
benadrukt, is een voorkeur voor theoretische hulpmiddelen in de vorm
van termen als evenwichten en balansen volgens Elias noodzakelijk
(Elias, 1971, p. 82). Ten onrechte ' s t e l t men zich b i j de 'macht' waaraan men zich uitgeleverd voelt, steeds ook een persoon voor die druk
uitoefent. Of denkt men aan iets 'bovenpersoonlijks', zoals 'natuur' of
'maatschappij', waarvan men denkt dat het macht bezit en dat het eigenl i j k verantwoordelijk i s voor de dwang waaraan men zich onderworpen
voelt' (Elias, 1971, p. 20; 102; ook: p. 128).
De r e l a t i e tussen het onderling afhankelijk z i j n van mensen en het
verstaan van elkaar wordt door Elias niet met evenzovele woorden gelegd, -zeker n i e t i n z i j n : "Wat is sociologie"?- als die tussen het
onderling afhankelijk z i j n van mensen en het dwingen dat hun samen l e ven kenmerkt.
Dat de invloed van het onderling afhankelijk z i j n van mensen, ook op de
vormen waarin ze elkaar verstaan, Elias niet helemaal vreemd i s , kan
aan de hand van een enkele tekst minstens geïllustreerd worden. In z i j n
'Hofische Gesellschaft' s c h r i j f t h i j naar aanleiding van de roman
L'Astree van Honorée d'Urfé o.a. het volgende: "Die Astree zeigt von
bestimmten Seiten her den Zusammenhang zwischen dieser Distanzierung
(van het hof en het p l a t t e land M.K. ) und der erhöhten Bewusstheit, dem
Aufstieg zu einer neuen Stufe auf der Wandel treppe des Bewusstseins
recht d e u t l i c h " . Het gaat hier, zo leest men even verder, over een opklimmen: "zu der nächsthöheren Stufe der Bewusstheit, auf der man, wie
es sich hier andeutet, sich selbst in seiner Panzer (der zelfcontrole)
und die Natur diese Panzers, wie er sich auf der vorangehenden Stufe
b i l d e t , verstehen l e r n t . . . " : Die höfische Gesellschaft-Luchterhand.
Neuwied und B e r l i n , 1969, p. 370 en 371. Er kan hier n i e t verder worden
Ingegaan op de kwestie of, en zo j a , in hoeverre, Elias 'macht' en 'bewustheid' als complementaire aspecten van menselijk samen leven beschouwt. In z i j n werken l i g t de nadruk e x p l i c i e t vooral op de machtsprocessen die het samen leven van mensen u i t maken.
41) Geraadpleegd werd: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Joachim
R i t t e r (Herausg. ). Darmstadt, 1971, Deel I , s . v . , Bedeutung, (p. 757).
42) De Vries omschrijft 'betekenis van handelen' als volgt: mensen kunnen
elkaar i n of door middel van hun handelingen iets mededelen. Z i j kunnen
eikaars handelingen begrijpen -ze kunnen zich zelf er i n uitdrukken. De
Vries, 1979, p. 87.
43) Springorum, D., Spreken i n gesprekken. Een i n l e i d i n g in de struktuuranalyse van gesprekken. Overasselt, Nijmegen, 1979, p. 29; 84; 108.
In z i j n studie: Dialoogstructuur, een onderzoek naar structuuraspecten
van directiefdialogen komt Springorum uitvoerig terug op taalhandelingen als mededeling - acceptatie; aanbod - inwilliging/toezegging;
i n s t r u c t i e - u i t v o e r i n g , zoals vraag en antwoord, geformuleerd als
bijeenhorende paren. In deze studie speelt de hier benutte tweedeling:
symmetrische en assymetrische gesprekken geen rol meer. Zie: Springorum, D., Overasselt, 1981, p. 75 v.v.
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In zijn artikel over het probleem van de tijd in de sociologie verwijst
Bergmann voor een typisch sociologische benadering van het verschijnsel
wachten naar Weigerts' boek: Sociology of Everyday Life, New York, London, 1981, waarin de ongelijke verdeling van wachttijden o.a. wordt
aangewezen 1n het laten uitspreken van andere mensen, gedurende een gesprek. Eerder is er dan reeds gewezen op, 'dasz die Verteilung der
Wartezelt mit der Machtverteilung zusammenhängt'. Bergmann, W., Das
Problem der Zeit in der Soziologie. Ein Literaturüberblick zum Stand
der "zeitsoziologischen" Theorie und Forschung, in: Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie, 35 jrg., 1983, september, 3, p.
484.
44) Springorum, 1979, p. 29.
45) Elias stelt 'dat alle betrekkingen tussen mensen een 'perspectivistisch
karakter hebben''. De voornaamwoorden doen ons beseffen, 'dat alle mensen over wie wij in de derde persoon spreken, over zichzelf in de eerste persoon en over ons in de derde persoon spreken'. In verband met
wat later nog aan de orde gesteld zal worden, wordt er hier alvast opmerkzaam opgemaakt dat E H a s met het oog op het perspectiv!stische
karakter van de menselijke interdependentienetwerken wijst op de mogelijkheid om met woorden als structuur, systeem en functie de dynamiek
van het onderlinge afhankelijke doen en laten vanuit het zijperspectief
te verduidelijken. "... Het behoort tot de taken van de sociologie tenminste met de perspectieven van zowel de derde als de eerste persoon
rekening te houden. Elias, 1971, p. 139, 141 en 142.
46) Voor de hier geboden systematische beschrijving van het gesprek is gebruik gemaakt van: Wunderlich, D., Pragmatik. Sprechsituation und
Delxis. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. I,
1971, p. 177. Wolff, 1976, verwijst naar deze publicatie op p. 85.
47) Simmel, 1969, p. 90 merkt hierover het volgende op: 'Voordat er autobussen, treinen en trams 1n de 19e eeuw bestonden, waren de mensen in
het geheel niet in staat elkaar minuten, soms uren lang aan te kijken
zonder met elkaar te spreken'.
48) Bevers, A.M., Geometrie van de samenleving. Filosofie en sociologie in
het werk van Georg Simmel. Deventer, 1982, p. 86.
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Hoofdstuk II. Vanzelfsprekend doen en laten

Par. 1. Waar gaat het over als men over het vanzelfsprekende praat?
De concrete vormen waarin mensen onderling van elkaar afhankelijk zijn en
de betekenissen die er voor elkaar mee gegeven zijn, hebben een tegenwoordigheid, die lijkt op die van de lucht die wordt ingeademd. Door de manieren waarop ze samenleven, zijn mensen altijd en overal in hun doen en
laten voor elkaar aanwezig. Besef van deze onontkoombare feitelijkheid doet
samen leven soms ergerlijk zijn; bewustwording ervan kan voeren tot het
stellen van reeksen even eenvoudige als onbeantwoordbare vragen zoals bv.
waarom mensen hier zus en daar zo ontbijten. (1) In het voorafgaande hoofdstuk werd gewezen op een uitspraak van Thurlings, waarin hij het nadenken
over de samenleving gemarkeerd acht door het verloren gaan van de vanzelfsprekendheid van het leven. Wát een samenleving verliest wanneer haar leven
zijn vanzelfsprekendheid kwijt raakt, lijkt gezien de omstandigheid waaronder dit verlies optreedt niet eenvoudig te beantwoorden: zoeken naar wat
je kwijt bent is dit nooit. Berger en Berger, die evenals Thurlings in de
bedreigingen van het vanzelfsprekende, een bron van sociologie aanwijzen
doen hiervoor, eveneens een beroep op de geschiedenis, maar beschrijven
bovendien -onder verwijzing naar Schütz- het vanzelfsprekende zelf enigszins nader. (2) Dat mensen, én alleen én tezamen, de samenleving om hen
heen als vanzelfsprekend ervaren, houdt in, zeggen de beide Bergers, dat de
fundamentele structuren, waarbinnen de sociale ervaring plaats vindt als
schijnbaar natuurlijke en voor zichzelf sprekende levensomstandigheden worden beleefd. (3) Op welk niveau in dit verband over fundamenteel gesproken
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kan worden, 1s o.a. af te leiden u i t de voorbeelden die Dahrendorf geeft om
te laten zien hoe absurd het i s om naar het waarom te vragen van het vanzelfsprekende doen en laten i n een samenleving. (4) Hij besteedt aandacht
aan elkaar groeten door een hand te geven, het nemen van een t r e i n ergens
naar toe (en er ook aankomen) en het kopen van een auto. Waar we ons eigenlijk

over hebben te verwonderen is het f e i t dat er gebeurt wat we hebben

verwacht. Dahrendorf gaat tevens in op de vanzelfsprekendheden die bewerks t e l l i g e n , dat mensen op deze en geen andere wijze dingen doen of laten.
Als voorbeelden hiervoor gebruikt h i j het opstaan, zich aankleden, o n t b i j ten, naar het werk gaan en daar dan medemensen aantreffen, die zo'n eerste
uur van een gewone dag nauwelijks

iets

gedaan hebben, dat noemenswaard

heeft afgeweken van wat hun collega's deden, laat staan dat er iets oorspronkelijks

is

tot

stand gebracht.

Als

reden voor de absurditeit

van

waarom-vragen in d i t verband geeft Dahrendorf aan, dat het i n overeenstemming met de regels van de samenleving handelen zo vanzelfsprekend geworden
is:

'dasz wir es für uns selbst nie mehr i n Frage s t e l l e n . Wer sich die

Mühe macht, seine Phantasie auch nur für einen Moment aus der Routine der
alltäglichen Existenz zu befreien, wird alsbald erkennen, dasz hier jedes
Warum einen Abgrund von Problemen eröffnet".

(5) Het fundamentele l i j k t op

wat er aan de orde i s , wanneer wordt nagegaan wat gezondheid i s : als je er
aandacht aan moet gaan besteden i s er meestal al iets mis. Om er desalniettemin toch wijzer over te worden z i j n mensen zich - n i e t zonder succes- met
hun ziektes gaan bezighouden. Ook i n z i c h t in wat gewoon is en normaal kan
gewonnen worden via het oproepen en onderzoeken van wat het niet i s . Is dat
b i j het vanzelfsprekende ook zo? Om te beginnen l i j k t het raadzaam de eerder geciteerde opmerking van Robins (p. 14) ter harte te nemen en te beginnen met het raadplegen van het woordenboek en het geven van enige voorbeelden van zinnen, waarin dat vanzelfsprekende voorkomt. Op deze manier kan
ook de belangstelling voor de vraag naar wat vanzelfsprekend i s , zo nodig,
gewekt worden. Omdat het bijvoegelijk

naamwoord vanzelfsprekend is opge-

bouwd u i t het bijwoord 'vanzelf' en het tegenwoordig deelwoord 'sprekend'
kan het woordenboek via drie ingangen worden geraadpleegd. (6) Voor 'sprekend' als bijvoegelijk

naamwoord gebruikt, tegenwoordig deelwoord, worden

de volgende betekenissen aangegeven:
1. sterk uitkomen, zich levendig aftekenen; het wordt gezegd van kleuren,
vormen of eigenaardigheden;
2. aanspraak maken op; rechten doen gelden of toekennen.
'Vanzelf' betekent volgens het woordenboek:
1. u i t zichzelf, u i t eigen beweging, v r i j w i l l i g ;
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2. zonder verdere hulp of oorzaak van buiten af, zonder iemands toedoen,
volgens den natuurlijken loop van zaken, spontaan, zoo maar;
3. natuurlijk, vanzelfsprekend.
Over 'vanzelfsprekend' wordt in het woordenboek opgemerkt dat dit bijvoegelijke naamwoord is afgeleid van de uitdrukking: 'het spreekt vanzelf'. De
betekenis komt overeen met die van de genoemde uitdrukking en wordt als
volgt omschreven: 'Zoo, dat het niet uitdrukkelijk gezegd behoeft te worden', 'dat men niets anders kan verwachten'; 'voor de hand liggend'. Een
gebruiksvoorbeeld, stammend uit 1940, luidt: 'Ook in hun droefheid houden
deze verzen (van Clara Eggink) iets vanzelfsprekends en nog in hun weemoed
hebben zij een stelligen klank'. Dit bijvoegelijke naamwoord kan ook attributief gebruikt worden; daarvan wordt o.a. het volgende voorbeeld gegeven
(uit een tekst van de schaakspecialist Euwe): 'Het (is) een algemene en
vanzelfsprekende regel, dat men zijn stukken zooveel mogelijk bewegingsvrijheid moet verschaffen'. Een gebruiksvoorbeeld voor dit woord wordt in
het woordenboek ontleend aan een tekst van Vestdijk uit 1932: 'Een waarheid
... die, zoals dat vaak het geval is bij nadenken zijn vanzelfsprekendheid
verliest om problematisch te worden. Wát vanzelf spreekt, is er zoals het
er is en zo wordt het ook door mensen verstaan, als zichzelf hier en nu
zonder meer voldoende. Het woordenboek zegt ervan: 'Het spreekt vanzelf,
het behoeft niet uitdrukkelijk gezegd te worden, men kan of men kon niets
anders verwachten, het ligt zeer voor de hand'. Met datgene, wat uit het
woordenboek over wat vanzelfsprekend is, bij elkaar gebracht is, kan een
uitspraak zoals die van Thurlings (2) maar heel gedeeltelijk worden ingevuld. Duidelijk wordt wel, dat twijfels aangaande de voor de hand liggende
stelligheid van leven.mensen ertoe aanzet na te gaan denken over hun samenleving. Dat het hier niet zomaar over een onschuldig twijfelen gaat, blijkt
uit wat Dahrendorf heeft opgemerkt: vragen hieromtrent, omtrent wat vanzelfsprekend is, zijn bijna altijd absurd. Dat is zo, omdat het over zaken
gaat, waarover wijzelf ook nooit vragen stellen. Bij wat vanzelfsprekend is
zijn wij zelf partij. (5) Een voorbeeld van zoiets vanzelfsprekends zeggen
de beide Bergers is 'een regulering van de agressiviteit als een onderdeel
van het gewone weefsel van ons alledaagse leven'. Als over iets dergelijks,
over hoe we elkaar met, en hoe zonder geweld aanpakken, twijfels rijzen, is
het begrijpelijk dat er zowel 'over de omgang in het kleine wereldje van
het dagelijkse leven 'alsook over de samenhang in veel breder institutioneel verband, nagedacht moet worden. (7)
Om te voorkomen dat het zoeken naar wat vanzelfsprekend is, blijft steken
in de exegese van voorbeelden is op meer systematische wijze in een aantal
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sociologische handboeken nagegaan wat er over het vanzelfsprekende wordt
aangetroffen. (8)
Het vanzelfsprekende is van belang voor het onderkennen en verstaan van wat
er in een samenleving gebeurt. Keerzijde van de medaille is dat in een en
dezelfde samenleving uitdrukkelijk aanwezige alternatieve mogelijkheden
voor gedrag het vanzelfsprekende doen en laten negatief beïnvloeden. (9)
Het vanzelfsprekende is in samenlevingen aanwezig in veelal onbewuste verwachtingen omtrent datgene wat gewoon en alledaags is. Mensen maken zich
deze verwachtingen al heel jong eigen, maar leren niet er kritisch tegenover te staan. (10) Door in te gaan op het doen en laten zoals dat iedere
dag weer wordt tentoongespreid door mensen (die samenleven), is met name
door Alfred Schutz geschreven over het vanzelfsprekende. Veel van wat in de
onderzochte literatuur over dit thema te berde is gebracht, verwijst direct
of langs een omweg naar deze auteur. (11) In de lijn van wat hij heeft geschreven wordt het mogelijk geacht om vanuit het alledaagse en voor de
hand liggende doen en laten van samenlevende mensen een beschrijving te
wagen van de vanzelfsprekende levenswereld. Wát zo, door deze mensen, onder
woorden wordt gebracht als vanzelfsprekend, houden zij voor waar en wordt
door hen als werkelijk opgevat. Ze verwachten dát en niets anders en stellen er derhalve ook geen vragen bij. Mensen vinden het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat hun medemensen in de gewone dagelijkse omgang intelligent
zijn zoals zijzelf: zij verwachten dat van alles zonder verdere navraag
wordt begrepen en aangenomen: "taken for granted". (12) Wat met het aannemen van zo'π doodgewone alledaagse houding door samenlevende mensen be
werkstelligd wordt, kan nader worden ontvouwd. Wat er in de wereld te koop
is, kan door iedereen worden gekend: dat wil zeggen, iedereen weet het of,
zou het kunnen weten. In hun samenleven gaan mensen hiervan uit. Anderzijds
weten mensen eveneens dat ieder mens, wat hij ziet, hoort, voelt en weet,
als geen ander hoort, voelt of weet. Hiervoor zijn minstens twee redenen
aan te voeren. Elk mens neemt een eigen, van ieder andere mens te onder
scheiden standpunt in ten opzichte van wat dan ook, en derhalve doet ieder
een te onderscheiden waarnemingen, waardoor het mogelijk is dat de een soms
dingen ziet of hoort, die anderen niet (kunnen) zien of horen. Bovendien
heeft iedere mens een eigen 'histoire personelle' en dat feit brengt met
zich mee dat er steeds andere oogmerken en onderscheiden verwijzingsvelden
een rol spelen In wat er maatschappelijk gebeurt. De weg tot elkaar gaan
mensen, en kunnen ze ook gaan, omdat ze vinden, dat hun plaatsen onderling
uitwisselbaar zijn, zonder dat, wat nu hier is en wat nu daar, zal veran
deren, wanneer er daar en hier andere mensen komen. Maar hiermede is niet
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alles gezegd. Mensen zijn tevens bereikbaar voor elkaar, omdat ze er bovendien vanuit gaan, dat ze in eikaars schoenen kunnen gaan staan. Ze kunnen
het een en het ander op overeenkomende wijzen zien en ervaren tot hen het
tegendeel b l i j k t .

(13) Bij het gewone doen of laten van mensen speelt met

andere woorden een pragmatische vooronderstelling een rol. Deze vooronderstelling

luidt

dat w i j ,

medemensen, de dingen en hun respectievelijke

eigenaardigheden op een identieke manier onderkennen en van betekenissen
voorzien. Identiek staat hier dan op z'n minst voor: voldoende hetzelfde
voor het gebruik van alle dag. Deze onderlinge uitwisselbaarheid van standpunten en dit onderling overeenkomen van referentiekaders is vanzelfsprekend, niet alleen voor jou en mij, maar voor ieder die er bij hoort, dat
wil zeggen voor iedereen, die zich, zoals wijzelf, beweegt binnen de grenzen van het vanzelfsprekende erbij horen, op overeenkomende wijzen tegen de
zaken aankijkt en zich op dezelfde manier gedraagt, bijvoorbeeld wat het
gebruik van de ruimte tussen mensen aangaat. (14) Bij wat vanzelfsprekend
is kan men zich met een beroep op het posthume werk van Schutz, het volgende voorstellen: Vanzelfsprekend 1s:
1. dat andere mensen lichamen hebben,
2. dat ze zich daarvan bewust zijn zoals ikzelf,
3. dat mijn en hun wereld met dezelfde dingen zijn

gevuld en dat deze

dingen fundamenteel dezelfde betelcenis hebben,
4. dat ik betrekkingen met hen kan aanknopen en z i j met mij,
5. dat ik me voor hen begrijpelijk kan maken en omgekeerd,
6. dat een gestratificeerde sociale en culturele wereld historisch voorgegeven is als een referentiekader voor mij en de anderen op een vanzelfsprekende wijze, zoals dat bij de natuur het geval i s ,
7. dat de situatie waarin ik mij bevind maar zeer gedeeltelijk door mijzelf
is gemaakt. (15)
Afgaande op het doen en laten van mensen kan worden verondersteld dat ze
een allemans kennis met elkaar delen, die niet alleen van betekenis is door
de definities van de situaties van iedereen afzonderlijk. De samenhang, die
in deze kennis als voorhanden verbindingen wordt aangeboden is typisch voor
de samenleving, waarin ze van pas komt ook in die zin dat ze er een algemeen karakter van weergeeft. Mensen zijn het er in het algemeen met elkaar
over eens waarom de dingen gaan, zoals ze gaan en wel, omdat ze gaan zoals
ze z i j n , dat wil zeggen omdat het de dingen zijn zoals men ze uit ervaringen, in de betreffende samenleving heeft leren kennen. (16) Het aldus
vanzelfsprekend voor H e f nemen van eikaars doen en laten en van het dagelijkse leven als facetten van eenzelfde en met elkaar gedeelde wereld kan
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als naïef verschijnen, wanneer, wederom op grond van ervaringen, de fragiHteit van wat vanzelfsprekend is en voor waar, werkelijk en juist is gehouden, aan het daglicht treedt. Soms zijn het biografische gebeurtenissen
die alles op losse schroeven zetten, dat tot voor kort geheel en al vanzelfsprekend aanvaard werd. Een plotselinge invaliditeit kan hier als voorbeeld dienen, maar ook de ervaring van een gelovig mens, die na een algehele narcose vanwege een operatie na het wakker worden moest constateren,
dat zijn voordien vaste geloven in een hiernamaals weg was en ook weg
bleef. Soms ook zijn het revoluties of oorlogen die de vanzelfsprekend aanvaardeX fundamenten van een samenleving doen scheuren; vaak ook ontstaan de
onzekerheden omdat men geconfronteerd wordt met andere zeden en gewoonten:
deze brengen ongekende, en, derhalve, nieuwe mogelijkheden onder de aandacht en dwingen, onder bepaalde omstandigheden tot vergelijken. Aan de
aspecten die tot nu toe naar voren zijn gebracht om de belangstelling in de
vraag naar wat het vanzelfsprekende is te wekken, kan er nog één worden
toegevoegd. Er 1s met name door Garfinkel aandacht voor gevraagd. (18) De
elementen waaruit het Fundament van een samenleving -minstens gedeeltenjkis opgetrokken bestaan uit 'stilzwijgende overeenkomsten, die hoe belangrijk ook als basis voor al het andere, toch broos zijn en vrij gemakkelijk
te ontduiken. De culturele basis, kortom, is precair en de zekerheid ervan
berust gedeeltelijk juist op haar onzichtbaarheid en vanzelfsprekendheid.
(19) Deze stilzwijgende, dat wil zeggen onuitgesproken maar dikwijls ook
onuitspreekbare afspraken, gaan over doodgewone en ook banale zaken en zorgen er voor dat men van elkaar weet, wát men weet. Het zijn dergelijke
onuitgesproken en stilzwijgende regels voor samenleven die 'het werkelijk
belangrijke deel van de sociale wereld' uitmaken. Hoewel haast onzichtbaar,
zijn ze zo vertrouwd dat ze tevens een vanzelfsprekende en onopgemerkte wereld vormen. Over de aard van deze regels wordt in het algemeen gezegd dat
ze opgevat moeten worden als conventies, dat wil zeggen, als spelregels
voor het maatschappelijke. Het zijn basisregels, maar zonder intrinsieke
waarde; ze zijn willekeurig, en wezenlijk voor de voortgang van de routine.
Hoewel basisregels, vormen ze tevens bij wijze van spreken, de achilleshiel
van de dagelijkse samenleving, aangezien dit samenleven uitermate kwetsbaar
is voor verstoringen door het schenden van onuitgesproken uitgangspunten.
(20)
De vraag naar wat het vanzelfsprekende kan zijn, behoeft niet alleen te
voeren door teksten waarin hierover uitdrukkelijk wordt gerept. Zo merkt
Schutz, wanneer hij het over vanzelfsprekende kennis heeft die (samenleven-
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de) mensen met elkaar delen, op, dat dit soort kennen aan de oorsprong ligt
van vele handelingsvoorschriften, die mensen ter beschikking hebben om
klaar te komen met allerlei typische situaties en ook aan die van de folkways en aan wat Weber het traditionele handelen heeft genoemd. Op zijn
beurt wijst ook Goulder in de bespreking van het werk van Garfinkel op
volksgewoontes (folkways) die volgens een oud begripsmatig onderscheid een
aparte plaats verdienen naast de mores, c.q. zeden. (21) Ter afronding van
deze korte verkenning zal nog een ogenblik bij deze begrippen worden stilgestaan. Om te beginnen kan hier, opnieuw, worden aangesloten bij de gedachten, die Claessens omtrent het leven in een oergroep heeft ontwikkeld.
Wat mensen direct op de huid zit, prikkelt en motiveert direct en er hebben
vele generaties mensen samen geleefd, alvorens ze leerden er aan gewoon te
worden minder op stel en sprong te reageren op wat dan ook, en ook op elkaar en hun onderling afhankelijk zijn. (22) Mensen hebben geleerd te wachten, bijvoorbeeld bij het jagen; ze leerden ook afwachten, vanaf het moment
dat ze planten om te oogsten en ze leerden verwachten door tezamen met
medemensen afhankelijk te zijn van elkaar en om te gaan met dieren rond het
erf. Folkways zijn de gewoontes die geleerd zijn en die we er op nahouden.
We doen de dingen zó en niet anders, omdat het nu eenmaal zo gebruikelijk
is of, omdat we het nu eenmaal zo geleerd hebben. (23) Folkways slaan op
hoe de dingen door mensen van een samenleving steeds weer en overal op eenzelfde wijze worden gedaan. Cuter, die in zijn omschrijving 'taken for
granted' bezigt, geeft als voorbeeld, dat in stedelijke woonbuurten voor de
burgerij Maandag als wasdag geldt. (24) Hobbs en Blank noemen als gebieden
van het dagelijkse bestel waarin folkways uitmaken hoe het er eigenlijk aan
toegaat: de omgangsvormen, het kleden, het taalgebruik, eten en vele andere
routinehandelingen die gebruikelijk geworden zijn. Als algemeen geldende,
concrete, voorbeelden uit het amerikaanse leven geven ze aan: drie keer
eten per dag, elkaar een hand geven, in de rij gaan staan, op tijd komen op
afspraken en het vieren van je verjaardag. Ook 1n kleinere groepen dan hele
samenlevingen worden dergelijke eigen manieren van doen en laten ontwikkeld. (25) Kiss benadrukt daarnaast, dat folkways zich uitstrekken over
alle gebieden van het leven. Er bestaat een specifieke, als correct beschouwde manier van doen om te jagen, om een partner te kiezen, om ziekten
te behandelen, om gastvrij te zijn, om met vreemden om te gaan, om eerbied
te betuigen e.d. (26) Ook mensen, die samen iets speciaals doen, ontwikkelen specifieke manieren van doen, die ze in stand houden. Dat vindt men
met name in de expressieve en technische sfeer van het menselijk handelen.
Het gaat hier dan bijvoorbeeld over omgangsvormen onder vakgenoten en over
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ambachtelijke gebruiken. (27) Folkways worden ook aangewezen op het vlak
van denken en kennen. Ze gaan dan over denkwijzen die vanzelfsprekend zijn
en algemeen aanvaard, zonder dat er daarbij sprake is van een strikt afdwingen. (28) Over de herkomst van de folkways staat weinig vast, maar dat
Is er mogelijk j u i s t kenmerkend voor, Inzoverre deze manieren van doen en
laten van generatie op generatie zijn overgegaan en bovendien door de betreffende lieden van samenlevingen of groepen min of meer onbewust zijn
overgenomen en gevolgd. Wel kan gezegd worden dat ze door de traditie geheiligd worden en ook als zodanig zonder meer voor de hand liggend zijn om
al het gewone en alledaagse steeds weer opnieuw te doen. (29) De leden van
een samenleving of een groep dwingen de gedragswijzen, die met folkways
worden aangeven, niet af met straffen of andere uitdrukkelijke sankties en
ze worden er zelf
stuurt elkaar bij

ook niet toe gedwongen vla dergelijke middelen. Men
door afwijkende gedragingen belachelijk

te maken, er

onder elkaar afkeurend over te praten, door te sneeren en mensen, die het
beter weten en het anders doen op hun nummer te zetten, of over hen te roddelen. Hen houdt elkaar in de gaten en men houdt elkaar met informele middelen in het gareel: (30) eventueel bevestigt men het isolement waar iemand
zich door afwijkend gedrag in iranoeuvreert. Zoals er eigenlijk nauwelijks
sprake 1s van negatieve sankties wanneer het de hier met folkways aangeduide manieren van doen en laten gaat, zo ook ontbreken expliciete uitspraken over beloningen voor het je gedragen zoals het te doen gebruikelijk Is.
Mensen, die gewoon doen, worden 'als een normaal medelid beschouwd' en derhalve ook gewoon behandeld: ze horen erbij en dat is meer dan genoeg beloning. (31)
Wat vanzelfsprekend is kan, een suggestie van Schutz volgende, behalve met
folkways ook begripsmatig In verband gebracht worden met wat Weber als traditioneel handelen beschrijft in zijn grondbegrippen. Traditioneel wordt in
deze tekst door Weber omschreven met: 'durch elngelebte Gewohnheit'. (32)
Wat hier benadrukt wordt, is datgene, wat mensen gewoon meekrijgen met hun
opvoeding. Lemmen geeft de bedoeling van Webers tekst als volgt weer: 'het
traditionele

handelen, dat krachtens

ringsproces vanzelfsprekend verloopt'.

verinnerlijking

via het socialise-

(33) Concreet, vindt Weber, is dat

dikwijls niet meer dan een domweg reageren op vanouds bekende prikkels.
Zulk doen en laten verloopt volgens een patroon, dat nu eenmaal sleur geworden i s ; veel van het dagelijkse leven valt onder dit soort handelen.
(34).
Het gegeven, dat mensen hun manieren van doen en laten aan elkaar overdragen in de loop van de t i j d benut Weber eveneens wanneer hij in zijn
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Grondbegrippen komt te spreken over gebruik, zede, mode en conventie. Voor
het begrip gebruik acht hij van belang, dat het gaat over regelmatig voorkomend sociaal handelen. Berust de feitelijk gevolgde praktijk van een gebruik op een lange gewenning, dan Is er sprake van een zede. Is het voor
een gebruik kenmerkend dat het doen en laten er door gericht wordt op wat
nieuw is, dan stelt Weber voor over mode te spreken. Mode en zede zijn zo
gebruiken met tegenovergestelde oriëntaties in de tijd. Een conventie, tenslotte, lijkt op de mode, maar stoelt tevens 'op uit standsgevoel berustende overwegingen van prestige' (167). Informatief in dit verband is nog
de volgende beschrijving door Weber van wat een zede is: '... een niet
uiterlijk gewaarborgde regel, waaraan iemand zich vrijwillig houdt (al gebeurt dat gedachteloos, of uit gemakzucht of om welke reden dan ook) en
die, naar hij mag verwachten op dezelfde gronden waarschijnlijk ook door de
mensen uit zijn kring zal worden nageleefd'. (35) Hoewel hierover in de tot
nu toe behandelde literatuur niet verder is uitgeweid, wordt nog een enkele
opmerking toegevoegd aan wat zeden, of ook wel, mores of moeurs wordt genoemd. Nog vóór Durkheim (36) schreef over collectieve gevoelens, voorstellingen en Idealen had reeds een andere Franse auteur, namelijk Alexis de
Tocquevilles, zich bezig gehouden met 'de wetten, moeurs en ideeën, die het
gedrag van naties regelen ...'. De Tocquevilles brengt deze moeurs via de
Latijnse mores in verband met 'manieren, gewoonten, handelwijzen, gebruiken, regels of voorschriften', die karakteristiek zijn voor een bepaalde
samenleving. Haar ook duidt Tocquevilles er gedragspatronen mee aan, die
door de mensen als voorbeelden worden gebruikt bij hun doen en laten. Van
deze moeurs, die volgens Buiks en Kwant met het woord instititles kunnen
worden aangeduid, wordt gezegd, dat ze afhankelijk zijn van sociaal historische voorwaarden en tevens de mensen, die het aangaat, inspireren om
hun doen en laten op een bepaalde wijze vorm te geven. (37) Met het oog op
het karakter van het vanzelfsprekende, dat hier in het middelpunt van de
belangstelling staat, is het de moeite waard op te merken dat De Tocquevilles met name aandacht heeft geschonken aan het probleemloze karakter dat
het realiseren van dergelijk doen en laten, kenmerkt. Zo schrijft hij over
het onderdeel van de moeurs dat hij croyances noemt, of opinions communes,
'dat er geen samenleving mogelijk is zonder een stelsel van opinies, die de
mensen in vertrouwen aanvaarden zonder ze ter discussie te stellen'. (38)
Ofschoon vanzelfsprekend niet als een gebruikelijke wetenschappelijke term
kan worden aangemerkt en er over het begrip betrekkelijk weinig en veelal
slechts incidenteel is geschreven, -als men er naslagwerken en handboeken
op naleest-, kan uit wat er wel over is opgemerkt het volgende bijeen wor-
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den gezet. Met verschillende namen aangeduid wordt er in de sociologie aandacht besteed aan het verschijnsel dat mensen hun doen en laten, dat op
honderd en één manieren gedaan kan worden, in concrete samenlevingsverbanden, ongedwongen, op één bepaalde wijze uitvoeren, dat men het ook zo van
elkaar verwacht, en dat (mogelijke) alternatieven 1n gegeven situaties geen
rol spelen. Uit de gebruikte literatuur kan worden opgemaakt dat het hier
gaat om een eigenaardigheid van menselijk doen en laten, die basaal genoemd
kan worden, dat wil zeggen iedere vorm van menselijk samenleven kan betreffen. Bovendien gaat het over een eigenschap, die vooral met het doodgewone
en alledaagse doen en laten van samenlevende mensen wordt geïllustreerd.
Wat vanzelf sprekend is, wordt met het aanleren van concrete gedragingen
mee overgedragen en omvat al het gewone van elke dag op zo'n manier, dat
iedere vraag naar waarom dit zus, of dat zo gebeurt, in beginsel in de kiem
wordt gesmoord, omdat er geen beginnen aan is om te antwoorden. Moeders en
vaders met kleine kinderen weten daar alles van.
Par. 2. Het begrip vanzelfsprekendheid
Wat precies het vanzelfsprekende uitmaakt in het omgaan van onderling afhankelijke mensen met elkaar valt niet zonder meer aan te wijzen of waar te
nemen. Wat vanzelf spreekt, is niet aanwezig zoals een appel of een huis er
zijn. Een appel, die ergens ligt, hoeft als appel, op geen enkele wijze
naar mensen te verwijzen. Een huls dat uit een droogvallend meer oprijst,
doet dat wel, maar staat daar in het water zonder dat er mensen zijn die
het nu nog overeind houden. Wat vanzelf spreekt is onmiddellijker dan een
huis aan het bestaan van mensen gebonden. Zonder concrete mensen, die samen
leven, kan het vanzelfsprekende er niet zijn, zoals dat bij gebouwen of
monumenten wel het geval is. De binding van het vanzelfsprekende aan het
doen en laten van onderling afhankelijke mensen is anders en ingewikkelder
dan de band tussen een verlaten huis en zijn bouwers en bewoners. Het vanzelfsprekende is meer dan alleen Iets dat de resultaten van menselijk doen
en laten kenmerkt. Het is minstens ook een eigenaardigheid van het doen en
laten zelf. Om juist te kunnen worden waargenomen moet ervoor eerst en
vooral gekeken worden naar het doen en laten zelf, en daarna pas naar de
resultaten, zoals bv. geschreven teksten of gebouwen, waarvan kan worden
afgelezen, wat mensen er al bouwend en verbouwend ten aanzien van de ordeningen van hun leefruimten in hebben vastgelegd. (39)
In de Nederlandse taal, wordt dat, wat vanzelf spreekt, beschouwd als een
eigenschap: de eigenschap namelijk van vanzelfsprekend te zijn. Het woor-
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denboek Illustreert deze betekenis, zoals in de eerste paragraaf is geschreven, met het citaat van Vestdijk over de waarheid, die zijn vanzelfsprekendheid verliest. In deze studie gaat het niet over de waarheid, maar
over het doen en laten van mensen, dat niet problematisch is, omdat het
vanzelfsprekend is. Dat wil zeggen, dat het over mensen gaat, die elkaar
zonder problemen, zonder vragen, kortom, zonder meer, begrijpen. Alleen met
dat, wát vanzelfsprekend is, voelen zij elkaar aan, weten zij van elkaar
wat er aan de hand Is en verstaan ze elkaar in wat ze doen en laten. (40)
Wat in een concrete situatie vanzelfsprekend is geeft op geen enkele wijze
aanleiding tot twijfelen, aarzelen of het stellen van vragen. Door de mensen voor wie dit het geval is, zal het, wanneer ze daar behoefte aan hebben, omschreven worden met woorden als: gewoon en normaal. Het vanzelfsprekende in een concrete omstandigheid laat mensen direct voelen, zien en horen wat ze verwachten, dat het geval zal zijn. Aangaande dit element van
verwachten in wat vanzelf spreekt, kan nog het volgende worden gezegd. Door
te verwachten lopen mensen op komende gebeurtenissen vooruit en daarmee op
hun eigen, onderling afhankelijke doen en laten van na nu. Het ontstaan van
wat vanzelfsprekend is, kan als een resultaat van het ontwikkelen van verwachtingen aangaande onderling doen en laten, worden voorgesteld. Voor de
hand liggend zijn hier gedragingen die nodig zijn op grond van direct biologische behoeften. Deze keren lijimers regelmatig terug en moeten telkens
weer opnieuw beantwoord worden ofwel door ze direct te bevredigen dan wel
door de bevrediging ervan uit te stellen. Dit omgaan met steeds terugkerende behoeften aan iets, geeft aanleiding tot herhaald gedrag. Deze herhalingen van iets dat op een bepaalde manier is gedaan, maken, wanneer een
volgende gelegenheid zich voordoet, het wachten op en het verwachten van de
terugkeer van de behoefte en van de reactie erop mogelijk. (41) Herhalingen
brengen met zich mee dat mensen aan eikaars manieren van doen en laten wennen. Hetgeen, waaraan men gezamenlijk went, wordt gewoon en geldt voor allen. Mensen komen er zo langzaam aan toe het afhankelijk zijn van hun natuur door middel van onderling herkenbare en telkens herhaalde beantwoordingspatronen gezamenlijk de baas te worden. Veel van wat zo telkens weer
plaats vindt in de loop van de tijd, zal overeen gaan komen met wat mensen
er concreet van hebben leren verwachten. Levend met zo'n naar tijd en
plaats vastgelegd patroon bieden mensen voor hun medemensen t.a.v. precies
deze steeds weerkerende gedragingen een houvast. Zo zijn er in onze maatschappij mensen op wie je de klok gelijk kunt zetten, hetgeen naar de biografen willen voor de filosoof Kant zelfs letterlijk van toepassing is geweest. (42)
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Wat zo volgens de verwachtingen van wie dan ook in een samenleving telkens
weer gebeurt, vindt vanzelfsprekend plaats. (43) Ook wanneer er geen biologische noodzakelijkheden In het spel zijn, worden gewenningen en gebruiken
gepaard aan verwachtingen van medemensen; ze gaan deel uitmaken van de
vaste routine van een gezin, een groep of een school. Is dat eenmaal het
geval, dan zal het doorbréken van een dergelijke gewone manier van doen
niet onopgemerkt voorbijgaan. Het geeft aanleiding tot angst, onrust, wrevel of gepraat en op z'n minst wordt het gevoeld, gehoord of gezien. Gewoonten en verwachtingen brengen maatschappelijk stabiliteit mee. Ze st1loileren een manier van samen leven waar mensen elkaar aan gaan houden; ze
gaan rekening houden met wat verwacht mag worden, ook als het niet gaat om
iets wat biologisch nodig is. Wat verwacht wordt, wordt op den duur gewoon
voor het dagelijkse doen en laten en dat wat gewoon Is, wordt gewoonte of
een gebruik; deze gelden in de regel als (ongeschreven) regels. Wat zich op
den duur ten aanzien van doen en laten zo ontwikkelt aan saamhorigheid omvat verzamelingen van gewenningen en gewoonten. Hiermee wordt het onderlinge verkeer tussen mensen gekanaliseerd en krijgt het een vanzelfsprekend
verloop. (44) Zoals al werd opgemerkt kan hierbij goed gedacht worden aan
de manier waarop mensen zich bedienen van taal. Een vlotweg door A tegen В
geuite zin is bijvoorbeeld op het moment dat hij A over de lippen komt al
reeds een ingewikkeld resultaat van allerlei combinatie- en regeltechniek.
В hoort de zin die A tegen hem zegt. Wederom wordt er een ingewikkeld
regel- en combinatie-instrumentarium in werking gezet dat als resultaat
oplevert dat В de zin van A verstaat. В reageert direct, ofwel door een
antwoord onder woorden te brengen, dan wel door iets speciaals te doen of
te laten. Zo wisselen mensen onderling woorden en zinnen, gestes en gebaren
aan elkaar uit en verstaan ze elkaar. Wanneer hier, bij wijze van illustra
tie, gedacht wordt aan voor de hand liggende situaties als het kopen van
levensmiddelen, of het halen van een paar schroefjes bij de fietsenmaker,
de gesprekken aan tafel in een gezin met schoolgaande kinderen, het doorge
ven van telefonische boodschappen of van radioberichten of de communicatie
die er plaats vindt op het spreekuur van een hulpverlener, dan voegt zich
bij de veronderstelling dat mensen elkaar verstaan, een tweede, die aan
geeft dat dit tevens dikwijls slechts gedeeltelijk het geval zal zijn. Dat
mensen elkaar in het dagelijkse verkeer verstaan is duidelijk wanneer
iemand drie kilo appels vraagt en ook drie kilo appels ontvangt. Maar wan
neer iemand om bellefleuren vraagt en naar de kisten met appels wijst en
goudrenetten krijgt is het misverstaan duidelijk, als men het verschil kan
zien tussen bellefleuren en goudrenetten. Is dit laatste het geval, dan kan
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zo'n misverstand onmiddellijk ongedaan genaakt worden. Vraagt Iemand drie
kilo en krijgt hij er maar twee, dan moet er én ervaring en een weegschaal
aan te pas komen om het misverstaan aan het licht te brengen en voor beide
partijen direct constateerbaar te maken. In zo'n situatie is het niet direct duidelijk of men elkaar verstaat of niet. Bovendien is het realistisch
rekening te houden met oneerlijke bedoelingen ofwel van verkoper, danwei
van kopers. Het verstaan worden kan dus, soms, gecontroleerd worden en wel
wanneer de partner in de interactie als antwoord op zeggen of vragen doet
of geeft wat er gezegd of gevraagd werd. Dergelijke met de situaties zelf
gegeven mogelijkheden tot controle op het wel of niet verstaan worden zijn
er niet altijd noch overal. Met name wanneer mensen praten over dingen die
niet bestaan, is het verstaan van wat er gezegd wordt niet te controleren,
zeker niet op de wijze waarop dat bijvoorbeeld (soms) mogelijk is in verkoopsituaties. Voorzover mensen praten over dingen die niet bestaan, -"het
groene behang dat jij in je hoofd hebt",- is aan het verstaan van wat er
gezegd wordt niet makkelijk iets in de weg te leggen. Evenmin is misverstaan echter eenvoudig te controleren en in het algemeen wordt dit ook niet
verwacht. Mensen spreken over niet bestaande dingen op de manier waarop ze
over wel (buitentallg) bestaande dingen praten. Uit hun spreken kun je dus
niet opmaken of ze het over iets hebben dat ze alleen maar denken of bedenken, dan wel dat het over iets gaat dat bestaat, ook buiten de taal om,
waarmee ze er over spreken. (45) Wát mensen zeggen, hangt samen met wat ze
denken en met wat ze willen. Wat ze denken en willen verwijst (mede) naar
hoe ze er over denken en hoe, wat mensen willen, in hen aanwezig is. Maar
dit is slechts één kant van de zaak. Op grond van experimenten kan bovendien worden aangenomen, dat, ook wanneer mensen spreken over wat ze zien,
er gebieden aanwijsbaar zijn, waarbinnen de overeenkomst tussen wat gezien
én als zodanig onder woorden gebracht wordt, niet vast staat. Soms praten
mensen over iets, dat ze onmogelijk gezien kunnen hebben, alsof ze het wel
hebben gezien. Bekend in dit verband zijn de proeven van Sherif, waarin men
vla aanwijzingen van proefpersonen komt tot het meten van waargenomen bewegingen, waarvan vast staat dat zij er niet zijn. (46) Ondanks deze theoretische problemen en ondanks het bestaan van zoiets merkwaardigs als een
autokinetisch effect, praten mensen niet alleen met elkaar, maar wekken ze
bovendien de indruk dat ze elkaar verstaan, ook wanneer het niet meer over
appels gaat, die ze elkaar met een vinger kunnen aanwijzen.
Voor dit resultaat van het gezamenlijk met elkaar spreken -bv. over de
dankbaarheid ten opzichte van voorouders of over de waarheid van een politieke uitspraak of de bewering dat iemand anders (bv. een autoriteit) dit
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of dat ook vindt, - l i j k t de urgentie ora elkaar j u i s t te verstaan (geen b e l lefleuren maar goudrenetten, naast geen eigen belang b i j , maar zorg voor
andere mensen of, de wetenschap) i n concreto minder dringend. De mensen,
die zo met elkaar praten, hebben slechts woorden om de betekenissen, waarover het gaat, voor elkaar verstaanbaar te doen z i j n . Waarneembare f e i t e n ,
die eenvoudig te constateren z i j n en dan makkelijker als argumenten dienst
kunnen doen, ontbreken i n deze omstandigheden. Het verstaan van eikaars
'doen en laten' l i j k t , wat d i t punt aangaat, niet te verschillen van wat
bij

het spreken over n i e t concreet bestaande dingen ten aanzien van het

elkaar verstaan voor mensen gewoon i s .
Ook wanneer mensen tezamen doen en l a t e n , realiseren ze betekenisvolle vormen van gedrag. Mensen denken niet alleen maar, wanneer ze met elkaar spreken en menen dat ze elkaar verstaan, als ze het bijvoorbeeld over een niet
bestaand groen behangetje hebben. Denken en begrijpen doen ze ook wanneer
ze, onderling afhankelijk, hun doen en laten verwerkelijken. Tezamen 'bekleden' ze situaties door wat ze doen met betekenissen. Niet alleen beschouwen ze menselijke lichamen als medemensen en bewegingen als handelingen, (47) maar ze lezen u i t hetgeen er gedaan wordt ook bedoelingen en
zien er verwachtingen verwerkelijkt worden en verstaan elkaar. Dit is t e l kens het geval, zolang er geen aanleidingen voorkomen die aan het gezamenlijk opgaan i n een s i t u a t i e afbreuk doen. Blijven dergelijke haperingen
u i t en verloopt het contact tussen mensen vanzelfsprekend, dan l i j k t daarmee het elkaar verstaan afdoende en gezien de s i t u a t i e voldoende gerealiseerd te z i j n . Wat vanzelfsprekend i s , l i g t a l t i j d verankerd in wat maatschappelijk en concreet het geval i s . Dat is zo, wanneer mensen met elkaar
spreken, maar het is eveneens het geval in situaties waar niet zulke specifieke woorden voor bestaan, en waar het verlenen en verstaan van betekenissen i n doen en laten zonder meer wordt verondersteld. Bedoelingen en
verwachtingen worden heel

vanzelfsprekend

van betekenis, wanneer mensen

met behulp van 'tezamen zorgen voor huls en t u i n ' ,

'winkelen', 'werken',

'wandelen' of 'op vakantie z i j n ' , vormen van saamhorigheid verwerkelijken
als specifieke betekenissen van hun doen en laten. Hoe een vanzelfsprekend
verloop vorra k r i j g t , kan op meerdere wijzen benaderd worden. Hier zal gepoogd worden het eerst concreet aan te wijzen. Daarna zal er aan de hand
van wat Levelt s c h r i j f t over de ongemarkeerde wijze van l i n e a r i s e r i n g , op
een algemenere manier op worden doorgegaan. Een vanzelfsprekend verloop is
er wanneer mensen zich om elkaar aan te duiden gebruik maken van persoonl i j k e voornaamwoorden. In Nederland spreken mensen elkaar niet
onwillekeurig aan met ' u ' of ' j i j ' .
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volstrekt

Er z i j n in de loop van de t i j d hierom-

t r e n t , gewoontes ontstaan op grond waarvan men zich in d i t land, 'gewoon
zo' t o t elkaar wendt. Is het gekozen woordgebruik In overeenstemming met
wat wordt verwacht, dan k r i j g t het geen enkele aparte aandacht en verdwijnt
het geheel achter datgene, wat mensen aan elkaar v e r t e l l e n . Zulk taalgedrag
wordt wel aangeduid als 'ongemarkeerd'. Het is echter niet s t r i k t noodzak e l i j k om je te houden aan wat er wordt verwacht. Mensen die boos z i j n of
w i l l e n opvallen, hanteren eveneens wat gewoon i s , maar benutten d i t bv.
door zich er niet aan te houden en zó, iets opvallend te verstaan te geven.
Dergelijk

taalgedrag wordt 'gemarkeerd' genoemd. Hoe zo'n vanzelfsprekend

verloop van doen en laten abstract gedacht kan worden, is een vraag, die
enigszins kan worden beantwoord aan de hand van wat Levelt s c h r i j f t over de
ongemarkeerde wijze van l i n e a r i s e r i n g . Een dergelijke ook wel als natuurl i j k aangeduide volgorde van de kennisstructuur b i j een spreker en l u i s t e raar, kan aansluiten b i j de manier waarop in onze samenleving mensen i n gewikkelde gebeurtenissen onthouden. Deze worden:

'bij

voorkeur zó ont-

houden, dat opvolgende gebeurtenissen directer met elkaar worden geassocieerd dan niet-opvolgende gebeurtenissen'. (48) Zo'n natuurlijke volgorde
i s ook in het spel, wanneer een spreker iemand, die naar hem l u i s t e r t ergens toe w i l bewegen. 'Door de ongemarkeerde volgorde te gebruiken kan de
spreker zeker stellen dat de hoorder zulke algemene kennis (bv. dat oorzaken voorafgaan aan gevolgen) correct zal toepassen en de beoogde gevolgtrekking zal maken'. Wat voor een bepaald onderwerp van gesprek de natuurl i j k e volgorde i s , v a l t moeilijk te zeggen. Levelt volstaat met het geven
van een algemene observatie: 'wanneer de te formuleren kennisstructuur z e l f
l i n e a i r geordend i s dan i s de ongemarkeerde of natuurlijke manier om die
u i t te drukken het aflopen van die ordening. Voor niet-simultane gebeurtenisstructuren komt de ongemarkeerde l i n e a r i s e r i n g overeen met de temporele
volgorde van de gebeurtenissen. Voor l i n e a i r e r u i m t e l i j k e structuren geldt
dat de spatiele connect!vi t e i t moet worden gevolgd'. (48) En het gebruik
van voornaamwoorden, maar ook de uiteenzetting over linearisering sluiten
ten aanzien van het vanzelfsprekend verloop van doen en laten i n ,

dat

'gemarkeerd of ongemarkeerd geen eigenschap is van (taal (gedragsvormen op
zich, maar van hun gebruik in (een) s i t u a t i e ' .
onderscheiden

tussen

elementaire,

(49) Tot nu toe is er zo

levensnoodzakelijke

activiteiten,

die

mensen ten toon spreiden op basis van hun natuur in welke culturele context
dan ook, en doen en laten, waaronder spreken en schrijven, dat al naar gelang de culturele omgeving qua vormgeving onderling verschilt omdat het
door verschillende mensen i n onderscheiden omstandigheden als

specifieke

gestalten ervan i s ontwikkeld. Wat vanzelfsprekend i s , v a l t derhalve binnen
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de cultuur en wordt door mensen 'gemaakt'. Dat wil zeggen dat het hier gaat
om samenhangen en verbindingen die eens door mensen zijn gelegd en daarna
voor herhaling vatbaar gebleken zijn. Men heeft ze van elkaar overgenomen
en aan elkaar geleerd. (50) Voor het vanzelfsprekende geldt als samenvatting halverwege geformuleerd, dat, wat met natuurlijk van natuur gezegd
wordt, met vanzelfsprekend wordt gezegd van het samen leven.
Als gewoonten en gewenm'ngen vertonen deze samenhangen en verbindingen
regelmatigheden die worden onderkend doordat ze worden benut, maar die
zelden als zodanig worden herkend of als een geheel behandeld. Niemand is
in staat om bv. ten aanzien van de wijzen waarop mensen contact met elkaar
maken een uitputtend geheel van regels te formuleren. Er bestaat voor de
betekenissen van hun doen en laten geen grammatica zoals die ontwikkeld is
voor het spreken en verstaan van een natuurlijke taal. (51)
Hoe verhoudt het onderling afhankelijk zijn van mensen, hun steunen en
leunen ten opzichte van elkaar en de betekenisverleningen die daaraan via
hun doen en laten Inherent zijn, zich ten opzichte van het vanzelfsprekend
zijn van het verloop van dit doen en laten? Er kan gezegd worden, dat het
vanzelfsprekende nodig is geworden voor het doen en laten van onderling
samenlevende mensen vanaf het moment dat onder hen het besef levendig is
geworden dat er meer mogelijk is dan wat er concreet gebeurt. Vanaf dat
moment begon het-, om het zo maar te noemen-, Instinctieve vanzelf zich te
wijzigen in een vanzelfsprekend verlopen, dat een cultuur kenmerkt. Het
vanzelfsprekende is, in wat vanzelf spreekt in een samenleving, afhankelijk
van de mensen, die er in leven, zoals ook de taal dat is, die de mensen er
spreken. Bezien vanuit een samenleving als geheel, en niet vanuit individuele leden, kan hierbij gedacht worden aan overeenkomende verwachtingen en
omstandigheden, die door mensen gedurende lange tijd samen worden gedeeld
en aan middelen waarmee mensen dat, wat zij door ervaringen hebben opgedaan, aan anderen kunnen leren en zo kunnen behouden door het door te
geven. Voorzover het vanzelfsprekende in verwachtingen omtrent eikaars doen
en laten verwerkelijkt wordt, gaat het over verwachtingen, die eventuele
vragen naar wat mogelijk het geval zal zijn, bij voorbaat vervangen door
uitsluitsel hieromtrent. Wanneer Iets m.a.w. vanzelfsprekend Is, Is het
voor ieder, die er bij betrokken is, een uitgemaakte zaak, wat er aan de
hand is; overleg hierover is totaal overbodig.
Het vanzelfsprekende doen en laten leidt datgene wat samenlevende mensen
concreet voorstaan in banen, die voeren naar gewenste en verwachte uitkomsten of resultaten. In zo'n vanzelfsprekende situatie ligt vast, wat er
mogelijk Is en wat er gerealiseerd wordt. Langs, dergelijke, door wat van-
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zelfsprekend is, gebaande wegen zijn problemen uit de weg geruimd, omdat
het vanzelfsprekende het in een concreet geval onderkennen ervan (bv. dat
er gekozen moet worden uit meerdere mogelijkheden, omdat die er zijn en het
zoeken naar een passend antwoord) als onderdeel van een samenlevingsproces,
geheel vervangt. Wat vanzelfsprekend is voor mensen is datgene, wat hen
problemen zou gaan baren, te snel af; wat mensen vanzelfsprekend doen en
laten maakt voor hen het zoeken, vinden en kiezen van oplossingen overbodig. Vanzelfsprekend doen en laten geeft aan wat in concrete situaties
voor mensen mogelijk Is. Het verwerkelijkt een afpaling van mogelijkheden
door het realiseren van één enkele mogelijkheid, die, eenmaal tot stand
gekomen, verder zonder vragen begrepen, opgevat en verstaan wordt als 'de'
manier waarop dit In deze situatie wordt gedaan. Samenlevende mensen wordt
langs deze weg aangewezen wat er concreet mogelijk en werkelijk is. Tegelijkertijd wordt, wat niet concreet als mogelijk aanwezig is om hetzelfde
op andere manieren te doen, buiten de situatie gehouden. Dat iets vanzelfsprekend is, kapt 'wezenlijk' geen menselijke mogelijkheden af maar naakt
wel eventuele andere mogelijkheden, collectief en individueel, niet realiseerbaar. Ze worden niet als werkelijk beleefd. (52) In situaties waarin
het menselijk doen en laten een vanzelfsprekend verloop heeft, wordt met
andere woorden de voor dat moment voor de hand liggende weg bewandeld naar
de vervulling van wat verlangd wordt.
Het gewone alledaagse verkeer tussen mensen verloopt zo als door routine
gesmeerd, vanzelfsprekend, zonder haperen en vraagt geen aparte aandacht.
Hoewel wat mensen in een bepaalde situatie doen en laten bepaald wordt door
wat er vanzelfsprekend is, zijn zij het ook zelf, die het ten uitvoer leggen. Mensen, die in concrete situaties van elkaar afhankelijk zijn ontwikkelen samen via doen en laten, wat ook als beurtgedrag beschreven kan
worden, - wát ze vanzelfsprekend vinden. Maar hoe dat eruit ziet hangt af
van wat ieder van hen in antwoord op dat van de anderen aan doen en laten
te zien geeft. Op deze wijze ligt, ook in de meest gewone situaties, waarin
mensen verkeren, niet alles van het begin tot het einde helemaal vast. Wat
door onderling afhankelijke mensen in zo'n concrete situatie wordt verwerkelijkt, omvat in het beurtgedrag en de daaraan gepaarde betekenissen
een gezamenlijk aanvoelen van wat er aan de hand is. Hierdoor wordt over en
weer op elkaar ingespeeld. Wat mensen aanvoelen en hoe ze er ook hier en nu
mee omgaan, hangt af van de ervaringen, die ze in de loop van hun leven
hebben opgedaan: in iedere situatie opnieuw is wat er gedaan wordt tevens
het concrete resultaat van de diverse socialiseringsprocessen, die ieder
heeft meegemaakt. (53)
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De buigzaamheid en plooibaarheid,

die met het vanzelfsprekende doen en

laten in een gegeven s i t u a t i e de grenzen bepalen van wat mogelijk i s , geven
er tevens de breekbaarheid van aan. Iets i s , met andere woorden, vanzelfsprekend zolang als het duurt,

t o t het tegendeel b l i j k t .

Dit wordt het

geval op het moment, dat er vragen worden gesteld, die afbreuk doen aan de
hier en nu veronderstelde en te verwachten samenhang i n doen en laten van
de mensen die samen z i j n .

Gezien het belang dat gehecht wordt aan het

onderling afhankelijk z i j n voor het doen en laten en de betekenissen ervan,
ligt

het voor de hand het uiteenvallen van de samenhang i n een s i t u a t i e

hiermee in verband te zien. Daar er in een volgende paragraaf zal worden
ingegaan op wát vanzelfsprekend is wordt hier slechts stilgestaan b i j het
verband tussen het onderling afhankelijk z i j n van mensen en het betwijfeld
worden van het vanzelfsprekende.

Wanneer het onderling afhankelijk

zijn

minder wordt, vervagen de grenzen van het e r b i j horen. Het wij-gevoel wordt
losser en deze ervaring brengen mensen in hun spreken met elkaar t o t u i t drukking door het gebruik
'zij'.

van de persoonlijke

voornaamwoorden

' w i j ' en

Hiermee wordt respectievelijk het wij-zoekende of het wij-vliedende

karakter van de wijzigingen 1n de ervaringen van samenhang aangegeven. Een
beweging in omgekeerde r i c h t i n g ervaren mensen, die onontkoombaar worden
opgenomen 1n een wlj-onder-elkaar-sfeer, die voor hen op geen enkele wijze
vanzelfsprekend i s . Te denken valt aan besloten feesten van onbekenden of
speciale bijeenkomsten, waar je niets
ieder toegankelijk

te maken hebt, maar ook aan voor

publieke ruimtes of gelegenheden, waarin iedereen het

onderling afhankelijk

zijn

op eigen wijze

in

samenhang omzet, of

daar

pogingen toe onderneemt danwei k l a a r b l i j k e l i j k achterwege laat.
Wat aan het vanzelfsprekende onontkoombaar i s , is maatschappelijk van aard.
Zolang mensen er n i e t tegenin gaan gehoorzamen ze zichzelf. Het onontkoombare in het vanzelfsprekende is voor mensen even onontbeerlijk als samenhang dat voor hen i s . Mensen, die een vraag hebben gesteld, merkt H. Sacks
op, bezitten, ook nadat ze antwoord gekregen hebben, het recht om verder te
praten.

In combinatie met een tweede regel n l .

'dat er op een vraag een

antwoord v o l g t ' kan er mee worden aangegeven hoe het komt, dat er in onze
samenlevingen eindeloos lange gesprekken worden gevoerd. (54)
Als eigenschap van doen en laten is het vanzelfsprekende minstens even fundamenteel voor het onderling samenleven van mensen als het spreken van een
taal dat voor hen i s geworden. Met deze overeenkomst kan het vanzelfsprekende verder v e r d u i d e l i j k t worden. Wat de taal i s voor verbale expressie is
het vanzelfsprekende voor nonverbale expressie i n samenlevingen. De kwetsbaarheid voor vragen die het vanzelfsprekend z i j n kenmerkt, heeft dan haar
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evenknie in de weerloosheid van woordbetekenissen ten aanzien van het snel
en achter elkaar herhaald uitspreken van een woord. Zoals een d i k w i j l s
achtereen herhaald woord ophoudt een geheel van klanken te z i j n dat verstaanbaarheid bijeenhoudt, en zo betekenis v e r l i e s t , zo ook slaken vragen
omtrent wát vanzelfsprekend i s de samenhang tussen wat mensen voor en na
doen en laten. Op het moment immers dat iemand zich, door er zich zelf of
anderen vragen over te s t e l l e n , -losmaakt u i t de samenhang, die t o t op d i t
moment vanzelfsprekend i s voor een bepaalde s i t u a t i e , verdwijnt het vanzelfsprekende ervan als sneeuw voor de zon. Door zichzelf te realiseren hoe
vanzelfsprekend mensen dingen doen en laten, t r e k t iemand zich b i j wijze
van spreken, u i t een s i t u a t i e , waarin h i j zich bevindt, terug, zonder haar
evenwel u i t het oog te verliezen; daardoor vervaagt het vanzelfsprekende
karakter van datgene wat al (jaren)lang, haast ongewild en zonder vragen,
werd gevoeld, gedacht, gezien, gehoord, verstaan, gedaan en gebruikt. Een
dergelijke bewustwording is vrijwel nooit alles omvattend en t o t a a l . Maakt
men nadien iemand anders deelgenoot van deze, enigszins vervreemdende en
precaire ervaring, dan speelt ook b i j zo'n uitwisseling van ervaringen het
vanzelfsprekende (d.w.z. andere vanzelfspekendheden), wederom een r o l , en
hoogst waarschijnlijk zonder dat de v e r t e l l e r ook d i t , zelf beseft. (55)
Gezien wat t o t nu toe over het vanzelfsprekende naar voren is gebracht, is
het niet goed mogelijk

om zich samenlevende mensen voor te s t e l l e n , die

zonder vanzelfsprekendheden leven of wat dan ook doen of laten zonder dat
er daarbij niet iets te pas komt dat voor hen vanzelfsprekend i s . Deze omvattendheid van het vanzelfsprekende kan ter afronding van deze eerste beschouwing over d i t maatschappelijk

gegeven nog met een voorbeeld worden

v e r d u i d e l i j k t . Op een school voor spionnen l e e r t men mensen om in een andere maatschappij, dan die waarin z i j z e l f z i j n groot gebracht, hun gang te
gaan zonder op te vallen. Op zo'n school onderwijst men wat vanzelfsprekend
is in een vreemd land. Wat moet iemand die u i t de Sowjet-llnie komt niet
allemaal weten en kunnen om zonder (onmogelijke) vragen op te roepen ergens
op het platteland van Amerika aan een drankje te komen; en omgekeerd, wat
heeft een Amerikaan n i e t allemaal moeten leren alvorens h i j in staat

is

zich tezamen met Russen als een Rus te gedragen? (56)
Het doen en laten van mensen wordt wanneer het een vanzelfsprekend verloop
heeft, zowel door het vanzelfsprekend z i j n zelf als ook door wát er vanzelfsprekend i s , gestuurd. De bepalende invloed, dié van wát vanzelfsprekend is uitgaat op het samenleven van mensen, wordt niet alleen teruggevoerd op de inhoudelijke betekenis, die mensen hebben gehecht aan d i t of
dat, wat ze vanzelfsprekend vinden. (57) Dat wát vanzelfsprekend i s , heeft
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in een samenleving een gedragsbepalende kracht omdat het vanzelfsprekend
is. Het vanzelfsprekend zijn zelf ontdoet de omzetting van het onderling
afhankelijk zijn van samenlevende mensen in wát ze doen, van vragen over
hun wederzijds steunen en leunen. Hierdoor verleent het hun samen leven een
vloeiend verloop. Wat mensen vanzelfsprekend doen en laten, doen ze, onwillekeurig, als vanzelf, of zoals Hofstà'tter het uitdrukt, bijna automatisch,
want wat door mensen wordt gedaan gebeurt niet door automaten. (5Θ) In hoe
verre er in dit verband wel of niet van automatisch gesproken moet worden,
Is afhankelijk van de ruimte om te kunnen kiezen uit verschillende opvul
lingen van een zich ontwikkelende situatie door de mensen, die er zich in
bevinden, zonder dat ze wat er vanzelfsprekend is, gaan problematiseren. De
kwestie of ze deze ruimte wel of niet zullen benutten voert naar de vraag
wát vanzelfsprekend is en hoe mensen daarmee omgaan. Dit is het onderwerp
van de volgende paragraaf.
Wat is vanzelfsprekend?
In de praktijk van het dagelijkse leven is vanzelfsprekend doen en laten
maar zeer ten dele Inzichtelijk. Mensen weten wat ongewoon is, maar wat
gewoon vanzelfsprekend is ontsnapt aan hun aandacht. Het typische van het
vanzelfsprekende doen en laten bestaat er in, dat het Is, zoals het hier en
nu is. (59) Wat gewoon wordt gedaan, gebeurt weliswaar op een bepaalde
wijze, maar dat wil niet zeggen dat de mensen die het zo doen, kunnen uitleggen hoe ze het doen of, algemener geformuleerd, hoe het zo gedaan moet
worden. Hoe mensen alles wat ze gewoon doen, vanzelfsprekend zo doen, hebben ze geleerd: het stoelt op ervaringen. Om te beginnen op die van de mensen van wie ze om het te leren, afhankelijk zijn geweest: of als kinderen,
of als leerlingen of ook gewoon als medemens. Daarnaast wordt het vanzelfsprekend kunnen doen en laten gedragen door eigen levenservaringen: 'Ik kan
doen zoals ik al eerder (in soortgelijke omstandigheden) gedaan heb'. (60)
Zo heeft wat vanzelfsprekend wordt gedaan bovendien houvast in wat eerder
is geschied. Het heeft geschiedenis, evenals de taal, die mensen met elkaar
spreken. Kortom: wát vanzelfsprekend is, is dat op de manier waarop het
vanzelfsprekend is. Dat geldt voor de manier waarop mensen eten en drinken
en zichzelf wassen, voor de post, het geld- en telefoonverkeer, de eerste
hulp, het doen en laten in supermarkten, en het wandelen, danwei flaneren
op straat, dat geldt al evenzeer voor wat er op het werk gebeurt en op
school en zondags In de kerk of op de sportvelden. Bijna alles van ledere
dag verloopt voor wie ermee zijn opgegroeid vanzelfsprekend. Voor Engelsen
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valt vanzelfsprekend o.a. samen met uitvoerig ontbijten (geen petit déjeuner) en voor Franse mannen met het schudden van handen als ze elkaar
ontmoeten op straat. Wat vanzelfsprekend is gebeurt iedere dag opnieuw; zo
en niet anders. Niet alleen als tourist, maar ook als kapitein van een pont
kun je dat zien: '... ieder mens heeft zijn gewoonterecht. Als je het mij
vraagt gaan ze nog precies op hetzelfde plaatsje staan ook, ledere dag. Ze
komen alle dagen precies op dezelfde minuut hieraan. Logisch, want ja,
waarom zou je eerder van huis gaan? (61)
Het is vanzelfsprekend (logisch), dat mensen wat ze doen en laten op een
vast uur en op een bepaalde tijd aanvangen en stoppen. Dat leer je als
(Westeuropese) mens al vroeg en dat blijft zo ook als je oud geworden bent.
Concreet vanzelfsprekend is het, dat mensen op weg naar hun werk niet eerder van huis gaan, dan nodig is; dát 'ziet' de kapitein ook. Mensen dóen
dat; en ze doen dat telkens opnieuw met de regelmaat van de klok, op deze
manier en zó komt het ook iedere dag weer terug, alsof ze er, om het zo te
zeggen, regels voor hebben. Zo dit al het geval is, moeten het speciale
regels zijn, niet zoals die voor het spelen van een spel of voor het rijden
in het verkeer. Want dat zijn regels, die nauwkeurig zijn geformuleerd en
dat is niet het geval bij het 'regelmatige' dat kenmerkend is voor wat mensen vanzelfsprekend doen en laten. De 'regelmaat' hiervan valt net zo min
samen met de wijze, waarop spelregels iets voorschrijven, of recepten, als
dat het helemaal lijkt op de manier, waarop wat mensen doen en laten, wordt
gestuurd door waarden en normen. (52) Zoals al eens is opgemerkt, lijkt
vanzelfsprekend doen en laten nog het meest op de manier waarop mensen omgaan met de taal die ze met elkaar spreken en daar gaan ze niet mee om zoals met een recept of welk ander gedragsvoorschrift dan ook. (63) Ook de
weg waarlangs wordt geleerd hoe, dit of dat, vanzelfsprekend wordt gedaan
of achterwege gelaten, H j k t veel op de wijze waarop mensen hun moedertaal
leren spreken. Het leren van 'doen en laten' staat gelijk met leren opgewassen te zijn tegen de problemen van het alledaagse leven, zoals die er
zijn, omdat mensen lichamen hebben, allerlei hulpmiddelen gebruiken en over
handige en nuttige kennis beschikken. Daarin, in het alledaagse omgaan met
mensen en dingen, komt wat vanzelfsprekend is voor, en daar wordt het ook
geleerd. (64)
De begripsvorming omtrent het vanzelfsprekende kan worden afgerond door de
verzamelde ideeën bijeen te brengen 1n een antwoord op de vraag, wat voor
plaats het een en ander gewezen kan worden in het proces van cultuurvorming. Dit proces, het institutionali'seringsproces, omschrijft Zijderveld
als het objectiveringsproces, waarin menselijk gedrag (denken, voelen, doen
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en spreken) na verloop van tijd routinematige handelingsvormen of patronen
ontwikkelt, die een dwingende kracht op individuen uitoefenen. Deze handelingspatronen, die vanzelfsprekendheid scheppen en stabiliteit, zorgen er
tevens voor dat zo uitgevoerd doen en laten een betekenisvolle structuur
vormt. Het vanzelfsprekende, dat tot nu toe is beschreven kan worden opgevat als een onderdeel, een facet van dit proces. Overeenkomend met een
institutie, kan het vanzelfsprekende worden gezien als een aspect van 'een
algemeen menselijke gedragsvorm' en wát vanzelfsprekend is, -zoals een instituut,- als 'een specifieke, historische, cultureel relatieve variant'.
(65) Dat het vanzelfsprekende daarom dan ook slechts door wát vanzelfsprekend is heen gekend en empirisch bestudeerd kan worden, komt overeen met
wat eerder is gezegd over het onderscheid tussen het vanzelfsprekende en
wát vanzelfsprekend is, namelijk dat het een analytische distinctie is. Zo
zal door het geven van voorbeelden dit onderscheid oplossen en zal wat er
in het voorbeeld gebeurt, als een vanzelfsprekend doen en laten te voorschijn komen en waarneembaar worden. 'Routine en dwingende kracht' sluiten
aan bij wat over de aard van het vanzelfsprekende naar voren is gebracht.
Geld halen bij een bank of op een postkantoor, zelfs in het buitenland, kan
zonder één woord te zeggen gedaan worden, wanneer je weet hoe het gedaan
moet worden en, wat er van je verwacht wordt (bijvoorbeeld, dat je je legitimeert en wel met het juiste document).
Het vanzelfsprekende en wát vanzelfsprekend is voor mensen in een concrete
situatie heeft een dwingende kracht. Het genoodzaakt worden, dat hen bij
wat ze doen en laten wordt opgelegd, bestaat uit een door de situatie gestuurde onontkoombaarheid. Het is een genoodzaakt worden dat even dwingend
is voor hen als het vanzelfsprekende verloop van wat er aan de hand is,
voor hen van belang is. Het evenwicht tussen de door de situatie bepaalde
onontkoombaarheid en de concrete betekenis van wat er gebeurt, valt samen
met wát vanzelfsprekend is. Het op deze wijze genoodzaakt worden, dat tezamen met de concrete maatschappelijke samenhang de voorwaarden uitmaken
voor dit doen en laten van deze mensen, is van een andere orde dan de noodzaak, die principieel genoemd wordt. Deze, in beginselen gefundeerde en
eventueel uit een levensbeschouwing volgende, manier van doen, valt niet
samen met wát vanzelfsprekend is. Hieruit volgt dat wat vanzelfsprekend
verwacht wordt of gedaan, daarom alleen niet juist, of goed is in ethische
zin. Wat vanzelfsprekend is kan ethisch gezien goed en slecht, juist en onjuist zijn. De druk die in concrete gevallen van het vanzelfsprekende uitgaat op het doen en laten van mensen stuurt hun gedragingen wel, maar niet
per se in de richting van wat ethisch behoorlijk is, of, in de richting van
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wat in een bepaalde maatschappij voor ethisch gehouden wordt. Wat mensen
ten aanzien van zichzelf voor algemeen geldend houden wordt door het vanzelfsprekende niet mee ingesloten, maar ook niet uitgesloten. Er bestaat
dus ruimte tussen wat vanzelfsprekend is en wat als ethisch of als behoorl i j k voor mensen in strikte zin geldt. In menselijke samenlevingen is heel
veel op verschillende manieren mogelijk en er kunnen dus ook hele verschillende zaken vanzelfsprekend worden. Het ethisch verwerpelijke is hiervan
niet uitgezonderd. Vanuit de ethiek bezien zijn concentratiekampen onaanvaardbaar,

maar bij mensen komen ze wel voor. Tijdens een bepaalde samen-

loop van omstandigheden kan ook een concentratiekamp Iets vanzelfsprekends
worden, zoals beulen en folteringen dat geworden zijn en misschien ook wel
het kannibalisme (het Is geweest). De grens van wat vanzelfsprekend kan
z i j n , l i g t aan het uiteinde van het onderling afhankelijk zijn van mensen.
Dat wil zeggen aan gene zijde van het doodgaan van medemensen.
In de uiteenzettingen van Zijderveld valt het op, dat het vanzelfsprekende
met name ter sprake gebracht wordt, wanneer hij schrijft over de plaats en
de functie van de traditie in de pre-moderne t i j d . De traditie en de traditionele instellingen vormen 'een concrete, vanzelfsprekende, betekenisvolle r e a l i t e i t ' .

'Voor de traditionele mens was de cultuur nog vanzelf-

sprekend en 'natuurlijk',

vergelijkbaar met het water waarin de vis moet

zwemmen, wil hij niet stikken'. De modernisering, het proces, dat gestalte
geeft aan de cultuur waarin wij thans leven, brengt afstand tussen individuen en instituten wanneer de vanzelfsprekendheid van de laatsten verdwijnt. (66) Van het vanzelfsprekende kan nu, met het oog op deze modernisering, worden gezegd, dat het, bij wijze van spreken, een wijziging van
niveau heeft ondergaan.
Met het oplossen van de klaarblijkelijke, grootschalige en vanzelfsprekende
invloed van de traditie is het vanzelfsprekende op macro-niveau verdwenen.
En aangezien, zeker in Nederland, de maatschappelijke tussenstructuren een
bedreigd bestaan leiden (67) kan het vanzelfsprekende in ieder geval op
micro-niveau worden gezocht. Wanneer aan de wijziging van schaal, waarop
het vanzelfsprekende functioneert, tevens een schaal verandering in termen
van duur wordt toegevoegd, door de traditie, als een tijdsbestek van lange
duur, te vervangen door situaties, als bestekken van relatief korte duur,
dan kan hieruit een andere 'moderne' versie van het vanzelfsprekende als
facet van het doen en laten door onderling afhankelijke mensen worden afgeleid. In deze situaties zal voor moderne mensen wat ze doen en laten vanzelfsprekend kunnen z i j n .

Toegesneden op wát vanzelfsprekend i s , op dit
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niveau, in concrete situaties, kan nog worden opgemerkt dat het vanzelfsprekende ook nu functioneel zal zijn voor de betekenisvolheid en de stabiliteit van wat (vanzelfsprekend) wordt gedaan en gelaten.
Verzelfstandiging van wat vanzelfsprekend is
In het woordenboek stond reeds dat wat vanzelfsprekend is opgevat kan worden als een eigenschap en het voorbeeld daar ging over: 'een waarheid die
bij nadenken zijn vanzelfsprekendheid verliest om problematisch te worden
(p. 33). In dit voorbeeld komen geen mensen voor. De waarheid draagt het
vanzelfsprekende als iets dat, ook door haar, verloren kan worden. Het vanzelfsprekende is zelf iets, en verzelfstandigd, kan het een enigszins onafhankelijk bestaan voeren bv. in de woordenwereld van de Nederlandse taal en
mogelijk ook, in het bewustzijn van de taalgebruiker. (68) In de, aan woorden en zinnen corresponderende, wereld van begrippen en ervaringen wordt
wat vanzelfsprekend is, abstract, dat wil zeggen een uit alledaagse situaties losgemaakt, begrip, een houding of een gevoel. Als een aan te wenden
manier van doen of een te gebruiken woord of uitdrukking kan het langs deze
weg een van concrete situaties en mensen onafhankelijk, verzelfstandigd bestaan hebben. Thurlings heeft eens een kleine verzameling sociologische
ideeën van alledag bijeen geschreven, erbij opmerkende dat ze theorievrij
en arm aan samenhang zijn. Hij noemt: 'en goede buur is beter dan een verre
vriend', 'met de hoed in de hand komt men door het ganse land', 'al te goed
is buurmans gek', 'zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens', 'een
vader kan beter zeven kinderen onderhouden, dan zeven kinderen één vader'
en 'de vrienden van zijn vrienden zijn ook mijn vrienden'. (69) Behalve aan
in taal-vormen neergeslagen ervaringen kan hierbij ook gedacht worden aan
gebruiken en gewenningen, die zoals een melodietje onder de mensen hun
eigen leven leiden. Nog andere voorbeelden zijn fantasieën, zoals geruchten
en roddels, die wel weer door middel van woorden, lijken te gaan waar ze
willen. Ellas geeft nog een ander voorbeeld, dat uit Japan stamt. "Zo dragen de Burak umi η volgens de roddeltraditie van de meeste Japanners, op hun
lichaam een erfelijk fysiek teken van lidmaatschap van de verstoten yroep
-een blauwe moedervlek onder iedere arm ...: het sociale stigma dat de gevestigden op de groep buitenstaanders aanbrengen, verandert in hun verbeel
ding in een materieel stigma: het wordt gereTficeerd, verstoffel ijkt. Het
doet zich dan als 'objectief' voor- als door de natuur of door de goden
aangebracht". (70) Wel of niet in woorden ondergebracht zijn vanzelfspre
kendheden even uitwisselbaar als benamingen door woorden communiceerbaar
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z i j n . Woorden en vanzelfsprekendheden leggen, als doen en laten, niet a l leen verband tussen, enerzijds, de greep die mensen op grond van hun ervaringen kunnen hebben op het mogelijke verloop van gebeurtenissen en, anderz i j d s , de Invloed die concreet wordt uitgeoefend op de definiëring van de
s i t u a t i e . Met vanzelfsprekendheden situeren mensen zichzelf

bovendien i n

maatschappelijke werkelijkheden, die z i j op het gegeven ogenblik zelf als
de voor de hand liggende ervaren. Op talloze momenten in het menselijk bestaan voorziet een dergelijk vanzelfsprekend ervaren van de stand van zaken
1n de concrete voortgang ervan.
Rest de vraag hoe wát vanzelfsprekend i s , wordt voorgesteld, wanneer het is
losgemaakt van de alledaagse s i t u a t i e s . Voorstelbaar l i j k e n verzamelingen
samenhangende vanzelfsprekendheden, die voor mensen i n een bepaalde streek
of gedurende een bepaalde periode, bv. ten aanzien van een specifiek onderwerp of binnen een aparte groep, vast en zeker, een oriënterende en s t u rende functie

uitoefenen.

Vanzelfsprekendheden z i t t e n mensen zó in hun

denken, in hun wederkerig aanvoelen en in hun onderling verstaan:

en zo

ook bepalen ze mede de koers van het alledaagse verkeer tussen samenlevende
mensen. Als, wát vanzelfsprekend i s , betrekking heeft op wat te verwachten
v a l t , weerspiegelen vanzelfsprekendheden wat door leder stilzwijgend het
geval wordt geacht. Het kan dan over van alles gaan: gevoelens, kennis van
zaken, ervaring, opvattingen, belangen of omgangsvormen: een r i j k e verzamel i n g van alles en nog wat, die In de l i t e r a t u u r een plaats heeft gekregen
onder het hoofdje: 'wat iedereen weet'. (71)
Met deze benaming wordt wel een nieuwe karakterisering van wat vanzelfsprekend i s , aangeboden, maar geen nadere i n v u l l i n g van waar het concreet over
gaat. B i j het laatste kan gedacht worden aan een paraplu-formulering voor
wat iedereen weet, zoals bijvoorbeeld: 'het directe motiveert d i r e c t ' .

(72)

Eerder kwam ook reeds een H j s t van voorstellen ter sprake, die ontleend
werd aan Schutz. Deze bevatte uitspraken als: 'het is vanzelfsprekend, dat
andere mensen een lichaam hebben' en 'het is vanzelfsprekend, dat andere
mensen zich daarvan bewust z i j n zoals i k z e l f ' .

Ook kwamen de theorie- en

samenhangarme sociologische 'ideeën' van Thurlings al ter sprake. Wat i e dereen weet betreft al datgene, wat is neergeslagen in de algemeen gedeelde
ervaringen van een samenleving,

wat de proef op de som heeft doorstaan en

wat, daarom, voor ieder zonder navraag i s , zoals het 1s. (73) Het omvat
vanzelfsprekend, wat onder samenlevende mensen gewoon van pas komt, zoals
gedrag rond wie de baas 1s, uitingen van vreugde, misbaar van rouwenden en
gestes van dankbare mensen, maar ook de foefjes en gemene streken van ondernemende leden in een samenleving, wat gewoon i s onder p o l i t i c i , werkne-
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mers, wetenschappers, scholieren of bestuurders en het doen en laten van
mensen op straat, in winkels bussen en treinen en wat gewoon is als je wandelt. Mensen weten hoe contact kan worden opgenomen en hoe, wat gezegd
wordt en wat verzwegen. Verdergaan om te achterhalen wát, hetgeen vanzelfsprekend is, inhoudt, kan op verschillende manieren. Het is mogelijk systematisch verder te zoeken en uit te komen bij algemene basisregels, zoals
Garfinkel die zich voorstelt, of bij verzamelingen van uitspraken of gebruiken. (74) De gedachte dat, wat vanzelfsprekend is, een plaats heeft in
het institutionaliseringsproces, zoals dat zich in West Europa afspeelt,
doet omzien naar de geschiedenis. Kiezend voor een welomlljnd onderwerp,
namelijk het doodgaan, zal getracht worden met enkele, hele grove, lijnen
iets te schrijven over wát als vanzelfsprekend omtrent doodgaan kan worden
aangegeven in de afgelopen vierhonderd jaar. (75)
Wat hier wordt voorgesteld kan op de volgende manier als een opgave worden
opgevat: is er, staande in het heden met het oog op het verleden iets te
zeggen over wat er toen en wat er nu vanzelfsprekend is. Is het mogelijk
momenteel iets te zeggen over het eertijds probleemloos gerealiseerde doen
en laten. Een antwoord op deze vraag lijkt niet onmogelijk ook al is het
waarschijnlijk dat, wat mensen anno 1980 in West Europa denken en voelen
omtrent het naderende jaar 2000 niet precies overeenkomt met de opvattingen, die onze voorouders er in de 80er jaren vóór het jaar 1000 op na
hielden. (76)
Iets dergelijks is ook het geval wanneer het gaat over wat vanzelfsprekend
is geweest voor de mensen die leefden vóór de franse revolutie en wat voor
hedendaagse mensen probleemloos doen en laten uitmaakt. Wat vóór de franse
revolutie vanzelfsprekend was, was traditioneel. Tegenwoordig zijn tradities niet meer vanzelfsprekend. Een beroep erop legitimeert niet meer zo
maar en wanneer het over de toekomst gaat, die ziet er momenteel anders uit
dan voor de mensen in de 18e eeuw. In die tijd leefde er onder de mensen
een traditie, die voor de tijd na het leven op aarde vanzelfsprekend een
hemel en een hel in het geding bracht. Daarmee werd een zicht geopend op
een toekomst, die verdiend kon worden en die een bovenaardse solidariteit
onder mensen in het vooruitzicht stelde. In onze dagen wordt er over de
toekomst niets meer verteld, dat gefundeerd wordt door middel van een gezagsvol beroep op een vanzelfsprekende traditie, evenmin als dat voor
machtsverhoudingen van vandaag nog het geval is: onze toekomst moet hier en
nu bevochten worden en de huidige machtsverhoudingen moeten verdedigd worden. Wat er over de toekomst te vertellen valt, geschiedt in termen van
mogelijkheden, en, na nadere wetenschappelijke bestudering, in termen van
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kleinere en/of grotere kansen. Iets dat vanzelf spreekt, is er wat dit aangaat, nog maar nauwelijks bij: het werken voor of het verwachten van een
hemel, -d.w.z. van een toekomst waarin het kwaad (naar behoren) wordt gestraft en het goede (eveneens naar behoren) wordt beloond, heeft aan realiteitswaarde ingeboet en is opgehouden vanzelfsprekend te zijn. Als er
m.b.t. de toekomst in de huidige samenleving iets als realiseerbaar wordt
voorgesteld, is er niets meer, ook geen uiteindelijk doel, vanzelfsprekend.
Zelfs overleven is, bij wijze van voorbeeld, uiteindelijk alleen maar voor
de soort onvoorwaardelijk nastrevenswaardig. Eerder lijkt in deze samenleving het terugvallen op tradities vervangen te worden door het terugvallen op een niet aflatend stellen van vragen. (77) Dit problematiseren
laat wát vanzelfsprekend is, d.w.z. wat er aan te verlenen betekenissen,
die ook zonder meer, dat is, zonder vragen en zonder twijfel, worden verstaan niet ongemoeid. Maar ook vroeger is dat niet zonder meer anders geweest. Toen bleef het vanzelfsprekende van het doen en laten al evenmin
onberoerd in de veranderende situaties, die door dat zich wijzigende betekenen en verstaan werden verwerkelijkt. Dit kan gelllusteerd worden aan de
hand van de middeleeuwse debatten rond het nominalisme, de theologische
disputen ten tijde van de hervorming over de genadevolle krachtdadigheid
van het priesterlijke gebaar of het gelovige woord, waarmee mensen leerden
te lezen en te verstaan (78), en mogelijk ook in de methodenstrijd die
sociologen in de twintiger en de zestiger jaren hebben gestreden.
Maar toch kan een voortdurend blijven vragen als kenmerkend voor de hedendaagse tijd gesteld worden tegenover een traditionele wijze van samenleven
als karakteristiek voor de periode van voor de Franse revolutie. Dit zonder
ophouden problematiseren voert in de huidige samenleving tot het ontdekken
van wat nu als grenzen van samen leven moet worden aangehouden. Deze grenzen worden, anders dan eertijds, blootgelegd in de onderling afhankelijke
mensen zelf. De gebieden waarbinnen moderne mensen worden verondersteld
zich voldoende ruim te kunnen bewegen kennen geen wegen meer, die naar een
geloven leiden, dat inhoudelijk voldoende zekere antwoorden biedt, om aan
het opperen van vragen paal en perk te stellen. Langzaamaan lijkt (opnieuw)
ontdekt te worden dat het problematiseren, het vanzelfsprekend zonder op
houden doorvragen, -ook wanneer het niet ten dienste staat van een uiteindelijk geloof in dit of dat-, één van de menselijke mogelijkheden Is. (79)
Wanneer met het oog op het doodgaan en dood zijn de tijd van vóór de Franse
revolutie vergeleken wordt met de huidige, kunnen er minstens drie punten
van verschil worden aangegeven. Deze verschillen betreffen ten eerste de
houding ten opzichte van het memento mori, ten tweede het openbare karakter
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van het doodgaan en tenslotte de verwachting die mensen ervan hadden en
hebben. (80)
V5ór de Franse revolutie vinden mensen, en zeker gelovige mensen, het vanzelfsprekend dat zij in hun dagelijkse leven rekening houden met hun eigen
en andermans doodgaan. Men wil zich erop voorbereiden en In katholieke
kring is het dan ook gebruikelijk te bidden om bevrijd te blijven van een
plotselinge en onvoorziene dood. Men gaat zijn dood bewust tegemoet. (81)
Dit steeds gedachtig zijn van de eigen sterfelijkheid 1s niet typisch voor
de zeventiende en de achttiende eeuw, maar veel ouder; het kenmerkt ook het
leven van de mensen in de middeleeuwen. In onze samenleving speelt dit gedachtig zijn van eigen sterfelijkheid op zo'n uitgesproken wijze geen duidelijke rol meer, tenzij als reden om verzekeringen te sluiten. En zo mensen zich momenteel toch wel met hun eigen doodgaan inlaten, heeft dat maatschappelijk geen aanwijsbare betekenis; het wordt ook niet gestuurd of ergens voor gebruikt. In de literatuur heet het niet alleen dat wij niet aan
onze dood denken, maar dat we in plaats daarvan iedere gedachte aan ons
doodgaan verdrijven en niet tot het normale en alledaagse niveau van bewustzijn laten doordringen. Het feit dat er de laatste jaren wel meer over
doodgaan gepraat wordt, Hjkt aan dat verdringen weinig af te doen. En
zeker het individuele sterfgeval heeft door al die belangstelling en publiciteit niet aan maatschappelijk belang gewonnen. Mensen die doodgaan, tellen niet mee bij hen die doorleven: het zijn uitvallers.
Zeker v65r de Franse revolutie, zo schrijft Aries, was doodgaan een publieke aangelegenheid, waarvan, als het zo gezegd mag worden, het draaiboek aan
ledereen bekend was; het was een gebeurtenis waarbij van ledere aanwezige
een actieve bijdrage verwacht kon worden, de stervende niet uitgesloten.
(82) De mensen streefden er immers naar, op dit belangrijke moment van hun
leven een goed voorbeeld te geven en als een echte christenmens dood te
gaan. Er werden, met andere woorden, eisen gesteld aan de manier waarop een
stervende zijn laatste uren doorbracht. Zo werden er heel concreet eisen
gesteld aan de antwoorden die stervende mensen gaven aan de priester die
hun de laatste sacramenten kwam toedienen. Over wat Voltaire toen wel of
niet gezegd heeft, wordt tegenwoordig nog steeds gepubliceerd. (83) Er bestonden dan ook inderdaad sancties voor afwijkend gedrag in deze. Zo liepen
bijvoorbeeld toneelspeelsters en toneelspelers die op hun sterfbed hun beroep niet afzwoeren, de kans niet In gewijde aarde begraven te worden; hetzelfde gold voor godloochenaars die hun opvattingen niet op tijd hadden
herroepen. (84) Mochten deze straffen hun uitwerking op een stervende al
missen -als je aan het toneel was en beter werd, was je je baan kwijt-, de
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leden van de familie waren er veelal maar al te gevoelig voor en l i e t e n dat
dan ook t i j d i g merken.
In de Republiek van de zeven verenigden Nederlanden was er geen sacramen
teel ceremonieel, wanneer er iemand doodging, maar er waren wel mensen rond
het sterfbed, soms z e l f s veel, en ook hier was het sterven een plechtig
openbaar gebeuren, dat door de stervende z e l f werd geleld. (Θ5) D i t open
baar karakter gold niet alleen het doodgaan, maar ook het doodmaken door
een beul. Pas in de tweede h e l f t van de achttiende eeuw duiken de eerste
aanwijzingen op dat er mensen z i j n die openbare strafvoltrekkingen afkeu
ren. In 1795 wordt i n Amsterdam het direct tentoonstellen van l i j k e n afge
schaft. (86)
Momenteel i s doodgaan een privé-aangelegenheid, die overigens niet a l t i j d
thuis plaatsvindt, maar ook heel d i k w i j l s in een ziekenhuis of in een speciale k l i n i e k .

Algemeen aanvaarde en verwachte rolpatronen z i j n er voor

mensen die om beroepsredenen b i j het doodgaan van iemand aanwezig z i j n . Van
de familie en ook van de stervende wordt geen duidelijk omschreven en algemeen aanvaard gedrag verwacht. Voor de familieleden geldt als vanzelfsprekend dat ze b i j het doodgaan aanwezig z i j n en als er van de stervende Iets
verwacht wordt, is het dat h i j of z i j zich als een goede patient(e) gedraagt.
Vóór de Franse revolutie wisten de mensen vanzelfsprekend ook niet precies
wat hen na hun dood te wachten stond, maar over het algemeen waren ze er
wel van overtuigd dat er nog van alles te verwachten v i e l . De dood was als
een slaap, waaruit men zeker weer zou ontwaken, en de begraafplaats als een
slaapvertrek, een dormitorium. (87) Zo men vrees voor de dood koesterde,
dan kreeg die toch vooral vorm i n schrik voor het oordeel Gods en voor de
kans die er was om de eeuwige zaligheid niet te bereiken. Ook daar komt
verandering i n . De memento mori-gedachte en het openbare karakter van het
doodgaan z i j n , tezamen met de expliciete verwachtingen omtrent doodgaan en
dood-zijn, naar de achtergrond van het maatschappelijke toneel verdwenen.
Wat momenteel op de voorgrond staat èn i n het l i c h t van de publieke bel a n g s t e l l i n g , dat 1s het leven -en dan vooral de levens van gezonde, v o l wassen en werkende mensen. Van het dood-zijn hoeven w i j niet veel te verwachten en naar het doodgaan leven w i j niet toe, zolang onze gezondheid dat
toelaat. Bovendien hopen velen dat, wanneer het moment daar i s , ze er niet
te veel van zullen merken en sommigen vinden dat, nu het tegenwoordig toch
kan, er ook best wat aan het doodgaan gedaan nag worden.
Zoals de paragraaf over de begripsvorming omtrent het vanzelfsprekende is
afgesloten met een bijeenbrengen van wat daarover t e r sprake was gekomen,
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zoook zal nu het hoofdstuk beëindigd worden met een poging om wat gezegd is
over institutionalisering en regels samen te brengen met wat is geschreven
over vanzelfsprekend doen en laten in een situatie. Inzicht in de eigenaardigheid van het doen en laten, die vanzelfsprekendheid genoemd wordt, is
o.a. mogelijk door gebruik te maken van het analytisch onderscheid tussen
het vanzelfsprekende en wát vanzelfsprekend is. Grammaticaal juist kan met
gebruikmaking van het woord vanzelfsprekend worden gezegd: een vanzelfsprekende wijze van doen is vanzelfsprekend, of, iets vanzelfsprekends. In
deze zin zijn het praedicatieve en attributieve gebruik van het bijvoegelijke naamwoord bijeengebracht en daarmee het analytische onderscheid
tussen wát vanzelfsprekend is (dít doen) en dat het vanzelfsprekend is (dit
vanzelfsprekend doen). Het hier met analytisch aangeduide onderscheid kan
worden aangewezen als een distinctie tussen vorm en inhoud. Het voorbeeld
van Simmel volgend kan als vorm worden aangewezen 'iedere mogelijke relatie, die er kan optreden tussen individuen onderling, tussen individu en
groep of tussen groepen onderling'. (88) Bevers, aan wie deze weergave van
de termen wordt ontleend, voegt hier aan toe dat elk van deze vormen afzonderlijk als een eenheid beschouwd kunnen worden. Daarmee bedoelt Simmel de
wisselwerking der onderdelen of elementen de nadruk te geven die ze nodig
hebben voor een juist begrip van de zaak. In deze studie ligt het voor de
hand dit accent geconcretiseerd te zien in het uitgangspunt dat genomen is
in het onderling afhankelijk zijn van mensen. Als inhoud wijst Simmel aan,
'al datgene wat mensen ertoe beweegt om met elkaar relaties aan te knopen
zoals de behoefte aan contact, het streven naar kennis of materieel bezit
persoonlijke interesse, erotische verlangens, religieuze motieven, aggressieve driften enz.'. (89) Vanzelfsprekend, opgevat als vorm van, zodanig,
doen en laten laat de invullingen zien, die de betreffende mensen zonder
problemen aan hun onderlinge verbindingen geven. Ingebed in het institutionaliseringsproces zal deze onderlinge samenhang voor premoderne mensen
zonder meer traditioneel van karakter zijn en zo ook hun doen en laten vanzelfsprekend bepalen. In een moderne samenleving zal de samenhang in het
onderling afhankelijk zijn van mensen vanzelfsprekend zakelijk georiënteerd
zijn en functioneel: ordenen In termen van gebruikswaarde. Vanzelfsprekend
opgevat als inhoud van vanzelfsprekend doen en laten laat zien wát de betreffende mensen probleemloos doen en laten. In de huidige tijd ligt hieromtrent minder vast dan dat bijvoorbeeld in de premoderne tijd het geval is
gefeest, naar Zljderveld meent. In de verzorgingsstaten wordt bijvoorbeeld
arbeid niet meer opgevat als een levensvoorwaarde, zijn mensen geneigd te
doen wat ze lekker vinden (consumptisme) en vinden ze dat vrijblijvendheid
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met doen en laten moet worden gecombineerd, t e r w i j l men dat vroeger vanzelfsprekend trouw deed. (90)
Ten aanzien van de verhouding tussen vorm en inhoud en dus ook tussen het
vanzelfsprekende en wát vanzelfsprekend i s , kan vervolgens, worden opgemerkt, dat wat mensen vanuit hun natuurlijk potentieel aan mogelijkheden in
de loop van hun ontwikkelingen vanzelfsprekend gaan doen of wat ze gaan
laten, op geen enkele manier u i t inzicht in het vanzelfsprekende als vormaspect van hun handelen kan worden afgeleid. Naar aanleiding van i n s t i t u t i e
en I n s t i t u u t is eerder hetzelfde opgemerkt. Wel kan gezegd worden dat b i j voorbeeld alles wat b i j samenlevende mensen in aanmerking komt om verbonden
te worden met gewenningen, gewoontes en verwachtingen, ook 1n aanmerking
komt om vanzelfsprekend gedaan of gelaten te worden. Met vanzelfsprekende
gewoontes en routines sturen mensen hun doen en laten ten opzichte van e l kaar. Met een opmerking a l s : 'maar dat is toch vanzelfsprekend' beroept men
zich op iets wat gedeeld wordt, en wel, naar Garfinkel meent, op een s t i l zwijgende wijze gedeeld wordt. Zoiets k l i n k t ook door in wat Zijderveld
zegt over de onaantastbaarheid van het t r a d i t i o n e l e in de premoderne t i j d ,
alleen Is In deze benadering de samenhang tussen inhoud en vorm van wat
vanzelfsprekend wordt gedaan en gelaten, bovendien afhankelijk van het onlosmakelijk samengaan van i n s t i t u t i e en i n s t i t u u t in een historisch proces.
De r e l a t i v e r i n g van de t r a d i t i e in de moderne t i j d komt overeen met wat
Garfinkel aan beweging nastreeft ten aanzien van de stilzwijgende kennis
die achter de routine van het alledaagse doen en laten schuil gaat. (91)
Maar z i j n benadering i s a-historisch en met name deze bepalende factor verliest

hij,

naar Wolff meent, u i t het oog b i j z i j n zoeken naar algemene

basismechanismen. (92)
Terwijl het betrekkelijk eenvoudig is om respectievelijk in het vormaspect
van het doen en laten van onderling afhankelijke mensen de i n s t i t u t i e en
het vanzelfsprekende en i n de Inhoud het I n s t i t u u t en wát vanzelfsprekend
1s, te onderkennen, is het h i e r i n opnemen van het begrip regel ingewikkelder. Een reden hiervoor kan gelegen z i j n In het begrip regel z e l f . In z i j n
boek 'rondom regels'

(93) omschrijft Duintjer de term, naar h i j zegt in

ruime z i n , met 'maatstaven, c r i t e r i a ,

normen, waarden, standaards'.

Of-

schoon voor elk van deze alternatieven voor regel gevraagd kan worden naar
de het formele en inhoudelijke aspect geeft geen van genoemde woorden een
voor de hand liggende aanwijzing i n welke r i c h t i n g met name het formele aspect gezocht kan worden. Een formeel aspect ervan, zou men kunnen zeggen,
1s dat het Instrumenten z i j n om te onderscheiden en te kiezen. (94) Er kan
mee worden b e s l i s t of een uitgevoerde handeling t o t een leeforde behoort of
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niet. De Vries aan wie deze formulering wordt ontleend, verwijst naar het
kennen van de moedertaal, dat het toepassen van de regels insluit, zij het
zonder dat dit tevens inhoudt, dat de gebruikte regels ook geformuleerd
kunnen worden. (95) Het inhoudelijke aspect van het begrip regel komt men
goed op het spoor, wanneer men erbij denkt aan datgene, wat iemand je vertelt, als je hem gevraagd hebt, hoe hij iets gedaan heeft.
Wanneer ook ten aanzien van regelen onderscheiden wordt in het regelen als
zodanig en wát geregeld wordt, zoals eerder tussen betekenen en wát betekend wordt, dan kan een invulling als volgt onder woorden worden gebracht.
Gaande over het doen en laten van onderling afhankelijke mensen kan van
regelen gezegd worden dat er de keerzijde van het onderling afhankelijk
zijn mee wordt aangeduid inzoverre geregeld doen en laten onderling uitgewisselde samenhang laat zien. Mensen, die zo doen en laten, zetten onderlinge afhankelijkheid om in samenhangend onderscheiden en aanvaard doen en
laten. Wanneer dit verloop bovendien vanzelfsprekend geschiedt, komt er bij
dat het aftasten van mogelijkheden afwezig is en het afzien ervan aanwezig,
zonder dat dit bijvoorbeeld tot inertie voert. Wordt het doen en laten van
onderling afhankelijke mensen vanuit de inhoudelijke hoek bekeken, als een
geregelde aangelegenheid, dan wordt onderscheiden en aanvaard dat iets, dit
of dat, hier en nu, of dan en daar wordt gedaan of gelaten. Is, datgene,
wat mensen via regels onderscheiden en aanvaard hebben om te doen of te
laten, bovendien vanzelfsprekend, dan wordt dit hier en dat daar gedaan of
gelaten zonder dat er welk alternatief dan ook 1n een gegeven situatie een
rol speelt.
Deze uiteenzetting is een poging genoemd. De inhoud van de laatste zin
rechtvaardigt deze voorzichtigheid; het is niet meer helemaal duidelijk of
hier niet twee keer hetzelfde wordt gezegd met andere woorden. De grond
voor deze onduidelijkheid wordt hier gezocht in het woord regel. Daar zal
hier slechts kort nog op worden ingegaan. In een noot heeft De Vries erop
gewezen dat met gebruik van het woord regel, (regels kennen, over regels
beschikken) de suggestie wordt gewekt, dat het gaat over regels, die we
kennen en dat zij bewust worden toegepast. (96) Noch het één noch het ander
behoeft altijd waar te zijn. De inpassing van het inhoudelijke aspect van
het begrip regel in het, al evenzeer analytisch op zich zelf geformuleerde,
inhoudelijke aspect 'wat vanzelfsprekend is', omvat, wanneer de gegeven omschrijving wordt aangehouden, niet het twee keer onder woorden brengen van
hetzelfde. Dit is niet het geval, omdat het in een situatie geen rol spelen
van alternatieven voor onderling afhankelijke mensen niet samenvalt met het
volgen van wát geregeld is. Inzoverre, 'regel gebruiken' bijvoorbeeld
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samenvalt met 'verwachten dat dit gedaan wordt' kan hiermee een doen en
laten worden aangeduid dat ook met 'wát vanzelfsprekend is' kan worden aangegeven. Dat zijn de regels waarvan De Vries heeft opgemerkt dat mensen er
veel meer kennen, dan ze zelf kunnen formuleren. (97)
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Noten b i j Hoofdstuk I I
1) Zie bv. Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie. Tubingen, 197¿5) p. 15.
Zi Thurlings, 1977, p. 68, Berger, P.L., en Berger, В., Sociologie een so
ciologische biografische opzet Ambo Bilthoven, 1974. Oorspronkelijke
t i t e l . Sociology, 1972. Op pag. 23 staat te lezen "In het algemeen
staan de mensen alleen s t i l bij zaken om er om de een of andere reden
over na te denken als de routine van hun leven is doorbroken door iets
wat z i j als een probleem ervaren. Hier wordt eveneens bedreiging van
het vanzelfsprekende als bron van sociologie aangewezen. De verwijzing
naar Schutz is te vinden in de eerste voetnoot van het tweede hoofdstuk
op pag. 30.
3) Berger en Berger, 1974, p. 22.
4) Dahrendorf, R., Pfade aus Utopia. Arbeiten zur theorie und methoder der
Soziologie. Gesammelte Abhandlungen 1. München, 1967, p. 49.
5) Dahrendorf, 1967, p. 50.
6) Geraadpleegd 1s het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal.
K500,K3019.K3020.
7) Berger en Berger, 1974, p. 17, 18.
8) Ter verzameling van de hier geboden informatie zijn -voorzover op een
universitaire instituutsbibliotheek aanwezig-, naslagwerken geraadpleegd, teksten over algemene sociologie, enige gangbare boeken over de
geschiedenis van de sociologie en enkele Inleidingen in het vak sociologie.
Wat de Nederlandse literatuur aangaat, zijn de volgende termen als
trefwoorden benut
1. vanzelfsprekend, vanzelfsprekendheid;
2. regel ν
voorzover z i j gedefinieerd worden met
3. norm S
behulp van het woord vanzelfsprekendheid.
Bovendien 1s nagegaan wat er over het vanzelfsprekende aan de orde
wordt gesteld, wanneer er naar Schutz wordt verwezen.
Wat de literatuur in vreemde talen aangaat geven de Duitse teksten de
minste problemen, omdat het Duits beschikt over het woord selbstver
ständlich, dat synoniem is aan het Nederlandse vanzelfsprekend. Bovendien komt 1n een formulering van Schutz als evenwaardige uitdrukking
"das fraglos gegeben' voor, dat in het Engels wordt vertaald met 'the
taken-for-granted', met name wanneer het sociaal wetenschappelijke
teksten betreft. Verder kan 1n het Engels voor vanzelfsprekend gebruikt
worden, 'self-evident' of een omschrijving met behulp van een zinnetje:
'is a matter of course' of 'goes without spying'.
Ook In het Frans wordt het woord vanzelfsprekend slechts benaderenderwijs teruggevonden in een fornulermg die l i j k t op de Engelse manier
van zeggen, 'cela va sans dire'. Verder kan gebruik gemaakt worden van
' t a c i t e ' of ' i m p l i c i t e ' , woorden die in het Nederlands evengoed met
'stilzwijgend' vertaald kunnen worden en te onderscheiden zijn van
'silencieux' of 'taciturne', die 'nietszeggend' kunnen betekenen. Het
woordenboek geeft ook nog 'c'est évident', een formulering die overeenkomst vertoont met het Engelse 'self-evident'.
Samengevat gaat het 1) over de volgende woorden.
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Nederlands

Vreemde taal

vanzelfsprekend:

woord

formulering met zinnetje

selbstverständlich

das i s t selbstverständlich
das versteht sich: das fraglos
gegeben
is a matter of course
goes without spying
c'est evident
cela va sans dire

self-evident

2) over de volgende aantallen boeken:
Kwantitatief overzicht van de geraadpleegde werken per taalgebied.

- gesch.+

periode

+

-

1

5

15

ЧЗ-'Уб

4

11

•55-47

4

5

7

'ЗІ-

б

1

6

Ч*-'??

1

5

50

Чб-'Уб

9

41

6

15

72

14

58

naslagwerken

periode

+

Nederlands

6

'δβ-'ΤΘ

Duits

9

Engels

6

Totaal

21

handleid.

9) König, R. van ( h r s g . ) , Soziologie, das fisherlexikon. Frankfurt/Main,
1958, p. 42, p. 150.
10) Fuchs, W. e.a. (hrsg.). Lexicon zur Soziologie. Opladen, 1973, p. 604.
11) Een auteur die reeds eerder en op een geheel eigen wijze met het vanzelfsprekende i s bezig geweest, wordt door Collins en Makowiski aangewezen in de figuur van Simmel (1974, p. 165). Van Schutz z i j n naast
vele artikelen twee boeken verschenen. Het eerste gaf h i j zelf te Wenen
u i t i n 1932. Het droeg als t i t e l : Der Sinnhafte Aufbau der Sozialen
Welt; en werd in 1967 in het Engels uitgegeven; vertaald door Walsh, G.
en Lehnert, F., onder de t i t e l : The Phenomenology of the Social World,
19671, Heinenann Educational Books, London, 1972. Het tweede boek heeft
Schutz i n concept achtergelaten toen h i j in 1959 s t i e r f . Het is onder
twee namen: z i j n eigen naam en die van Thomas Luckmann, door de laatste
uitgegeven in 1973. De Duitse t i t e l l u i d t : Die Strukturen der Lebenswelt. De Engelse uitgave is gepubliceerd onder de t i t e l : The structures
of the L i f e - w o r l d e n vertaald door Zaner, R.M., and Sagelhardt, H. j r . ,
(uitgave: North Western University Press S. Vanston).
In de woordenlijst van Schutz' eerste boek ontbreekt het trefwoord
'vanzelfsprekend', in z i j n posthuum uitgegeven werk over de levenswereld, dat eveneens een "glossary" r i j k i s , komt het volgende t r e f woord voor: fraglos gegeben - taken for granted (p. xxxv). Het zelfde
i s het geval t . a . ν . het aanwezig z i j n van het vanzelfsprekende als be
langrijk thema In de introducties die beide boeken r i j k z i j n . In de
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'synopsis of Schutz's fundamental t h e s i s ' , die voorafgaat aan de vert a l i n g van 'Der Sinnhafte Aufbau', ontbreekt een verwijzing naar het
vanzelfsprekende, i n de 'Translators' Introduction' wordt d i t thema ter
sprake gebracht (p. x x v i i i ) .
Wat niet ontbreekt i n de 'Aufbau' is het woord 'selbstverständlich'.
Schutz gebruikt dat i n z i j n 'Vorbemerkungen zur Problemstellung', wanneer h i j er voor waarschuwt dat met name voor de sociologie 'die ungeprüfte Hinnahme des im täglichen Leben "Selbstverständlichen" een groot
gevaar i n zich bergt. Schütz, Α., Der Sinnhafte Aufbau der Sozialen
Welt. Eine Einleitung i n die verstehende Soziologie. Suhrkamp Taschen
buch Wissenschaft 92, 1974, p. 17. Dit is volgens Schutz het geval om
dat het de opgave voor de sociologie I s , "gerade das "Selbstverständl i c h e " i n Frage zu s t e l l e n ' , p. 17.
Over d i t vanzelfsprekende wordt i n de i n l e i d i n g op 'de structuren van
de levenswereld' opgemerkt, dat de fundamentele concepten van Schutzs
u i t e i n d e l i j k e v i s i e worden uitgewerkt en opgenomen i n de samenhang 'of
Schutz's account of the structures of the world taken f o r granted i n
everyday l i f e . . . . The structures of the l i f e - w o r l d become apprehended
as the fabric of meaning taken for granted i n the natural a t t i t u d e , the
basic context of "What is un-questioned" -and i n this sense what is
"taken as selfevident- that undergirds a l l social l i f e and action" (p.
x x v i i i ).
12) D i t voorbeeld wordt door R.F. Beerling aangehaald i n : Rademaker, L.,
( r e d . ) , Sociologische Encyclopedie, Utrecht, 1978, s.v. Schutz, p. 544.
13) Zie voor 'Simultaneity' o.a. Walsh's Synopsis of Schutz's fundamental
thesis, i n : The Phenomenology of the Social World, 1972, p. x x i .
14) D i t voorbeeld wordt gegeven door McGee, R., Points of departure. Hinsdale, 1972, p. 25/26.
15) Α. Schutz and Th. Luckmann, The Structures of the Life-World, 197J, p.
5.
16) Berger, В. (ed.), brengt i n : Readings i n Sociology. A biographical ap
proach, New York, 1974, de vanzelfsprekende wereld van Schutz samen met
het "of course statement", dat Robert en Helen Lynd hebben gebruikt i n
hun Middletown onderzoeken en met datgene wat Erving Goffman omschreven
heeft als 'the basic r e a l i t y k i t ' van ieder i n d i v i d u , "that i s , . . . the
cognitive and normative tools to b u i l d a coherent universe to l i v e i n ,
p. 467.
17) International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968. Volume 14, p.
72 o.v. Schutz: " . . . they assume, naively, that they share the same
world with a l l other "normal" perceivers; and they assume that were
they to change places with others, they would see the world in essen
t i a l l y the same way the others do". Broom, L. and Selznick, P., Socio
logy, New York, 1973, p. 23; Berger en Berger, 1974, p. 23.
18) Garfinkel komt i n het tweede deel van d i t hoofdstuk nog t e r sprake.
Voor de samenvatting van z i j n opvatting over het vanzelfsprekende is
hier gebruik gemaakt van datgene wat Gouldner, A l . , er in z i j n : The co
ming c r i s i s of Western Sociology, London, New York, 1970 over heeft
geschreven i n de par. Ethnomethodology: Sociology as a happening, p.
390-395.
19) Gouldner, Α Ι . , 1970, p. 392. De Engelse tekst l u i d t : " . . . The c u l t u r a l
foundation, i n short, is precarious, and i t s accurity apparently rests,
in some parts, on i t s sheer i n v i s i b i l i t y or taken-for-grantedness'.
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20) Gouldner, 1970, p. 392.
21) Gouldner, 1970, p. 391.
22) Ciaessens, 1980, p. 125; 235. Een verantwoorde uiteenzetting, die t e vens b e g r i j p e l i j k b l i j f t , i s in aanvulling op wat Claessens en Elias
naar voren brengen te vinden i n de studie van J.T. Bonner, Dieren met
cultuur tussen biologie en sociale wetenschappen. Aula paperback 67,
Utrecht-Antwerpen, 1982. Oorspronkelijke t i t e l : The Evalution of
Culture i n Animals, 1980.
Zie vooral in d i t verband: De evolutie van soepele reacties, p. 122
v.v.
23) Schreuder, 0 . , Cultuur en Sociologie. Een i n l e i d i n g , Nijmegen, Dictatencentrale, 1978, p. 38.
24) Cuter, F.J.F., Sociology. A Synopsis of p r i n c i p l e s , New York, 1955, p.
116.
25) Hobbs, D.A., and Blank, S . J . , Sociology and the human experience. New
York, 1975, p. 89-99.
26) Kiss, G., Einführung in die Soziologischen Theorien I I , Opladen, 1975,
p. 20.
27) Schreuder, 1978, p. 38.
28) Green, A.W., Sociology, An Analysis of l i f e
York, 1956, p. 74.

in modern Society. New

29) Green, 1956, p. 75.

30) Fichter, J.M., Sociology, Chicago, 1973, p. 190.
Elias, N.. Gevestigden en buitenstaanders. Studie van de spanningen en
machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten, Aula, 582, p. 128-144.
31) Thurlings, J.M.G., Hoofdlijnen van de empirische sociologie. Nijmegen,
Dictatencentrale, 1978, p. 86.
32) Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe, Tübingen, 1972,
p. 12.
33) Lemmen, M.M.W., De godsdienstsociologie van Max Weber. Haar methode en
inhoud aan de hand van het rationaliteitsbegrip, Nijmegen, 1977, p. 50.
34) Max Weber, een keuze uit zijn werk. Sociologische monografieën, Deventer, 1975. Vertaling van G.R. de Bruin en H.J.J. Steenbekkers, p. 161;
162. Schütz verwijst naar de definitie van traditioneel handelen in
'Die Aufbau' maar verbindt het niet uitdrukkelijk met vanzelfsprekend
doen en laten, p. 278.
35) Weber, keuze uit zijn werk, 1975, p. 167.
36) Nadere informatie over moeurs en mores, alsook over het verwante begrip
collectieve voorstelling, geijkt door Durkheim en het begrip institutie, beschreven door Zijderveld in zijn dissertatie van 1966, wordt gegeven door P.E.J. Bulks in zijn boek: Alexis de Tocquevilles en de
democratische revolutie. Een cultuursociologische interpretatie. Van
Gorkum, Assen, 1979, p. 70 vv. De handelseditie van Zijdervelds proef-
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schrift verscheen onder de titel: Institutionalisering. Een studie over
het methodologisch dilemma der sociale wetenschappen. Paul Brand,
Hilversum/Antwerpen, 1966.
37) Bulks, P.E.J, en Kwant, R.C., Cultuursociologie. Perspectief op cultuurvorming, cultuurbeweging en cultuurbeleid. Samsom, Serie Sociologie, Alphen a/d Rijn, 1981, p. 62; 65 en 64.
38) Bulks, 1979, p. 75. Bulks citeert: De la Démocratie en Amérique, introduction par Harold J. Laskl, 2e éd., 1961, 1.1:16.
39) Elias, N.. Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des
Könlngstums und der höfischen Aristokratie mit einer Einleitung:
Soziologie und Geschichtswissenschaft. Luchterland Neuwied und Berlin,
1969, p. 68-101: Wohnstrukturen als Anzeiger gesellschaftlicher Strukturen.
40) Inzoverre als de waarheid opgevat kan worden als een bepaald resultaat
van menselijk doen en laten slaat wat hier gezegd wordt ook op wat vanzelfsprekend is aan waarheid. Het lijkt echter niet nuttig voor een
analyse van wat vanzelfsprekend is, in te gaan op het problematiseren
van wat waarheid is.
41) Zie: noot 22.
42) Jaspers, K., Kant. Aula 324, 1967, p. 8.
43) De sociaal psycholoog Hofstà'tter (P.R. Sozialpsychologie. Sammlung
Göschen, Band 104/104a, Berlin, 1964, p. 32/33). sluit de invoering van
het begrip verwachting af met de volgende opmerking: "Da gelernte
Stellungnahmen in einem sehr hohen Masze automatisiert sein können,
laufen sie vielfach ohne ein Erlebnis des Vorsatzes oder der Entscheidung ab. In diesem Sinne benimmt sich dann das Individuum so, als ob
Sein Verhalten des angeborenen Triebquellen stammte. Seine Stellungnahmen erscheinen ihm dann auch selbst als "selbstverständlich" und als
unabdinglich Charakteristika seines Wesens".
44) Elias, N.. UPZ I, 1969, p. 209.
45) Het d t a a t over het groene behang i s in enigszins gewijzigde vorm ontleend aan de inaugurale rede van P. Seuren: F i l o s o f i e , taal en onwerk e l i j k h e i d . Utrecht, 1975, p. 1.
46) Vergelijk Oldendorff, Α., Mensen onder elkaar, Utrecht/Antwerpen, 1958,
p. 4 1 : De term autokinestisch e f f e c t duidt op het gegeven dat een zwak
stilstaand lichtpunt in een v o l s t r e k t donkere kamer zich schijnbaar
beweegt.
47) Have, H. ten, Het verpleeghuis: veld van onderzoek. Een micro-sociolo
gisch onderzoek naar de betekeniswerelden van patiënten en personeel in
het verpleeghuis. Van Loghum Slaterus, Deventer, 1979, p. 38.
48) Levelt, J.M., Het lineariserlngsprobleem van de spreker, i n : Interd i s c i p l i n a i r T i j d s c h r i f t voor Taal & Tekstwetenschap, j r g . 2, nr. 1,
maart 1982, p. 4 en p. 5.
49) Appel, R. e . a . . Sociolinguïstiek. AULA 575, Utrecht-Antwerpen, 1976, p.
35.
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5ü) üok wanneer met 'natuur' datgene wordt aangeduid, dat de huidige stand
van de wetenschap mogelijk maakt er mee aan te duiden, is de invloed
van hun natuur op mensen, hoezeer ook bepaald door allerlei maatschappelijke krachten, qua aard te onderscheiden van deze laatste. Zonder
cultuur kunnen mensen niet leven, zonder natuur kunnen ze niet bestaan.
Als niets anders hun leeftijd zou bepalen, is deze bij mensen toch bepaald en datgene waardoor dat gebeurt kan in deze cultuur natuur genoemd worden. Aansluitend bij Webers voorbeeld over de botsing tussen
twee fietsers (Weber, 1972, p. 11) noemt Dahrendorf (1967, p. 46/47) de
sociologen Pareto en Durkheim bij de bespreking van de verschillende
gevolgen, die er met betrekking tot het doen en laten van mensen aanwijsbaar worden, wanneer ze wel, of niet, de regelmatigheden van de
natuur volgen. Dahrendorf schrijft: "Die Durchbrechung der ersten Form
von Norm -Durkheim spricht von "technischen Regeln"- setzt ein "naturgesehen", nämlich die Verletzung beim Zusammenprall im Gang: aber bei
der Durchbrechung der zweiten Art von Norm -der 'moralischen Regel'wird die Konsequenz als Sanktion (im Falle der Radfahrer als reichlich
unmittelbarer Strafvollzug) eine eigene Wirklichkeit. Sie kommt Sinn
zu, denn sie 1st und dokumentiert auch gleich das, was Durkheim 'sociale Tatsache' nennt und was auch Weber meint wenn er den spezifisch
'sozialen' Charakter des Handelns zu bestimmen sucht." Zie voor een ander soortgelijk voorbeeld: Leach, E.D., Cultuur en Comminicatie. Ambo,
1976, p. 31.
51) "Regels, die bestaand gedrag reguleren", merkt Appel, (1976), concluderenderwijze op zijn bv. 'jongens huilen niet', 'meisjes lachen altijd'. Huilen en lachen komen onafhankelijk van zulke regels voor.
Taalhandelen bestaat bij gratie van konstiturerende regels. Spreken en
schrijven zijn geen 'natuurlijke' handelingen zoals huilen en lachen,
lopen en vissen. Daarom is er ook geen andere verantwoording voor
communicatief handelen dan 'zo zijn nu eenmaal de regels", p. 35.
52) Buiks, 1981, p. 77.
53) Hofstäter brengt de hiergenoemde elementen als volgt bijeen: "Den Gesamtkomplexe der Ordnung, die eine Gesellschaft aus dem Ereignisstrom
abstrahiert ("Wissen") bzw. den sie in diesen hineinträgt ("Satzungen"), bezeichnet man als die 'Kultur' dieser Gesellschaft. In diesem
doppelten Sinne f ü h r t die Elterngeneration Ihre Kinder in die Kultur
der eigenen Gesellschaft ein. Auf diese Weise entstehen die Selbstverständlichkeiten, die uns in sehr eigentlicher Weise, " i n Fleisch und
Blut" übergehen. Letzten Endes sind diese Selbstverständlichkeiten die
-hie et nunc-allgemein akzeptierten Begrenzungen der Variationsweite
des Fragens und Tuns. Sie sichern das Individuum sowohl als die Gesellschaft vor dem Katastrophen -Erlebnis des Chaos. Eine solche Sicherung
mag beim homo sapiens gerade wegen der Weite seines Zentralnetzes im
Hinblick auf das mögliche Ausmasz der interindividuellen Unterschiedl i c h k e i t besonders notwendig sein". 1964, p. 121. Wolff, 1976, p. 164,
165 komt in de bespreking van de opvattingen van Cicourel en Garfinkel
t o t de een formulering met het woord gevoel e r i n : " . . . een Gefühl für
die Systematiek sozialer Zusammenhänge. Deze formulering gaat terug op
een uitdrukkingswijze die aan Cicourel is ontleend: 'Sense of social
structure. Geduid wordt op basis-regels, die als vertrouwen, t e g e l i j k e r t i j d een grondvoorwaarde uitmaken voor het hanteren van welke normen
of rolpatronen dan ook. Wolff, p. 166. In het eerste hoofdstuk kwam De
Vries reeds aan het woord die m.b.t. de definiëring van de s i t u a t i e
door mensen voorkeur uitsprak voor de term: actors i n t u ï t i e , zonder dat
het toen reeds over een vanzelfsprekend verloop ging van menselijk doen
en laten maar over het onderling verlenen en verstaan van betekenissen
daarbij; ook De Tocquevilles (pag. 39) noemt vertrouwen.
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54) Wolff, 1976, p. 153. Zie ook Springorum, D., Spreken in gesprekken. Een
inleiding in de structuuranalyse van gesprekken. Overasselt, 1979, p.
100; 103.
55) De term 'precair' (precariousness) wordt o.a. door P. Berger (het hemelse Baldakijn. Ambo, 1969 (oorspronkelijke t i t e l : The sacred Canopy,
1967, p. 101 v.v.) gebruikt en verbonden met 'vervreemd' als kenschetsing van de houding van mensen die de voorlopigheid van hun samenlevingsvormen geheel uit het oog verloren hebben (Alienation). Ook
Gouldner (1970, p. 395) gebruikt de term in deze betekenis wanneer hij
schrijft: "In Homans' work, as in Goffman's, there is a backing away
from established institutions and culturally given roles; men appear
not only as members of a specific society "but as members of a species". And also like Goffman, Homans now has an increasing and new
awareness of the precariousness of things".
56) D1t voorbeeld van de spionnenschool heb ik ontleend aan Paul Ten Have's
boek: Sociologisch Veldonderzoek. Boom, Meppel, 1977.
57) Op het analytisch onderscheid tussen het vanzelfsprekende en wát vanzelfsprekend is wordt op het einde van dit tweede hoofdstuk nader ingegaan.
58) Hofstätter, 1964, p. 32.
59) Vergelijk bijvoorbeeld de door Schreuder gegeven, op pagina 10 weergegeven omschrijving van folkways.
60) Schutz-Luckmann, 1973, p. 15.
61) MRC, 27-1-1979, Ζ.Θ.
62) De vraag naar wat een regel is in verband met wat door mensen vanzelf
sprekend gedaan wordt, l i j k t op de vraag of het zinnig is om over 'ge
woon' te spreken, wanneer het gaat over het doen en laten van iemand
die alleen op een eiland woont. Hoewel zo'n mens wel gewoontes zal ont
wikkelen zullen het gewoontes zijn die bij niemand verwachtingen kunnen
wekken en waar tegen niets als ongewoon afsteekt op het moment dat hij
het doet. Situaties waarin mensen gewoon doen, zijn, in beginsel en
concreet, omstandigheden met medemensen.
63) In zijn: 'De culturele factor' s c h r i j f t Zijderveld over (geïnstitutionaliseerde)' handelingspatronen, die vanzelfsprekendheid en s t a b i l i t e i t
creëren. Deze manieren van denken, voelen en doen vormen een betekenisvolle structuur, te vergelijken met de grammatica en syntaxis van onze
taal, die m'et alleen orde 1n onze woorden (en daarmee in ons denken)
aanbrengen, doch er tevens voor zorgen dat deze woorden tot betekenisvolle en dus begrijpelijke zinnen aaneengesloten worden'.
Zijderveld, A.C., De culturele factor. Een cultuursodologlsche wegwijzer. Vuga, 's-Gravenhage, 1983.
64) De verhouding tussen de begrippen 'vanzelfsprekend' en 'regel' zal aan
het slot van dit hoofdstuk kort worden besproken.
65) Zijderveld, 1983, p. 73; 109; 74.
66) Zijderveld, 1983, p. 79, 51.
67) Adriaansen, H.P.M., Verzorgingsstaat en intermediaire structuren. In:
Sociale Wetenschappen, 22e jaargang, nr. 3, p. 217.
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68) Balk-Smit Duyzentkunst zegt: 'Het a l l e r c r u c i a a l s t e en meest verwaar
loosde f e i t van de taalwetenschap is dat de betekenis nooit gezocht
wordt waar h i j te vinden i s : i n het bewustzijn van de taalgebruiker.
Wil iemand weten wat het woord ' f l e s ' betekent, dan hoeft h i j alleen
maar een beroep te doen op z i j n eigen individuele, zeg maar gerust een
zame, voorstel lingsvermogen. Alleen door zo nauwgezet mogelijke analyse
van het plaatje dat voor z i j n geestesoog opdoemt, kan h i j hopen greep
te krijgen op de betekenis'. Uit een interview i n de NRC van 20 okt.
1983. De verzelfstandigingen waarover het hier nu gaat, z i j n op een
zelfde manier individu-onafhankelijk als een taal dat i s . Wederom is de
taal hier weer een d u i d e l i j k voorbeeld. In zoverre taal en cultuur als
overeenkomende resultaten van doen en laten beschouwd kunnen worden,
kunnen z i j los daarvan n i e t helemaal begrepen worden. Doordenkend in
deze reeks van g e l i j k s t e l l i n g e n z i j n taalbewustzijn als bron, en op
slagplaats t e g e l i j k e r t i j d , van betekenissen, en het bewustzijn van het
concrete culturele te beschouwen als de neerslag van socialisering en
t r a d i t i e of wat daar als s o c i a l i s a t i e in een moderne samenleving van
over i s .
69) Thurlings, 1972, p. 19.
70) Elias, N. en Scotson, J . L . , De gevestigden en de buitenstaanders. Een
studie van de spanningen en machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten. Aula 582, 1976, p. 27. Oorspronkelijke t i t e l : "The established
and the outsiders", 1965.
71) Cicourel s c h r i j f t hierover: ' . . . Thus members' t a c i t knowledge about
'What everyone knows' i s integral to normal-form behavior'. H i j voegt
er aan toe: 'The c r i t i c a l issue for the sociologist would be what
everyday speakers-hearers assume 'everyone knows' 1 . In: Cognitive So
ciology, Harmindsworth, 1973, p. 44. In het onderzoek gedeelte van deze
studie zal op een nauwkeurig afgebakende wijze op deze vraag een ant
woord worden gezocht.
72) Claessens, 1980, p. 125.
73) Schutz, Α., Luckmann, 1973, p. 8.
74) Jager, J.L. de, Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe k i j k op t r a d i 
t i e s . Utrecht/Antwerpen, 1981.
75) Er wordt in onze samenleving over t i j d , en over verleden, heden en
toekomst gepraat, alsof die er a l t i j d zo geweest z i j n . Van t i j d moet
worden aangenomen dat het nog minder grijpbaar is dan ruimte en ook
l a s t i g e r begrijpbaar, eveneens voor de mensen die eeuwen v5ór ons geleefd hebben. Claessens merkt daarnaast nog op, dat voor hen, datgene,
wat periodiek terugkeerde in de natuur om hen heen (wat nu seizoenen
worden genoemd) en wat biologisch wel in de t i j d plaats vond maar zich
slechts één keer voltrok (het leven van iets of iemand) een groot raadsel gevormd moet hebben, zoals in het algemeen en ook nu nog, b i j het
afwezig z i j n van iedere tijdservaring het geval kan z i j n : bijvoorbeeld
wanneer iemand ergens z i t en l e e f t en verder helemaal niets anders
meemaakt. Claessens, 1980, p. 133.
76) Zie o.a. Cohn, N., The Pursuit of the Millennium, New-York, 1961.
Opmerkelijk is wel, dat een jaar 2000 z e l f , weer evenals i n 1000, een
speciale betekenis k r i j g t toegekend, ofschoon daar u i t de aard van de
zaak z e l f , noch toen noch nu enige reden toe i s . 1000 en 2000 z i j n
willekeurige jaaraanduidingen, -met drie zelfde tekens weliswaar-, u i t
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een van de vele door mensen ontwikkelde tel systemen voor het aanduiden
van het verloop van de duur over grotere perioden.
77) In z i j n a r t i k e l over de 'Dauerreflexion 1 heeft Schelsky het achtereenvolgens over de c h r i s t e l i j k dorpsgemeenschap en de c h r i s t e l i j k e famil i e , die een geloofsvorm hadden, welke door ongereflecteerde aanvaarding van culturele vanzelfsprekendheden over dogma's werd gekenmerkt
(p. 314) en over dogma's, die z i j n veranderd in een doorgaande, op het
stuk van f e i t e l i j k h e i d weliswaar onzekere, weg van de mens naar zichz e l f , en misschien naar God (p. 318). In: Godsdienst, kerk en samenleving. Godsdienstsociologische opstellen. Geredigeerd en Ingeleid door
K. Dobbelaere en L. Laeyendecker, Rotterdam/Antwerpen, 1974. Het a r t i kel van H. Schelsky i s opgenomen onder de t i t e l : 'Kan de 'Dauerref l e x i o n ' worden g e ï n s t i t u t i o n a l i s e e r d ' ? , p. 307-338. Oorspronkelijke
t i t e l : ' I s t Dauerreflektion i n s t i t u t i o n a l i s i e r b a r ? ' , 1965; Z i j d e r v e l d ,
1983, p. 110; Z i j d e r v e l d , A.C., De Tyrannie van het c l i c h é ' . Van Loghum
Slarerus, 1982, p. 56; 57.
78) Clark, K., C i v i l i s a t i e , p. 156.
79) Oldewelt, H.M., Terugblik en u i t z i c h t . Den Haag, 1967, p. 192. In de
sociologische l i t e r a t u u r heeft d i t gegeven al lang een plaats. In een
reactie op Durkheim s t e l t bijvoorbeeld R. Aron dat het karakteristiek
is voor onze moderne samenleving, 'dat z i j haar grondslagen voortdurend
opnieuw ter discussie s t e l t ' . Goddijn, H.P.M., Inleiding. Over moralit e i t : de ontwikkeling en betekenis van Durkheims moraalsociologie. I n :
Durkheim, E., Over M o r a l i t e i t , Boom, Meppel/Amsterdam, 1977, p. 33.
80) De hierna volgende tekst is eerder in een uitgebreidere versie gepubliceerd als een bijdrage aan een studium generale van de Erasmus Univers i t e i t Rotterdam.
81) Boer, P. de, 'Naar een geschiedenis van de dood'. Mogelijkheden t o t onderzoek naar de houding ten opzichte van de dode en de dood ten t i j d e
van de Republiek', T i j d s c h r i f t voor Geschiedenis, no. 89(10/76) blz.
199.
82) Ariès, Ph., Essais sur l ' h i s t o i r e de la mort en Occident du Moyen Age à
nos jours. Edition du Seuil, 1975, p. 27.
83) McManners, J . , Reflections at the death bed of Voltaire. The a r t of
(lying in eighteenth-century France. An inaugural lecture delivered
before the University of Oxford on 21 November 1974. Oxford, 1975, blz.
3 en 24.
84) Idem, blz. 10.
85) De Boer, blz. 199; McManners, 1975, blz. 5.
86) Spierenburg, P., 'De sociale functie van openbare strafvoltrekkingen'.
Mededelingen no. 4 van het Centrum voor Maatschappijgeschiedenis,
Erasmus U n i v e r s i t e i t Rotterdam, z j , blz. 29.
87) F o l s i l , Μ., 'Les attitudes devant la mort au XVIIIe siècle: sépultures
et suppressions de sépultures dans le cimetière parisien des SaintsInnocents', Revue Historique, no. 510, a p r i l - j u n i 1974, blz. 303.
88) Bevers, 1982, p. 87.
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89) Bevers, 1982, p. 86.
90) Zijderveld, 1983, p. 151.
91) Garfinkel ontwikkelt dan ook een methode om dat s t i l z w i j g e n te doorbreken en als dat n i e t goedschiks gaat moet het maar kwaadschiks. 'De
taak, die Garfinkel zichzelf oplegt is deze vanzelfsprekendheid (van de
sociale wereld) af te breken en de culturele fundering van z i j n onzichtbaar makende mantel te ontdoen.' Gouldner, die Garfinkel en Goffman hier tezamen bespreekt s c h r i j f t l e t t e r l i j k : Behind both the 'happening' and the ethnomethodological demonstration there is a common
impulse: to bring routines to a h a l t , to make the world and time stop.
Both rest on a simular perception of the conventional character of the
underlying rules, on a view of run as lacking i n i n t r i n s i c value, as
arbitrary a l b e i t essential to the conduct of routine. And both are
forms of h o s t i l i t y to the "way things are", although the ethnomethodol o g i s t ' s is a veiled h o s t i l i t y , aimed at less dangerous targets. Both
communicate at least one lesson: the v u l n e r a b i l i t y of the everyday
world to disruption by v i o l a t i o n of t a c i t l y held assumptions (p. 394).
92) Wolff k r i t i c e e r t
met name het punt der niet historische, maar algemene, basismechanismen zoals die door Garfinkel worden voorgestaan: 'So
kann i n der Theorie der 3asis-mechan1smen zwar allgemein von 'Pragmat i s i e r u n g ' der allgemeinen Regeln und Normen mit Hilfde der Basismechanismen gesprochen werden, niemals f o l g t aber daraus die Möglichkeit
eine historischen Spezifizierung bestimmter Pragmatisierungs- oder auch
Normalisierungsprozesse. So b l e i b t die ethnomethodologische Explication
a l l t a g l i c h e r Erfahrungspraxis notwendig abstrakt'. Wolff, 1976, p. 295.
93) Duintjer, O.D., Rondom regels. Wijsgerige gedachten omtrent regel-gel e i d gedrag. Boom, Meppel, 1977, p. 14.
94) De Vries, 1977, p. 61.
95) De Vries, 1977, p. 62.
96) De Vries, 1977, p. 136, noot 44. De vergelijking tussen betekenen en
betekenis enerzijds en regelen en regel anderzijds geeft b i j nader toezien ook een verschil te zien. Betekenis is het resultaat van wat betekend wordt. Dat is b i j regelen en regel anders. Wat geregeld wordt is
n i e t de regel, maar het geregelde en de regel: wat geregeld moet worden. Als resultaat van regelen kan gesproken worden over regeling.
97) De Vries, 1977, p. 61.
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Hoofdstuk III. Wat is vanzelfsprekend over doodgaan?

Par. 1. Spreken gebeurt beurt om beurt
In dit hoofdstuk gaat het weliswaar weer over het doen en laten van onderling afhankelijke mensen, maar nu speciaal over het spreken dat ze met elkaar doen. Eerst zal er enige aandacht gevraagd worden voor het wisselen
van beurten, dat mensen, wanneer ze met elkaar praten vanzelfsprekend doen
(en laten). Vervolgens zal naar aanleiding van twee vragen ingegaan worden
op het verstaan van elkaar, dat in gesprekken gepaard is aan beurtgedrag,
en op het verstaan van iemand, die geen deel neemt aan het gesprek dat hij
wel hoort. Op deze manier wordt een pad geëffend, dat moet voeren naar de
mogelijkheid om in enige gesprekken op zoek te gaan naar wát vanzelfsprekend is, en wel omtrent doodgaan.
Als mensen met elkaar spreken doen ze dat door de een na de ander iets te
zeggen dat in de tijd aansluit op datgene wat eraan voorafgaande, door een
ander is gezegd. ledere deelnemer aan een gesprek heeft zijn beurt en een
beurt is een te onderscheiden bijdrage van iemand aan het spreken met elkaar, die volgt op een eerdere van een andere deelnemer. Deze laatste zal
zelf ook weer gevolgd worden door een andere van een volgende spreekster of
spreker. Dit aaneensluiten en samenhangen van beurten maakt deel uit van
het hier en nu onderling afhankelijk zijn van mensen. Het maakt het afhangen van elkaar alsook het samenhangen aanwijsbaar. Via datgene wat iedere
deelnemer op zijn beurt zegt en tegelijkertijd toevoegt aan wat eerder door
zijn voorganger Is gezegd, wordt zo'n gesprek gezamenlijk stukje bij beetje
aan elkaar gepraat. De sprekers voegen aan wat reeds is gezegd toe, wat zij
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vinden, dat er nu gezegd moet worden. Dit moeten kan, zoals dat ook meer in
het algemeen voor het onderling afhankelijk zijn het geval bleek ( H . I , p.
2) primair gestalte geven aan een vorm van erbij horen of een conflictueus
aanzien krijgen. Nu gaat het bij spreken bovendien nog om een specifieke
manier van comnuniceren, maar ook hier kan sprake zijn van een conflictueus, danwei empatisch van elkaar afhankelijk z i j n . Ofschoon in de moderne
opvattingen hierover met name het uitwerken van de concurrentiegedachte
niet ongebruikelijk is, kan ook gewezen worden op beschouwingen, die veel
meer aansluiting zoeken bij de ervaringswerkelijkheid, die in hoofdstuk I
eenvoudig is aangeduid met 'erbij horen'. Wat aandacht verdient is dan, dat
de spreker én de hoorder elkaar wederkerig nodig hebben om zowel te verstaan wat er gezegd wordt,

alsook duidelijk

te zeggen, wat er bedoeld

wordt. Ze helpen elkaar en daarvoor is vertrouwen nodig, bij de hoorder in
de spreker, maar niet minder ook omgekeerd: 'Speech cannot be exploratory
and heuristic when pervasive chronic anxiety keeps people from . . .

relying

for help precisely on comnunicating, even i f the commini cation is Babel'.
Het wisselen van beurten bij mensen, die serieus met elkaar praten is er
dan, 'because of the very act of speaking', dat wil zeggen sprekers spreken
samen en wisselen elkaar af met het oog op hun gezamenlijke behoefte om tot
verheldering te komen. En deze primaire functie van beurtwisseling moet in
acht genomen worden ook als gesprekspartners vechten om de beurt'

(1).

Daarom volgt er, als wát er gezegd wordt, een vraag i s , een antwoord en wel
van degene aan wie de vraag is gesteld, als dit laatste tenminste het geval
is geweest (en er bovendien niemand van de deelnemers vóór zijn beurt
praat).
Wordt de vraag ongeadresseerd gesteld, dan hangt het verder voortgaan van
het spreken met elkaar af van wie er op de vraag reageert, ofwel met een
antwoord dan wel met een andere vraag. Hierbij wordt door de sprekenden
voornamelijk gelet op wát er gezegd is. Met name de gesprekssituatie en het
gespreksthema zijn als grond aan te wijzen voor het gegeven dat, wat B.
zegt, niet alleen beluisterd wordt in het verlengde van het f e i t , dát A.
daaraan voorafgaand iets heeft gezegd, maar ook op grond van wát er door A.
gezegd Is. Gespreksdeelnemers, die zo reageren zullen thema-gericht onder
woorden brengen, wat ze, -volgend wat er gezegd wordt en in aansluiting
daarop,- zelf verder denkend, er vervolgens aan willen toevoegen.
Doordat mensen, wanneer ze met elkaar praten, Inhaken op wat z i j elkander
zeggen en van elkaar verstaan, kan met elkaar praten opgevat worden als een
samenhangend gebeuren. Dit maakt het mogelijk nadien te zeggen dat men samen een gesprek, bv. over doodgaan en dood, heeft gevoerd. Dit b l i j f t ook
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het geval wanneer er tijdens het gesprek zelf heftig is gediscussieerd over
wie het woord nam en wie het wel toekwam en aan wie niet, zonder dat dit
uitliep op een afbreken van het net elkaar praten. Wanneer een gesprek zo
verloopt, laten de deelnemers het gegeven, dat de één spreekt na de ander,
intakt. Er kan derhalve ook van een dergelijk gesprek worden gezegd dat het
verloop ervan, wat de beurten betreft en wat de volgorde van de beurten
aangaat, vanzelfsprekend heeft plaats gehad. Gesprekken, die, hoewel ze met
de grootste onderlinge onenigheid tussen de deelnemers eindigen, toch als
gesprek ten einde komen, -doordat eenieder uitgepraat is en er dus er vanafziet als volgende spreker het met elkaar spreken nog voort te zetten-,
dergelijke gesprekken hebben een gewoon verloop. De onenigheid loopt niet
uit op het problematiseren van het ordeningsschema, dat de één na de ander
praat.
Naast het onderling afhankelijk zijn, is er in het eerste hoofdstuk ook
aandacht gevraagd voor het verlenen, uitwisselen en verstaan van betekenissen. Evenals de beurten worden in de weergaven van wat mensen met elkaar
hebben besproken, ook de betekenissen, die zij verleend en verstaan hebben,
waarneembaar in woorden en zinnen die zij de een na de ander beurt voor
beurt, uitspreken. Deze beurten openen via een letterlijke weergave van een
gesprek de mogelijkheid om achteraf na te gaan wat mensen tegen elkaar gezegd hebben en hoe ze, wat ze hebben gehoord, opvatten, voorzover het tenminste wordt benut in wat ze er op hun beurt over zeggen. Doen ze dat niet
en zeggen ze niets, dan geldt, zolang het tegendeel niet blijkt, het beginsel: 'wie zwijgt, stemt toe'. In vergelijking met wat naar aanleiding van
de beurten is gezegd moet hier met het oog op de inhoud van wat besproken
wordt in een gesprek, opgemerkt worden, dat de samenhang tussen de inhoudelijke onderdelen ervan niet zo onontkoombaar uit de tekst oplicht, als dat
bij het volgen van de beurten op elkaar het geval is. Dat niets zeggen samenvalt met het ermee eens zijn, is soms aan twijfel onderhevig, bijvoorbeeld, omdat mensen om meer dan één reden hun mond kunnen houden. Naast de
onwrikbare opbouw van de beurten brengt de weergave van een gesprek wat de
samenhang van de inhoud ervan aangaat een minder ondubbelzinnig verband tot
uitdrukking. Voor de geïnteresseerde buitenstaander zal niet alles wat hij
aan betekenis uit de weergave van een gesprek opmaakt even onlosmakelijk
samenhangen, als de beurten, in een weergave, vast en zeker op elkaar volgen. Dit neemt echter niet weg, dat het spreken van mensen, -bijvoorbeeld
voor iemand, die niet meedoet, maar toekijkt en meeluistert of voor iemand,
die achteraf het geheel bestudeert-, een gesprek vormt: een zichzelf sturend proces, dat bestaat uit een stroom van woorden en zinnen, die doorlo-
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pend worden uitgewisseld. Het gesprek is een via de beurten opgebouwd samenhangend resultaat. Omdat niet alleen spreken bestaat in het omgaan met
betekenissen door middel van taal en woorden, maar bovendien tevens doen en
laten uitmaakt, waardoor al evenzeer betenissen worden verleend en uitgewisseld, is spreken al met al een Ingewikkelde aangelegenheid. Nog ingewikkelder wordt het wanneer daarbij het vanzelfsprekende in de beschouwing
wordt betrokken, flensen, die met elkaar praten, maken zich in het algemeen
over de mogelijkheden, waarbinnen ze zich hebben te bewegen geen problemen.
Hetzelfde geldt voor de begrenzingen, die hen door hun mogelijkheden om
zich te uiten worden opgelegd. Als bijvoorbeeld i n een symmetrisch gesprek
woord en wederwoord elkaar als vraag en antwoord opvolgen, is zo'n volgorde
op zich betekenisvol. De overgang van de ene beurt naar de andere via een
vraag naar een antwoord verloopt vanzelfsprekend. Daarover stellen mensen
zich evenmin vragen, als omtrent datgene, waarover ze met elkaar bezig z i j n
wanneer ze het hebben over hun kinderen, de sport, wat er in hun buurland
gebeurt of waar hun gestorven grootouders verblijven. Ze gebruiken waarover
ze beschikken, en zo ze zichzelf of elkaar vragen stellen over het een of
ander, gaan die hun maatschappelijke perken niet te buiten. Ze problematiseren hun leven niet als ze erover praten. De onontkoombare dwingendheid
van het onderling afhankelijk z i j n van mensen is veelvormig

mensen hangen

op ontelbaar vele mameren van elkaar af en omdat dat telkens en overal anders kan, is dat onderling afhankelijk z i j n overal op andere manieren vanzelfsprekend. Mensen maken er overal wat van en ook, wat anders van, maar
ze kunnen er nergens onderuit. Als je wegloopt, word je nagekeken en er op
aangekeken. Op overeenkomstige wijze moet van betekenissen verlenen, u i t wisselen en verstaan worden gezegd, dat mensen het a l t i j d en overal doen,
zij

het met a l t i j d en overal op dezelfde manier. Dit laatste brengt met

zich mee dat doen en l a t e n , en dus ook spreken, overal anders gebeurt.
Wanneer mensen elkaar onderling ( l i j k e n te) verstaan, kan ook hun spreken
vanzelfsprekend genoemd worden. Voor samen levende mensen, die in hun dagel i j k s e doen en laten op elkaar z i j n aangewezen is dat veelal ook het geval.
Z i j verstaan hun doen en laten en hun spreken met elkaar zonder problemen.
Een gebaar, een woord, een zin of een gesprek van emge duur is voor hen
vanzelfsprekend In de onontkoombare onderlinge afhankelijkheden, die aan
hun alledaagse samenleven eigen z i j n , en m e t alleen vorm krijgen in beurtgedrag, maar ook In betekenissen. Deze spelen i n iedere s i t u a t i e een rol
omdat mensen gezien en gehoord worden, zich u i t e n , met elkaar spreken en
elkaar verstaan. Hoe mensen betekenissen, die ze toekennen aan wat ze zien
en waarover ze praten aan elkaar uitwisselen, en of ze verstaan wat ze aan
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elkaar vertellen, zijn twee vragen aan de hand waarvan op het bovenstaande
nader zal worden ingegaan.
Par. 2. Met elkaar spreken en elkaar verstaan
Mensen verlenen inderdaad betekenissen aan doen en laten en aan de wereld
om hen heen. Ze wisselen deze ook aan elkaar uit en verstaan elkaar, d.w.z.
na het uitwisselen aan elkaar hebben ze weet van de betekenissen die ze
hebben verleend. Praten met elkaar is o.a. nader ingaan op betekenissen,
die zijn uitgewisseld. Dat doen mensen in concreto bv. door het elkaar
stellen van vragen, die informatief zijn van karakter en gaan over hetgeen
ze het hebben. Dergelijke vragen vallen onder het eerder genoemde ongemarkeerde taalgebruik. Ze geven mede vorm aan het vanzelfsprekende verloop
van het met elkaar spreken, maar deren het niet. Dat is wel het geval wanneer er vragen worden gesteld die twijfel tot uitdrukking brengen aan de
bereidheid van de gespreksdeelnemers om op vragen nader in te gaan. Zulke
vragen maken dat het gesprek stokt en doen het vanzelfsprekende ervan verdwijnen. Zet de problematisering door dan raakt de gesprekssituatie ontzet;
er ontstaat verwarring en wanneer deze niet ongedaan wordt gemaakt, kan er
niets meer gezegd noch uitgewisseld worden. De gesprekspartners gaan uit
elkaar en de samenhang, die de gesprekssituatie uitmaakte, is verdwenen.
Vragen van deze aard tasten de veronderstelling aan, dat een spreker de
verantwoording op zich neemt, die hem op grond van zijn deelname aan het
spreken, gevraagd kan worden; nl. te staan voor wat hij zegt. Door deze
veronderstelling van rationaliteit, zoals ze genoemd wordt, te ondergraven
zijn dergelijke vragen vervat In gemarkeerd taalgebruik en verstoren ze het
vanzelfsprekende verloop en de vanzelfsprekende samenhang van een gesprek.
(2) Terwijl In een ongemarkeerde samenhang het verloop van ergens met elkaar over praten o.a. vorm krijgt in zinnen, die met 'want' of 'omdat' worden gevormd en daarmee, tenzij het tegendeel blijkt, niet geproblematiseerde verbanden onder woorden worden gebracht, is dat niet zo in een gemarkeerde gesprekssituatie. In zulke omstandigheden benutten sprekers het ingaan tegen wat verwacht wordt om datgene wat ze tot uitdrukking willen
brengen ook inderdaad uit te wisselen. Appel geeft als voorbeeld het ingaan
tegen de verwachting van een meerdere door hem met 'je' aan te spreken in
plaats van het gezien de omstandigheden vanzelfsprekende, 'U'.P)
Een laatste stap in het doen en laten, dat in een bepaalde situatie tot en
met het elkaar begrijpen wordt ontwikkeld, omvat het verstaan van de verleende en uitgewisselde betekenissen. Verstaan bestaat in de dagelijkse
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omgang, -en dus ook in gesprekken-, uit zó horen wat er gezegd is, dat het
begrepen kan worden; dit sluit uiteraard in, dat de taal verstaan wordt
waarin iets tot uitdrukking wordt gebracht, maar tevens dat er betekenis
gehecht kan worden aan wat wordt gehoord. Langs deze weg is het mogelijk te
weten wat de zin of de bedoeling is van hetgeen is waargenomen. In een gesprek is dat alles tezamen: verstaan wat wordt gezegd. Dit verstaan is
mogelijk op grond van gemeenschappelijke ervaringen, die mensen met elkaar
delen. (4) ledere menselijke samenhang berust vanzelfsprekend op wat mensen
van elkaar weten. (5) Bovendien delen mensen de omstandigheden, waarin ze
bestaan met elkaar en daarin maken ze ook gemeenschappelijk mee wat er gebeurt. De verstaanbaarheid hiervan vormt voor de deelnemers aan een situatie veelal geen enkel probleem, wat er wordt uitgevoerd kan onmiddellijk
begrepen worden. (6)
Wat mensen door hun doen en laten en ook door met elkaar te spreken aan
elkaar aan betekenissen te verwerken geven is strikt genomen beter als
waarneembaar voor te stellen dan als betekenisvol verstaan door deze of
gene. Het zijn de reacties op wat mensen ten opzichte van elkaar doen en
laten, zeggen of vragen waaruit wordt afgeleid of men is begrepen, doordat
het is verstaan. Al naar gelang de omstandigheden wordt dat wel of niet,
zonder meer aangenomen, zolang als het tegendeel niet blijkt. Wat er precies wordt verstaan van de verleende en uitgewisselde betekenis en, of, met
andere woorden, de bedoeling goed is overgekomen, is wanneer het een en
ander vanzelfsprekend verloopt, niet makkelijk na te gaan, omdat het juist
zonder meer, gewoon, direct duidelijk is. Alleen op grond van wat er voor
handen 1s aan wederkerig doen en laten, valt dat op te maken. In doodgewone
situaties (denk aan de bellefleuren en goudrenetten) is dat meer dan voldoende. Ook in gesprekken is dat zo. Dat A. begrijpt wat B. zegt, blijkt
uit wat ze beide doen en laten wanneer ze met elkaar praten. Wat er verstaan wordt, blijkt uit wat er als antwoord gezegd wordt en hieruit kan ook
volgen hoe, wat er werd gezegd is begrepen. Beurten die vragen zijn, grijpen terug op wat er Is gezegd; wanneer er op wordt voortgebouwd praat B.
verder naar aanleiding van wat A. gezegd heeft: verstaan is waar stilzwijgend aan wordt voorbij gegaan of wat uitdrukkelijk wordt beaamd.
Bezien vanuit de gewone omstandigheden hebben uitspraken en observaties
over met elkaar sprekende mensen die hier worden gedaan iets ambivalents.
Het is informatie van een buitenstaander en is uit de tweede hand. Mensen
die zelf deelnemen aan een gesprek gaan daar veelal zo in op, dat ze niet
toekomen aan beschouwingen over eikaars en eigen spreken met elkaar. Mensen
die dat wel doen, nemen meestal geen deel aan het gesprek maar observeren.
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Ze naderen enerzijds genoegzaam om te kunnen zien en te horen wat er omgaat, zonder anderzijds hun nabijheid zo te verkleinen dat ze de kans lopen
bij het gesprek betrokken te geraken. Ze zijn ten opzichte van de mensen
die het gesprek voeren buitenstaanders, ook wanneer ze best zouden hebben
kunnen meepraten, omdat ze de taal verstaan, begrijpen waar het over gaat
en bovendien ook lid zijn van dezelfde samenleving als de mensen die aan
het woord zijn. (7) Dergelijke buitenstaanders, die zichzelf niet hebben
uitgesloten door het contact te verbreken, zijn, hoewel ze er niet bij
horen, toch toehoorders. Wat ziet zo'n 'buitenstaander', en, waar staat hij
buiten, hoewel hij alles hoort en verstaat. Een buitenstaander ziet het geheel, de gestalte of, zo men wil, de figuratie, die met elkaar sprekende
mensen vormen. Er naar kijkend kan hij er zowel de mogelijkheden als de
begrenzingen van opmerken, -zoals bij een getekende kubus het perspectief
kan verspringen al naar gelang iemand er naar kijkt. Hij staat buiten het
praten dat hij de mensen ziet doen en buiten het gesprek dat hij ze hoort
voeren. Hij is, met andere woorden, een buitenstaander, omdat hij geen concrete en wederkerige samenhang deelt met de mensen van wie hij het doen en
laten bekijkt, wanneer hij hun spreken met elkaar, bestudeert. Voor iemand
die niet deelneemt aan een gesprek dat overigens wel zijn volle interesse
heeft, treden merkwaardige onmogelijkheden en mogelijkheden aan het licht.
Het verloop van het gesprek, alsook de beëindiging ervan, zijn voor een
buitenstaander, wat de beurtvolgorde en inhoud aangaat, onaantastbaar. Analoog aan de onontkoombaarheid van de gevolgde ordening van de beurten verschaft de (tekst van de) weergave van wat mensen met elkaar besproken hebben, tevens zicht op het niet meer aan te tasten verloop, dat de uitwisseling van de onder woorden gebrachte gedachten heeft gekenmerkt en de hiermee eveneens onomstotelijk gegeven opbouw van de gang van de gedachten die
zijn uitgesproken. Door het beurtgedrag is het echter ook mogelijk de onderling onderscheiden bijdragen van de deelnemers waar te nemen en aan te
wijzen. Een buitenstaander kan nu, wanneer hij over een letterlijke weergave van het gesprek beschikt, wát er gezegd is, weer precies zo in waarneembare onderdelen uiteen leggen als het voordien door de diverse deelnemers beurt voor beurt uit deze delen is opgebouwd. Daarna kan van iedere
beurt worden nagegaan hoe zij als onderdeel van het met elkaar spreken en
van het gesprek samenhangt met wat eerder en verder is gezegd. In de analyse van zo'n gesprek, kan ieder gespreksaandeel worden gezien als een
onderdeel van een vlechtwerk, dat de deelnemers uit wat ze over zo'n thema
hebben gedacht, voor elkaar onder woorden hebben gebracht. Een gesprek
lijkt op een magisch vierkant: van vier zijden met zin voorzien, bestaat
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het geheel er voor wie de eigen samenhang ervan verstaat. (8)
Alles wat er, nadat de deelnemers hun gesprek hebben beëindigd, nadien,
door een buitenstaander over wordt gezegd, komt uit de mond van iemand, die
ten aanzien van het voeren ervan een buitenstaander is en blijft. Wanneer
hij dat wil, zal hij met zijn eigen middelen moeten pogen nader in te gaan
op wat er gezegd is. De overgang hiertoe kan met behulp van een voorbeeld
gemaakt worden. Dit zal worden gedaan met de bedoeling om een werkschema op
te zetten, dat het zoeken naar wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan in
gesprekken mogelijk moet naken. Het voorbeeld, dat wordt gebruikt, is ontleend aan een van de gesprekken, die met het oog op dit onderzoek over het
thema doodgaan is gevoerd. Halverwege dit gesprek wordt, nadat het verhaal
over het doodgaan van een vader is verteld, het volgende gezegd:
492 Be: Heeft het verhaal zo een einde voor U?
493 A : Wat zegt U?
494 Be: Heeft het verhaal voor U zo een eind?
495 A : Nou ik zie ... ja ... ik wil zeggen, ik zit over van alles nog te
denken. Ik ehh ... nou ik merk ook, dat laat ik zeggen, er is een
hele reeks geschiedenissen met sterfgevallen achter elkaar in de
familie en toch ... Als je het nou zo hoort, dan zeg je: het went
toch nooit.
496 Во: Nee en het is ledere keer ook heel anders.
497 Be en B1: Nee.
498 Be: Nee, wennen doet het nooit. Ik geloof, dat iedereen het daar over
een is.
Als een voorbeeld van iets dat vanzelfsprekend is, kan uit het bovenstaande
de uitspraak worden aangewezen: 'het went toch nooit'. Terughalend wat van
zelfsprekend

is, namelijk

iets dat niet geproblematiseerd wordt, sluit

'nooit wennen' in, dat dit het geval is voor iemand, die sterft: bovendien
kan het slaan op mensen die het doodgaan van een ander meemaken. Is het
eerste het geval, dan is wennen strikt genomen onmogelijk. Maar ook wanneer
er meerdere sterfgevallen worden meegemaakt, wennen overlevenden daar, -dat
blijkt uit dit gesprek-, niet aan. Nooit wennen aan doodgaan wordt dan ook
niet geproblematiseerd in deze context, omdat het vanzelfsprekend is dat
wennen eraan niet voorkomt. Wat gezegd is, wordt zelfs nog uitdrukkelijk
beaamd: 'Nee, wennen doet het nooit. Ik geloof, dat iedereen het daar over
eens is'. Ten aanzien van deze uitspraak, maar ook met het oog op: '... het
is iedere keer ook heel anders' kan gevraagd worden, waarom iets als van
zelfsprekend kan worden aangewezen. Er kan langs twee wegen worden omgezien
naar eventuele gronden om het vanzelfsprekend zijn van iets te funderen. Op
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de eerste plaats kan er gezocht worden naar redenen, die vanuit de inhoud
van wat er gezegd wordt laten zien wat vanzelfsprekend i s : het is vanzelfsprekend dat j e niet kunt wennen aan iets dat je maar één keer meemaakt.
Ook kan er gekeken worden naar de manier waarop het vanzelfsprekende wordt
gezegd: hoe mensen de taal gebruiken wanneer ze iets zeggen dat ze vanzelfsprekend vinden. Zoals al is gezegd z i j n uitspraken vanzelfsprekend,
wanneer iedereen het er mee eens i s . Dat d i t het geval is b l i j k t dan u i t
het verloop van een gesprek; er worden geen vragen gesteld en er wordt wel
of n i e t stilzwijgend beaamd wat er i s gezegd. Wat vanzelfsprekend is nodigt
ook niet u i t om nader genuanceerd of gepreciseerd te worden. Het b l i j k t ,
met andere woorden algemeen genoeg om geen tegenspraak u i t te lokken en
voldoende

treffend

om beaamd te worden.

Dat er niet

geproblematiseerd

wordt, wil n i e t zeggen, dat iedereen ook hetzelfde beaamt, zoals duidelijk
is geworden u i t hetgeen i s gezegd over het verstaan dat mensen elkaar doen.
Zo b l i j k t het vanzelfsprekend 'iedere keer anders z i j n ' u i t het voorbeeld
niet alleen te slaan op het f e i t dat er telkens iemand anders is doodgegaan, maar ook toegepast te worden op het verschil tussen het meemaken van
een begrafenis op een kerkhof en in een crematorium.
Wat vanzelfsprekend i s , wordt dus n i e t geproblematiseerd in een gesprek.
Maar gestel nu eens dat iemand in het gesprek, waaruit het voorbeeld komt,
wel de behoefte gehad zou hebben om de inhoud van de beide uitspraken te
nuanceren, hoe zou dat dan mogelijk

geweest zijn? Ten aanzien van het

'nooit wennen' zou het voor de hand gelegen hebben iets op te merken over
het gebruik van het woord nooit, omdat mensen niet in de toekomst kunnen
k i j k e n . Dat het hier over doodgaan gaat, r e l a t i v e e r t echter het ervaringsgegeven dat mensen, die ' n o o i t ' zeggen, daar a l t i j d op moeten terugkomen.
'Dat het iedere keer ook heel anders i s ' beaamt hier u i t d r u k k e l i j k dat wennen hier niet kan. En, i s het a l t i j d anders? Zoals gezegd, voor een stervende n i e t , omdat het de eerste keer i s , en voor overlevenden hangt het er
maar vanaf hoe je het w i l t bekijken. 'Nooit' en ' a l t i j d ' z i j n extremen; van
' n o o i t ' i s slechts sprake als iets niet één keer gebeurt, ' a l t i j d ' houdt in
dat iets niet één keer niet gebeurt. Steunend op ervaring, wat voor mensen
gewoon i s , H j k e n uitspraken waarin ' a l t i j d ' wordt gebruikt makkelijker te
wagen en te beamen dan die waarin ' n o o i t ' wordt gebezigd, want zonder ervaring weten mensen niets en ' n o o i t ' loopt j u i s t daarop vooruit. Op grond
van ervaring l i j k t een uitspraak met nooit dan ook moeilijker te ontkennen
dan b i j een met ' a l t i j d ' het geval zal z i j n .
makkelijker vanzelfsprekend dan ' n o o i t ' .

' A l t i j d ' i s met andere woorden

Niet-één-keer-wel ontkent

teitswaarde aan een onderkende mogelijkheid, t e r w i j l
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reali-

' a l t i j d ' , dat wil zeg-

gen: tot nu toe zonder uitzondering zo, teruggaat op een ononderbroken
ervaring. Wat vanzelfsprekend is zal zich naar het zich laat aanzien veelal
ophouden binnen de grenzen van wat extreem is, cq. daarvoor wordt gehouden,
omdat van daaruit pas het stellen van vragen een aanvang neemt. Een tweede
manier om het vanzelfsprekende in een gesproken of geschreven tekst op te
sporen kan gezocht worden in de manier waarop er met de taal wordt omgegaan
om iets vanzelfsprekends onder woorden te brengen. In het reeds genoemde
voorbeeld biedt het persoonlijk voornaamwoord 'je' een aanknopingspunt. De
gebruikte aanwending van 'je' is hier niet direct persoongericht. De spreker richt zich niet speciaal tot iemand in het gezelschap maar spreekt meer
in het algemeen: mogelijk namens zichzelf en een onbepaald aantal andere
mensen, die de wederwaardigheden van deze familie met het doodgaan van verwanten ook zouden hebben kunnen horen en meebeleven. Zoals hij, zouden ze
na het horen van de geschiedenissen iets gezegd hebben in de trent van:
'het (= 't doodgaan) went nooit'. Niet 'jouw' doodgaan of 'ons' doodgaan,
maar het doodgaan went nooit. De uitspraak: 'het went nooit' wordt voorzien
van een argumentatie: 'het Is ook iedere keer heel anders'. Daarna wordt de
uitspraak herhaald. Tenslotte wordt de algemeenheid ervan nogmaals benadrukt. Dit gebeurt door middel van een formulering met het persoonlijk
voornaamwoord 'ik' in de hoofdzin en een bijzin, waarin het algemene
'ledereen' wordt gebezigd. Dat iemand al sprekend formuleringen gebruikt
waarbij de persoonsaanduidingen van de onderwerpen van hoofd- en bijzinnen
verschillend zijn kan zonder meer worden waargenomen. Als aanwijzers voor
wat vanzelfsprekend is verschillen de beide aanknopingspunten derhalve
hierin van elkaar, dat de laatstgenoemde eigenaardigheid in een gesprek
inhoudsonafhankelijk genoemd kan worden.
Met enige terughoudendheid kan hetzelfde staande gehouden worden ten aanzien van het gebruik van voorbeelden door mensen, die samen een gesprek
voeren, en van het vertellen van verhalen. Over de relatie tussen verhalen
en voorbeelden en wat vanzelfsprekend is kan met het oog op het nut voor de
nog uit te voeren analyse het volgende worden opgemerkt. Tegelijk met het
starten van een verhaal dat meerdere mensen over iets dat ze gezamenlijk
hebben meegemaakt, gaan vertellen, is er een opbouw van de te vertellen
gebeurtenissen gegeven voor de sprekers, zolang deze vertellers zijn. Een
overeenkomende, maar anders dwingende enkadrering voor het bepraten van
iets, is gegeven met het aanhalen van een of meerdere voorbeelden door
deelnemers aan een gesprek. Wát precies vanzelfsprekend is, wanneer er een
verhaal wordt verteld, is in het algemeen duidelijker dan wanneer het om
voorbeelden gaat. Maar In belde gevallen worden er toegespitste onderstel-
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1ingen over samenhangen en verbanden bij het spreken met elkaar ingevoerd,
die het verder verlopen ervan, -voor de duur van het verhaal of het voorbeeld-, van een kader voorzien. Bij een verhaal bestaat zo'n inkadering bv.
uit het even onuitgesproken als vanzelfsprekend gegeven zijn van het begin
en het einde aan het gebeurde, dat verteld wordt. Het verloop van een fataal ziekteproces in onze samenleving wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door
stadia, die eigenlijk in ieder verhaal daarover wel zijn terug te vinden.
Te denken valt aan een diagnose, die een kwaadaardige ziekte aan het licht
brengt, medische behandelingen en het ondergaan van therapieën en tenslotte
het afbreken ervan, aangezien een goede verzorging nog het enige is, dat
voor de zieke kan worden gedaan. Eerder is over deze volgorde gesproken als
de 'ordo naturalis' of de ongemarkeerde linearisering. Gaat het om voorbeelden dan wordt daar dikwijls een totale 'Sitz im Leben' van het een of
ander mee binnengebracht in de bestaande gesprekscontext, of soms ook een
bepaald woordgebruik. Als gespreksonderdelen, die op het onderwerp van gesprek zijn geënt, zijn voorbeelden deeltjes inhoudelijkheid, die de een na
de ander door de sprekers worden gedacht, en bedacht, na elkaar onder woorden gebracht en zo in de loop van het gesprek aan elkaar worden gepraat. Ze
kunnen cumulatief worden aangewend, nuanceringen aanbrengen of tegendelen
laten zien. Evenals verhalen zijn voorbeelden constructies met ervaringen
die eerder werden opgedaan. Emotionele ervaringen over iets, dat slechts
één keer gebeurt, verschijnen in verhalen; beroepservaringen brengt men
onder woorden door het vertellen van 'gevallen' of voorbeelden. Zeker wanneer er, -zoals In de te onderzoeken gesprekken het geval is-, mensen met
eenzelfde beroep een gesprek voeren, zijn met de voorbeelden tevens taalgebruik en invalshoek vanzelfsprekend meegegeven. Ue keerzijde hiervan is dat
dit gedeelde afhankelijk zijn van taal en kijk op het werk tevens en tegelijkertijd samenhang meebrengt tussen de gesprek voerenden, zoals reeds is
uiteengezet. Als reconstructie geven verhalen en voorbeelden vorm aan het
gezamenlijk situeren van wat er toen en daar heeft plaats gevonden, van wat
is ondergaan en welke ervaringen zijn opgedaan. Herkende en beaamde verhalen en voorbeelden verbreden de basis van ervaringen, die het spreken met
elkaar schraagt. Al sprekende eigent men zich, om het zo uit te drukken,
eikaars ervaringen toe. In zekere zin worden persoonlijke ervaringen al
pratend op deze renier uitgetild boven de individuele bepaaldheid, die er
van de aanvang af, aan eigen is geweest. Bij een verhaal door nabestaanden
over een sterfgeval worden de uitspraken, die men doet, genormeerd naar wat
ieder wel of niet heeft ervaren of vindt van wat er ter sprake komt, over
wat er toen is gebeurd. Het vertellen van verhalen en het geven van voor-
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beelden bieden zo de mogelijkheid gespreksonderdelen aan te wijzen waarin
wát vanzelfsprekend is, ruimer verpakt aanwezig is, dan in losse zinnen of
onderdelen daarvan het geval is. Verhalen en voorbeelden maken bovendien
het nalopen van de opbouw van de voortgang van wat er gezegd is tegen elkaar, beter uitvoerbaar. Dit laatste is het geval, omdat er sprake is van
welomschreven en te onderkennen omstandigheden, waarin dit of dat Is voorgevallen. Mensen maken makkelijk gebruik van voorbeelden. Ze benutten ze
bij het spreken met elkaar om ergens over te beginnen of om te bevestigen
wat reeds is gezegd of om dat te preciseren. Voorbeelden die ter bevestiging dienen van wat gezegd is, plukken mensen uit het volle leven, dat soms
niet eens hun eigen leven is; ze hebben het voorbeeld dan 'van horen zeggen'. Zulke voorbeelden zijn dus citaten uit de eigen levensgeschiedenis,
uit die van de nabije ander of uit de geschiedenis van de eigen samenleving. De voorbeelden, die beroepsmensen onder de verzamelnaam, 'gevallen'
met elkaar uitwisselen, zijn in hun gesprekken zeer gebruikelijk. Ieder
nieuw voorbeeld vormt zo temeer een versterking van een reeds gevestigde en
gedeelde overtuiging omtrent iemand of Iets. Van voorbeelden die de trend
In een gesprek bevestigen kan worden gezegd dat ze, zowel naar opbouw als
naar inhoud bezien, op de lijn liggen van het vanzelfsprekende verloop van
een gesprek. Soms passen hierin, wat je bijzondere gevallen zou kunnen
noemen. Dit zijn voorbeelden die worden verteld als een extra onderbouwing
van hoe het is en hoe het gaat. Bij het naar voren halen van dergelijke
aparte voorvallen gaat het er niet enkel en alleen meer om de werkelijke
gang van zaken zo goed mogelijk in woorden onder te brengen en vast te
leggen. Het is bij het gebruik van deze voorbeelden van minder belang of
ze, ja dan nee, helemaal echt gebeurd zijn dan wel gedeeltelijk voortspruiten uit iemands' fantasie en capaciteit om informatie te bundelen. Zo'n
bijzonder geval markeert op een indringende wijze, die tevens opvalt, wat
voor leder der deelnemers aan het gesprek, al zonder enige twijfel het geval is, maar tot op dit moment niemand zó helder voor de geest had gestaan.
(9)
Afwijkende opvattingen zijn bij het gebruik van voorbeelden niet uitgesloten. Ze komen o.a. te voorschijn in de vorm van tegenvoorbeelden. Oeze
voorbeelden Illustreren een tegenovergesteld verband of een andersgeaarde
samenhang dan eerder ter sprake is gebracht. Tegenvoorbeelden kunnen een
drastische ontkenning inhouden van een eerder geopperde opvatting. Dergelijke rechtstreekse ontkenningen door middel van tegenvoorbeelden komen in
een gesprek vooral tot hun recht wanneer iemand van de andere deelnemers er
toe overgaat op de aanvaardbaarheid van zo'n tegenvoorbeeld af te dingen,
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maar daartoe niet in staat blijkt. Overigens blijven ook zulke tegenvoorbeelden wel vanzelfsprekend in de opbouw van het met elkaar spreken. Dat,
wát vanzelfsprekend is door het gebruik van voorbeelden wordt ondergraven,
doet niets af aan de vanzelfsprekendheid om ze te gebruiken. (10).
Wanneer mensen in een gesprek willen laten zien wát vanzelfsprekend is (of
wat niet), zullen ze welhaast ongemerkt met voorbeelden op de proppen komen
waarmee geïllustreerd kan worden wat ze bedoelen. De eerste voorbeelden van
wat er vanzelfsprekend is zullen door ieder van de aanwezigen aanvaard
moeten worden, want zij beschrijven de als geloofwaardig bedoelde samenhang
als een vanzelfsprekende. Is er eenmaal een kader, waarbinnen de gespreksvoerenden met elkaar over iets praten dan ondersteunt wát vanzelfsprekend
is de voorbeelden (illustraties) van wat vanzelfsprekend is die daarna in
de praat van pas komen.
Behalve in verhalen en voorbeelden kunnen mensen, wanneer ze met elkaar
spreken, wát vanzelfsprekend is bovendien nog hanteren door middel van min
of meer vastliggende uitspraken of geijkt woordgebruik. Hierbij kan gedacht
worden aan inhoudelijke door het gebruik afgesleten en vaal geworden uitdrukkingswijzen, die wel als stoplappen, platitudes, of vage algemeenheden
worden aangeduid. (11) Deze verschijningsvormen van wat vanzelfsprekend is
lijken niet makkelijk inhoudsonafhankelijk waarneembaar. Het zijn uitspraken waarin wat gezegd wordt 'nogal wiedes is'. Ze worden gemakkelijk in de
mond genomen en zullen behalve inhoudelijk ook invloed hebben op de manier
waarop het spreken voortgang vindt. Zo'n gezegde, bijvoorbeeld: 'het went
toch nooit', kan een gespreksonderdeel bij wijze van besluit afronden, terwijl het tegelijkertijd, als een voor ieder ondersteunde beaming de onderlinge saamhorigheid bevestigt.
Losse woorden waarmee mensen wát vanzelfsprekend is kunnen aangeven zijn
tenslotte, bijvoorbeeld 'gewoon', 'doodgewoon', 'normaal', 'normaliter',
'vanzelfsprekend', 'helemaal' en 'natuurlijk'.
Met het oog op de plannen om enige gesprekken aan een onderzoek te onderwerpen naar het voorkomen van het vanzelfsprekende omtrent doodgaan is het
nuttig het zoeken naar aanwijzers daarvoor systematisch te ordenen en te
laten uitmonden in een opsomming aan de hand waarvan bij het onderzoeken
van de gesprekken gewerkt zal worden. Alvorens hiertoe over te gaan kan nog
worden teruggekomen op het analytisch onderscheid tussen vorm en inhoud
wanneer er over het vanzelfsprekende en wát vanzelfsprekend is, wordt gesproken. Vanzelfsprekend, als bijwoord gebruikt, karakteriseert menselijk
doen en laten van welke aard dan ook nader. Het voegt iets toe aan bv.
zwaaien (in de betekenis van groeten), lopen, aanvaarden, drinken en ant-
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woorden. Mensen vinden (in het Nederlands) dat ze dat allemaal vanzelfspre
kend kunnen doen, bijvoorbeeld: zij gaven elkaar vanzelfsprekend antwoord.
Hierbij moet in het oog gehouden worden, dat mensen elkaar ook niet kunnen
antwoorden of het op een ongewone, d.w.z. opvallende, manier kunnen doen.
Wat het waarnemen van het vanzelfsprekende aangaat, dit lijkt in ieder
geval mogelijk door middel van alles, waardoor het ontbreken van dit van
zelfsprekende valt waar te nemen of aan te wijzen.
Daarnaast is er de vraag of het een buitenstaander mogelijk Is in gesprek
ken wat vanzelfsprekend gezegd wordt te onderscheiden van datgene wat als
antwoord niet vanzelfsprekend is. Methodisch 1s deze vraag beantwoord door
te gaan zoeken naar inhoudsonafhankelijke indicatoren. De beantwoording
ervan kan verlopen via het aanwijzen van evidente problematiseringen van in
het gesprek eerder gedane inhoudelijke uitspraken en via ongemarkeerd taal
gebruik. Vanzelfsprekend is dan, wat ongemarkeerd gebeurt en gedaan wordt,
of In een gesprek gezegd en geantwoord wordt. De gezochte vanzelfsprekend
heden zullen dus bestaan uit inhoudelijke uitspraken over doodgaan, die
niet geproblematiseerd zijn en die door een buitenstaander in de gevoerde
gesprekken zijn aangewezen. Dit niet geproblematiseerd zijn is terug te
voeren op het spreken met elkaar van vier of vijf mensen, in een concrete
gesprekssituatie. Het kan ook, over hen heen, verwijzen naar een breder
draagveld. Zoals al werd opgemerkt kan zo'π verbreding worden aangewezen in
het gebruik van het voornaamwoord 'je', wanneer het niet specifiek per
soonsgericht wordt aangewend, maar algemener in de zin van 'iedereen' zoals
bijvoorbeeld in: 'dat doe je zo', d.w.z. iedereen doet dat hier zo.
Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat ook een individuele spreek
ster of spreker aangewezen kan worden als een drager van Iets, dat voor
haar of hem vanzelfsprekend 1s. Het individuele doen en laten is dan bv.
kenmerkend voor een bepaalde manier van spreken en een eigenaardige wijze
van over iets denken en er over praten. Wat de inhoudelijke uitspraken aan
gaat, wordt verwacht, dat wanneer iemand zich zo, uiterst persoonlijk, laat
kennen dit van zijn medepraters commentaar zal oproepen. Vragen van andere
praters verwijzen dan bv. naar het even individuele als persoonlijke karak
ter van zo'η opmerking.
De consequenties van het uitgangspunt dat mensen onderling afhankelijk
zijn, zijn in deze studie bij voortduring onder woorden gebracht. Er is zo
uitdrukkelijk op gewezen, omdat het een uitspraak is die gemakkelijk als
een platitude wordt opgevat zodat de eruit af te leiden gevolgen nog gemak
kelijker over het hoofd worden gezien. Dit nu gaat in tegen de wens om aan-
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dacht te besteden aan wat niet opvallend is aan doen en laten van mensen en
daarbij

stil

te staan door er vragen over te s t e l l e n . Er bestaat t o t op

onderdelen samenhang tussen wat gewoon i s , vanzelfsprekend en maatschappelijk

logisch, -op een bepaald moment, op een zekere plaats, binnen een

gegeven samenleving-, en wat als onontkoombaar of dwingend verschijnt

in

het doen en laten van mensen in deze of die s i t u a t i e . Dit b l i j f t zelfs zo
i n het geval mensen onderling de grootste onenigheid hebben. Slechts de
totale ontreddering van een samenleving bv. in een revolutie zonder welke
overzichtelijkheid dan ook, -dus ook zonder de ordening tussen vijandige
buurten

zoals

die

(eventueel)

in

burger-oorlogen

nog overeind

blijft-

(denk, bijvoorbeeld, aan de groene l i j n in Beiroet, anno 1984), geeft een
indruk van ongeordende onderlinge afhankelijkheid. Dan betekent ieder gel u i d beweging, en iedere beweging een mogelijke bedreiging en het mogelijk
geraakt worden door het geweld van een ander.
sprekende'

omstandigheden leren iets

In dergelijke

anders u i t

Onvanzelf-

te wisselen dan geweld

staat g e l i j k met winst, en wel minstens winst aan leven voor zolang als het
duurt. Cultuurhistorisch l i j k e n deze laatste omstandigheden p r i m i t i e f , omdat w i j ze ons zo niet meer voorstellen. Zo ze dat al z i j n , volgt mogelijk
daaruit wel dat bureaucratieën niet p r i m i t i e f z i j n , maar zeker niet dat ze
menselijker z i j n dan dergelijke jungle-achtige omstandigheden, om over concentratiekampen maar n i e t te spreken. Want daar gebruiken 'beschaafde' mensen de afstand tussen prikkel en antwoord voor mensonterende doeleinden en
maken ze misbruik, -d.w.z. een gebruik dat gekenmerkt wordt door een totale
miskenning van hun eigen afhankelijkheid

van medemensen-, van wat door

ervaringen van vele geleerd en verworven i s . De onontkoombaarheid i n zulke
kampen is n i e t zonder woorden, woordloos, zoals die i n een oerwoud, waar
mensen met een schreeuw eventueel nog wat kunnen bereiken, zoals wel ooit
verteld in jachtverhalen over mensberen. Dat is in kampen niet het geval,
eerder het tegendeel. Daar wordt de onontkoombaarheid met woorden gemaakt
en 1n stand gehouden en soms om woorden ook,

in

leven gehouden. Daar

schreeuwen helpt niet meer. Mensen martelen andere mensen t o t ze namen
noemen, t o t ze het veronderstelde complot tegen het voorgestane maatschapp e l i j k e g e l i j k met 'eigen' woorden hebben bevestigd om vervolgens geslagen,
veroordeeld,

verbannen of

geïsoleerd

vastgeklonken in hun afhankelijk

zijn

te worden:

d.w.z.

maatschappelijk

van de anderen, die het voor het

zeggen hebben met woorden en met daden. Extreme situaties maken soms z i c h t baar wat normaliter n i e t aan de oppervlakte komt. Methodisch z i j n deze in
de sociale en culturele wetenschappen, ook na de onderzoeken van Garfinkel
en de z i j n e n , moeilijk toepasbaar te maken, t e r w i j l het bovendien niet zo
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heel waarschijnlijk is, dat er in het algemeen onderzoeksresultaten mee te
bereiken zijn, die een wijder bereik hebben dan bijvoorbeeld het openbreken
van wat stilzwijgend zo en niet anders in een samenleving plaats vindt.
Als voorbeeld zijn hier extreme situaties genoemd om te verduidelijken wat
in deze studie wordt onderzocht: het gewone, dat ook in wat vanzelfsprekend
gebeurt en wat wordt gedaan, ζδ is en niet anders en voor hen, die het mee
maken, daarom onontkoombaar en dwingend, zolang als het duurt. Ten aanzien
van datgene, wát vanzelfsprekend is, wordt bovendien nagestreefd om het,
minstens voor een deel, waarneembaar te maken en omtrent de samenhang ervan
enig inzicht te verwerven. Inhoudelijk geformuleerd, wordt in dit onderzoek
nagegaan welke betekenisvolle samenhangen en welke vanzelfsprekend samenhangende betekenissen over doodgaan door een onderzoeker kunnen worden aangewezen in enige over dit onderwerp gevoerde gesprekken.
Alvorens over te gaan tot het beschrijven van gesprekken over ervaringen
met het doodgaan, moet eerst nog worden aangegeven met behulp van welke
aanwijzers voor wat vanzelfsprekend is het onderzoek van de gesprekken
mogelijk gemaakt wordt. Achtereenvolgens zullen Indicatoren voor wat vanzelfsprekend is en voor wat niet vanzelfsprekend is worden opgenoemd en
besproken.
Par. 3. Aanwijzen wát vanzelfsprekend is: een vraagstelling
Oe indicatoren die nu onder woorden gebracht moeten worden, zijn bedoeld om
het de onderzoeker, die een buitenstaander is ten opzichte van de mensen,
die met elkaar praten over doodgaan, mogelijk te maken wat door hen vanzelfsprekend gezegd wordt waar te nemen en aan te wijzen. Dit is niet eenvoudig, omdat er gevraagd wordt naar aanwijzingen voor wat onopvallend gebeurt en Ongemarkeerd' plaats vindt. Er wordt dus gezocht naar aanwijzingen voor al datgene, wat niet geëxpliciteerd de loop van een gesprek
uitmaakt. Dat zoeken wordt gedaan door iemand, die wel zou hebben kunnen
meepraten en, -in beginsel-, ledereen en alles zou hebben kunnen verstaan,
maar feitelijk niet bij het gesprek aanwezig is geweest. Wat hij over het
gesprek weet, komt via een weergave ervan tot hem.
De inhoudsonafhankelijke indicatoren, die worden gezocht kunnen worden
onderscheiden in aanwijzers, die voor iedereen, of hij nu meepraat of niet,
bruikbaar zijn en 1n aanwijzers, die alleen achteraf gebruikt kunnen worden. Het beantwoorden van de vraag of deelnemers aan een gesprek het vanzelfsprekende verloop van hun spreken en wát vanzelfsprekend gezegd wordt
ook onderkennen, wordt hier niet ter hand genomen. Zo dit immers het geval
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Is, gebeurt het stilzwijgend: is dit niet het geval en wordt het vanzelfsprekende opgehouden dan is dat ook voor deelnemers aan een gesprek in beginsel waarneembaar. Wat is er door een onderzoekende buitenstaander waar
te nemen van een vanzelfsprekende verloop? Als aanwijzing kan dienen dat
het met elkaar praten probleemloos Is verlopen. Dit is dan een constatering
achteraf, die mogelijk wordt door het bestuderen van de weergave van een
heel gesprek, of samenhangende onderdelen ervan. De genoemde aanwijzing is
met een ontkenning geformuleerd: probleemloos. Dat komt, omdat er iets door
wordt aangewezen, dat gekenmerkt wordt door het niet opvallen ervan. Een
vanzelfsprekend verloop van een gesprek roept bij de deelnemers geen vragen
op. Het voortgaan van hun spreken over het onderwerp waar ze mee bezig
zijn, heeft ongehinderd plaats en wordt niet afgeremd of opgehouden. Wat is
er, van de kant van de deelnemers te zeggen over een dergelijk onopvallend
praten met elkaar? Hoewel eigenlijk alleen een waarnemer pas achteraf kan
nagaan of praten zonder oponthoud, in de hier bedoelde zin, wel 1s voorgekomen hebben ook deelnemers aan een gesprek weet van de voortgang, die zij
al pratend maken ten aanzien van het onderwerp waarover zij het hebben. Indicatief hiervoor 1s bv. dat men samen uitgepraat raakt en tot de bevinding
komt dat het voornaamste wel aan de orde is geweest. Een onderzoeker kan
zich echter ook achteraf nog bezig houden met het gespreksverloop, zoals
dat zich, ook zonder vragen, heeft ontrold. Wat is hierover te zeggen? Mensen die met elkaar ergens over spreken, doen hun uitspraken de een na de
ander met als gevolg dat hun opmerkingen tijdens de duur van het gesprek,
op elkaar volgen. De reeks van uitspraken, die zo tot stand wordt gebracht,
1s geordend, omdat de uitspraken, de een na de ander en met het oog op het
onderwerp van gesprek te berde zijn gebracht. Zulk een vanzelfsprekend verlopend spreken vormt een ordening van beamingen, die tegelijkertijd thematische uitbreidingen zijn van elkaar, omdat men doorpraat op wat iemand
anders eerder heeft gezegd. Dit gebeurt door het gedeeltelijk overnemen van
wat reeds is gezegd door middel van het er op doorgaan. Doorpraten betekent
in het Nederlands volgens het woordenboek dan ook zowel voortgaan met praten, zich er verder in verdiepen alsook geheel en al bespreken. In een
probleemloos verlopend gesprek wordt de aandacht van de onderzoeker via
reeksen beamingen van, en uitweidingen over het onderwerp van gesprek, gericht op de ordening van wát er na wát is gezegd. Dit voert tot de vraag,
waardoor In het betreffende gesprek het zonder verder vragen op elkaar
aansluiten van wat men met elkaar bespreekt, wordt verwerkelijkt? Kort en
goed luidt het antwoord op deze vraag: i) door het onderwerp van gesprek,
en ii) door datgene wat voorafgaande aan wat men nu zegt, onder woorden is
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gebracht. Achteraf i s het voor een onderzoeker mogelijk zich af te vragen,
of, en zo j a , hoe, sprekers telkens weer aansluiten b i j wat de vorige heeft
gezegd en hoe dat,

qua inhoud daarop aansluit.

Inhoudelijk

probleemloos

aansluitende uitspraken, waardoor het praten met elkaar voortgaat, worden
vaak in een bepaalde vorm gegoten. Enkele van deze manieren van doen z i j n
benut om wat vanzelfsprekend wordt gezegd door mensen, die met elkaar over
iets praten, aan te wijzen. Met de volgende inhoudsonafdenkelijke waarneembare indicatoren i s i n d i t onderzoek verder gewerkt: de zogenaamde algemene
je-uitspraken, en de want- en omdatzinnen. Wat in dergelijke zinnen wordt
beweerd i s , wanneer er geen vragen over gesteld en de inhoud ervan ook n i e t
anderszins

is

gerelativeerd, als vanzelfsprekend gezegd opgevat. Wanneer

echter, datgene, wat gezegd i s , uitdrukkelijk

alleen op de spreker z e l f

betrekking heeft, i s het gezegde niet opgenomen b i j de gevonden resultaten.
B i j de verbindingen, die worden gemaakt met datgene, wat is voorafgegaan
tijdens het spreken met elkaar,

sluit,

inhoudsonafhankelljk, een bepaald

gebruik van de voornaamwoorden aan. Dit kan, omdat voornaamwoorden aanwijzers z i j n voor verschuivende grenzen van het vanzelfsprekend e r b i j horen.
Zoals in verhalen, die mensen gezamenlijk v e r t e l l e n , de t i j d en de plaats
telkens weer bediscussieerd worden, om elkaar nauwkeurig te kunnen volgen,
en te weten waarover ieder het heeft gehad, en wat er verder nog gezegd kan
worden, zo wordt in gesprekken ook veel geschoven met de kringen, waarbinnen, wat gezegd wordt, wel, of eventueel n i e t , geldt. Dit schuiven gebeurt
vanzelfsprekend en i s , zeker achteraf, voor iedereen waarneembaar te maken.
Dit laatste geldt eveneens voor een geproblematiseerd gebruik van voornaamwoorden. Ook d i t zal nauwelijks aan de aandacht van iemand die er op l e t
ontsnappen. Wanneer ze met elkaar praten, kunnen mensen elkaar probleemloos
betrekken b i j wat ze zeggen door ' w i j ' of 'ons' te bezigen, t e r w i j l ze even
later,

soms in een en dezelfde

'mijn'.

In een van de gesprekken bijvoorbeeld heeft iemand het tegen haar

spreekbeurt,

overstappen naar

'ik'

en

man, over "het doodgaan van mijn peettante" en ze plaatst dat tegenover het
overlijden van "jouw vader". Als we er vanuit gaan dat deze wisselingen
niet zo maar, t o e v a l l i g en onwillekeurig door mensen worden voltrokken, kan
ermee worden nagegaan welk vanzelfsprekend er b i j horen via d i t voornaamwoordelijke taalgebruik aan de oppervlakte van d i t samen leven komt. (12)
Wát vanzelfsprekend is binnen zo'η veld van het e r b i j horen kunnen mensen
al pratend onder woorden brengen met behulp van een vaste formule: 'Ik ge
loof, dat je . . . ' , of formuleringen van g e l i j k e strekking. Gelet op het ge
bruik
bij

dat hier van deze manier van zeggen wordt gemaakt, is het nodig om

het horen en lezen zorgvuldig te werk te gaan. Uitspraken die In de
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b i j z i n , waarin de bewering onder woorden wordt gebracht niet het voornaarawoord ' j e ' als onderwerp hebben, maar bijvoorbeeld ' i k ' of ' w i j ' , z i j n in
het onderzoek buiten beschouwing gelaten b i j het zoeken naar wát vanzelfsprekend gezegd 1s.
Aanvullenderwijze kan over de zonder meer waarneembare uitdrukkingen a l s :
'natuurlijk',

'vanzelfsprekend',

'inderdaad'

en ' u i t e r a a r d ' als

inhouds-

onafhankelijke indicatoren van wat vanzelfsprekend i s , het volgende worden
overwogen. In hoeverre kan staande worden gehouden, dat deze woorden aanwijzen wát vanzelfsprekend i s , en bovendien, dat ze dat inhoudsonafhankel i j k e doen? Het gegeven dat deze woorden, en misschien nog een enkel ander,
inhoudsonafhankelljk kunnen worden waargenomen p l e i t er voor ze als indicatoren voor wát vanzelfsprekend is n i e t zonder goede redenen op z i j te zetten. Eén zo'η goede reden om ervan af te zien ze te gebruiken, zou kunnen
z i j n dat mensen, wanneer ze praten, dergelijke woorden d i k w i j l s om andere
dan s t r i k t Inhoudelijke redenen kunnen bezigen. Dit is duidelijk het geval,
wanneer men opmerkt dat ze als stopwoorden gebruikt gaan worden. In derge
l i j k e gevallen wordt het moeilijk op zakelijke gronden, u i t te maken wan
neer er sprake is van een stopwoord en wanneer iemand doelbewust en bete
kenisvol een M j v o e g e l i j k naariwoord of bijwoord aanwendt. Deze reden l i j k t
echter niet zonder meer doorslaggevend. Een reden om deze woorden wél in de
gaten te b l i j v e n houden i s , dat er door met elkaar pratende mensen ook een
verwijzen in doorklinkt naar iets dat als algemeen gedeeld verondersteld
kan worden.
Behalve deze Inhoudsonafhankelijke aanwijzers zal ook gebruik gemaakt worden van het verhaal, dat verteld wordt en het voorbeeld dat wordt gegeven,
als

aangevers van wat vanzelfsprekend I s .

Hoewel deze twee Indicatoren

minder context-onafhankelijk z i j n dan de eerder genoemde, kan er van worden
gezegd, dat ze wel inhoudsonafhankelljk waarneembaar z i j n . Hoe deze waarneembaarheid f e i t e l i j k

gebruikt i s , zal

in hoofdstuk VI met enige voor-

beelden worden toegelicht.
Als de indicatoren die i n de vorige paragraaf z i j n ontwikkeld aan de verwachtingen voldoen, kunnen ze t e g e l i j k e r t i j d ook benut worden om aan te
wijzen wat in een gesprek niet vanzelfsprekend i s . Dit is dan een i n d i recte werkwijze. Deze kan worden aangevuld door een, die de onderzoeker
meer direct attent maakt op wat niet vanzelfsprekend i s . Deze aanpak vertrekt

vanuit

de vragen, die pratende mensen elkaar stellen en z a l ,

in

hoofdstuk VI worden uitgewerkt ten aanzien van het woord ' m o e i l i j k ' . Op
zich genomen 1s het reageren op wat Iemand anders zegt met een vraag heel
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gebruikelijk: vragen staat v r i j . Door het s t e l l e n van vragen reageren mensen, wanneer ze met elkaar praten, niet alleen op het f e i t , dat iemand anders iets heeft gezegd en ook sluiten ze er n i e t slechts op aan, omdat ze
er op door gaan, maar ze komen er tevens op terug. Hat gezegd i s kan, hoe
dan ook, worden aangevuld en dat wordt tijdens een gesprek op de een of
andere manier duidelijk door het stellen van vragen. In zoverre het stellen
van vragen overeenkomt met het oproepen van het ene woord door een ander,
zoals ook voorbeelden door elkaar plegen te worden opgeroepen, - i n een gesprek komt een voorbeeld zelden a l l e e n - , zal het voorkomen van een vraag de
onderzoeker n i e t d i r e c t alarmeren, wanneer h i j

op zoek is naar wát van-

zelfsprekend i s in wat mensen al pratend over een thema tegen elkaar zeggen. D i t is één kant van de medaille. De andere kant is dat vragen de meest
voor de hand liggende middelen van spreken z i j n , waarmee wat vanzelfsprekend geuit wordt, aan t w i j f e l onderhevig gemaakt kan worden; en tegen t w i j f e l is wát vanzelfsprekend is minder bestand i n de mate het betwijfelen ervan u i t d r u k k e l i j k e r onder woorden wordt gebracht. Voor d i t onderzoek z i j n
twee kwesties hier van belang. Vooreerst moet worden nagegaan hoe s t r i k t de
tegenstelling i s tussen vanzelfsprekend z i j n en problematiseren en vervolgens of er vragen z i j n , die een onderzoeker, i n ieder geval kan gebruiken
als aarwijzers

voor wat niet vanzelfsprekend i s of,

als

indicatie

voor

waar, wat vanzelfsprekend i s , ophoudt. Voor mensen die met elkaar praten
z i j n reacties op elkaar i n de vorm van vraag en antwoord heel gebruikelijk.
Uitspraken in vraagvorm kunnen i n een gesprek zelfs worden gebruikt om te
beamen wat een vorige spreker heeft gezegd. In dergelijke gevallen is het
de toon, die veel uitmaakt: van een probiematiseren is dan in het geheel
geen sprake.

Dit

rechtstreeks

ingaan tegen wat er in een eerdere uitspraak naar voren is

is ook zo, wanneer er vragen worden gesteld die

niet

gebracht. Mensen kunnen vragen stellen om met de antwoorden ontbrekende
kennis aan te vullen. Dat kan heel i n het algemeen gebeuren, maar iemand
kan met wat h i j vraagt ook nader in w i l l e n gaan op een onderdeel van een
eerder gedane uitspraak en z i j n vraag dan ook dienovereenkomstig s p e c i f i ceren. Dit kan gebeuren met behulp van vraagwoorden als

'wie?',

'wat?',

'waar?' en 'waarom?' e.d. (13) De s i t u a t i e wordt ingewikkelder wanneer een
vragensteller zo'n informerende vraag benut als middel om iets anders te
bereiken dan nadere informatie.

Iemand kan, bijvoorbeeld z i j n

verveling

w i l l e n maskeren of w i l l e n laten horen dat h i j de voorgaande uitspraak niet
zomaar wil laten passeren, zonder er nu direct dwars tegenin te gaan. Deze
en dergelijke wijzen van reageren via het s t e l l e n van vragen vinden al pratend plaats en gebeuren, als er verder niets bijzonders aan de hand i s - ,
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zeker voor de mensen die met elkaar praten, vanzelfsprekend. Hier komt, ook
voor de deelnemers, pas een einde aan op het moment dat het met elkaar praten stokt, ofwel omdat verschillende deelnemers door elkaar heen beginnen
te praten en er verwarring ontstaat, danwei omdat er niemand meer iets zegt
en men er na aan toekomt ieder zijns weegs te gaan. Dergelijke situaties
kunnen problematiserend z i j n , d.w.z. vol met vragen, die niet zonder t w i j felen en aarzelen beantwoord kunnen worden; er kan echter ook door worden
aangegeven dat men Is uitgepraat. Een onderzoeker, die, achteraf beschikt
over het gehele gesprek zal zich een beeld vormen van de verschillen, die
er tussen de manieren van vragen stellen bestaan om te kunnen uitzien naar
die vragen, welke h i j kan benutten voor het aanwijzen van wat niet vanzelfsprekend i s .
Wat kan u i t het bovenstaande worden geconcludeerd? In het algemeen, dat
vragen wel verwijzen naar wat niet vanzelfsprekend i s , maar dat ze dat niet
zonder meer doen. Vragen die een reactie z i j n op een uitspraak in een gesprek kunnen gericht z i j n op een inhoudelijk onderdeel van zo'n uitspraak,
op de totale inhoud ervan betrekking hebben en ook het f e i t van de u i t spraak zelf betreffen.

In ieder van deze gevallen wordt niet steeds het-

zelfde u i t een uitspraak als niet vanzelfsprekend aangewezen. Wat er wel of
wat er n i e t onder v a l t , en wat dus door zo'n vraag wel of niet als niet
vanzelfsprekend wordt aangewezen dient nader te worden bepaald. Een vraag
die het vervullen zelf van een spreekbeurt als onaanvaardbaar

voorstelt,

w i j s t duidelijk aan wat n i e t vanzelfsprekend i s : n l . dat er i e t s , wat dan
ook, gezegd wordt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, dat het praten zelf van
iemand wordt geproblematiseerd: j i j

moet hoe dan ook niets meer zeggen.

Vragen die op de inhoud van een uitspraak slaan, kunnen gaan over kwesties
van t i j d en plaats, de toewijzing, die via het onderwerp is volvoerd en de
kwaliteiten waarover door middel van het praediceren een uitspraak is gedaan. Met dergelijke vragen wordt afgedongen op als verleend opgevatte betekenissen en tevens wordt er met deze vragen aangewezen wat niet zonder
meer als verleende betekenis wordt verstaan en beaamd. Wat door dergelijke
specifieke vragen n i e t geproblematiseerd wordt, wordt derhalve ook niet als
niet vanzelfsprekend aangewezen. Of het daarmee tevens als wát vanzelfsprekend i s , kan worden opgevat, wordt in het midden gelaten. Wát vanzelfsprekend i s , wordt wel duidelijk aanwijsbaar, wanneer er i n wat niet geproblematiseerd is door de gestelde vraag een inhoudssonafhankelijke aanwijzer
voor wat vanzelfsprekend i s , wordt aangetroffen, zoals bv. want-en omdatzinnen of een algemene je-uitspraak. Vragen die specifiek gaan over de i n houd van eerder gedane uitspraken, -hieronder vallen dus vragen die om na-

94

dere informatie vragen, omdat men het niet heeft gehoord, of niet verstaan
of onvoldoende begrepen, stuk voor stuk voorwaarden, die voorafgaan aan een
aanvaarden van een verleende en uit te wisselen betekenis-, zijn derhalve
geen ondubbelzinnige aanwijzers van wat niet vanzelfsprekend is voor met
elkaar sprekende mensen. Dergelijke vragen verwijzen naar een grensgebied.
Hierbinnen moet een onderzoeker opsporen langs welke overgangen de mensen,
die met elkaar gesproken hebben, het betekenissen verlenen, uitwisselen en
verstaan rond hun thema van gesprek, hebben voltrokken en proberen uit te
maken of wat is gezegd, als vanzelfsprekend is verstaan. In de volgende
hoofdstukken zal dit geprobeerd worden met 11 gesprekken over ervaringen
met doodgaan. Over deze gesprekken, wie ze hebben gevoerd en hoe ze tot
stand kwamen gaat het eerstvolgende hoofdstuk.

95

Noten bij hoofdstuk III
1) Angevaere, Α., Wat heeft de linguïstiek het moedertaalonderwijs te bieden? (volgens Paul Goodman), in: Gramma, jaargang 6, nr. 1 (januari)
1982, p. 95. In de moderne communicatie theorie worden spreker en hoorder als concurrerende partijen gekenschetst door o.a. Goffman. Angevaere schrijft hierover: 'Face-saving' is de onderstroom die het spreken gaande houdt; beurten worden beschreven als territoria en beurtwisseling als een strijd om de beurt, die door 'onderhandelen' wordt
beslecht ...' (p. 95). Angevaere behandelt het laatste boek van Goodman: 'Speaking and Language', New York, 1972, (Vintage Books).
2) Appel, R. e.a., Sociolinguïstiek Aula 575 Utrecht/Antwerpen 1976, p.
55.
Als algemene presupposities voor taalgebruik worden aangegeven: 1. de
presuppositie van oprechtheid (goede trouw, oprechtheid), 2. de presuppositie van relevantie (het is gezien de situatie zinvol dat iemand die
uiting voortbrengt), 3. de presuppositie van rationaliteit.
3) Appel, R., es. (1976), 34. Dit taalgebruik wordt, zegt Appels, wel
adaptief genoemd, maar hij bevoorkeurt hier de term 'gemarkeerd'. Er
wordt mee gezegd, dat de regels niet het taalhandelen bepalen, maar dat
de sprekers de regels hanteren. Tegen de regels ingaan valt evengoed
samen met het gebruiken ervan als het volgen ervan dat doet. Taalregels
zijn onontkoombaar; dat wil zeggen, dat iemands' taal gebruik wordt beoordeeld op grond van de regels. 'Gemarkeerd of ongemarkeerd is geen
eigenschap van taalvormen op zich, maar van hun gebruik in situatie'
(p. 34). Mutatis mutandis is in hoofdstuk II reeds benadrukt dat voor
het doen en laten hetzelfde geldt. De term 'gemarkeerd' is afkomstig
uit de fonologie en wordt daar gebruikt om een opvallende plaats aan te
geven van een foneem, zoals die bijvoorbeeld gevonden wordt in uitroepen als: 'Bah' of 'oh'. Zo'η korte vocaal op het einde van een woord is
in het Nederlands niet te verwachten; in woorden als 'lat, 'bos' en
'kas' komt deze korte klinker wel voor, maar 'in een ongemarkeerde po
sitie' (p. 34).
4) Schutz en Luckmann, 1973, p. 42. 'The lifeworld is not щу private world
nor our private world but rather the world of our common experience'.
5) Vries, de, 1977, citeert een uitspraak van Simmel, waarin dit wordt ge
zegd, p. 171. Voor Simmel zie: Soziologie, 19685, p. 256.
6) Wilson, Th.P., Qualitative 'oder' Quantitative Methoden in der Sozial
forschung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,
34 jg., sept. 1982, p. 490.
7) Zljderveld, A.C., De theorie van het symbolisch Interactionisme. Meppel, 1973, p. 213. 'Over de onderzoekende socioloog wordt gezegd, dat
'hij alleen maar in staat is de sociale werkelijkheid en de daarin
vigerende waarden en betekenissen wetenschappelijk te begrijpen, omdat
hij dit als subject in de leefwereld op meer intuïtieve wijze via de
intersubjectiviteit reeds lang doet'
8) Gedacht is hier aan de woorden Sator, arepo tenet opera rotas, die in
combinatie het volgende vierkant vormen:
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A

Volgens Charpentier aan wie de gegevens omtrent d i t vierkant z i j n ontleend, is de betekenis van deze figuur nog niet achterhaald. Hij
s c h r i j f t over deze reeds eeuwenoude lettercombinatie in z i j n : Les Jacques et le mystère de Compostene. Editions J ' a i l u . A 367, 1971, p.
132. Een afbeelding van d i t vierkant is in de omslag van d i t boek verwerkt. Cfr. Weis, H., Jocosa. Lateinische Sprachspielereien. München,
1952 .
9) Perelman, Ch., Retorica en Argumentatie. Basisboek Ambo, 1979. Oorspronkelijke t i t e l : 'L'Empire rhétorique. Rhéthorique et Argumentation,
1977. Voor mogelijke onderscheidingen en het verschil tussen voorbeelden en i l l u s t r a t i e s , zie p. 59 en 107.
10) Opmerkelijk in d i t verband i s dat wat vanzelfsprekend is niet door een
uitzondering wordt bevestigd zoals het spreekwoord dat w i l . Wat vanzelfsprekend is wordt van z i j n s t e l l i g h e i d beroofd door een goed gekozen ondermijning van wat er (als) 'vast' i s gesteld. Over de wederzijdse bevestigende uitwerking van voorbeelden op elkaar zie bv.:
Perelman, die s c h r i j f t : 'Het gaat de spreker n i e t om de unieke aspecten
van het voorbeeld, die onlosmakelijk verbonden z i j n met de context,
waarin de beschreven gebeurtenis zich afspeelt. In tegendeel, het gaat
erom de regel of structuur te vinden, die i n het bijzondere geval t o t
u i t i n g komt', p. 106. In hoofdstuk VI zal geprobeerd worden om de voorbeelden, die in de gesprekken worden gebezigd te benutten om, met woorden, greep te k r i j g e n op wát vanzelfsprekend gedaan wordt en gelaten in
verband met doodgaan.
11) Zijderveld, A.C.
12) Over deze krachtenvelden bestaat l i t e r a t u u r . Zie bv. een a r t i k e l van
Roger Brown en Albert Gilman over de voornaamwoorden van macht en s o l i d a r i t e i t , in het Nederlands uitgegeven door Dolf Hartveldt in de bundel: Taalgebruik, Ambo, 1978. Op pagina 71 schrijven z i j : 'Over het
algemeen kunnen we s t e l l e n dat de s o l i d a r i t e i t , die door het Duitse Τ
(= Du) weergegeven wordt, de s o l i d a r i t e i t tussen familieleden i s . Het
Franse Τ (= tu) geeft veeleer een verworven s o l i d a r i t e i t aan, niet ge
baseerd op familiebanden, maar voortkomend u i t een soort lotsverbonden
h e i d ' . Voor d i t onderzoek ondersteunt d i t a r t i k e l op de eerste plaats
het gebruik van voornaamwoorden, waar het gaat om het aanwijzen van een
e r b i j horen, dat vanzelfsprekend i s .
13) D i j k , T.A. van. Taal en handelen. Een i n t e r d i s c i p l i n a i r e i n l e i d i n g in
de pragmatiek. Randgebieden twee, Muiderberg, 1978, p. 48.
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Hoofdstuk IV. Gesprekken over doodgaan

Par. 1. Geen vraaggesprek, maar vragen om een gesprek over doodgaan
Het onderzoek naar waf vanzelfsprekend is omtrent doodgaan is als onderdeel
van deze studie, gebaseerd op enige gesprekken, die er speciaal voor zijn
gehouden. Het besluit om op deze manier te werk te gaan werd genomen, nadat
er van was afgezien om met behulp van bestaand materiaal een poging te wagen wát vanzelfsprekend is omtrent doodgaan te beschrijven en te analyseren. Met dit laatste, reeds bestaande, materiaal was in de loop van de
tijd, die aan het voeren van de gesprekken vooraf ging ervaring opgedaan.
Er is toen gezocht naar manieren, waarmee het vanzelfsprekende in gesprekken en geschreven teksten van gesprekken waargenomen, aangewezen en beschreven zou kunnen worden. (1) Onder andere is in die tijd stilgestaan bij
een gesprek dat voorkomt in een televisie- en radioprogramma over begeleiding van stervenden: 'Tenzij een wonder gebeurt' (2) en bij een gesprek
tussen Mevrouw Sybrandi en Dokter Michels over euthanasie. (3)
Toen duidelijk geworden was dat tot het zelf verzamelen van nieuw materiaal
zou worden overgegaan, kon dit doel langs verschillende wegen worden bereikt. Mogelijk was om min of meer onopgemerkt opnamen te maken van pratende mensen rond een sterfbed, op een begraafplaats of in de koffiekamer
van een crematorium. Afgezien van de vele technische en praktische haken en
ogen, die zonder twijfel aan deze op zich niet oninteressante mogelijkheden
zouden blijken vast te zitten, bracht een dergelijke aanpak als onoplosbare
moeilijkheid met zich mee, dat er van tevoren over de onderwerpen van gesprek in het geheel niets te zeggen zou zijn. Het was (en is) niet te voor-
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zien of willekeurige mensen-, ook al staan ze i n de hal van een crematorium-,

over doodgaan zullen gaan praten en al

evenmin hoeveel

t i j d en

moeite het zou gaan kosten alvorens er voldoende en bruikbaar materiaal ter
beschikking zou komen. Door te kiezen voor het voeren van gesprekken als
middel om het benodigde materiaal te verzamelen kon beschikt worden over
een handzamere aanpak, maar a l l e vragen waren er zeker niet mee van de baan
en gelet op het waarnemen van wát vanzelfsprekend is leek d i t ook geen
keuze zonder haken en ogen. Hoewel het probleem van de onvoorspelbaarheid
van datgene, waarover mensen zullen gaan praten, opgelost kan worden door
het stellen van vragen was d i t om de volgende reden geen bruikbare methode
b i j d i t onderzoek. Aangezien d i t onderzoek gericht werd op het vanzelfsprekende omtrent doodgaan, moest worden voorkomen dat wát mensen hierover vanzelfsprekend vinden verborgen zou worden en verscholen zou b l i j v e n achter
wat de concrete verwachtingen van het ogenblik hen zou doen antwoorden op
hieromtrent gestelde vragen. Met het wegvallen van vraaggesprekken als mogelijk

en bruikbaar

instrument werd t e g e l i j k e r t i j d

duidelijker

naar wat

voor gesprekken de voorkeur dan wel diende u i t te gaan. Gezocht moest worden naar s i t u a t i e s , waarin mensen evenveel ruimte hebben om te spreken als
om te zwijgen, zonder dat vanuit de s i t u a t i e zelf b i j voorbaat reeds het
doen en laten van de deelnemers beinvloed zou worden, zoals dat b i j v o o r beeld gebeurt wanneer iemand een ander om een gunst moet vragen of om een
advies komt b i j een deskundige. (4) Een reden om dergelijke als symmetrisch
te kenschetsen gesprekssituaties

te kiezen berust op de veronderstelling

dat wát vanzelfsprekend is omtrent doodgaan, door de deelnemers aan zulke
gesprekken gewoon onder woorden zal worden gebracht, d.w.z. niet verdoezeld
zal worden door eventuele sociaal-psychologische gefundeerde patronen van
reageren, die door sommige maatschappelijke omstandigheden vanzelf worden
opgeroepen. Gedacht kan hier worden aan zijdelingse overwegingen,

zoals

bijvoorbeeld de goede naam van de huisartsen, de vakbekwaamheid van verzorgenden in vergelijking met die van verplegenden en uitvloeisels van verholen

rivaliteit

tussen mensen, die in een zelfde

samenwerkingsverband

hiërarchisch verschillende plaatsen bezetten. Verondersteld wordt dus dat
mensen in symmetrische gesprekken zich over alles wat ter sprake komt (en
dus ook over het doodgaan) onbevangen zullen u i t e n , op een wijze, die meer
dan in andere (niet symmetrische) gespreksomstandigheden, aansluit b i j wat
voor hen gewoon i s .

Uiteraard mag er i n symmetrische gesprekken ook van

alles wel en n i e t , maar dat geldt dan i n beginsel voor iedere deelnemer en
wel g e l i j k e l i j k : de regels, die i n zulke gesprekken worden gevolgd, beogen
dat ieder aan z i j n trekken komt, tot uitdrukking kan brengen wat h i j denkt
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en verstaan kan worden. Om overeenkomstige redenen leek het eveneens gewenst om te trachten de gesprekken door meer dan twee mensen te laten voeren. (5)
Vooral praktische redenen hebben er vervolgens toe geleid om als maximum
vier aan te houden voor het aantal personen per gesprek. Door het interview
niet zonder meer te vervangen door tweegesprekken, maar er voor te kiezen
de gesprekken door vier mensen te laten voeren werd het tevens mogelijk om
het onderling afhankelijk z i j n van met elkaar sprekende mensen gedifferentieerder in de onderzoeksopzet tot uitdrukking te laten komen. Door deze
aanpak werd het, minstens in beginsel, waarschijnlijker dat wát vanzelfsprekend te berde gebracht zou worden eveneens zou kunnen worden geproblematiseerd door deze of gene. Dat er ten hoogste vier mensen per gesprek
z i j n gevraagd is eveneens, zoals reeds is opgemerkt, op grond van praktische overwegingen besloten. Mede ten gevolge van enige reeds eerder opgedane ervaring werd verwacht dat een gesprek, dat door vier mensen was
gevoerd en audio-visueel was vastgelegd, nadien nog redelijk

te verstaan

zou z i j n en nauwkeurig op papier vastgelegd zou kunnen worden. Een tweede,
eveneens praktische overweging om het aantal deelnemers op vier te houden
hing samen met de manier, waarop het r i s i c o , dat er niet over het doodgaan
gesproken zou worden zo klein mogelijk gehouden zou kunnen worden zonder
het vanzelfsprekende karakter van het met elkaar spreken, nadelig te beïnvloeden. Zo'n beïnvloeding zou het gevolg kunnen z i j n van de reeds genoemde
groepsdynamisch functionerende maatschappelijke krachten. Deze kunnen het
spreken van mensen met elkaar een bepaald stempel opdrukken, waardoor bv.
verschillen in competentie het onderwerp van gesprek worden in plaats van
datgene wat er b i j het doodgaan van iemand (bv. een patiënt) gaande i s .
Voortbouwende op de gedachte dat gewoon doen en laten, en gevolgelijk, gewone gesprekken, de meest voor de hand liggende omstandigheden z i j n , waarin
wat vanzelfsprekend i s ,

voorkomt,

is als oplossing van het probleem de

deelnemers b i j het gewenste onderwerp van gesprek te houden gekozen voor
een v i j f d e deelnemer. Het beoogde doel h i e r b i j was, dat deze persoon, door
z i j n aanwezigheid alleen al ertoe zou bijdragen, dat de deelnemers aan de
praat zouden komen en b l i j v e n en wel over het gevraagde onderwerp. Door de
plaats van deze v i j f d e partner in ieder gesprek te omschrijven als die van
een deelnemer kon de hem tevens toevertrouwde taak om te waken over het
onderwerp van gesprek, opgevat worden a l s , geheel te liggen in de l i j n van
wat de overige deelnemers wilden. Hoewel daar vooraf wel over is gedacht en
over is gepraat is toch besloten voor deze v i j f d e man geen nadere instructies te ontwerpen om wanneer het nodig zou z i j n (en wanneer is dat dan het
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geval) het verloop van het gesprek te beïnvloeden of zelfs te sturen.
Om te maken dat er b i j de deelnemers omtrent de plaats en de functie van
hun v i j f d e gespreksgenoot duidelijkheid zou bestaan i s

hieromtrent

door

hemzelf aan het begin van ieder gesprek nog iets gezegd. Hij kon hiervoor
aansluiten b i j en terugkomen op wat de deelnemers reeds in een b r i e f was
geschreven over de samenstelling van hun groepje. In deze b r i e f werd o.a.
hun toezegging om mee te werken bevestigd en bovendien bevatte ze een korte
omschrijving van de eerder reeds gemaakte afspraken, de datum en de plaats
van samenkomst en de namen van ieder van de deelnemers.
Toen besloten was een, - z i j

het niet omvangrijk-, onderzoek te doen op

basis van enige nog te voeren gesprekken is er een l i j s t j e samengesteld van
mensen, die voor het houden ervan in aanmerking zouden kunnen komen. Deze
H j s t zag er aanvankelijk als volgt u i t :
1. mensen, die stervende z i j n of die stervenden begeleid hebben:
thuis

familieleden

wijkzuster
huisarts
pastor
vriend of kennis
bejaardenhuis/
verpleeghui s

di rectrice/di recteur
dokter
hoofd van een afdeling
verplegers/verpleegsters
verzorgenden
pastor
medebewoners/medepatiënten

ziekenhuis

behandelend geneesheer
hoofd van afdeling
verplegenden
verzorgenden
pastor

2. mensen, die familieleden of vrienden hebben verloren.
3. mensen, die met speciale nazorg belast z i j n zoals begrafenisondernemers.
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Er moest anders geformuleerd, worden omgezien naar:
Α. Mensen, die beroepsmatig bezig z i j n met het doodgaan van medemensen;
B. Mensen, die iemand u i t hun naaste omgeving aan de dood verloren hadden;
C. Mensen, die geconfronteerd worden met hun eigen sterven.
Nog voor er met het zoeken naar deelnemers een begin was gemaakt, werd be
sloten om a l l e inspanning te concentreren op het t o t stand brengen van ge
sprekken door mensen, die ervaringen hadden met het doodgaan van andere
mensen. Deze beslissing i s genomen, omdat de kans van slagen voor deze twee
groepen (A en B) het gunstigst leek te z i j n . De idee om gesprekken te be
leggen tussen hoogbejaarden en/of doodzieke mensen onderling is niet verder
uitgewerkt, omdat het n i e t goed genoeg mogelijk leek d i t op een, ook met
het oog op die mensen z e l f , voldoende verantwoorde wijze ten uitvoer te
leggen. Ook werd er van dergelijke gesprekken afgezien, omdat er onvoldoen
de kennis was om een te rechtvaardigen veronderstelling te opperen over de
r e l a t i e tussen datgene wát vanzelfsprekend is voor mensen, gedurende de
periode dat z i j stervende z i j n en vlak voor hun dood staan (en wanneer is
dat zo) én dat wát vanzelfsprekend 1s, voor deze of gene overlevende. Het
zoeken en vragen van mogelijke deelnemers voor de beoogde gesprekken is
u i t e i n d e l i j k aan de hand van de volgende l i j s t uitgevoerd.
I . (zieken)- (bejaarden)-verzorgenden
(wijk)verplegenden
(huis)artsen
begrafeni sonderneme rs
I I . (zieken en/of bejaarden) verzorgenden
(zieken en/of bejaarden) verplegenden, wijkverpleegsters
gezinsleden, f a m i l i e , huis- en/of kamergenoten
(huis)artsen en specialisten
pastores
I I I . vader, moeder, kinderen, (nabij wonende) f a m i l i e
vrienden, kennissen, buren, parochianen enz.
de eigen huisarts, verpleegster of verzorgster
H i e r b i j , b i j het zoeken, en nadien, b i j het houden van de gesprekken z i j n
de volgende regels n i e t u i t het oog verloren.
1. de gesprekken worden, indien enigszins mogelijk, gehouden door v i j f men-
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sen, van wie er één namens de onderzoeker aanwezig i s ;
Z. de vier anderen z i j n gevraagd en hebben te kennen gegeven met elkaar te
w i l l e n spreken over hun ervaringen met het doodgaan van een of meerdere
medemensen;
3. b i j

het samenstellen van een groep wordt soms gebruik gemaakt van de

medewerking van de eerst gevraagde deelneemster of deelnemer: er wordt
gevraagd of er mogelijk nog iemand i s , die naar haar of z i j n mening b i j
d i t gesprek betrokken zou kunnen worden; soms ook is er via een hoofd
van een afdeling of huis gevraagd om de medewerking van enige leden van
de verzorgende s t a f ;
4. iedere deelnemer is per brief en/of per telefoon ook persoonlijk benaderd;
5. de gesprekken worden allemaal op dezelfde plaats gehouden onder overeenkomende omstandigheden;
6. er wordt zolang gepraat als de deelnemers dat w i l l e n ;
7. van ieder gesprek wordt een audlo-visuele opname gemaakt; deze opnamen
kunnen zonder toestemming van de mensen, die aan het gesprek hebben
deelgenomen, niet bulten het kader van het onderzoek, waarvoor ze gemaakt z i j n , worden gebruikt;
8. a l l e deelnemers aan de gesprekken b l i j v e n anoniem.
Toen i n oktober 1981 de t i j d , die voor het verzamelen van materiaal kon
worden uitgetrokken, was verstreken, waren er 11 gesprekken gehouden en opgenomen. Acht gesprekken z i j n gehouden door mensen die beroepsmatig met het
doodgaan van medemensen hebben te maken. De overige drie z i j n gevoerd door
familieleden of goede vrienden van een inmiddels overleden vrouw of man. In
één van deze laatste gesprekken wordt door iemand het woord gevoerd, die
t e g e l i j k e r t i j d en als

vriendin en als

verpleegster v e r t e l t

over wat ze

heeft meegemaakt.
De acht gesprekken, waarin mensen met beroepservaring aan het woord waren,
z i j n gevoerd door huisartsen, directrices van bejaardenhuizen, bejaardenverzorgsters,

verzorgenden u i t een verpleeghuis en verplegenden u i t een

verpleeghuis, specialisten u i t een ziekenhuis, pastores u i t ziekenhuis en
parochie en wijkverpleegsters.
Aan t i e n van de e l f gesprekken hebben u i t e i n d e l i j k steeds vier mensen mee
kunnen werken, z i j

het dat er in twee gevallen een deel van het gesprek

slecht met drie mensen werd gevoerd. Eén gesprek is slechts met drie mensen
gevoerd, omdat er b i j dat sterfgeval e i g e n l i j k maar drie mensen echt helemaal en t o t het einde toe betrokken z i j n geweest.
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Pogingen om een gesprek te laten voeren met medewerking van enige mensen
u i t de wereld van de begrafenisondernemers z i j n op niets uitgelopen en ook
een gesprek door mensen, die een kind verloren hebben is niet geregeld kunnen worden.
Par. 2. Het opnemen van de gevoerde gesprekken en de notatie in de weergaven
De gesprekken z i j n gedurende de eerste negen maanden van 1981 opgenomen in
de studio van de audio-vlsuele dienst van het sociologisch i n s t i t u u t van de
KUN. De opnamen werden gemaakt met d r i e , onbemande, camera's, die zo waren
opgesteld, dat het mogelijk was een totaal beeld van de groep te krijgen
maar ook beelden van degene, die sprak en van hen, die luisterden. De deelnemers zaten i n enigszins hoge leunstoelen rond een laag t a f e l t j e . Ze vormden samen een halve c i r k e l en konden elkaar goed aankijken als ze met e l kaar spraken zonder dat het echter daardoor onmogelijk werd ieder van hen
In beeld te k r i j g e n . De beelden z i j n tijdens de opnamen t o t één band samengesmolten door een technicus van het i n s t i t u u t , zoals dat b i j het maken van
opnamen te doen gebruikelijk

1s. Hoewel daar wel met de d i r e c t i e van de

audio-visuele dienst van de A-faculteiten overleg over is gevoerd, is er
van afgezien de opnamen in kleuren te maken en er naar te streven films te
vervaardigen die voor andere doelen dan d i t onderzoek, gebruikt zouden kunnen worden.
Om het verzamelde materiaal toegankelijk te maken voor onderzoek, z i j n de
gesproken weergaven van de gesprekken omgezet in geschreven weergaven. Dit
is gebeurd door één en dezelfde persoon. H i e r b i j is de volgende notering
aangehouden. Aan ieder gesprek is een hoofdletter als algemeen kenmerk toegewezen. Omdat is begonnen met de l e t t e r B. zal er derhalve sprake z i j n van
de gesprekken B; C; D; E; F; G; H; I ; J ; К en L. De hoofdletter A. is gere
serveerd voor de persoon, die namens de onderzoeker b i j a l l e gesprekken
aanwezig is geweest. In ieder gesprek z i j n vervolgens de beurten, die de
deelneemsters en deelnemers vervullen, aangegeven met klinkers en wel zo,
dat degene, die het eerst het woord neemt met a. is aangeduid, en de tweede
met e. enz.; bovendien z i j n de beurten t e g e l i j k e r t i j d van een volgnummer
voorzien. Via deze notatie i s het mogelijk aan een beurtnummer af te lezen
u i t welk gesprek, dat wordt weergegeven, afkomstig i s , in de hoeveelste
beurt het is gezegd en door wie van de vier of drie deelnemers.
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Figuur 1. Schema van studio-opstelling
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С. = camera; s. = s t o e l ; t t . = t a f e l
Zoals ook b i j de weergaven van de gesprekken i n de bijlage staat aangegeven
worden met de l e t t e r s de volgende gesprekken aangeduid:
B. door familieleden over het sterven van een vader;
C. door huisartsen;
D. door directrices van een bejaardenhuis;
E. door verzorgsters in een verpleeghuis;
F. door wljkverpleegsters;
G. door ziekenhuisspecialisten;
H. door bejaardenverzorgsters;
I. door pastores;
J. door drie mensen, die het sterven van iemand van heel nabij hebben mee
gemaakt;
K. door verplegenden in een verpleeghuis;
L. door vrienden over het sterven van een vriendin.
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Noten bij Hoofdstuk IV
1) Behalve het materiaal dat hier genoemd wordt, is ook overwogen of lesgesprekken benut zouden kunnen worden en in hoeverre een bestaande serie
gesprekken met rouwenden nogmaals gebruikt zou kunnen worden. Ook werd
naar aanleiding van de genoemde en andere programma's op radio en TV een
bezoek gebracht aan het historisch archief van de NOS om na te gaan of
langs deze weg de hand gelegd kon worden op materiaal voor het beoogde
onderzoek (10 juni 1980). Voordien was reeds contact opgenomen met andere afdelingen van de eigen Universiteit om over het bestaan van mogel i j k bruikbaar materiaal voor dit onderzoek geïnformeerd te raken.
2) Meer, С van der, en Mochel. ... Tenzij een wonder gebeurt. Begeleiding
van stervenden. Uitg. J.H. Kok N.V., Kampen, 1971.
3) Brandpunt 22 jan. 1980. Oe tekst van deze uitzending is overgenomen van
een bandje dat hiervoor door С Michels ter beschikking was gesteld.
4) De bedoelde gesprekken benaderen datgene, wat de linguist Springorum om
schrijft als een symmetrisch gesprek. Welbeschouwd is zijn omschrijving
veeleisender en dus minder omvattend dan die welke in dit onderzoek
wordt gebruikt. Springorium benadrukt met name dat symmetrische gesprek
ken situaties betreffen waarin mensen aan de praat komen met elkaar om
dat ze op dat moment niets anders te doen hebben, zoals kan gebeuren in
wachtkamers of rond een voetbalveld vlak voor de wedstrijd. Ofschoon
voor alle deelnemers aan de in het onderhavige onderzoek beschreven ge
sprekken in hoge mate geldt dat de gesprekssituatie voor hen gelijkelijk
als motiverend en/of dwingend beschreven kan worden, moet er tevens van
worden gezegd dat het gesprekken betreft die opzettelijk zijn georgani
seerd: men is samengekomen om te praten en bovendien raakt men niet zo
maar aan de praat over dit of dat.
Springorum, D., Spreken in gesprek een inleiding 1n de structuuranalyse
van gesprekken. Overasselt, 1979, p. 29 en 84 vv.
5) Simmel, G., De kwantitatieve bepaaldheid van de groep. D1t opstel is in
het Nederlands uitgegeven in: Een keuze u i t het werk van Georg Simmel
van Loghum Slaterus Deventer, 1976 (oorspronkelijke t i t e l : Die quantitatieve Bestimmtheit der Gruppe, 1908), p. 97; 98. Speciaal wat hij
schrijft over de triade als vorm van vermaatschappelijking, de onpar
tijdige en de bemiddelaar, biedt aanzetten om wanneer het over het van
zelfsprekende gaat op zoek te gaan naar mogelijkheden om meer dan twee
personen over het doodgaan te laten spreken.
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Hoofdstuk V. Waarover spraken zij: beschrijvingen van de
gesprekken

Par. 1. Het 'onderwerp van gesprek'
In d i t onderzoek wordt plaats ingeruimd voor de beschrijving van de gevoerde gesprekken.

Dit

zou reeds een onderzoeksdoelstelling

op zich kunnen

z i j n , want beschrijven i s , zoals Stouthard opmerkt, een v o o r t r e f f e l i j k e r e den om een vraagstelling u i t te werken en een onderzoek te ondernemen. (1)
Hier wordt het beschrijven van de gesprekken geconcentreerd op datgene,
waarover is gesproken. Deze toespitsing van de aandacht is nodig om het
aanwijzen van wat vanzelfsprekend i s , mogelijk te maken. De samenhang die
via de beurten aanwijsbaar wordt, is er een die de betekenissen raakt in de
samenhang van d i t of dat onderwerp van gesprek, dat in de betreffende beurten aan de orde i s . Als concrete onderwerpen van gesprek vormen z i j de i n houdelijke onderdelen, waarbinnen wat vanzelfsprekend is gezegd In d i t gesprek ook als vanzelfsprekend verstaan, kan worden aangewezen. De gesprekken, waarover het hier gaat, kunnen worden bestudeerd aan de hand van:
a. een volledige weergave van beeld en woord; (2)
b. een l e t t e r l i j k uitgetypte versie van de onder a. genoemde geluidsbanden,
vervaardigd door een en dezelfde persoon; (3)
c. een verkorte weergave van ieder gesprek. Deze weergaven z i j n opgenomen
in een b i j l a g e . B i j het samenvatten is de beurtvolgorde aangehouden en
z i j n beurtnummers aangegeven;
d. een overzicht van de 'onderwerpen van gesprek', eveneens weergegeven in
de volgorde, waarin ze in de gesprekken z i j n voorgekomen. Deze laatste
overzichten worden op het einde van d i t hoofdstuk gepresenteerd.
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Behalve de hier met l e t t e r s gemerkte weergaven zal er in de loop van d i t
hoofdstuk nog gebruik gemaakt worden van enige andere manieren om een gesprek weer te geven. Aangezien deze wijzen van presenteren slechts één
keer, b i j wijze van voorbeeld, zullen worden benut, hebben ze geen plaats
gekregen i n het hierboven samengestelde l i j s t j e van weergaven; ze zullen in
de tekst ook niet van een aparte letteraanduiding worden voorzien.
Over de onder a genoemde weergave is in het vierde hoofdstuk het nodige
verteld.

De daar voorgestelde en beschreven aanduidingen voor de diverse

gesprekken en beurten worden in a l l e weergaven en overzichten aangehouden.
'Ko 375' verwijst derhalve naar de 375e beurt u i t gesprek K. Dat Ko spreekt
en niet Ka geeft aan, dat deze beurt vervuld wordt door de deelnemer, die
het laatst

is begonnen met z i j n actieve deelname aan het gesprek; deze

volgorde is Immers via ka, ke, ki en ko met de klinkers aangegeven. De l e t terlijke

tekst,

die onder b wordt genoemd, heeft voor ieder gesprek het

'ruwe' materiaal uitgemaakt waarop het onderzoek is uitgevoerd. Voor ieder
gesprek is een begin en een einde aangewezen in de hierboven onder b genoemde l e t t e r l i j k e

weergave. Hiervoor i s telkens gezocht naar een beurt

waarin door een deelneemster of deelnemer, ofwel het spreken over het aangereikte onderwerp:
velijk

'ervaringen met doodgaan', wordt aangevat, respectie-

iets wordt gezegd, waardoor het praten erover als beëindigd kan

worden beschouwd. B i j het op gang komen van de gesprekken hebben zich geen
voorvallen voorgedaan, die het verloop ervan op opvallende wijze hebben
beïnvloed. B i j het beëindigen is het één maal voorgekomen, dat, nadat er
een einde aan gemaakt was, daarna het met elkaar spreken opnieuw werd
voortgezet.
Behalve door middel van een verkorte weergave van ieder gesprek (C) i s i n z i c h t in de opbouw van het te onderzoeken materiaal nagestreefd door het
samenstellen van overzichten van de onderwerpen waarover in elk gesprek is
gesproken. Dit z i j n de overzichten die genoemd worden onder d. Aan de orde
komen bijvoorbeeld: 'ervaringen van stervende mensen z e l f ' ,

' r e f l e c t i e s op

het eigen sterven van de sprekers' en 'ervaringen van verplegenden b i j het
verzorgen van mensen die aan het doodgaan z i j n ' .

Tijdens de diverse ge-

sprekken worden deze Onderwerpen van gesprek' op verschillende wijzen i n gevuld. Uitspraken over een actueel vraagstuk als euthanasie komen in het
ene geval zijdelings voor, wanneer er gesproken wordt over de dagelijkse
verzorging van een stervende, t e r w i j l
drukkelijk

door iemand als

In een ander gesprek d i t thema u i t -

'onderwerp van gesprek' aan de orde wordt ge-

s t e l d . Hetzelfde kan opgemerkt worden ten aanzien van wat er in de gesprekken over familieleden
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van patiënten onder woorden wordt gebracht: soms

wordt er iets over de familie gezegd zonder dat er expliciet over wordt gesproken (bv. in E ) , in andere gevallen komt de familie uitdrukkelijk als
Onderwerp van gesprek' aan bod (bv. in F).
Het vaststellen en vervolgens aanwijzen van Onderwerpen van gesprek' zijn
geen eenvoudige werkzaamheden en wel, omdat veel, dat gezegd wordt door met
elkaar sprekende mensen voor meerderlei samenhang en uitleg vatbaar is. Dit
Is niet alleen zo voor de mensen zelf, die het gesprek voeren, al wordt hen
veelal de tijd niet gegund hierbij stil te staan, -het gaat ook op voor
hen, die zich nadien bulgen over wát er gezegd is. Wanneer is een onderwerp
afgesloten, of, wanneer komt men terug op iets, dat al aan de orde is geweest, maar, in een ander verband? Deze en andere, overeenkomstige vragen
maken het vaststellen en aanwijzen van 'de onderwerpen van gesprek' tot een
betrekkelijk meerzinnlge en willekeurige aangelegenheid. De omstandigheid,
dat het hier gaat om gesprekken, die handelen over ervaringen van deelnemers met doodgaan beperkt het aantal onderwerpen van gesprek wel enigszins,
maar verhindert hen uiteraard niet al pratend nog vele kanten uit te kunnen. Gezien het belang dat gehecht wordt aan het onderling afhankelijk zijn
voor het doen en laten van mensen, -ook wanneer dat bestaat uit met elkaar
spreken-, is bij het aanwijzen van 'onderwerpen van gesprek' de onderlinge
opeenvolging van spreekbeurten in het oog gehouden en bij de procedure van
het aanwijzen betrokken. Het vaststellen van zo'n onderwerp van gesprek is
tot stand gebracht door het telkens lezen van iedere spreekbeurt op zich en
het herlezen van de vorige en de erop volgende om zo te bepalen waarover er
In de betreffende beurt, gezien ook deze beurtsamenhang, iets is gezegd. In
beginsel moeten van iedere beurt meerdere mogelijkheden worden nagegaan.
Hij kan helemaal aansluiten bij wat reeds is gezegd: dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer iemand 'ja' zegt in de zin van 'ga verder'. Een beurt kan
ook een uitgesproken bevestiging tot inhoud hebben van wat iemand in een
voorafgaande beurt heeft beweerd of wat is ontkend. Eveneens is het mogelijk dat in een beurt wel wordt ingegaan op wat reeds werd gezegd, maar dat
door de spreker, die de beurt heeft, slechts op een bepaald onderdeel daarvan wordt doorgegaan. Ieder van deze mogelijkheden, en de vele combinaties,
-de opsomming pretendeert niet uitputtend te zijn,- bepalen enigszins mee
hoe de samenhang in het gesprek er ook in de volgende beurten zal uitzien.
Uit een integrale tekst van een gevoerd gesprek kan worden opgemaakt hoe de
deelnemers de draad van hun gesprek samen hebben gesponnen, maar ook, welke
eindjes ze hebben laten liggen. Sprekende over het Inzicht van bejaarde
mensen in hun eigen gezondheidstoestand, zegt een van de deelneemsters:
'ja, wij praten misschien ook wel een beetje vanuit andere achtergronden'
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(De 61). U1t een volgende beurt b l i j k t dat z i j hiermee niet doelt op verschillen die terug te voeren zijn op de fyslsch-psychlsche geaardheid van
mensen (Do 62), maar op verschillen in levensbeschouwing, een gegeven, dat
in haar huls een belangrijke rol speelt (De 63). Met deze constatering
maakt in deze beurt het Onderwerp van gesprek I I '

(omtrent de ervaringen

van de bewoners zelf met hun doodgaan) plaats voor Onderwerp van gesprek
III'

(de religieuze aspecten van het doodgaan), waarop hier In dit gesprek

wordt doorgegaan. Het komt echter ook wel eens voor dat deelnemers met e l kaar doorpraten terwijl ze welbeschouwd enigszins langs elkaar heenpraten.
In hetzelfde gesprek wordt op een opmerking over het emotionele verschil
tussen het overlijden van iemand, die je hebt verpleegd en het doodgaan van
een geliefd familielid (Da 192) beamend doorgepraat met de opmerking dat
zulke eigen ervaringen het begrijpen van het verdriet van de bewoners om
een sterfgeval, ten goede komt (Di 193). Op deze manier 1s door middel van
lezing en herlezing van de uitspraken in beurten een antwoord gezocht op de
vraag: 'waarover spraken z i j ' ?
Verwoord en bijeengezet leveren de antwoorden uit leder gesprek elf reeksen
van 'onderwerpen van gesprek': voor ieder afzonderlijk gesprek telkens één.
Gezien de beschreven manier van werken zal het duidelijk zijn dat deze
lijsten niet uitputtend zijn wat betreft het aangeven van alles waarover
door iedereen in de diverse gesprekken is gepraat. Zulke overzichten zijn
om verschillende redenen niet samengesteld. Wanneer je de inhoud van een
gesprek op een dergelijke manier opgeeft, wordt afgezien van het spreken
zelf als een vorm van doen en laten door onderling afhankelijke mensen. De
samenhang tussen het spreken met elkaar

en datgene waarover gesproken

wordt, verdwijnt uit het beeld. Daar komt b i j , dat zo'n overzicht op zich
niet van nut is voor het beantwoorden van de gestelde vraag omtrent wát
vanzelfsprekend is over doodgaan. Wat ter sprake is gekomen tijdens de gesprekken kan wel worden opgemaakt uit de weergaven, zoals die onder c. zijn
genoemd en in bijlage zijn opgenomen. Een overeenkomende opmerking l i g t
voor de hand wanneer het over een bepaald Onderwerp van gesprek' gaat in
een bepaald gesprek. In C. praten huisartsen over wat ze in hun praktijk
meemaken met mensen, die te horen krijgen, dat ze een kwaadaardige kwaal
onder de leden hebben (Cl 34). Beziet men wat er hier gezegd wordt in een
meer beurten omvattend deel van dit gesprek dan b l i j k t dat er gesproken
wordt over het wel of niet aanvaarden van de ziekte door een patiënt, of
door zijn partner.
Uit het gesprek, dat door zi ekenverzorgsters van een verpleeghuis werd gevoerd, kon, bij wijze van voorbeeld, het volgende overzicht van 'onderwer-
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pen van gesprek' worden opgemaakt:
I.

praten met iemand die (weet dat h i j ) doodgaat;

II.

als praten niet meer kan (of helpt), wat doe je dan b i j (en voor) een
stervende mens;

I I I . beslissingen die genomen (moeten/kunnen) worden wanneer je zorgt voor
stervende mensen;
IV.

over het doodgaan z e l f gesproken;

V.

de eigen dood en die van de f a m i l i e ;

VI.

hoe bewoners van het huis de dood van andere patiënten verwerken.

Uit d i t voorbeeld kan worden opgemaakt, dat het gaat over reeksen, betrekkelijk

ruim geformuleerde Onderwerpen van gesprek'. Deze omvatten in een

gesprek alles wat aan de orde Is geweest, ook wanneer het zijdelings in de
praat te pas is gekomen. Voor het aanwijzen van de grenzen tussen de verschillende onderwerpen z i j n geen a l t i j d geldende r i c h t l i j n e n te geven. In
d i t onderzoek is steeds op de eerste plaats gekeken naar het wel of n i e t
b i j elkaar horen van de op elkaar volgende beurten in het gesprek, bezien
vanuit datgene, waarover op dat moment door de deelnemers wordt gesproken.
Aanwijzingen hiervoor kunnen variëren; soms z i j n er niet te miskennen u i t spraken, die een nieuw 'onderwerp van gesprek' aankondigen: 'daar hebben we
het eigenlijk nog n i e t over gehad; wat denk je er nou zelf van, want ik
denk, dat dat heel bepalend i s '

(Ib 640). In deze i l l u s t r a t i e u i t gesprek

I , dat door pastores wordt gevoerd, vindt zo de overgang plaats naar het
'onderwerp van gesprek': ontrent het eigen doodgaan. Soms is van een duidel i j k e overgang in het geheel geen sprake. Er spelen dan moeilijk nauwkeurig
aan te wijzen verschuivingen in 'een onderwerp van gesprek' een r o l , die
zich voltrekken tijdens het vertellen van een verhaal, dat als voorbeeld in
aansluiting op wat eerder is gezegd, wordt begonnen, maar op den duur een
enigszins zelfstandig bestaan gaat leiden, dat voor meerdere Interpretaties
vatbaar wordt. In d i t onderzoek i s in zulke gevallen op grond van wat er in
de erop volgende beurten wordt gezegd, of wel gekozen voor een reeds aangegeven Onderwerp van gesprek' of een nieuw geformuleerd. Uit de hier aangeduide aanpak volgt, dat de onderzoeker b i j het aangeven van de 'onderwerpen
van gesprek' i n toenemende mate gestuurd wordt door de onderwerpen die h i j
eerder in het gesprek heeft aangewezen als 'onderwerp van gesprek'.
B i j de af pal ing van de Onderwerpen van gesprek' komt ook het aanwijzen van
gesprekselementen, die zijdelings
feitelijk

ter sprake komen, aan de orde. B i j het

toewijzen van onderdelen van het gesprek aan d i t of dat 'onder-

werp van gesprek' speelt een r o l , dat de vraagstelling van het onderzoek
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gericht is op wát vanzelfsprekend is omtrent het doodgaan. Een overeenkomstig onderzoek naar wat vanzelfsprekend is omtrent de beroepsidentiteit
van mensen, die werkzaam z i j n in de verzorgende beroepen zou andere 'onderwerpen van gesprek' en ook andere zijdelingse opmerkingen hebben aangewezen
in,

overigens,

ook (vanwege het onderwerp) anders verlopen gesprekken.

Aangezien dit vanzelfsprekend zijn omtrent doodgaan precies hetgene is waar
het in dit onderzoek om gaat, is het zoeken en aanwijzen van thematisch
onderling van elkaar verschillende gebieden in een of meerdere gesprekken
hier aangewend als een middel ter bereiking van een doel. Het aanwijzen van
Onderwerpen van gesprek' is nodig, omdat er van wordt uitgegaan dat vanzelfsprekende uitspraken slecht kunnen worden gedaan binnen de afbakening
van gespreksonderdelen, die aan het verlenen en uitwisselen van betekenissen de nodige ruimte bieden. Over dit zoeken naar en waarnemen van geledingen in het met elkaar spreken van mensen over een bepaald onderwerp
wordt niet verder uitgeweid, omdat dit onderzoek daar niet over gaat. Hier
wordt echter bij aangetekend, dat het beantwoorden van dergelijke vragen
over de opbouw van gesprekken, die mensen samen voeren, meer omvattend is
en ook enerverender dan door middel van deze, in dit verband, noodzakelijk
summiere, opmerkingen, duidelijk gemaakt wordt.
Bij het aanwijzen van 'onderwerpen van gesprek' is steeds rekening gehouden
met de opeenvolging van de beurten en met wat er gezegd wordt over doodgaan. Datgene, waarover de hulsartsen beginnen te spreken leidt er, wanneer
men dat doet, toe, onderscheid te maken tussen uitspraken over mensen, die
moeten gaan leren leven met een kwaadaardige ziekte (eerste onderwerp van
gesprek (= I ) en uitspraken over het sterven dat z i j zelf hebben meegemaakt
van hun patiënten. Door het aanhouden van wat naar de ervaring leert de
normale chronologische volgorde van een ziektegeschiedenis kan worden genoemd, komt wat de huisartsen over het doodgaan van hun patiënten vertellen
in een tweede (= I I )

'onderwerp van gesprek' aan de orde. In hun gesprek

kan een derde onderwerp worden aangewezen, wanneer een van de deelnemers
naar aanleiding van wat is voorafgegaan, zegt: ' . . . , maar ik denk dat het
onvoorspelbaar i s , hoe je zelf zou reageren op dergelijke situaties; want
als je over een ander praat is heel wat anders als wanneer het over jezelf
gaat' (Co 71). Wat van het gesprokene op deze manier is uiteengelegd wordt
in beurten en Onderwerpen van gesprek' voor ieder gesprek in zijn geheel
uitgewerkt met behulp van een bepaalde noteringswijze en vervolgens per gesprek bijeen gezet. Over deze noteringswijze, die voor alle gesprekken is
gebruikt kan het eenvoudigst iets geschreven worden aan de hand van een
voorbeeld, maar voor het geven hiervan is eerst een korte omschrijving no-
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dig.
De kern van deze noteringswljze, die ook wel als transscriptie kan worden
aangeduid, is gebaseerd op de wenselijkheid om wat in een beurt wordt gezegd onder te brengen bij één van de Onderwerpen van gesprek', die de
deelnemers aansnijden en waarover het gesprek is gegaan. (4) Wat iemand
zegt, kan aansluiten bij hetgeen men op dit moment bespreekt, maar mensen
kunnen ook teruggrijpen op iets wat al eerder aan de orde is geweest en
daar nog iets aan willen toevoegen. Bij het noteren moet er zowel voor het
eerste als voor het laatste ruimte zijn. Aangezien met elkaar pratende mensen zich dikwijls slechts laten horen om te beamen, wat ze gehoord hebben,
zonder daar zelf iets aan toe te voegen, is ook omgezien naar een mogelijkheid om dergelijke beurten een eigen plaats te geven; eveneens is voor het
gebruik van voorbeelden, ook over meerdere beurten heen, voorzien in een
aparte notatie. Een illustratie van deze manier van optekenen is ontleend
aan het gesprek van ziekenverzorgsters in een verpleeghuis. In de letterlijke weergave (b) ziet het stukje gesprek er als volgt uit.
992 Ed: 'Oh, dat denk ik vaak; ik denk vaak: nou gelukkig hoor, misschien
wel zeventig procent van de gevallen, dat je denkt: het is best
fijn, dat die man dood is; of die vrouw.
993 Eb: Ja; (korte stilte) (13e) (begin van de transcriptie zie p. 116).
994 Ec: Wat ik wel erg triest vind, zoals die kindjes die bij ons liggen,
hé.
995 Gezamenlijk: Ja.
996 Ec: Nou denk ik ook: jonge, jonge. Het zijn plantjes. Ze worden wel
gevoed.

997 Eb: Ze worden in leven gehouden, hé.
998 Ec: Ze worden in leven gehoude, toekomst. Ze hebben geen toekomst
meer. Het zijn net plantjes, die ....
999 Ed: Dat denk ik vaak, als ik daar in de nachtdienst wel eens kom, dan
denk ik: als mijn kind het was, ik wist wat ik zou doen.
1000 Ec: Nou.
1001 Ed: Voor mij hoeft dat niet.
1002 Ec: Dan komen die ouders: "Moet dat nou? Moet dat nou allemaal? Moet
dat leven dan nog zo gerekt worden"? Nou en dan staan ze te huilen
en "Zuster, als mijn zoontje een hoge temperatuur k r i j g t ,

krijgt

hij dan geen pillen meer". Heestal wordt er dan nog een antibiotica gegeven om de temperatuur een beetje naar beneden te halen.
1003 Ed: Ja.
1004 Ec: Dan denk j e : j a , wat heeft het eigenlijk voor een zin?
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1005 Ed: Maar als die mensen die kinderen naar huis zouden halen, zouden
die kinderen dan doodgaan?
1006 Eb: Jawel.
1007 Ec: Ja niet . . . .
1008 Eb: Ik geloof, als je ze inderdaad die medicijnen die ze krijgen, niet
zou geven, hè. Want ze krijgen nog best wel aardig wat medicijnen.
1009 Ec: Nou dat is verschillend.
1010 Ed: Ja, maar ik bedoel, zo normaal gesproken, zouden die dan doodgaan?
1011 Eb: Stel dat je Keesje bijvoorbeeld, een hele dag niks zou geven, ik
denk dat hij gewoon een keer in een kramp bleef.
1012 Ec: Ja, dat hij er niet uit zou komen.
1013 Eb: En dan kwam hij er niet meer uit.
1014 Ec: Nee.
1015 Eb: Want ik geloof, dat ze met die medicijnen in leven gehouden worden.

Dat ze geen Insulten krijgen.

1016 Ed: Ja.
1017 Eb: En als je die een dag niet zou geven, nou dat Is dan de passieve
euthanasie, hè.
1018 Gezamenlijk: Ja.
1019 Ec: Ik zou het bijvoorbeeld niet kunnen.
1020 Eb: Ik ook niet, ik zou die verantwoording niet kunnen nemen. Nee.
1021 Ed: Als ik een kind . . . .

Ik denk wel eens . . . .

1022 Eb: Als j i j dat kind had en je zou daar werken misschien. Je zou het
helemaal verzorgen thuis . . . . Maar ik zou die verantwoording van
dat kind niet . . . .
1023 Ec: Nee, ik ook niet.
1024 Eb: Dat zou ik niet kunnen.
1025 Ec: We hebben er wel eens over gepraat, hè. Ook een keer met Z. erbij
om te zeggen: "Nou geef dat kind nou maar geen sonde-voeding
meer". Nou ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om dat kind
zo dood te laten gaan zonder die voeding, nou dat trek ik mij aan.
Dat kan . . . .
1026 Ed: En zou dat kind dan honger krijgen of haar eigen beroerd voelen of
1027 Ec: En daarom. Dat weet je niet. Wat zo'n kind voelt.
1028 Eb: Dat weet je niet.
1029 Ed: Dat weet je natuurlijk niet.
1030 Eb: Maar voor mezelf, zou het niet kunnen. Om iedereen voeding te geven en dat kind over te slaan. Nee, dat kan ik niet.
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Dat kan eigenlijk niet, dacht ik.
Nou ik weet het niet. Ik heb laatst gehad 1n de nachtdienst toen
kwam ik thuis en ik zei: "Het Is toch wel triest". Ik zeg: "Als
mijn kind zo was ..." zei 1k. Ja, ik zeg dat nou. Ik heb het zelf
nooit meegemaakt, dus ik mag er eigenlijk niet over oordelen. Maar
ik dacht op dat moment: als het mijn kind was: nou maar ik, ik
wist wel wat ik deed. Ik zou er voor zorgen, dat dat kind doodging. Want dat kind wordt groter en groter en groter en in hoeverre zal dat kind later het meemaken.
Van de transscriptie van deze integrale tekst is hierna een voorbeeld opgenomen.
Over deze 'zogenaamde' transscriptie is het volgende op te merken.
In de eerste kolom staan de 'onderwerpen van gesprek' van het betreffende
gesprek, in dit geval dus E, aangegeven met romeinse cijfers.
De 'onderwerpen van gesprek' In dit voorbeeld zijn
III. Beslissingen, die genomen (moeten/kunnen) worden en ervaringen, wanneer je zorgt voor stervende en doodzieke mensen.
V. De eigen dood en die van de familie.
In de kolommen die nu volgen, krijgen, per kolom en per regel, de opeenvolgende beurten een plaats. Beurten waarin een vraag wordt gesteld krijgen
bij hun beurtnummer in de cel een vraagteken toegevoegd en voortgangen in
een spreekbeurt, die niet meer inhouden dan een beaming van wat in de voorafgaande beurt Is gezegd (beweerd of ontkend) worden op de tweede regel van
de betreffende cel geplaatst. Wanneer een beurt door meerdere deelnemers
tegelijk wordt beaamd, is dat aangegeven met 'Gez.+beurtnummer'. De eerste
rij van iedere kolom is gereserveerd om te kunnen aangeven of in de beurt
van die kolom sprake is van een voorbeeld of, dat deze beurt deel uitmaakt
van een verhaal; dit laatste komt veel voor in de gesprekken B; J; en L.
Deze rij Is aangeduid met 'Ver'. De voorbeelden zijn genummerd met 1, 2, 3
enz. alnaargelang er in een gesprek gebruikt worden. Een vraagteken geeft
hier aan dat het niet duidelijk is over welk voorbeeld er gesproken wordt.
Wanneer een spreker zijn zin niet afmaakt, omdat hij onderbroken wordt door
iemand anders, en dat in een volgende beurt wel doet, wordt deze verbinding
over een andere beurt heen met een boogje aangegeven. Indien het niet duidelijk is of er in een beurt wel van onderwerp wordt gewisseld, worden de
regels van twee of eventueel drie Onderwerpen van gesprek' van een kolom
met het beurtnummer 1n kwestie gevuld. Dit wordt volgehouden zolang als er
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Ed 1032

niet voldoende redenen z i j n om beurten aan één 'onderwerp van gesprek' toe
te wijzen.
Met behulp van de gegevens die in een t r a n s c r i p t i e , zoals hier is voorges t e l d , z i j n bijeengezet, is het mogelijk op overzichtelijke wijze de voortgang van een gesprek en het daarmee gepaard gaande wisselen van onderwerp
van gesprek onder woorden te brengen. Om d i t te I l l u s t r e r e n volgt een gedeelte u i t de t r a n s c r i p t i e van gesprek С

Indien de weergave van de inhoud

dat toelaat z i j n er beurten u i t de beschrijving weggelaten.
I l l u s t r a t i e van de verbale weergave van een gedeelte van de t r a n s c r i p t i e
van С
I

Wat zich afspeelt met 'mensen, die nog niet dood z i j n , maar wel
een kwaadaardige ziekte hebben' (Ca 3).

VBl

I

Over vrouw van 52 met carcinoorn in de buik; i s geopereerd en wordt
nu behandeld met cytostatica, één keer een week in de maand, in
het ziekenhuis.

I

ca 7

Er 1s zoveel mogelijk weggenomen, is haar In het ziekenhuis
v e r t e l d ; haar man weet het ook en nu is ze t h u i s ; ze heeft
het helemaal aanvaard mede op grond van verhalen, die haar
verteld z i j n over de gunstige resultaten; de artsen hebben
haar goed opgevangen.
Gisteren bezocht ik haar t h u i s ; ze z e i : op het ogenblik heb
ik geen vragen; ik kom wel; ze heeft redelijk goede hoop.

ce 8

Een bijzonder geval, dat ze het in één keer aanvaard heeft.

ei 11 Dat 1s de grootste moeilijkheid b i j mensen, die iets kwaadaardigs hebben, die dus dood moeten.
ca 12 Wanneer moet je ze het duidelijk maken, dat er geen hoop
meer is?
ca 13

Bij deze gevallen i s er veel hoop op grond van medische i n grepen.

co 15

Zou j e zeggen: 'U heeft zoveel kans om te o v e r l i j d e n ; dan
zou de reactie misschien heel anders z i j n .

co 17 Mensen 1n een heel ver stadium hebben nog hoop: i n de trant
van:

' i k kan beter worden', of,

' i k heb nog vier of

vijf

jaar te leven'.
ca 21

Deze vrouw zegt:

'er z i j n heel goede r e s u l t a t e n ' ; ' i k ken

iemand, die Is genezen, nou, ik heb een hele grote kans'.
co 22

Nou, ik denk, dat j e dat zo moet laten.
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с 34

VB2

I

Ik heb soms de indruk dat je dat niet moet doen, dus niet
die hoop laten.
Over een man met uitgebreide metastasen.
ei 34 Die wil gewoon horen: ik heb nog een flinke tijd te leven;
daar valt hij iedereen, vrouw en kinderen, mee lastig; want
die weten dat het een kortdurende geschiedenis is.
co 35 Je moet het van geval tot geval bekijken.

II

Over het doodgaan van patiënten en wat er zich dan tussen hen en
de arts afspeelt en de familie.

VB3 II
II

Over een man met maagkanker; hij is inmiddels overleden.
co 35 Die man heeft het inderdaad aanvaard: ik heb één keer een
gesprek met hem en zijn vrouw gehad; hij was net gepensioneerd; hij heeft al zijn bezittingen verdeeld over kinderen
en kleinkinderen en met de artsen afgesproken thuis te zullen sterven, wanneer dat kon; ze hebben hem thuis helemaal
begeleid; hij kon er goed over praten.
co 37 Dit is de enige in mijn 20 jarige praktijk; ik probeer erover te praten, dat ze vragen kunnen stellen; hoe zijn jullie ervaringen?
ei 38 Je kunt op grond wat je van mensen weet toch niet zeggen:
zo gaat het verlopen.
De mensen reageren toch heel anders soms op hun doodgaan.
Over een enigszins hysterisch aandoende vrouw, die tezamen met
haar man haar doodgaan wonderbaarlijk flink onder ogen ziet.
Ander voorbeeld over een soortgelijke patiënt, die eveneens haar
kwaal zeer flink verwerkt.
Over een vrouw met twee kinderen, die een uitgezaaid carcinoom
heeft; het proces verloopt heel snel; de man heeft van het begin
af aan gezegd: 'ik wil niet hebben dat mijn vrouw het weet'.
ei 43 Na enige tijd kon je zien: die vrouw weet het; ik heb die
man gevraagd: laat het uw vrouw te weten komen, dan kunt u
samen deze laatste twee weken beleven; hij wilde niet en
deed het niet; de laatste weken in het ziekenhuis deden de
chirurgen het ook niet.
Voor ze stierf zei ze: 'je hebt me in de steek gelaten';
sindsdien heb ik me voorgenomen dat doe ik nooit meer: het
gaat om de vrouw.

II

II

VB4 II
VB5 II
VB6 II

II
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ci 49

Ze stelde wel vragen, maar ik zei het hoge woord niet.

ei 58 Eigenlijk heb ik haar in de steek gelaten.
co 59 Hetzelfde geldt ook voor die man, die heeft het allemaal
afgewezen.
I

co 64 Je kan nooit zeggen: 'Ik zeg tegen iedere patiënt, wat hij
mankeert'.
ei 65 Je moet het aanvoelen: nu moet ik ze een stapje verder helpen.
co 66 Want je hebt patiënten, die willen het beslist niet horen.

VB7

I

Over een man met een blaascarcinoom, 75 jaar oud. Hij had a l t i j d
gezegd, mij moet je het vertellen als het zover i s ; toen dat het
geval was en ik het hem heb gezegd, is hij psychisch in elkaar geklapt tot zijn dood aan toe.

I

ca 67 Als het niet de reële situatie i s , dan wil men het weten:
als mensen zeggen: 'Oh, zeg het maar', dan bedoelen ze:
co 69

I

'Zeg het n i e t ' , misschien.

ei 69 Je moet het niet laten afhangen, van wat ze zeggen, maar
gewoon van hun gedragingen t.o.v. jou. Ze laten weten: 'hoe
z i t het nou?, 'dan weet ik tenminste hoe ik verder moet
gaan voorlopig'.
co 71

III

Ik denk dat het onvoorspelbaar is.

Over persoonlijke reacties op het eigen doodgaan of dat van familieleden, van de kant van de deelnemers.
co 71 Hoe je zelf zou reageren op dergelijke situaties, want als
je over een ander praat, is heel wat anders als wanneer het
over jezelf gaat.

II

ca 74

Het is een verwerkingsproces, dat die man (VB7) niet gedaan
heeft.

ei 75 Ze verwerken het op een bepaalde manier en dan moet je dus
eigenlijk pas ingrijpen.
Evenals het toewijzen van beurten aan een 'onderwerp van gesprek' is ook
het formuleren van een m'euw onderwerp een kwestie van veelvuldig lezen en
uiteindelijk,

op grond van overwegingen, kiezen. In aansluiting bij wat

vooraf is gegaan kan het vierde Onderwerp van gesprek' in С (huisartsen)
hier als i l l u s t r a t i e dienst doen. Een vraag van speciaal belang voor huis
artsen bij de dood van een patiënt is, hoe het de mensen, die achterblij119

ven, afgaat ( I I co 83). Daarover pratend valt het woord schuldgevoelens (co
87) n.a.v. een verhaal over een moeder die een achtjarig kind verliest en
daar jarenlang over b l i j f t tobben, waarna een ander nog zo'n verhaal vertelt.

Omdat de directe

nabestaande huisgenoten van een overledene voor

huisartsen vaak ook patiënten zijn uit hun praktijk, biedt de formulering
van dit

Onderwerp van gesprek Ι Γ

voldoende ruimte om ook daar dit ge-

spreksdeel in onder te brengen. Aanvankelijk is dat ook gedaan. Later bleek
echter dat de huisartsen nog een keer terugkomen op schuldgevoelens; toen
is gekozen voor een apart Onderwerp van gesprek' (= IV).
Het onderbrengen van beurten bij één, of eventueel, meerdere 'onderwerpen
van gesprek' is derhalve geen mechanische bezigheid. Een andere i l l u s t r a t i e
hiervoor kan worden aangewezen in de manier waarop er in gesprek G (specialisten) aandacht wordt besteed aan euthanasie. Er wordt twee keer over gesproken, een keer terloops en later, omdat een van de deelnemers daar nog
eens op terug komt. Sprekend over het sterven In een ziekenhuis of in een
verpleeghuis, omdat het tegenwoordig thuis m'et meer kan -waarbij nog wordt
opgemerkt, dat het verleden ook wat dit betreft niet geTdealiseerd moet
worden (go 134)-, wordt in ga 137 gezegd: 'sterven wat lang duurt, is a l t i j d een geweldige last; en j a , 1n dit kader is ook het probleem euthanasie, denk ik, een iets wat je misschien hier in de discussie naar voren
moet brengen; want heel langdurig in een eindfase zitten, liggen te sterven, dan z i t je ook met het probleem is dat menselijk?; en dan is het bijna
onmenselijk voor de familieleden, vooral als het weken duurt . . . ' . Er wordt
doorgepraat over de familie en in go 138 wordt dan gezegd: 'maar j a , dat is
toch geen reden om dit soort dingen, vind ik, om te zeggen: ' j a , de famil i e , het is zo naar voor de familie'; . . . ' .

Vanwege de gesprekscontext is

hier geen nieuw 'onderwerk van gesprek' aangewezen, maar gekozen voor de
indeling waarin euthanasie terloops ter sprake komt binnen het 'onderwerp
van gesprek

III',

dat als volgt geformuleerd is: Over doodgaan in het

ziekenhuis met professionele begeleiding of thuis in de eigen kring met
famiale begeleiding. Wanneer er later nog eens op de euthanasie wordt teruggekomen (ga 163) gebeurt dit om een eerdere uitspraak: 'ik vind trouwens
de vraag 'euthanasie vanuit de patiënt, komt ook vrijwel nooit voor'; aan
te vullen met het naar voren halen van twee gevallen, waarin patiënten de
arts er heel nadrukkelijk олі hebben gevraagd. Ook deze verhalen bieden geen
aanleiding om, wanneer de beurten worden gevolgd, een speciaal onderwerp
van gesprek 'over euthanasie' te formuleren. Ze horen thuis bij het 'onder
1

werp van gesprek I I : hoe ervaren de mensen, die sterven, wat ze meemaken,
en het hierboven al genoemde 'onderwerp van gesprek I I I ' .
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Van de beide hier genoemde gesprekken door huisartsen en specialisten zien
de totale overzichten van de Onderwerpen van gesprek', als resultaten van
het tot nu toe beschreven beurtsgewijze uiteenleggen van wat besproken Is,
er als volgt uit.
Overzicht van gesprek С
I. Wat zich afspeelt met 'mensen,
die nog niet dood zijn, maar
wel een kwaadaardige ziekte
hebben'
II. Over het doodgaan van patiënten
en wat er zich dan afspeelt
tussen hen en de huisarts en
de familie
III. Over persoonlijke reacties op
het eigen doodgaan of dat van
familieleden, van de kant van
de deelnemers
IV. Schuldgevoelens

V. Verschil tussen stervende
katholieken en protestanten
en tussen mensen met verschillende levensovertuigingen
VI. Euthanasie en zelfmoord

Overzicht van gesprek G
I. Stervensbegeleiding: 1s primair
een taak van de familie en pas
vervolgens een taak voor de
professionele werkers
II. Hoe ervaren de mensen, die
sterven, wat ze meemaken

III. Over doodgaan in het ziekenhuis
met professionele begeleiding
of thuis in eigen kring met
famlale begeleiding
IV. Verhalen en opmerkingen over
ervaringen met stervenden
zowel patiënten als familie
en bekenden omvattend
V. Ervaringen met mensen met een
hartinfarct

VI. Over andere mensen dan de
stervende, de dokter, de
familie en de verplegenden in
verband met doodgaan en het
begeleiden ervan

VII. Over communicatie met
specialisten en verplegenden
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Vili. Over thuis sterven of elders
Par. 2. Het verloop van een gesprek: een voorbeeld
Door het aanwijzen en formuleren van verschillende Onderwerpen van ge
sprek' worden niet alleen enige lijnen door een gevoerd gesprek getrokken,
het wordt er tevens drastisch door versimpeld. Ofschoon zo'η vereenvoudi
ging nodig is om het onderzoek naar wát vanzelfsprekend is voor te bereiden
is het niet overbodig, alvorens met deze voorbereiding verder te gaan door
het presenteren van de overzichten van de Onderwerpen van gesprek' uit
alle gevoerde gesprekken, nog een keer stil te staan bij het weergeven van
een enkel gesprek. Dit zal, wederom, gedaan worden aan de hand van een
voorbeeld. Met dit voorbeeld wordt nu niet een transcriptie geverbaliseerd,
maar er wordt een overzicht mee gegeven van een totaal gesprek, met daarin
de Onderwerpen van gesprek op de plaatsen waar ze voor het eerst aan de
orde zijn gekomen. Deze samenvatting, die het spreken op de beurten volgt,
weerspiegelt het verloop van de gedachtengang, in dit geval, in gesprek D.
Hoe is men al pratend van het een op het andere gekomen? Deze overgangen
worden aangegeven door wat gezegd is na elkaar te plaatsen. In deze weergave zijn de voorbeelden niet apart aangegeven. De beurten (zonder klinkers) zijn zo opgenomen dat het verloop van het gesprek goed te is te volgen.
Illustratie van een weergave van één van de gevoerde gesprekken: gesprek D.
I. Aspecten van het doodgaan, bezien vanuit degenen, die de bejaarden verzorgen.
d 23 - De ervaring leert dat, wanneer je ouder bent geworden, je anders,
meer betrokken, zorg draagt voor iemand, die sterft;
bovendien zijn de opvattingen over doodgaan veranderd.
II. De ervaringen van de bewoners zelf van het bejaardenhuis van hun doodgaan.
d 30 - Opvallend is dat bejaarde mensen in tehuizen er gemakkelijk over
praten; ze schrikken ook niet geweldig als één van hen plotseling
blijkt te zijn heengegaan.
d 34 - Hoewel leder sterven anders Is, komt het toch nogal eens voor dat
het eigen sterven niet even vanzelfsprekend wordt gevonden als dat
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d 42 -

d 51 -

d 59 -

d 63 -

van andere mensen: er moet dan over worden gepraat. Soms laat de
persoon in kwestie merken dat de tijd voor zo'n gesprek gekomen Is,
soms zoekt men zelf naar een aanleiding om zo'n gesprek te openen,
maar soms wordt er ook niets gedaan. Omdat het van geval tot geval
anders is, 1s het moeilijk over het begeleiden van stervenden iets
in het algemeen te zeggen.
Mensen gaan soms plotseling dood, soms raken ze onder invloed van
medicamenten en zijn ze nauwelijks nog aanspreekbaar, maar ook wel
genezen ze niet meer van een ziekte en dan verloopt zo'n sterfproces
heel geleidelijk, ook wat het er over praten aangaat. Mensen die
over wat er met hen gebeurt, niet willen praten wordt levensbegeleiding gegeven in plaats van stervensbegeleiding, zeker wanneer dit
geen moeilijkheden geeft van de kant van de familie, bv. omdat men
er op staat dat er op tijd bediend wordt.
III. Over de religieuze aspecten van het doodgaan.

d 66 - Of mensen gelovig zijn of niet maakt veel verschil, en ook of ze hun
leven (niet) In harmonie met hun kinderen kunnen beëindigen.
IV. De stervende bejaarde en de familie.
d 67 - Onenigheid rond een sterfbed is in alle omstandigheden heel onprettig en voor de mensen, die voor de verzorging verantwoordelijk zijn
d 77 - bijzonder moeilijk te hanteren.

V. Het begeleiden van stervenden en de opleiding
daartoe.
d 80 - Ook al is het moeilijk aan onervaren verzorgsters uit te leggen wat
je bij een stervende doet om te begeleiden, toch is voor mensen, die
bewust doodgaan de nabijheid van een medemens belangrijk: zo'n aanwezigheid in de laatste uren moet daarom worden waargenomen door
iemand, die nauw verbonden is met de stervende; soms wil de familie
toch dat er iemand van het huis bij is; de directrices laten zich
d 96 - altijd waarschuwen als het zover is bij een van de bewoners.
dl08 - Mensen sterven soms zoals ze geleefd hebben, maar ook wel leven ze
bv. angstig en sterven ze heel rustig en soms ook, ondanks alle
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voorzorg, geheel alleen.
dl38 - A l l e e n sterven, eventueel uitgebreid tot het alleen verwerken van
d207

het eigen sterven vormt een kristallisatiepunt van vragen voor wie
verzorgt:

dl41

je zou graag wat willen doen; ook nog wanneer een stervende zich

dl36

geheel van de hem omringende wereld afsluit.

dl42

Je moet je (derhalve) ook afstandelijk opstellen;

dl45

het in panische angst sterven, een vreselijke doodstrijd strijden,

dl47

komt bijna niet meer voor; wel heeft ieder daarover vroeger veel

dl49

gehoord en werd er ook gebeden om daarvan verlost te blijven.

dl50

de moderne medicijnen maken mensen rustig.

dl53

Soms zijn mensen, hoe ziek ze ook worden, klaar om te sterven, die
hoef je niet te helpen, die moet je met rust laten, en eventueel
alleen maar bewonderen; je hebt dan achteraf ook niet het gevoel
tekort geschoten te zijn.

dl58

Wat moet je over stervensbegeleiding zeggen? wat moet je er onder

dl67

zonder er voor te zijn opgeleid: je kunt er ook niet voor worden

verstaan? Er zijn geen richtlijnen voor; wijzelf doen het allemaal
dl74

opgeleid. De beste opleiding is het de ouderen zien doen door de
jongeren.

dl60

Sterven b l i j f t een mysterie, iedere keer opnieuw.

dl61

ook voor een stervend mens is dat zo: 'Ben ik al dood'?

dl69

Ervaringen op jongere l e e f t i j d met de rituele toediening van het
Oliesel staven de huidige opvattingen over persoonlijke begeleiding
in de vorm van contact van mens tot mens, men is er zelf bij betrok-

dl73

ken. Tegenwoordig komt het wel voor dat een priester te weinig in
staat is om de echt noodzakelijke afstandelijkheid in acht te nemen
bij het toedienen van het sacrament der zieken.

dl76

Een reeds lange bestaande goede verhouding met Iemand, die nu gaat
sterven is een zeer belangrijke vorm van er bij betrokken z i j n , ook

dl79

wanneer het over jonge verzorgsters gaat. Als je deze laat helpen
b i j een sterfbed is het niet zonder meer duidelijk wat Je ze wel en
wat je ze niet laat doen; soms heb je als oudere wel het gevoel toch
zelf te veel in eigen hand te houden. Jonge verzorgsters, die vanuit
een reeds opgebouwd contact het begeleiden van een sterven op zich
nemen, wordt ook wel niets meer uit handen genomen, ook niet wanneer
de directrice wel bij

het doodgaan zelf

aanwezig is,

en dat is

dl80

meestal het geval.

dl83

Als niet-gelovige een gelovige helemaal begeleiden biedt speciale
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dl87

dl90

problemen bv. bij het bidden achteraf met de familie. Een persoonlijk, geïmproviseerd gebed is voor een gelovige al moeilijk. Gebedsteksten van de verschillende denominaties op papier kunnen hier uitkomst bieden.
Jongere mensen sterven anders dan bejaarde; de eerste zijn soms opstandig tot ze er in berusten niet meer beter te worden; in bejaardenhuizen is dat anders dan bij jonge mensen het geval is.
VI. De eigen dood en die van de familie en vrienden.

dl91
dl93

d204

d207

d215
d220
d223
d228

Een sterven van een familielid meemaken Is heel anders dan van
iemand uit het huls, ook al heeft men er jaren voor gezorgd. Een
dergelijke ervaring 1s wel van invloed op de wijze waarop je nadien
je werk bij stervenden opvat en uitvoert. De 'eigen' ervaring leert
hoe mensen ook huilen om het heengaan van een hoogbejaarde-, de
mooie leeftijd voor de buitenstaander; het doet je anders bij andere
dingen stilstaan, zo'n eigen ervaring. Je kunt echt verdriet om een
oud iemand begrijpen, maar dit openstaan heft het verschil tussen
'eigen' een 'niet-eigen' niet geheel op. Je zou anders niet kunnen
doorgaan met je werk.
Soms sterven mensen op een wijze, die doet veronderstellen dat zij
hun verdere bestaan hier op aarde geheel kunnen overzien en het tot
op alle onderdelen zélf geregeld hebben. Dergelijke mensen gedragen
zich als zijn ze geheel los gemaakt van alles waar ze voordien hun
levenlang groot belang aan hebben gehecht. Zo'n manier van doen kunnen mensen op zo korte termijn bewerkstelligen dat je je als overlevende vriendin of vriend totaal alleen voelt staan met het oog op
zo'n sterven.
Iemand rustig vertellen hoe de zaken er voor staan maakt het redelijk verwerken beter mogelijk, dan wij, overlevenden, in onze angst
voor mogelijk houden. Bang zijn, aanvaarden, en jezelf overgeven, zo
Iets vind je toch bij iedereen wel terug; wanneer mensen, dit hebben
doorgemaakt vóór je met hen over hun sterven komt te spreken, vallen
dergelijke 'moeilijke' gesprekken achteraf nogal eens mee.
Pauze

d229

Richtlijnen voor het begeleiden van stervenden zijn niet mogelijk.

d230

Je alledaagse persoonlijke gesteldheid speelt ook een r o l , de ene
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d235

d243

d245

d253
d256

d263
d264
d269

dag is de andere niet. Je persoonlijke houding t.o.v. deze of gene
is verschillend en speelt mee en beïnvloedt het afscheid nemen.
De opvattingen over de passende functionele afstandelijkheid en de
daarbij komende emotionele reacties zijn ten goede gekeerd tegenwoordig: je mag laten zien dat je bewogen bent.
Enerzijds is een bepaalde graad van gewenning goed, anderzijds is
bedrijfsblindheid uit den boze. De reden hiervoor luidt: als je het
sterven van iemand langs je heen laat gaan, heb je gedurende de verzorging ook de persoon In kwestie over het hoofd gezien. Het contact
op grond waarvan je een stervende kunt begeleiden is niet iets dat
de laatste dagen van zijn/haar leven wordt gelegd, ook al kan het
soms (ook) wel eens kort en hevig zijn.
Angstig sterven komt niet meer voor.
Als puntje bij paaltje komt, stellen bewoners het doodgaan graag nog
even uit. 'Ik wilde toch dat OLH. mij komt halen' betekent niet altijd: 'ik wil nu, vandaag, direct dood'. Wanneer het daar evenwel
toch op lijkt en je moet toch verder ook als je zeer oud geworden
bent (dankzij de medische wetenschap bv.) kost het veel zorg om zulke, oude afgeleefde en goed op hun sterven voorbereide mensen nog
prettig te laten (uit)leven. Hoe ouder ze worden, hoe meer ze, bovendien, nog helemaal van vreemden hebben te verwachten hoe ze worden verzorgd. In een bejaardenhuis kun je zulke mensen ook moeilijk
bij iemand anders op een kamer zetten, ofschoon ze juist wel het
beste overleven in een groepje, want ze praten nog graag. Van oude
mensen, die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, ritmegestoord
zijn en ook dement, is het achteraf soms prettig dat ze zijn gestorven; het is een heel werk er goed voor te zorgen. Niet altijd vindt
de familie de hulp bij de dagelijkse verzorging al gauw te veel;
soms helpen ze trouw iedere dag; als de bejaarde dan gestorven is
komen ze nog vaak: ze zijn hun loopje kwijt.
VII. Het begeleiden van stervenden en euthanasie.

d276 - Als de verzorging heel bezwaarlijk wordt, wordt er wel eens van de
kant van de familie iets gesuggereerd over het geven van een spuitje. De mensen, die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de
bejaarden weigeren aan deze behoefte te voldoen door dood te maken,
d277 ze zeggen: 'dat gaat tegen mijn geweten in', 'vraag het maar aan de
huisarts'; 'doe het zelf maar, hier is de spuit'. Om het uitdagen
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d278

door ernstig ziek wordende bejaarden niet In de hand te werken doen
directrices geen uitvoerend werk.

d278

De mensen zelf vragen er niet om, maar de familie; omdat ze het niet
langer op kunnen brengen, niet meer aankunnen.

d287

Vooral ongelovige mensen komen tot het vragen erom, of voor zichzelf, of voor een familielid, of, dat de bewoners er over beginnen,
om te

zien hoever ze kunnen gaan; als een nlet-gelovige

er om

vraagt, beschikt de verzorging niet over een duidelijk antwoord om
de weigering te funderen; patiënten, die bang zijn helemaal hulpbehoevend te worden, worden door de weigering om uitvoerend werk te
d292

doen in hun vertrouwen gesterkt, dat men ze tot hun einde toe goed
zal verzorgen.
Zowel bewoners als familie zijn dikwijls heel dankbaar als de laatste dagen van een leven in de eigen kamer en het eigen bed kunnen

d295

worden doorgebracht en er op het laatste nippertje

niet aan een

ziekenhuis gedacht behoeft te worden.
d296

Criteria voor het wel of niet terugvallen op een ziekenhuis in geval
een bejaarde bewoner ernstig ziek wordt alvorens te sterven.
1. de huisarts meent dat ze er 1n het ziekenhuis niets meer aan kunnen doen, maar vraagt zich af of de mensen 1n het bejaardenhuis
het nog wel aan kunnen.
2. de hulsarts vindt dat de bejaarde naar een ziekenhuis moet, of,
hij meent dat de stervende kan blijven, als de mensen in huis het
tenminste aankunnen.
3. mensen, die in hun laatste dagen uitdrogen, blijven niet in het
bejaardenhuis; de ervaring heeft geleerd dat zo'n dood een te
grote belasting meebrengt voor de verzorgsters.
4. mensen willen op hun eigen bed in hun eigen kamer en op hun eigen
t i j d dood gaan.
5. de familie zegt, meestal, laat maar hier, u doet ze toch niet
meer naar het ziekenhuis?

d310

Wanneer gaan bejaarden naar een verpleeghuis?
1. het is beter voor de betrokkene om 1n een groep opgevangen te
worden.
2. de familie wil veelal uitdrukkelijk

dat men b l i j f t doorgaan in

het bejaardenhuis; er wordt vergeleken; 'waarom moeder wel weg en
mevr. . . . niet?'
3. hoe verloopt het dementeringsproces en is de man of de vrouw 1n
huis te handhaven lettend op de overige bewoners, lettend ook op
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het toezicht dat nodig is om ongelukken te voorkomen en onhygiënische toestanden.
4. soms kan een dementerende bejaarde in een huis gehandhaafd blijven omdat de bewoners samen zich voor hun medebewoner verantwoordelijk willen weten.
VIII. Na het overlijden, het afscheid en de begrafenis
en uitvaart.
d362

d371

d399

d408

d410

d425
d432
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Hoe beleven de huisgenoten het definitieve heengaan van één van hen?
Ze luisteren naar het aantal H.H. Missen, dat er na de dood is (geld
daarvoor wordt in een enveloppe gegeven vóór ze sterven). Ze zijn
bij de afscheidsmis op de avond van het overlijden. Dan is men geïnteresseerd in het aantal mensen dat is gekomen en ook wel bezig met
de vraag: hoe gaat dat nou; een generale repetitie voor het eigen
heengaan. Ieder heengaan schept een hechtere band tussen hen die
achter blijven, maar ieder heengaan kan ook het laatste zijn voor je
eigen vertrek; 'als de klokken de volgende keer luiden zal het voor
mij zijn'. Er wordt door het doodgaan nog wel een band verbroken,
soms, maar niet meer altijd. Er zijn tegenwoordig veel bejaarden bij
elkaar in huizen, en ze zijn vaak al oud en ziek als ze komen, omdat
ze slechts nog op Indicatie kunnen worden toegelaten.
Wel is het op een dorp zo, dat de bejaarden in zo'n huis mensen ontmoeten van hun eigen generatie, die ze nog kennen van de lagere
school, hun werk en hun fabriek: ze hebben al en nog een band, wanneer ze binnen komen. Men windt zich op over het feit, dat het oude
kerkhof gesloten is en ze nu op de nieuwe begraafplaats terecht moeten: d.w.z. niet meer rond de kerk, niet in het gekochte graf, niet
bij vader en moeder of eigen man of vrouw, maar ergens anders.
Behalve op het overlijden van huisgenoten reageren oude mensen soms
ook opvallend hevig op de herinnering aan een overlijden dat vele
jaren geleden hen heeft getroffen, bv. van een kind.
Hoe meer oog je hebt voor de zorgen van de bejaarden hoe drukker je
het hebt en hoe meer werk je te doen hebt.
Bij sommige huizen is begraven gewoon en meer niet, bij andere wordt
ook gecremeerd en de bejaarden vinden dat heel gewoon.

Par. 3. De 'onderwerpen van de gesprekken'
Uit deze weergave, waarin naast een samenvatting van wat er is besproken,
ook de 'onderwerpen van gesprek' zijn opgenomen, kan worden opgemaakt hoezeer de volgorde van deze onderwerpen door het spreken van de deelneemsters, in dit geval, zelf is bepaald. Bovendien zal het duidelijk zijn geworden dat het bij de Onderwerpen van gesprek' gaat over gespreksgebonden
indelingen. Tenslotte is met deze weergave geïllustreerd dat het niet zonder meer mogelijk is om zich met behulp van de gevonden 'onderwerpen van
gesprek' een beeld te vormen over de inhoud van wat er besproken is. Voor
de verdere bestudering van de gesprekken is dit geen bezwaar, omdat met de
'onderwerpen van gesprek' voldoende aan omstandigheden uit de gesprekken is
vrijgemaakt om een poging te wagen daarin wát vanzelfsprekend gezegd is omtrent doodgaan, aan te gaan wijzen. Niet bevorderlijk is deze voortgang
voor het zich verder eigen maken van een adequaat overzicht van wat er in
de tien overige gesprekken is besproken. Alvorens hiervoor te verwijzen
naar de bijlage, waarin de weergave с (p. 107) van ieder gesprek is opge
nomen, zal na de presentatie van de 'onderwerpen van gesprek' uit alle
gesprekken nog een laatste exemplarische weergave worden aangeboden. Deze
weergave omvat alles wat er in alle gesprekken over een bepaald 'onderwerp
van gesprek' ter tafel is gekomen. Wat het weergeven van de inhoud van het
besprokene aangaat, is als sluitstuk voor dit hoofdstuk gekozen voor het
Onderwerp van gesprek', dat gaat over het sterven van de mensen, die dood
gaan. Hieraan zal ter nadere informatie in een aparte bijlage de weergave
worden toegevoegd van hetgeen de behandelende, verplegende en verzorgende
omstaanders met beroepservaring over het doodgaan van hun medemensen onder
woorden hebben gebracht.
Om het overzicht van wat er besproken is in alle gesprekken enigszins moge
lijk te maken wordt dit hoofdstuk afgesloten met een schema, waarin zowel
de 'onderwerpen van gesprek' alsook alle gevoerde gesprekken bij elkaar
geplaatst zijn.
Overzicht van de gevonden 'onderwerpen van gesprek' in gesprek B.
Het verhaal.
'Onderwerpen van gesprek' in gesprek D.
I.

Communicatie van de familie met de mensen (dokters en verpleegsters)

II.

Betrokkenheid van de familie b i j het sterven van pa.

van het ziekenhuis.
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III.
IV.
V
VI.
VII.

Het doodgaan zelf van pa: de ervaringen van pa van zijn doodgaan.
Het verwerken van het doodgaan en het doodzijn van een vader in het
bijzonder en van medemensen in het algemeen.
De begrafenis en het verwerken ervan.
Een sterfgeval went nooit.
De verwerking van het verdriet om iemand, die is heengegaan.

Overzicht van gevonden 'onderwerpen van gesprek' in gesprek C.
I.

Wat zich afspeelt met 'mensen, die nog niet dood zijn, maar wel een
kwaadaardige ziekte hebben'.
II. Over het doodgaan van patiënten en wat er zich dan afspeelt tussen
hen en de huisarts en de familie.
III. Over persoonlijke reacties op het eigen doodgaan of dat van familieleden, van de kant van de deelnemers.
IV. Schuldgevoelens.
V.
Verschil tussen stervende katholieken en protestanten en tussen mensen met verschillende levensovertuigingen.
VI.
Euthanasie en zelfmoord.
VII. Over de communicatie met specialisten en verplegenden.
VIII. Over thuis sterven of elders.
Overzicht van gevonden 'onderwerpen van gesprek' in gesprek D.
I.

Aspecten van het doodgaan, bezien vanuit degenen, die de bejaarden
verzorgen.
II. De ervaringen van de bewoners zelf van het bejaardenhuis van hun
doodgaan.
III. Over de religieuze aspecten van het doodgaan.
IV. De stervende bejaarde en de familie.
V.
Het begeleiden van stervenden en de opleiding daartoe.
VI. De eigen dood en die van familie en vrienden (hieronder vallen niet
bejaarden uit het huis).
VII. Het begeleiden van stervenden en euthanasie.
VIII. Begrafenis en uitvaart.
Overzicht van de gevonden 'onderwerpen van gesprek' in gesprek E.
I.

Praten met iemand die (weet dat h i j ) doodgaat.

II.

Als praten niet meer kan (of helpt), wat doe je dan bij (en voor) een
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stervende mens.
III.

Beslissingen die genomen (moeten/kunnen) worden wanneer je zorgt voor

IV.

Over het doodgaan zelf gesproken.

V.

De eigen dood en die van de familie.

VI.

Hoe bewoners van het huis de dood van andere patiënten verwerken.

stervende mensen.

Overzicht van de gevonden Onderwerpen van gesprek' i n gesprek F.
I.

Over thuis sterven en thuis stervenden.

II.

De andere beroepskrachten en instellingen waarmee wordt samengewerkt.

III.

Wat het gezin c.q. de familie aangaat wanneer er iemand s t e r f t .

IV.

Over het doodgaan als proces.

V.

Wat wijkverpieegsters

zeggen, doen en vinden over het sterven van

mensen.
VI.

Uitspraken over het doodgaan dat de deelneemsters op zichzelf betrekken.

VII.

De nabestaanden.

V I I I . Het religieuze aspect van het doodgaan.
Overzicht van de gevonden Onderwerpen van gesprek' i n gesprek G.
I.

Stervensbegeleiding: is primair een taak van de familie en pas ver-

II.

Hoe ervaren de mensen, die sterven, wat ze meemaken?

volgens een taak voor de professionele werkers.
III.

Over doodgaan in het ziekenhuis en thuis en de professionele en f a m i l i a l e begeleiding.

IV.

Verhalen en opmerkingen over ervaringen met stervenden, zowel patiën-

V.

Ervaringen met mensen met een h a r t i n f a r c t .

VI.

Over andere mensen dan de stervende, de dokter, de familie en de ver-

ten, familie alsook bekenden omvattend.

plegenden in verband met doodgaan en het begeleiden ervan.
Overzicht van de Onderwerpen van gesprek' i n gesprek H.
I.

Ervaringen b i j stervensbegeleiding van verzorgden.

II.

Familie van de verzorgden.

III.

Wat je als verzorgende doet voor/bij een stervende.

IV.

Wat de verzorgde stervenden zelf doen en laten.
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V.

De opgedane ervaringen op zichzelf en de eigen familie betrekken.

VI.

Over een cursus stervensbegeleiding.

Overzicht van de Onderwerpen van gesprek' in gesprek I.
I.

Patiënten begeleiden, die gaan sterven.
(Patiënten in het ziekenhuis begeleiden draait om goed contact: praten, bedienen, mensen aanvaarden zoals ze zijn en wat ze willen, zonder noemenswaardige voorgeschiedenis een vertrouwensrelatie opbouwen
en bidden).

II.

Over het doodgaan, dat is veranderd.

III.

De familie.

IV.1

Over het pastoraat voor mensen, die doodgaan.
(Religieuze kant aan het gebeuren: bedienen, (biechten), bidden).

IV.2

Rouw en rouwverwerking van de nabestaanden op langere termijn (nazorg) en de zelfmoord.

IV.3

Stervensbegeleiding: wat is dat?

V.

Samenwerking: pastor, artsen, verpleging.

VI.

Betrokkenheid van de pastores zelf en persoonlijk.

Overzicht van de 'onderwerpen van gesprek' In gesprek J.
I.

Verhaal van de gebeurtenissen en het verloop van de ziekte van Femke.

II.

Men spreekt over de opstaanders: familie, verpleging, sprekers zelf.

III.

Over de reacties van Femke zelf.

IV.

Commentaar van de deelnemers.
N.B. Bij een eerste analyse van dit gesprek 1s de Romeinse een ( I )
gereserveerd voor het verhaal, dat werd verteld. Om verwarringen
te vermijden is dit voor de latere uitwerkingen van dit gesprek
zo gelaten.

Overzicht van de gevonden 'onderwerpen van gesprek' in gesprek K.
I.

De stervenden zelf: doodgaan van bejaarden In een afdeling voor dubbel gehandicapte mensen en in een voor somatische zieken.

II.

Wat gezonde mensen (verplegenden, artsen, familie, vrijwilligers) wel
(of niet) (kunnen) doen en/of moeten doen voor deze bejaarden in een
verpleeghuis.

III.
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Op de eigen persoon betrokken reacties op doodgaan van anderen en van

IV.
V.
VI.

jezelf.
Euthanasie.
Over pijn.
Doodgaan.

Overzicht van de Onderwerpen van gesprek' in gesprek L.
Verhaal waarin zakelijk onder woorden wordt gebracht,- beschrijving,- wat
Claire doet en laat en wat er om haar heen gebeurt.
I.

Ha.
IIb.
lic.
lid.
III.
IV.
V.

Weergave van wat de deelnemers aan het gesprek zelf voelen, denken,
doen en laten met betrekking tot en in het stervensgebeuren, dat ze
bespreken.
Interpretaties van wat de sprekers zelf deden of lieten en hebben
ervaren of nu ervaren.
Over de verwerking van het stervensproces met het oog op de partners
van de sprekers.
Over het regelen van de begrafenis.
Over het doodgaan zelf, niet alleen van Claire.
Interpretaties door de sprekers van wat Claire deed en H e t .
Over Claire en haar familie.
Over het opbellen.

Par. 4. De stervende: een laatste voorbeeld
De hier gepresenteerde overzichten van de 'onderwerpen van gesprek' zullen
in het volgende hoofdstuk weer ter sprake komen. Dan zullen ze worden benut
bij het aanwijzen van wat vanzelfsprekend is gezegd over doodgaan. Rest nog
de weergave van wat er is gezegd over het doodgaan van (mede)mensen en een
schematisch overzicht.
De stervende zelf
Een enkele keer, - en dat kom je op alle leeftijden tegen, - aanvaardt
iemand zijn doodgaan helemaal, ook als het komt tengevolge van een kwaadaardige ziekte; In gezelschap eventueel van de echtgenoot vindt een gesprek
plaats met de dokter (hulsarts en/of specialist) waarin het doodgaan dat
komen gaat onverbloemd onder woorden wordt gebracht; daarna worden de maatregelen besproken en genomen, die geboden z i j n , bijvoorbeeld het verdelen
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van de bezittingen over de kinderen en kleinkinderen, het afscheid nemen
van vrienden en kennissen, zonder hen daarmee al te zeer te belasten, uitmaken of 't doodgaan, als het mogelijk is, thuis zal gebeuren, begeleid
door vrouw en kinderen, ervan genietend dat ze in de buurt zijn; danwei,
min of meer door de nood gedwongen, kiezen voor een ziekenhuis en daar,
misschien, voor iemand om het doodgaan te begeleiden, want, hoewel soms geëmotioneerd, kan een mens die zijn doodgaan aanvaardt, praten over het leven dat hij gehad heeft en over zijn kinderen en dat hij er zich helemaal
bij heeft neergelegd; maar praten is niet altijd nodig; soms vindt men dat
het doodgaan er echt bij hoort: iemand leeft dan gewoon door, maar van dag
tot dag en vol belangstelling voor wat er allemaal gebeurt, blij om wie er
komt en om een brief, graag bereid om, zo goed of zo kwaad als het nog
gaat, te vertellen over zijn leven dat hij nu gehad heeft en over de kinderen, en dat hij zich er helemaal bij heeft neergelegd.
Ze berusten er echt in; hun dood zien ze met vertrouwen tegemoet; belangrijk voor hen is hierbij een, vaak diepgeworteld, geloof, waardoor stervende mensen weten waarvoor ze bang zijn en er gemakkelijker (dan stervende
mensen zonder geloof) over kunnen praten en waardoor een pastor voor hen
een welkome steun betekent; van belang is ook het feit, dat ze kunnen terugzien op een leven, waar ze zelf tevreden mee zijn en dat is vaker zo
wanneer iemand oud is en sterft, dan wanneer iemand nog maar betrekkelijk
kort heeft geleefd; dan doet een lange therapie, die helaas geen succes
heeft gehad, vaak wel verlangen naar rust; het eigen doodgaan aanvaarden
valt samen met het zelf kunnen verwerken ervan; rustig en onbekommerd sterven doen mensen dan ook niet zomaar, omdat ze oud zijn; mensen die dood
gaan, zijn, - of ze nu jong zijn of oud, - nogal eens opstandig en kwaad,
maar ook angstig en bang; ze voelen dat er iets met hen gebeurt, dat niet
goed is en ze zijn bang voor de manier waarop dat zal gebeuren en durven
dat niet onder ogen te zien en soms wordt er dan bij voorkeur alleen met
die omstaanders over het komende sterven gepraat, die het er zelf ook niet
over durven hebben; anderzijds voelen mensen, voor wie het doodgaan wordt
verzwegen zich in de steek gelaten.
Mensen, die oud worden, maar gezond blijven, groeien weliswaar heel vanzelfsprekend naar hun doodgaan toe en kunnen er ook wel over praten, maar
houden het, als het er op aan komt, graag nog even buiten de deur; als hun
einde dan toch nadert, wordt het soms door hen aangegeven: 'nou ga ik dood'
en een enkeling regelt dan tevoren alles al: de kamer wordt helemaal opgeruimd en vastgesteld wie er wel en wie niet bij het sterven aanwezig zullen
zijn van de familie en vrienden; vaak komt het voor dat stervende mensen
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gewoon geen afscheid kunnen nemen, omdat ze niemand willen t e l e u r s t e l l e n ,
noch de dokter en de verpleegsters, die zo hun best doen, maar ook niet hun
f a m i l i e , door wie ze niet gemist kunnen worden, of omdat ze nog liggen te
wachten op een kind, of een oude vriend; pas wanneer z i j geweest z i j n of
wanneer z i j werkelijk alleen gelaten worden, komen ze er toe zelf dood te
gaan; ze rekken het, maar als ze daarna w i l l e n , sterven ze ook snel; anders
is het voor mensen, die persé n i e t alleen gelaten willen worden en w i l l e n
praten: ze zeggen: ' l a a t mij nu maar r u s t i g doodgaan', ' i k heb mijn t i j d
gehad' of

'ik wil graag dood'; of ze z i j n opstandig: ze weigeren dan om

verder te leven en uiten dat door alles af te wijzen: eten, drinken en medicijnen en z i j zeggen: ' l a a t me maar, ik ga toch dood' of'geef me maar een
s p u i t j e , we z i j n nu toch alleen en niemand z i e t h e t ' ; stervende mensen verzetten zich wanneer hen hoop op herstel is gelaten of, wanneer ze niet meer
t o t iets in staat z i j n , voor alles helemaal afhankelijk en hen niets meer
rest; ze verzetten zich ook tegen pijn en ellende van de laatste weken,
wanneer ze hun doodgaan wel hebben aanvaard: ' j a , ik ga naar vader'; soms
is er ook ondanks alles vooral verbazing, omdat het reeds zover i s : ' j a , ik
wist wel dat ik niet meer beter werd, maar ga ik dan al dood?' en na een
bediening:

' i k voel nog helemaal niet dat ik doodga'; d i k w i j l s is er ook

niet veel meer te praten: alles i s gezegd en de stervende heeft zich e r b i j
neergelegd, moe, heel moe zich e r b i j neergelegd: 'wanneer komt OLH. mij halen, ik ben zo moe'.
Maar, niet ieder die s t e r f t , kan nog spreken; vaak horen ze wel nog, wat er
gezegd wordt en voelen ze dat ze niet alleen en losgelaten worden, omdat ze
een hand van iemand vasthouden en gestreeld worden, zo nu en dan: zo z i j n
ze er dan en zo maken ze het mee: de geluidjes, die ze zo nu en dan laten
horen, geven dat te verstaan; maar veelal z i j n ze, die laatste ogenblikken
te moe; er gebeurt al zo'η hoop op dat moment.
Evenmin is ieder, die s t e r f t , er mee klaar; er z i j n stervenden, die er ge
woon geen raad mee weten, noch met hun p i j n , noch met hun ziekte, die dode
l i j k is en al evenmin met hun doodgaan z e l f , dat er aankomt.
Mensen w i l l e n graag sterven op hun eigen bed, in hun eigen kamer op hun
eigen t i j d en e i g e n l i j k heel vaak het l i e f s t e gewoon t h u i s , dat wil zeggen
b i j de eigen f a m i l i e ; als het niet anders kan dan maar met hen tezamen i n
een kamer van een verpleeghuis of eventueel op zaal met andere patiënten,
maar toch met eigen mensen, maar niet alleen 1n een vreemde omgeving; als
ze tenminste n i e t alleen w i l l e n b l i j v e n .
Oude mensen, die hun doodgaan zien naderen vragen liever geen hulp aan hun
eigen kinderen, ze vragen die hulp makkelijker aan derden: wanneer je dood-
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gaat heb je veel t i j d nodig van andere mensen; soms groeien twee mensen samen toe naar de dood van één van hen beiden: ze verwerken en aanvaarden het
samen en genieten van elkaar t o t het einde toe, maar eveneens z i j n er, die
t o t het laatste toe vallen over kleine dingen en v i t t e n op elkaar; kinderen
w i l l e n niet doodgaan; ze vinden het oneerlijk

en w i l l e n veelal maximale

therapie; wanneer ze tenslotte niet meer geholpen en behandeld kunnen worden is doodgaan voor hen een bevrijding, en dat is ook zo b i j mensen die
veel p i j n l i j d e n : voor hen ook betekent doodgaan eindelijk rust en: eindel i j k geen p i j n meer; toch z i j n er mensen, die p i j n verkiezen boven bewusteloosheid en l i e v e r geen medicijnen innemen om hun p i j n te verzachten, b i j
vol bewustzijn sterven en er zelf helemaal b i j z i j n tezamen met hen van wie
ze houden. (5)
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van a l l e 'onderwerpen van
gesprek', die in de gesprekken aan de orde z i j n geweest. Het opstellen van
een schema hiervoor is mogelijk gemaakt door het formuleren van algemene
aanduidingen van de gespreksonderwerpen om de gevonden 'onderwerpen van gesprek' tegen te kunnen afzetten. De Romeinse c i j f e r s , die in het schema
worden gebruikt verwijzen, zoals t o t nu toe het geval 1s geweest, naar de
gevonden Onderwerpen van gesprek'. Voor de ordening van de algemene aanduidingen Is in beginsel gebruik gemaakt van wat in onze samenleving als de
gewone volgorde wordt gezien. Omdat deze volgorde in het volgende hoofdstuk
nog een w i j z i g i n g ondergaat wordt er hier verder geen aandacht aan besteed.
In het schema worden sommige Romeinse c i j f e r s

begeleid door Arabische;

hiermee wordt aangegeven dat het betreffende 'onderwerp van gesprek' In die
kolom meerdere keren voorkomt. (6)
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Noten b i j Hoofdstuk V
1) Stouthard, Ph. С , Over de kwaliteit van theorie en probleem. In:
Sodale Wetenschappen, 24e j r g . , 1981, nr. 3 . , p. 277 en 282. Positieve
uitspraken over beschrijvend onderzoek vindt men ook in de samenvattende
opmerkingen waarmee de rapportage van het survey-onderzoek 'naar waar
denoriëntaties op de drempel van de jaren tachtig' wordt afgesloten.
Felling, Α. e.a. Burgerlijk en onburgerlijk Nederland, 1983, p. 197.
2) Deze weergaven staan op banden, die onder beheer van de onderzoeker wor
den bewaard.
3) Deze teksten bevinden zich in het archief van de onderzoeker. Het uit
typen is gebeurd met gebruikmaking van hoofdletters en leestekens en dus
niet zonder welke structurering vooraf dan ook. Bij dit omzetten van het
gesprokene in geschreven woorden is er van uit gegaan, dat ieder lid van
een samenleving deelnemer kan zijn aan gesprekken zoals de hier gevoerde
(zie: p. 80). Behalve voor het controleren van de woordelijke weergave
in een geschreven tekst Is van de mogelijkheden, die het vastleggen van
de gesprekken met beeld en woord bieden geen speciaal gebruik meer ge
maakt. Aanvankelijk is er wel rekening mee gehouden dat wat vanzelfspre
kend is ook door middel van non-verbaal gedrag kan aangewezen en ook
langs deze weg beschreven kan worden. Hoewel dit nog steeds een aantrek
kelijke mogelijkheid H j k t te zijn, is het er tijdens dit onderzoek geen
gelegenheid meer geweest er enige aandacht aan te besteden.
4) De naam 'transcriptie' is gebruikelijk bij taalwetenschappers. Fooien,
Α., Hardeveld, J. en Springorum, D. (red.). Conversatieanalyse. Lezingen
van het congres. Gehouden op 17, 18 en 19 december 1979 in Nijmegen,
Nijmegen, 1980. Hierin enige bijdragen over Transcriptie van p. 16 tot
p. 83.
5) In een bijlage is de weergave opgenomen van wat mensen met beroepser
varingen hebben gezegd over het behandelen, verplegen en verzorgen van
mensen, die doodgaan.
6) Enige kwantitatieve gegevens over de gevoerde gesprekken.
Bijzonderheid staat hier voor het f e i t dat 1n het betreffende gesprek
iemand zo laat arriveerde, dat men gedeeltelijk slechts met drie deel
nemers het gesprek heeft gevoerd.
Het aantal beurten dat voor het onderzoek is benut is door verschillende
omstandigheden bepaald. Aan het begin van ieder gesprek en aan het einde
zijn er afgevallen, omdat wat gezegd werd nog niet, of niet meer ter
zake was. Wanneer dit in de loop van een gesprek ook zonder enige t w i j 
fel het geval was, zijn er eveneens enige beurten niet bij de beschrij
ving ervan gebruikt. In één gesprek is een stuk ervan bulten beschouwing
gelaten om de anonimiteit van de deelnemers te kunnen bewaren.
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Hoofdstuk VI. Aanwijzen wat vanzelfsprekend is over
doodgaan

Par. 1. Een fundamentele voorwaarde en drie inhoudsonafhankelijke aanwijzers
De bestudering van de gevoerde gesprekken wordt in dit hoofdstuk toegesplitst op het aanwijzen van wat er door de deelnemers en deelneemsters
vanzelfsprekend tegen elkaar is gezegd omtrent doodgaan. Voor alles wat zal
worden aangewezen geldt een algemene regel, namelijk, dat er in de betreffende beurt en de directe gesprekscontext geen twijfel over valt aan te
wijzen. Deze voorwaarde en de drie inhoudsonafhankelijke aanwijzers zullen
het onderwerp uitmaken van deze eerste paragraaf. De volgende paragraaf zal
gaan over voorbeelden als voertuigen van wat vanzelfsprekend wordt verteld
en in een laatste onderdeel zal worden ingegaan op datgene, wat niet als
vanzelfsprekend is aangewezen.
Geen regels zijn geformuleerd om aan te wijzen of er wel of niet van doodgaan sprake is. Het beurtgewijs volgen van wat er is gezegd, zoals dat in
het vorige hoofdstuk is uitgevoerd, heeft o.a. tot resultaat gehad, dat
alles, wat is gezegd een plaats heeft gekregen bij een bepaald Onderwerp
van gesprek'. Uitspraken, die binnen zo'n kader over iets anders handelen,
dan over doodgaan zijn voor ieder, die een gesprek volgt, zeker wanneer dat
achteraf plaats vindt, als zodanig te onderkennen.
Dit hoofdstuk zal worden besloten met een illustratie van de notering die
voor de gevonden resultaten is gebruikt en die ten grondslag heeft gelegen
aan de rapportage daarvan In de eerste twee paragrafen van het zevende
hoofdstuk en laatste hoofdstuk van deze studie. Hierin zal naast het weer-
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geven van wat is gevonden ruimte worden ingeruimd voor commentaar.
Het is fundamenteel bij het gebruiken van aanwijzers voor wát vanzelfsprekend is, na te gaan of er in de context, waarin het wordt aangewezen, niet
tegelijkertijd restricties voorkomen ten aanzien van wat er vanzelfsprekend
wordt gezegd. Want indien dat wel het geval is, wordt wát vanzelfsprekend
is, in de context zelf al van zijn vanzelfsprekendheid ontdaan. Door vragen
te stellen over wat als vanzelfsprekend naar voren is gebracht, wordt er op
het vanzelfsprekende karakter van wat er wordt gezegd, afgedongen. Dergelijke relativeringen behoeven niet alleen door middel van vragen onder
woorden te worden gebracht. Ze vindt ook plaats wanneer op een of andere
wijze datgene, wat is gezegd, wordt geproblematiseerd. Dat dit gebeurt is
uit gestelde vragen, en uit nuanceringen, die worden aangebracht, maar ook
zo uit de context af te leiden. Hoe dit in zijn werk kan gaan, wordt ongevraagd, gezegd door een van de deelneemsters aan de gevoerde gesprekken,
wanneer ze vertelt over leerlingen, die vaak het verschil nog niet weten
tussen rechts en links en 'dan zeg je heel onbewust: "de hand waar je het
kruis mee maakt is rechts"; en dan zeggen ze: "ja, maar dat doe ik nooit"
(eb 923). Het problematiseren van een uitspraak kan In een gesprek dus op
verschillende manieren gebeuren. Sprekende over de begeleiding van mensen,
die een hartinfarct hebben overleefd, wordt in gesprek G. gezegd: '... en
in feite is dit natuurlijk meer ziektebegeleiding dan stervensbegeleiding
(ga 100). Hoewel deze uitspraak wel wordt beaamd, gebeurt dit enigszins
relativerend en wel met: 'maar dat loopt natuurlijk allemaal in elkaar
over' (Go 101). In deze beurt wordt de verhouding tussen de verschillende
soorten begeleiden geproblematiseerd. Hierbij kan tegelijkertijd worden
opgemerkt, dat hetgeen in deze beurt met 'natuurlijk' als vanzelfsprekend
aangegeven zou kunnen zijn, door wat er in Go 101 op volgt, hiervan wordt
ontdaan. Hetzelfde geldt overigens ook voor het vanzelfsprekende karakter
dat in Go 101 eveneens met natuurlijk tot uitdrukking is gebracht. Er wordt
een argument gegeven om het onderscheid niet te verdoezelen. Iemand, die
zoiets heeft meegemaakt kan terecht zeggen: ' "... dokter, ik kan het morgen weer krijgen" en dat spreek je hem niet uit zijn hoofd' (Ge 103).
Formuleringen met 'maar', of 'toch denk ik dat, ..." en dergelijke maken de
toehoorder of lezer er op attent, dat er nuances komen op wat is vooraf gegaan. Omdat dergelijke formuleringen dit aangeven zullen ze in deze studie
worden benut als aanwijzers voor datgene, waarmee, wát eventueel vanzelfsprekend is gezegd, wordt geproblematiseerd.
De aandacht zo toespitsen op wat vanzelfsprekend is, zoals dat in dit
hoofdstuk plaats vindt, heeft tot gevolg dat alles waarover in de gesprek-
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ken wel wordt gesproken, maar dat tevens, hoe dan ook door een of meerdere
deelnemers wordt geproblematiseerd, niet valt binnen het bestek van dat
gene wat hier verder zal worden behandeld.
Over de woorden natuurlijk en vanzelfsprekend als aanwijzers voor wat vanzelfsprekend is gezegd in een beurt
Zoals uit het gebruik In het voorbeeld uit gesprek G. al viel op te maken,
vormen woorden als natuurlijk makkelijk te herkennen aanwijzers. Het gebruiken zelf van deze woorden als aanwijzers echter rechtvaardigt niet voldoende dat ze als indicator voor wat vanzelfsprekend is, geschikt zijn. Om
dit te kunnen beoordelen is enig inzicht nodig in wat door hun vóórkomen 1n
een gesprek als aanwijsbaar vanzelfsprekend gezegd beschouwd kan worden.
Sprekend over het begeleiden van stervende mensen, die hun eigen situatie
niet onder ogen willen zien zegt een pastor: 'het is onbevredigend ook natuurlijk, het niet reageren en (niet) mee willen gaan in de situatie, waarin ze (de stervende mensen) verkeren' (if 237). Gezien de context kan hier
als vanzelfsprekend geformuleerd worden: het is vanzelfsprekend, dat het
niet reageren en niet mee willen gaan in de situatie, waarin stervende mensen verkeren, onbevredigend is voor degenen, die hen begeleiden. Een voorbeeld dat niet het doodgaan betreft luidt: 'ja, dat hangt natuurlijk af van
welke afdeling, dat je werkt' (id 339). Het is vanzelfsprekend dat het begrip voor je werk, dat je als pastor ontmoet, afhangt van de afdeling, waar
je werkt. Het benutten van het woord natuurlijk, als indicator Is niet geheel zonder haken en ogen; het wordt, zoals bijvoorbeeld ook met het woord
gewoon het geval Is, dikwijls gebezigd als een tussenvoegsel: 'ja, natuurlijk' (ed 330) of als stopwoord. Omdat zo'n gebruik van woorden soms in een
bepaalde kring gebruikelijk Is, kan het voorkomen, dat de ene deelnemer het
veel vaker in de mond neemt dan een andere. In het onderzoeken zou dit tot
gevolg kunnen hebben dat er door sommige deelnemers vanzelfsprekendheden
zouden worden geproduceerd met een frequentie die het gebruik van een stopwoord evenaart. Deze bijkomstigheid maant dus tot voorzichtigheid. Daar
komt echter nog iets bij. Het kan gebeuren, dat wanneer iemand zich veel en
uitdrukkelijk van dit woord bedient zijn gesprekspartner er als het ware
door wordt aangestoken en het van de weeromstuit eveneens veelvuldig gaat
gebruiken. Er zijn derhalve redenen om niet zonder meer en altijd af te
gaan op het voorkomen van het woord natuurlijk bij het zoeken naar wat vanzelfsprekend wordt gezegd In een gesprek. De meerdere toepassingsmogelijkheden van dit woord sluiten het gebruik ervan als aanwijzer echter niet
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uit. Illustratief in dit verband is de volgende tekst uit gesprek G: 'dat
(= het kiezen van een vertrouwensfiguur door een stervende patiënt) is natuurlijk ook een beetje wisselend, en j a , die vrijheid moet je ook laten;
ik . . . wij . . .

natuurlijk . . . wij moeten ons op geen enkele wijze daarin

opdringen; zoiets van: wij zullen de stervensbegeleiding even ter hand nemen; zoiets van, zoals ehh . . . één of andere therapie, M j wijze van spreken, even ter hand nemen; maar ik geloof, dat j e , dat het wel onze taak is,
als je nu eenmaal in dit soort omstandigheden werkt, dat je alles, omdat je
daar natuurlijk toch wel erge Invloed hebt, wat er allemaal gebeurt, dat je
de zaken zo moet proberen te organiseren, dat degene waar een patiënt, en
dat is zeer wisselend, om vraagt, dat hij dat kan krijgen; en voor veel
patiënten moeten we natuurlijk het thuis helemaal niet gaan Idealiseren;
voor veel mensen is dat thuis helemaal niet ideaal . . . ( . . . ) en dan kan een
thuis sterven misschien ook wel een drama worden (go 38). Strikt genomen,
dat wil nu zeggen, volgens de regels die tijdens dit onderzoek gelden,
wordt er In deze beurt niets gezegd dat vanzelfsprekend is. De uitspraak:
'...

ik geloof, dat je . . . alles . . . dat je de zaken zo moet proberen te

organiseren dat degene waar een patiënt . . .

om vraagt, dat h i j dat kan

krijgen'; is aan te merken als een algemene je-u1tspraak voor de beroepsgroep, maar heeft in het werkwoord 'proberen' een relativerend accent ten
aanzien van wat er vanzelfsprekend 'zou moeten' z i j n . Het gebruik van het
woord natuurlijk kan als in eenzelfde richting wijzend worden opgevat. Het
is vanzelfsprekend dat je het in een ziekenhuis zo voor een stervende patiënt moet organiseren dat hij k r i j g t , wat hij vraagt; natuurlijk is dat
zo, maar daarmee is niet alles gezegd, bijvoorbeeld niet, hoe het thuis is,
en ook niet, dat onder veel meer omstandigheden, dan vaak wordt gedacht
mensen thuis kunnen sterven, wanneer dat gewenst wordt. (1)
In plaats van het woord natuurlijk wordt ook wel vanzelfsprekend gebruikt
in min of meer overeenkomende gevallen. Zo wordt in gesprek D gezegd: ' . . .
en dan vind 1k in de huizen, dat het me iedere keer weer opnieuw opvalt,
dat voor de bejaarden de dood eigenlijk zo'n vanzelfsprekende zaak is, . . . '
(da 30). In gesprek L vertelt iemand hoe hij direct na het overlijden het
hoofd van de overledene nog eventjes heeft rechtgelegd en over haar voorhoofd heeft gestreken. Hierna volgt als commentaar: ' . . .

en dat was voor

mij eigenlijk het punt, ehh, van . . . nou is het echt, ehh . . . , j a , dat was
eigenlijk heel erg ehh, een aangrijpend moment en dat andere stuk heb ik
eigenlijk als heel natuurlijk ervaren en daarna eigenlijk ook weer vanzelfsprekend, als heel vanzelfsprekend, en dat moment heb ik eigenlijk voor mezelf heel duidelijk als laatste afscheid genomen, lichamelijk afscheid ge-
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nomen e i g e n l i j k ; voor de rest geestelijk heb ik dat zelf eigenlijk . . .

(al

eerder gedaan)1 (lo 44). Oit vóórkomen van het woord vanzelfsprekend in
beurten, biedt in de context zelf van het woord een nadere aanduiding van
datgene wat als

vanzelfsprekend wordt aangegeven.

In het eerst gegeven

voorbeeld is doodgaan een vanzelfsprekende zaak voor de bewoners z e l f : het
is vanzelfsprekend dat bewoners van bejaardenhuizen doodgaan, vinden de bewoners z e l f . Dit kan, zo b l i j k t later in het gesprek, gezegd worden zolang
het maar algemeen b l i j f t en niemand het op z i j n eigen persoon behoeft te
betrekken, ook al is h i j oud. Deze generatiegebonden wijze van waarnemen
komt ook in gesprek G t e r sprake, wanneer wordt opgemerkt dat stokoude mensen hun eigen l e e f t i j d over het hoofd zien b i j het becommentariëren van
sterfgevallen onder leeftijdgenoten (ge 150).
Wat vanzelfsprekend i s in het tweede voorbeeld omvat wat de spreker heeft
ervaren vóór en ná het overlijden van de hoofdpersonen in d i t

gesprek:

Claire. Hij omschrijft d i t gebeuren a l s : 'een moment dat ik het meest emotionele vond, z e l f ' .

' N a t u u r l i j k ' is voor hem, naar h i j zelf opmerkt, dat

z i j voordien tegen hem gezegd heeft:
tussenuit te stappen'

'nou, ik ben van plan om er vanavond

(lo 44). Hij antwoordt haar dan: 'nou, dat vind ik

prima' en beëindigt z i j n beurt met: 'dat was voor mij ook heel vanzelfsprekend ehh . . . , het was net of ze iedereen toestemming vroeg'. In deze beurt
worden ' n a t u u r l i j k ' en 'vanzelfsprekend' naast elkaar gebruikt als k w a l i f i caties voor hoe de spreker datgene, wat er vóór en ná het sterven van
Claire gebeurde, zelf heeft ervaren. Sprekend over de geëigende figuur voor
het begeleiden van iemand, die gaat sterven zegt één van de specialisten:
' . . . n a t u u r l i j k kan het vanzelfsprekend; als een meisje b i j ons op de afdeling,

Wilma, dat (= het begeleiden van een stervende) kan, dan kan een

psycholoog en dan kan een theoloog en dan kan een arts het ook, hé; ledereen zou dat in principe kunnen; naar . . . '

(go 188). Het i s vanzelfspre-

kend, dat in principe iedereen een stervende mens kan begeleiden.
Hoewel in a l l e gesprekken aandacht is besteed aan het gebruik van de woorden natuurlijk en vanzelfsprekend is de inhoud van de beurten, waarin deze
woorden voorkwamen slechts als vanzelfsprekend opgevat, wanneer ze duidelijk

betrekking hadden op wat er gezegd werd i n de beurt en er bovendien

daarover

In de gesprekscontext

geen t w i j f e l s

konden worden aangewezen.

Wanneer deze woorden In de gesprekken worden gebruikt voor het benadrukken
van een bevestiging of een ontkenning, z i j n ze niet als aanwijzers benut.
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Over want- en omdat zinnen als aanwijzers van wat vanzelfsprekend wordt
gezegd in een beurt
Wanneer er want- en omdat-zinnen in een gesprek worden gebruikt i s het niet
moeilijk deze op te merken en er aandacht aan te besteden. Zo wordt b i j voorbeeld in het gesprek van de ziekenverzorgsters in een verpleeghuis gezegd: 'want er z i j n ook best mensen, waar je weinig contact mee hebt en die
eigenlijk plotseling sterven of zo: dat t r e k t dan helemaal niet zo erg; . . .
dan zeg je vaker: oh, gelukkig, die man is u i t z i j n l i j d e n ' (ha 49). 'Vooral omdat ze l i j d e n en zo, dan, hé' (hi 50). ' J a ' (ha 51). Het is vanzelfsprekend, dat Je je het doodgaan van iemand, met wie je weinig contact hebt
niet erg aantrekt en dat is nog meer het geval, wanneer een overledene veel
heeft moeten l i j d e n . (2) Of in aangetroffen want- en omdat-zinnen vanzelfsprekendheden onder woorden z i j n gebracht, hangt ook weer af van de beurtencontext. Vragen omtrent de Inhoud van wát gezegd i s , gelden als een afdoende aanwijzing voor het niet vanzelfsprekend z i j n van wat er gezegd i s .
Hetzelfde is zo met bijzinnen waaraan geen cl gemene strekking kan worden
toegekend of wanneer er op een algemene geldigheid van wat er gezegd is
wordt afgedongen door vragen of nuanceringen. In het volgende voorbeeld is
d i t allemaal het geval. Sprekende over een ernstig zieke patiënt, die op
grond van wat z i j , zowel van haar specialisten alsook van een medepatiënt,
gehoord heeft over de e f f e c t i v i t e i t van haar medicijnen, er toch helemaal
op is

ingesteld, een goede kans op genezing te hebben, zegt een van de

huisartsen: 'nou, ik denk, dat j e dat dan ook zo moet laten, hé' (co 22).
'Ja, zeker wel; zeker wel' (ca 23). 'Ja, maar ik heb de indruk, dat je soms
die mensen die hoop dus toch niet moet laten, hé, want dan b l i j v e n ze . . .
(volgt het geval van een patiënt, die z i j n omgeving voortdurend l a s t i g valt
met vragen om te horen te krijgen dat h i j nog een f l i n k e t i j d te leven
heeft; z i j n familie weet daar geen raad mee), 'want die weten wel . . . daar
1s weinig hoop . . . '

(ei 24). 'Ik denk, j e moet het allemaal van geval t o t

geval bekijken' (co 25). De enige uitspraak die u i t d i t onderdeel van het
gesprek als vanzelfsprekend kan worden aangewezen is die in beurt co 25,
welke inhoudt,

dat het vanzelfsprekend is ieder ernstig ziektegeval van

geval t o t geval te bekijken en d i t i s een voorbeeld van een algemene j e uitspraak.
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Over algemene je-u1tspraken als aanwijzers van wat vanzelfsprekend is In
een beurt
Uitgaande van de veronderstelling dat met elkaar sprekende mensen zich niet
zomaar en toevallig bedienen van voornaamwoorden is met het oog op dit onderzoek in een voorafgaand hoofdstuk geschreven, dat het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden door met elkaar sprekende mensen indicatief is
voor de grenzen waarbinnen het erbij horen, het erbij betrokken zijn en het
erbij betrekken door henzelf, van belang geacht wordt. Hieruit kan direct
worden afgeleid dat hetzelfde ook geldt ten aanzien van verschuivingen in
het gebruik van deze voornaamwoorden. Een voor zichzelf sprekende i l l u s t r a t i e van deze verschuivingen via het gebruik van voornaamwoorden is de inhoud van de volgende beurt (gaande over het wel of niet thuis houden van
een stervende): 'al gaat het met veel moeite, vind V^, dan vind ik^ het nog,
nog ja . . . fijner om thuis te z i j n , niet bij iedereen, maar toch bij veel
mensen wel; want dan zeggen ze vaak, dan l i g j e in het ziekenhuis, dan l i g
je daar één of twee dagen te liggen en dan gaat hij dood ook, hadden we hem
nou maar thuis gehouden, was h1J_ maar thuis gebleven, dat hoor je dan ook
weer'

(fo 210). Als een werkveronderstelling kan geopperd worden dat er

voor verschuivingen, zoals ze ook in dit voorbeeld te zien z i j n , redenen
gezocht kunnen worden die te maken hebben met de betekenissen die worden
uitgewisseld.

Zo wordt via het verwisselen van voornaamwoorden een zich

vergrotende mate van algemeenheid aan gegeven door wat gezegd wordt in
beurt ed 992: 'oh, dat denk _й vaak, nou gelukkig hoor, misschien wel 70%
van de gevallen, dat je denkt, het is best f i j n , dat die man dood i s ' . Iets
overeenkotnends is het geval in de volgende voorbeelden waarin gewisseld
wordt tussen ' w i j ' en ' i k ' : 'ja, wij toevallig gisteren weer (er wordt ge
sproken over het geheel eigene dat het doodgaan van mensen steeds weer ken
merkt) en ^k zei ook, hoe vaak je het ook gezien hebt en meegemaakt hebt:
het b l i j f t toch iedere keer een punt weer, dat je zegt: 'net was hij er nog
en nou is het afgelopen' (da 37). En later in hetzelfde gesprek: 'ik heb
wel eens een keer meegemaakt, dat een man, was ook ongelovig, zei: "nou,
geef maar een spuitje". lk_ zeg: "nou, echt, laten we de gewone dood maar
laten komen, zoals h i j komt, hé . . . kan ik_ me nog wel herinneren" (di 291)
en tenslotte ' j a , als criterium, of tenminste ons criterium is dan: als de
mensen echt gaan uitdrogen en wij_ geen dingen meer hebben om dat op peil te
houden, dan moet ik^ zeggen, dan zeg ik^: d i t kan niet langer, ik^ kan het
niet over mijn hart verkrijgen om Iemand helemaal te laten verdorsten' (da
300).
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Omdat met het oog op wát vanzelfsprekend wordt gezegd vooral algemene zeggingen van belang z i j n , volgen nu een reeks voorbeelden van verschuivingen
1n gebruik van het voornaamwoord ' j e ' , die door met elkaar sprekende mensen
naar believen kunnen worden aangewend. Verondersteld wordt dat i e t s , dat
vanzelfsprekend i s , onder woorden wordt gebracht in formuleringen, die met
het oog op de mensen die het aangaat zo algemeen mogelijk z i j n . In een gesprek kan iemand met ' j e ' de persoon aanduiden tegen wie h i j spreekt. Dat
is ook mogelijk wanneer er meerdere mensen mee annex z i j n ,

bijvoorbeeld

vier, zoals in de onderhavige gesprekken meestal het geval I s . Iemand die
dan iets zegt, kan ' j e ' zeggen en één van de drie anderen bedoelen: ' . . .

je

bedoelt mensen, die die familieleden niet hebben (om thuis voor hen te zorgen)' (ga 2Θ). Dikwijls is in een dergelijke s i t u a t i e een l i c h t e nadruk het
meest voor de hand liggend. Men zegt dan: ' . . . waar j i j
w i j s t is . . . '

heel terecht op

(go 34) of ' i k bedoel, w i j z i j n dan ook . . . j i j bent ook ge

ëmotioneerd, als je b i j

iemand staat, die doodgaat . . . '

het mogelijk, dat met ' j e '

(eb 302). Ook 1s

Impliciet ieder wordt aangeduid, die aan d i t

gesprek deelneemt of die t o t eenzelfde beroepsgroep behoort: dan s l u i t een
spreker over de hoofden van de andere gespreksgenoten heen de vele anderen
I n , die, zoals z i j , deel uitmaken van de speciale groep bv. die, welke aangeduid is met: ' w i j a r t s e n ' . In gesprek D wordt zo gezegd: ' . . . en ik denk,
dat het goed i s , dat w i j het (= aanpak van sterfgevallen in het werk) op
deze manier kunnen, want stel je voor dat b i j iedereen die gaat o v e r l i j d e n ,
hé, dat wij dat helemaal zo intensief . . . '

(da 204). 'Dan kan je niet b l i j -

ven leven' (do 205). Een ander voorbeeld van een dergelijke aanduiding van
een specifieke groep is het volgende:

'daarom i s het ook a l t i j d zo f i j n ,

als we a l t i j d weten wat de mensen hebben, dan kun je je eigen daar ook veel
meer inleven, dat j e , j a de achtergronden goed weet' (ef 612). In gesprek H
wordt gezegd: ' . . .

dan ben je j e eigenlijk

bewust dat w i j het zelf

niet

weten; dat het eerst goed gaat (met de patiënt) en dat later en w i j weten
niet waarom, maar dan b l i j k t

l a t e r gewoon, dat ehh . . .

ze iets

eigenlijk

onder de leden hebben' (he 80).
Behalve naar een beroepsgroep kan met ' j e ' ook verwezen worden naar andere
groeperingen zoals bijvoorbeeld katholieken (het gesprek gaat over de u i t werkingen van het O l i e s e l ) :
ka 1302

' j e k r i j g t er wel iets door'.

ke 1303

'hé'?

ka 1304

' i k bedoel, ze krijgen er nog wel Iets door'.

ke 1305

'wat'?

ka 1306

'met een bediening, al liggen ze in coma'.
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Een hele speciale achterban is er tenslotte voor de mensen, die met elkaar
in de gesprekken B, J en I praten over het sterven van iemand, die ze heel
goed hebben gekend en met wie ze het eindigen van een leven hebben meebe
leefd. In deze gesprekken komen aparte grenzen voor, waarbinnen en waarbui
ten respectievelijk wordt verbijzonderd en veralgemeend via het gebruiken
van het persoonlijke voornaamwoord ' j e ' . De empirisch gezien meest voor de
hand liggende bepaling van een algemeen te gebruiken ' j e ' i n deze s i t u a t i e ,
is een ' j e ' dat a l l e direct betrokkenen omvat. Deze vormen geen f a m i l i e ,
zoals in gesprek В het geval i s , maar ook geen beroepsgroep, zoals in de
andere gesprekken. Los van het sterven waarover wordt gesproken z i j n de
betreffende mensen van de gesprekken J en L slechts verzamelingen van i n d i 
viduen, die weinig of geen betrekkingen onderhouden: een groepering in de
meest losse zin van dat woord. (3) De eerst denkbare begrenzing voor alge
mene je-uitspraken in d i t verband zondert een groep af, die b i j dat sterven
betrokken is geweest. Deze groepering v a l t , gezien haar culturele context
uiteen in een vriendenkring van betrokkenen en de f a m i l i e k r i n g ; vanuit de
hier gepresenteerde gesprekken J en L bezien, z i j n de betrekkingen tussen
beide kringen niet vanzelfsprekend. D i t i s zowel het geval voor de familie
van de stervende én de vriendenkring, alsook voor de families van de afzond e r l i j k e leden van de vriendenkring en die kring z e l f (Le 1452). Vervolgens
kan worden opgemerkt dat ook het omgekeerde wel voorkomt: iemand gebruikt
'je'

in een min of meer algemene zin en beperkt even later wat er gezegd

wordt t o t zichzelf.

Een voorbeeld hiervan i s :

'het (doodgaan) komt dicht

aan Je l i j f dan (wanneer het familieleden aangaat), hoor, hé, want dat merk
ik toch, 1k bedoel b i j het overlijden van mijn eigen vader ( . . . ) , dat is
volkomen anders, dan wanneer het Iemand i s , waar j e al jaren voor gezorgd
hebt en waar je d i k w i j l s een enorme goede r e l a t i e mee hebt, maar dat is
toch heel anders als die band van ouder-kind' (da 192) en ook: ' j a , soms
ben je ook wel eens b l i j

( b i j een sterven), dan zeg j e , . . . . j a , helemaal

zorgbehoeftig, . . . dan zeg 1k ook wel eens: hé, het is f i j n dat h i j gestorven i s , ergens, denk 1k wel eens, hoor' (di 264) of: ' j a , en dan k r i j g je
wat j e vaak tegenkomt, denk i k , tenminste i k z e l f . . . '

( i d 50). Tenslotte is

het ook mogelijk met ' j e ' te verwijzen naar wie dan ook, zoals j i j en ik en
iedereen. 'Je' wordt dan gebruikt in een algemene z i n , die inhoudelijk par a l l e l loopt met de graad van algemeenheid, die gegeven is met: 'iedereen
doet d i t ' , of 'ledereen vindt d a t ' : ' . . . die dochter was gescheiden, en j a ,
dan heb j e toch al een betere band met je moeder' (ed 261). Dergelijke a l gemene uitspraken omvatten onder woorden gebracht wat vanzelfsprekend i s ,
indien het tenminste niet ter plekke wordt tegengesproken of anderszins
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genuanceerd of geproblematiseerd.

Van d i t

'je'

i n algemene en onbepaalde

zin wordt verondersteld dat het, wanneer het in beurten van een gesprek
wordt gebruikt, uitspraken begeleidt, die inhoudelijk vanzelfsprekend z i j n .
Dit is zo, omdat de spreker middels d i t ' j e ' n i e t naar iemand in het b i j zonder verwijst, maar naar

'je'

in het algemeen. Volledigheidshalve kan

omtrent de e l a s t i c i t e i t van de verwljskracht b i j het gebruik van het voornaamwoord ' j e ' nog het volgende worden opgemerkt. Het Is mogelijk dat i e mand sprekend over zichzelf of over iets van zichzelf bv. z i j n werk, van
'1k' overspringt op het gebruik van ' j e ' en daarmee s t r i k t genomen niemand
anders dan zichzelf aanduidt:

'maar toch wel, dat ik er (= doodgaan) meer

mee bezig ben als voorheen (= toen ik d i t werk nog niet deed); en over je
leven, j e houdt er veel meer rekening mee, doe Ik wel' (ed 374; zie ook de
reeds geciteerde beurt di 264). Ofschoon het minstens ook qua formulering
mogelijk is dat via dergelijke uitspraken opvattingen of gewoontes verwoord
worden, die voor de spreker zelf vanzelfsprekend z i j n , wordt er hier verder
geen aandacht aan geschonken, omdat ze als individuele eigenaardigheden wel
mee ingebracht worden binnen het onderling afhankelijk z i j n van de met e l kaar sprekende mensen, maar er s t r i k t genomen afhankelijk van b l i j v e n : ze
worden noch geproblematiseerd noch bevestigd als onderwerp van gesprek. Als
I l l u s t r a t i e van wat hier wordt bedoeld kan het volgende c i t a a t u i t gesprek
H dienen:
he 147: . . .

ik weet nog goed, zoals mijn vader, zoals mijn oma e i g e n l i j k ,

toen mijn oma slecht was, mijn ouders z i j n er meteen naar toe gegaan;
ha 148: j a .
he 150: en ik weet nog goed toen mijn vader ziek was er voor is gezorgd,
als het gebeurt, dat h i j niet alleen hoeft te gaan;
he 151: hé, en dat vergeet j e toch niet, dat b l i j f t j e toch a l t i j d ehh...
de kinderen waren er allemaal omheen, dus . . .
Soms wordt de mogelijke verbreding van de toepasbaarheid van wat er gezegd
wordt door het gebruik van 'Je' door een spreker zelf ingeëngd: 'daar was
je zelf . . . ik was daar z e l f zo volledig op Ingesteld . . . (Ie 803). Deze en
a l l e andere teksten u i t de beurten waarbij om de een of andere reden get w i j f e l d kon worden om ze als vanzelfsprekendheden aan te merken z i j n niet
aan de resultaten toegevoegd. Soms is het n i e t duidelijk wat er in een
beurt wordt gezegd. In gesprek E zegt een van de verzorgsters:
dat er veel meer slechtere mensen binnen k r i j g t ' ,

'ik

vind,

(ec 47b). Wanneer er in

dergelijke gevallen geen sprake Is van een l u i s t e r - of typefout is er vanaf
gezien via correcties

toch t o t

interpretaties

te komen. In het gegeven
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voorbeeld zou toevoeging van het woordje ' j e ' reeds een verstaanbaar resultaat opleveren: 'ik vind, dat je er (afdeling) veel meer slechtere mensen
binnen k r i j g t ' .
Uitspraken in beurten, waarin het algemene je wordt aangewend, worden dikwijls ingeleid met formuleringen als 'ik denk', 'ik vind' of formuleringen
van gelijke strekking. Over de betekenis van deze formules wordt verschillend gedacht. (4) In dit onderzoek wordt uitdrukkelijk gewezen op de verschuiving van het ene voornaaiwoord naar een ander, een verschuiving, die
bovendien verloopt van de eerste persoon (enkel- of meervoud) naar de tweede, van het uitgesproken individuele naar het al even uitdrukkelijke boven
of bulten individuele, en deze verschuiving wordt aangemerkt als een genoegzame reden om een betekenisverlening in de hier bedoelde zin redelijk
te achten om er vervolgens ook op de beschreven wijzen gebruik van te maken. De algemene je-uitspraken, in de formuleringen wel of niet vooraf gegaan door ik denk, of ik vind, worden met het oog op wat vanzelfsprekend is
op de volgende wijze gebruikt. Zegt een deelnemer: 'ik denk, of, ik vind,
dat je dit of dat doet, laat, meemaakt, ondervindt enz. en kan uit de context bovendien worden afgelezen of opgemaakt dat dit ' j e ' niet specifiek
individueel maar wel algemeen opgevat wordt, dan wordt datgene wat er in
deze formule is gezegd, beschouwd als iets, dat als vanzelfsprekend kan
worden aangewezen. Wordt er vervolgens door een andere deelnemer op wat er
gezegd i s , afgedongen, dan is daarmee en daardoor het niet vanzelfsprekend
zijn ervan in deze context waarneembaar. Herhaalt een spreker na een u i t spraak met een algemene je-formulering de begin-fase van 'ik denk' of 'ik
geloof', dan worden ook deze vooraf gaande uitspraken ondanks hun formuleringen niet als vanzelfsprekendheden in de zin van dit onderzoek beschouwd.
Dit is bijvoorbeeld zo voor de inhoud van de beurt ib 446: 'en dat (proberen om rond het doodgaan van iemand communicatie tot stand te brengen) mag
dan ook op een bepaald moment rustig gelovig, biddend, gebeuren; het hoeft
niet persé, maar als je daar in slaagt, dan denk ik, dat je uitstekend pastoraal werk gedaan hebt. Dat vind ik wel'. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van de volgende beurt, waarin bovendien via de woorden 'toch ook bijna' een
relativerende nuance ten aanzien van het algemene karakter van de uitspraak
is aangebracht: 'dat (= het verloop van een ziekteproces met ontkennen, er
tegenaan boksen en daarna het aanvaarden) vind je toch ook bijna bij iedereen terug, vind ik hoor' (da 223). De inhoud van wat hier is gezegd, wordt
derhalve om twee redenen niet als vanzelfsprekend aangewezen: als algemene
je-uitspraak

Is de formulering niet zonder restrictie onder woorden ge-

bracht als algemeen en dit terughoudende karakter van de uitspraak is nog
versterkt door het toegevoegd zijn van: 'toch ook bijna'. (5)
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Par. 2. Over voorbeelden als aanwijzers van wát vanzelfsprekend i s
Een voorbeeld i s iets aan de hand waarvan mensen het een of ander kunnen
namaken. Het 1s een model of een beeld waarnaar z i j kijken b i j het maken
van een ander ding, dat l i j k t op datgene waarnaar ze k i j k e n . Ook een handeling of een voorstelling kunnen als voorbeeld dienst doen en nagedaan of
nagemaakt worden: zo bezien verschillen een toonbeeld en een voorbeeld niet
veel van elkaar. Een voorbeeld kan ook iets z i j n dat aangewend, gegeven of
gezegd wordt ter nadere verklaring: ' d i t voorbeeld dient t o t een beter begrip van hetgeen over de l a a t s t genoemde betekenis van d i t woord i s gezegd'. In een gesprek zeggen mensen: ' l a a t ik u een voorbeeld geven', of
kortweg: 'bijvoorbeeld: . . . ' . Met voorbeelden brengen mensen onder woorden,
wat ze, anders dan alleen met woorden, gezegd w i l l e n hebben; wat ze, b i j
wijze van spreken, met woorden in beeld w i l l e n brengen om het naar zo verstaanbaar mogelijk te maken.
Wat ze bedoelen te zeggen verbeelden ze met woorden: voorbeelden geven is
een beeldspraak met woorden. Al eerder, in hoofdstuk twee, z i j n voorbeelden
aangeduid als 'deeltjes inhoudelijkheid' die door sprekers worden geuit en
zo, enigszins w i l l e k e u r i g , de een na de ander een plaats krijgen in de loop
van een gesprek (p. 83). Terzijde wordt opgemerkt dat het wat eigenaardige
karakter van voorbeelden misschien hierdoor naar voren kan worden gehaald,
dat het n i e t eenvoudig is om aan te geven tussen welke elementen voorbeelden in een gesprek hun plaats k r i j g e n . Wat moet er geschreven worden: voorbeelden k r i j g e n i n een gesprek hun plaats tussen de andere taalvormen, of,
tussen de antwoorden en vragen, of, tussen de andere opmerkingen en u i t spraken? Maar wat hier ook van z i j , mensen gebruiken voorbeelden. Soms z i j n
dat wel haast volledige gevalsbeschrijvingen, van wat spreeksters en sprekers hebben meegemaakt en waarover z i j vertellen omdat er gevraagd i s te
praten over wat men o.a. i n het werk heeft ervaren in verband met doodgaan.
Het verhaal over het sterven van mijnheer Soms in gesprek F bestaat u i t
zo'η uitvoerige berichtgeving. Behalve naar gevallen verwijzen mensen al
pratend ook makkelijk naar gebeurtenissen, die z i j n

voorgevallen. Zulke

verwijzingen z i j n compacter en selectiever dan die welke via een verhaal
over een geval, deel van een gesprek uitmaken. Nog pregnanter vaak z i j n
voorbeelden, die worden gegeven door het citeren van uitspraken van mensen
over het een of ander. Een van de pastores haalt een oude dame van negentig
jaren, die h i j moest gaan bedienen, aan, die hem begroette met: 'Jong, wat
kom je doen'? ( i d 504) en in een ander gesprek wordt een stervende opge
voerd, die vraagt: 'Ben ik nu al dood'? (di 161). Tenslotte komt het ook
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voor dat de deelnemers aan het gesprek zelf zeggen een voorbeeld te geven:
'maar ik denk nou, als ik bij ons thuis nou bijvoorbeeld k i j k , . . . '

(fi

81).
Met voorbeelden kunnen mensen dus verwijzen naar gevallen-, een samenhangend geheel van gebeurtenissen-, naar gebeurtenissen-, een uit een groter
geheel van ontwikkelingen losgemaakte verzameling onderling samenhangende
ervaringen van een of meerdere mensen-, en naar gedragingen (uitspraken)
als onderdeel van een gebeurtenis of een geval. Zo'n uitspraak kan weer een
voorbeeld z i j n ,

dat mensen gebruiken om beeldend te kunnen spreken over

iets, dat Is voorgevallen, gebeurd of gezegd.
Met voorbeelden kan direct verwezen worden naar mensen, die de spreker met
naam en toenaam kent. Alleen al uit wat er over verteld wordt, is het voor
wie het hoort, soms zelfs mogelijk te weten over wie het gaat: 'Ik denk,
dat 1k het verhaal van James ken' (ge 51). Bij mensen, die in eenzelfde
beroep werkzaam zijn (bv. het medische) en die samen pratend voorbeelden
gebruiken, komt de nadruk wisselend te liggen op concrete mensen, die onder
behandeling z i j n ,

op gevallen, waarvoor deze of gene patiënt, toevallig,

model staat of ziektes en behandelingen. Al of niet in combinatie met gevallen wordt ook verwezen naar het doen en laten van mensen, die behandeld,
verpleegd en verzorgd worden. Over oude mensen zegt een verzorgster:

'...

sommigen zeggen: "nou j a , elke dag is meegenomen, en, wat er nog aan bloemetjes te plukken valt, dat neem ik mee'" (fe 266). Over het waarschuwen
van de familie zegt een verpleger: ' . . . de meeste artsen zien het (= doodgaan) ook gewoon niet; want als ik zeg van: "zal ik de familie waarschuwen"?, "och, misschien morgen"; "en als hij er morgenvroeg niet meer is"?;
"hmttm, hmmm," (ka 242); en over het doodgaan van oude mensen wordt opgemerkt: 'maar daarom zie je die dood ook heel anders, hé, van oude mensen;
"ik wil graag dood", dat hoor je jaren' (ke 715). Ook gebeurt het wel, dat
mensen, terwijl ze aan het praten z i j n , zelf een voorbeeld maken om zo duidelijk onder woorden te brengen wat ze eigenlijk willen zeggen. Ze putten
dan, op zo'n moment, uit een, vaak, jarenlange ervaring. I l l u s t r a t i e f voor
wat hier wordt bedoeld is de volgende uitspraak van een ziekenverzorgster:
'maar het kan ook, een man, die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, voor revalidatie komt en dat je 's morgens op de kamer komt en je hebt de medicijnen
rond gedeeld en dat je binnen het kwartier weer komt en dat die man dood
i s , dan denk ik: "tjee"' (ec 320); en een andere van iemand uit een bejaardenhuis: 'ik vind . . . . dat stervensbegeleiding bijvoorbeeld kan beginnen,
als iemand bijvoorbeeld met decuMtls uit een ziekenhuis kan komen na b i j voorbeeld een heupfractuur of een andere fractuur . . . '
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(de 51). Soms ook

s l u i t een voorbeeld weliswaar direct aan b i j een concrete mens, maar worden
onderdelen van het verhaal willekeurig aan- en ingevuld: ' b i j deze man ook,
. . . na tien dagen gaat h i j weer aan het werk, ik noem maar wat, . . . '

(fa

324). Tenslotte z i j n er ook voorbeelden, die als fantasie-voorbeelden beginnen, ('wanneer ik dan zag bonkige kerels van tachtig jaar, die dan zo
langzaam aftakelden . . . ) en eindigen als een verhaal over een concreet mens
('...

en als ik dan op die ene nan terugkom . . . ' )

(dl 36).

Door het gebruik van voorbeelden voorzien mensen, die samen praten, zolang
als dat duurt, elkaar van informatie, waarover ieder van de deelnemers aan
het gesprek kan beschikken, waar zonder veel omhaal van woorden naar kan
worden verwezen en die gemakkelijk voor uitbreiding vatbaar I s . Zo begint
het gesprek van de huisartsen met een voorbeeld (p. 117). Het gaat over een
patiënte met een kwaadaardige ziekte; t e g e l i j k met het voorbeeld wordt de
gewone gang van zaken b i j d i t soort gevallen onder woorden gebracht: eerste
klachten en eerste diagnose, doorverwijzing naar een s p e c i a l i s t , nadien, de
bespreking van de gevonden onderzoeksresultaten, de behandeling of operatie,

het herstel en de nabehandelingen met a l l e hoop en vrees van dien.

Zo'n weergave vergemakkelijkt l a t e r het elkaar aanreiken van andere voorbeelden: er kan worden teruggevallen op wat reeds is verteld: ' . . .
is b i j

ons vorige week nog voorgekomen, toen

';

zoiets

' j a , ik heb bijna een

analoog verhaal, een analoge ervaring van ook een zestienjarige . . . '

(da

53; gi 65). Een voorbeeld komt In gesprekken zelden alleen. Mensen gebruiken, zo werd verondersteld, voorbeelden om zich goed duidelijk

te kunnen

maken. Wat ze immers door middel van voorbeelden uitdrukken s l u i t aan b i j
ervaringen van zowel een spreekster of spreker zelf alsook b i j die van de
mensen voor wie ze verteld worden. Een interessante bijkomstigheid h i e r b i j
i s , dat hoe beknopter de vorm en de formulering van een voorbeeld in een
gesprek wordt, hoe meer de spreker aan de (fantasie van de) medesprekers
overlaat; hoe meer h i j ongezegd laat of vanzelfsprekend acht te z i j n . Met
het oog op het gebruik dat nog gemaakt gaat worden van voorbeelden b i j het
beschrijven van wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan, zal er in het vervolg van worden uitgegaan dat de voorbeelden gaan over de mensen van wie,
ten eerste, kan worden aangenomen, dat een spreekster of een spreker ze
zich nog herinnert van het moment waaraan het voorbeeld wordt ontleend, en
ten tweede, er sprake kan z i j n van een vereenzelviging met wat er toen gebeurde en dat nu model staat voor het voorbeeld, dat wordt gegeven en, ten
derde, er omtrent wat er u i t het voorbeeld als vanzelfsprekend naar voren
komt door andere deelnemers geen vragen worden gesteld, waardoor de met het
geven van een voorbeeld geïmpliceerde generalisering zelf in d i t gesprek
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aan t w i j f e l onderhevig wordt gemaakt.
Rest tenslotte nog het antwoord op de vraag waarom voorbeelden gebruikt
kunnen worden b i j het aanwijzen van wat vanzelfsprekend is en vervolgens
hoe dat gedaan kan worden. Zoals een gesprek t e g e l i j k e r t i j d geworteld is in
het op d i t moment met elkaar spreken over d i t 'onderwerp van gesprek' en in
de verschillende levens van ieder der deelnemers, met hun eigen geschiedenissen en omstandigheden, zoook

bezetten voorbeelden t e g e l i j k e r t i j d een

unieke plaats in het spreken waarin ze voorkomen, t e r w i j l ze, eveneens een
herhaling, een opnieuw weergeven z i j n , van wat, -op enigerlei wijze, eerder
het geval was, gebeurd i s , of gedaan is of gelaten. Met hun voorbeelden
sluiten mensen op een even concrete als unieke manier aan b i j datgene waarover nu samen wordt gesproken. Maar d i t
wordt aangesloten b i j

is er niet alleen. Al evenzeer

datgene wat ze er nu zelf over naar voren willen

brengen. Zoals reeds is opgemerkt doen ze dat o.a. door met woorden van
eerdere omstandigheden, gebeurtenissen en opvattingen en meningen een beeld
te schetsen. Voorbeelden z i j n
schilderij.

te vergelijken met een s c h i l d e r i j

In het proces van betekenissenuitwisseling

in een

vervullen z i j

de

functie van een brug tussen wat nú gezegd en bedoeld wordt en aan de hand
is en, wat er omgaat in hoofd en hart van de spreker. Het vertellen van een
voorbeeld is niet zonder meer gelijk te stellen met het geven van een antwoord of je mening ook al

z i j n er tevens overeenkomsten. In gesprekken

waarin een voorbeeld wordt gegeven, kan het worden aangewend om nogmaals
met een (ander) voorbeeld te onderstrepen wat reeds werd gezegd. Ook is het
mogelijk dat met d i t voorbeeld een nuance wordt aangebracht op wat eerder
i s gesteld (co 207). Tenslotte kan er ook j u i s t het tegendeel van wat t o t
nu toe naar voren is gekomen, mee onder woorden worden gebracht. Zo bezien
kunnen voorbeelden wát vanzelfsprekend i s

verwoord door samen sprekende

mensen, zowel onderbouwen als aan t w i j f e l onderhevig maken. Beschouwd als
geworteld in de levenservaringen van een spreker en z i j n gespreksgenoten en
opgevat als een replica van wat model stond of, regel i s , z i j n voorbeelden
zoals reeds in hoofdstuk I I I i s aangestipt aan te wijzen als bronnen van
wat voor vanzelfsprekend geldt voor de mensen die ze geven en beluisteren
en vinden dat ze er elkaar datgene mee verduidelijken waarover ze met e l kaar spreken. Het inhoudelijk vanzelfsprekende dat via een voorbeeld, als
drager

of

als

voertuig,

gesprekken

binnenkomt,

is

veelal

gehecht aan

(werk)omstandigheden, gewoontes en gebruiken, regels om iets te doen of aan
g e i j k t woordgebruik om iets te zeggen en aan andere alledaagse details van
samen leven: de ingrediënten waarmee mensen in staat z i j n om hun voorbeelden te geven en te verstaan. (6) Het bijzondere geval dat op deze manier
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aan de orde wordt gesteld, zoals voorbeeld: de missionaris, die toen en
toen in dat ziekenhuis l i e t weten in ieder geval thuis (d.w.z. niet in het
ziekenhuis) te w i l l e n sterven, geeft als zodanig n i e t iets vanzelfsprekends
te zien. Dat komt aan de orde 1n de reden, die er in het voorbeeld b i j
wordt verteld, waarom h i j er n i e t wil b l i j v e n , namelijk, omdat de stervensbegeleiding er knudde i s (ga 24, voorbeeld 1). Dat is dus precies datgene,
wat een voorbeeld aan beschrijvingen van de gegeven gang van zaken nodig
heeft om in de gesprekscontext

van het moment b e g r i j p e l i j k

te z i j n

als

verheldering van wat er gezegd wordt. Naar aanleiding van het eerste voorbeeld in het gesprek van de huisartsen kan h i e r b i j gedacht worden aan de
informatie over de gewone dagelijkse routine wanneer er iemand met iets
ernstigs op het spreekuur komt. In de lange voorbeelden van gesprek G kan
i n d i t verband verwezen worden naar de zijdelingse opmerkingen over vakant i e s , feestdagen en de viering van een verjaardag. Dergelijke markeringen
( i n d i t geval voor tijdsperiodes) bieden zonder verder commentaar aanknopingspunten voor de opbouw van het verloop van gebeurtenissen waarover het
in een voorbeeld gaat (gi 65). Hetzelfde kan worden opgemerkt met het oog
op gewone reacties op ongewone gebeurtenissen zoals een plotselinge opname
in een ziekenhuis of een confrontatie met veel en niet aflatende p i j n ; het
is vanzelfsprekend regel om hevige pijnen met a l l e daartoe geëigende middelen te b l i j v e n onderdrukken. Een dergelijke Informatie over wat vanzelfsprekend is en die is gewonnen u i t een voorbeeld vult aan wat in hetzelfde
voorbeeld met een inhoudsonafhankelijke Indicator is aangewezen n l . dat het
vanzelfsprekend i s dat die hele hoge dosis morfine alleen verdragen wordt,
doordat ze zo langzaam 1s opgebouwd (ga 163, n). Over de manier waarop onder woorden wordt gebracht wat voorbeelden als vanzelfsprekend laten zien
kan het volgende worden gezegd. Indien dat mogelijk i s , dient geformuleerd
te worden, wat er aan omschrijving van de s i t u a t i e en doen en laten verondersteld moet worden om een gegeven voorbeeld gewoon te kunnen begrijpen.
Hierbij biedt het Onderwerp van gesprek', waarbinnen het voorbeeld wordt
verteld een richtsnoer. Het vanzelfsprekende karakter van datgene, wat via
voorbeelden in een gesprek aan de orde wordt gesteld, komt zo min of meer
indirect of stilzwijgend mee aan de orde. Dit heeft t o t gevolg dat het
problematiseren van wat er vanzelfsprekend i s , minder omlijnd kan plaats
vinden dan het geval Is b i j uitspraken, die met de eerder genoemde indicatoren z i j n aangewezen. Aanwijzingen voor t w i j f e l b i j de andere deelnemers
ten aanzien van wat er met het voorbeeld over het doodgaan wordt verteld
z i j n opgevat als redenen om het voorbeeld niet als vindplaats voor wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan te gebruiken.
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B1j het onder woorden brengen van wat vanzelfsprekend is in voorbeelden is
behalve met het wel of niet geproblematiseerd z i j n en het 'onderwerp van
gesprek' bovendien nog met het volgende rekening gehouden. Geformuleerd is
datgene, wat geacht werd i n het voorbeeld als vanzelfsprekend omtrent doodgaan verondersteld te z i j n . Wat als vanzelfsprekend i s aangewezen, heeft
derhalve op geen enkele manier de pretentie uitputtend te z i j n .

De voor-

beelden z i j n vervolgens als vindplaatsen voor wat vanzelfsprekend is geb r u i k t , wanneer er redelijkerwijze u i t kon worden opgemaakt dat de spreekster of spreker b i j het vertellen ervan aan concrete mensen dacht. Redel i j k e r w i j z e 1s in de p r a k t i j k van het onderzoek ingevuld door telkens na te
gaan welk antwoord er, gezien de formulering van het voorbeeld, door de
spreekster of spreker zelf op deze vraag zou z i j n gegeven. Voorbeelden die
zonder t w i j f e l z i j n gefantaseerd worden als onderdeel van het onderling met
elkaar spreken b i j de bestudering van de gesprekken betrokken zoals al het
andere dat is gezegd.
Deze keuze 1s zo gemaakt omdat de laatste soort voorbeelden weliswaar met
zorg onder woorden gebracht kunnen z i j n , maar niet specifiek aan een bepaalde persoon z i j n gehecht. Wat er eventueel over de dood wordt gezegd is
n i e t minder, maar ook n i e t meer aan het sterven van iemand verwant dan i e dere andere uitspraak van deze of gene levende. De wel apart bekeken voorbeelden bieden daarenboven, hoewel u i t de tweede hand, over het doen en
laten dat het sterven van mensen uitmaakt, directere informatie.
B i j de voorlopige notering van de onderzoeksresultaten, waarvan i n een b i j lage ter i l l u s t r a t i e een voorbeeld is opgenomen z i j n de vondsten, die via
de inhoudsonafhankelijke

indicatoren

zijn

gedaan, onderscheiden van die

welke u i t de voorbeelden z i j n opgetekend. Wat h i e r u i t als vanzelfsprekend
kon worden aangemerkt is zoveel mogelijk geformuleerd met behulp van formuleringen, die g e l i j k z i j n aan, of een v a r i a t i e op: het is vanzelfsprekend,
omdat het regel i s , of, omdat het nu eenmaal zo i s . Deze werkwijze z a l ,
tenslotte, met een enkel voorbeeld worden geïllustreerd. In beurt 48 van
gesprek F wordt het volgende verteld:

'Nou, ik heb toevallig vorige week

een mevrouw die M j haar dochter woonde en die . . . .
week of zes of acht en het was duidelijk

Daar kwam Ik al een

dat het een aflopende zaak was.

Maar 1n eerste instantie l i e t zich aanzien, nou ja het kan een paar weken
gaan duren en het kan ook een half jaar gaan duren, hè. En ehmm. die mensen
waren ontzettend gemotiveerd om die moeder thuis te laten overlijden. Maar
die dochter werkte en ze woonden samen. Een andere dochter u i t Amsterdam
die werkte, heeft een soort ziekteverlof gekregen om een week of veertien
dagen te komen zorgen. Maar op een gegeven moment inderdaad dan moet je
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gaan praten over toch opname in een verpleegtehuis, omdat je die mensen
niet dag en nacht kunt belasten met werken en de zorg voor moeder, hè. En
dat was best wel hard. En wat er toen gebeurde, was dat ze Ineens veel
sneller slechter werd. En toen is ze overleden. Eigenlijk, vind ik, op tijd
overleden. Ze hoefde net niet meer het huis uit. En het was gewoon eigenlijk heel plezierig, dat het zo voor die tijd nog gebeurde. Maar anders
inderdaad 1s het vaak een stuk onmacht, dat je mensen daardoor naar een
verpleegtehuis moet doen. Of naar een ziekenhuis. Maar ja, ik denk ook in
gezinnen of zo, 1s ook best wel belastend.
Als vanzelfsprekend is uit dit voorbeeld onder woorden gebracht: 'het is
gewoon vanzelfsprekend dat mensen thuis willen sterven' (fi 48; 1 (= het
eerste voorbeeld in gesprek F.)).
Par. 3. Over wat niet vanzelfsprekend is en het gebruik van 'moeilijk' als
aanwijzer daarvan
Alvorens dit hoofdstuk kan worden besloten moet er nog één keer worden teruggekomen op de status van al datgene, wat in de gesprekken niet is aangewezen als vanzelfsprekend. Maakt dat het tegendeel uit van wat vanzelfsprekend is? Door het zo te formuleren zou de suggestie gewekt kunnen worden,
dat hier een antwoord in de vorm van ja of nee voldoende zou zijn. Maar dat
is te eenvoudig. Wat vanzelfsprekend 1s en wat het niet is staan niet
tegenover elkaar als +1 en -1, of als wit en zwart, maar eerder als H c h t
en donker: wat vanzelfsprekend is, is niet per se en zonder meer het omgekeerde of tegengestelde van wat het niet is, of omgekeerd.
Binnen de begrenzingen, die voor dit onderzoek zijn geformuleerd valt onder
niet vanzelfsprekend wat in een gesprek door de deelnemers geproblematiseerd wordt. Met behulp van een vaste formule kan dit verschil als volgt
onder woorden gebracht worden: 'het is vanzelfsprekend, dat ...' naast 'het
is niet vanzelfsprekend, dat ...'.
Is er sprake van het een of ander, waarvan het vanzelfsprekend is, dat het
niet gedaan wordt, dan valt dit onder datgene wat wel vanzelfsprekend is.
'Het is vanzelfsprekend, dat (wij) dokters er niet voor zijn opgeleid om te
zeggen: deze man gaan we dood maken' (ei 295).
Zonder meer niet vanzelfsprekend is in een gesprek slechts datgene, dat
door de deelnemers als een probleem onder woorden wordt gebracht en door
hen ook problematisch wordt gelaten, hetgeen kan worden afgelezen uit het
feit dat er door Iemand op een uitspraak wordt afgedongen. Binnen de termen
van dit onderzoek blijft de bepaling van wat niet vanzelfsprekend is echter
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welbeschouwd afhankelijk van die welke gegeven wordt voor wat wel vanzelfsprekend i s .

Er wordt dus niet gewerkt met een voorstelling van zaken,

waardoor het mogelijk is naast en tegenover het vanzelfsprekende als tegenpool op een en dezelfde l i j n het niet-vanzelfsprekende te plaatsen.

Uit-

spraken over het niet-vanzelfsprekend z i j n van d i t (thuis sterven) of dat
(mensen i n coma zo verzorgen dat ze sterven) kunnen dus wel vergeleken worden met die welke als vanzelfsprekend z i j n aangewezen, maar alleen wanneer
ze bovendien als niet-vanzelfsprekend z i j n aangemerkt. Over de laatste u i t spraken en hoe ze kunnen worden aangewezen is met het oog op deze studie
het volgende van belang.
Naast de bewering, dat iets niet vanzelfsprekend wordt gedaan kan de u i t spraak staan dat het helemaal niet vanzelfsprekend i s , of met een ander
woord, dat het moeilijk

i s . Wat moeilijk is maakt weliswaar deel u i t van

alles wat n i e t vanzelfsprekend i s , maar v a l t er niet mee samen. Het onderscheidt zich van wat n i e t vanzelfsprekend is ( i n negatieve zin) evenzeer
als wat vanzelfsprekend is dat ( i n positieve zin) doet. Dat iets moeilijk
i s , wil niet zeggen dat de een of ander er zo nu en dan een kanttekening
bij

plaatst,

maar dat iedereen er problemen mee heeft,

zoals

dat voor

niemand het geval Is b i j wat vanzelfsprekend wordt gedaan. Met het weergeven van de uitspraken waarin de deelnemers aan de gesprekken onder woorden
brengen wat ze moeilijk

vinden, of wat moeilijk

i s , wordt enige contras-

tering mogelijk met datgene, wat als vanzelfsprekend is aangewezen.
Dat iets moeilijk i s kan op verschillende wijzen onder woorden worden gebracht. Enige gangbare formuleringen z i j n :
'ik

vind het moeilijk

moeilijk om . . . ' ;

dat . . . ' ;

' i k vind het moeilijk, om . . . ' ;

'de moeilijkheid i s , dat . . . ' ;

'het

is

' i k vind dat je moeilijk . . . ' en 'dat z i j n moeilijk s i -

t u a t i e s , gesprekken e n z . ' .

Het eigenaardige van ' m o e i l i j k '

doen en laten

l i j k t op een Impasse: een moeilijkheid waaruit men zich niet weet te redden. Dit eigen karakter dat met moeilijk wordt aangewezen vindt men, in de
gesprekken, als volgt omschreven: 'doe je iets wel, of doe je iets n i e t ' ?
(da 69); 'dan weet je het helemaal n i e t ' (eb 36); 'hoe doe j e dat dan7' (fa
484); 'maar dan weet je niet wat je moet doen: dat vind ik een probleem'
(ed 154); 'wat j e p l i c h t dan i s ; wat j e moet doen'? (go 70).
wijst

'Moeilijk'

n i e t alleen op vragen zonder vanzelfsprekende antwoorden, maar op

vragen zonder antwoorden, die gezien de s i t u a t i e niet onbeantwoord kunnen
blijven.

Toepassingen van het woord moeilijk

in verhalen over concrecte

mensen z i j n voor de beschrijving n i e t gebruikt: zoals bv. : ' . . .

de vrouw

lag een beetje m o e i l i j k ' (ei 43) of ' i k loop een beetje m o e i l i j k ' (de 330).
Eveneens is afgezien van het benutten van teksten, waarin moeilijk verge-
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lijkenderwijze is aangewend: ' . . . maar ik had het veel moeilijker dan z i j
(met het verwerken van haar dodelijke kwaal) (di 212). In overeenstemming
met wat t o t nu toe in praktijk werd gebracht, z i j n uitspraken waarin een
algemene je-uitspraak voorkomt, benut als aanwijzers van wat niet vanzelfsprekend 1s en als zodanig ook onder woorden gebracht d i t met inachtname
van het onderwerp van gesprek waarbinnen de betreffende uitspraak i s gedaan. Omdat het nu gaat om wat niet vanzelfsprekend is kunnen a l l e opmerkingen die wat problematisch i s , beamen of van kanttekeningen of verdere
vragen voorzien, opgevat worden als bevestigingen voor wat gezocht wordt.
Uitspraken waarin het voornaamwoord ik voorkomt z i j n benut wanneer ze n i e t
alleen stilzwijgend worden beaamd (= n i e t tegengsproken) maar u i t d r u k k e l i j k
door iemand anders worden bevestigd. Sprekend over mensen, die t o t vlak
voor hun doodgaan hun sterven blijven ontkennen wordt in het gesprek van de
pastores gezegd: ' . . .
verschrikkelijk
'ja,

terwijl

moeilijk

ledereen in paniek i s , hé, nou dat vind ik

om die mensen te helpen . . . '

dat vind ik ook inderdaad moeilijk

...'.

(1b 215). Ie 216:

Uitspraken van Iemand over

het problematisch z i j n van het een of ander, die rechtstreeks worden tegengesproken z i j n niet in de beschrijving van wat niet vanzelfsprekend is opgenomen, omdat hierdoor het draagvlak van het onderling afhankelijk

zijn

van de sprekers er aan ontnomen wordt. Als voorbeeld kan hier gelden: ' . . .
maar j e hebt het over mensen, die kanker hebben

die b i j je komen van:

"waarom moet ik nou toch doodgaan"?; van: "ik heb a l t i j d hard gewerkt en
goed geleefd en een goed katholiek geweest", of wat ook zeggen, en nou, ik
vind het verdomde m o e i l i j k , hoor, ook al weet ik dat ik geen oplossing hoef
aan te dragen; n a t u u r l i j k dat kun je ook niet . . . '

(ki 1140). ' j a , ik denk,

dat dat helemaal niet zo moeilijk i s ; k i j k , als iemand mij vraagt, waarom
h i j kanker heeft, dat weet ik n i e t ' (kr 1142).
In gesprek С wordt, M j het bespreken van persoonlijke reacties en met name
het hebben van schuldgevoelens, gezegd: ' . . . want, anders vind ik het a l 
t i j d nog wel eens moeilijk om naar iemand toe te stappen en te condoleren,
omdat j e

(als huisarts) er zelf

b i j betrokken bent en het ergens jouw

schuld geweest i s ' (ei 116). Ook deze uitspraak wordt niet gebruikt voor de
beschrijving van wat n i e t vanzelfsprekend is b i j het doen en laten van
huisartsen, en wel, omdat er gezegd wordt dat het wel 'eens' moeilijk 1s om
ergens heen te gaan om te condoleren. Andere woorden waarmee ' m o e i l i j k ' op
een dergelijke manier genuanceerd kan worden, z i j n :

'soms, 'vaak', 'soms

ook best wel' en 'vaak ook best wel'. (7)
Met de hier aangegeven aanwijzers voor wat vanzelfsprekend is

(en wat

n i e t ) , is buiten d i t onderzoek geen ervaring opgedaan. Er z i j n dus ook geen
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op ervaring gebaseerde argumenten om b i j het hanteren ervan een bepaalde
volgorde aan te houden. Begonnen is met in ieder gesprek afzonderlijk op te
zoeken en aan te wijzen wat de indicatoren aangaven als vanzelfsprekend ge
zegd te z i j n ; omtrent doodgaan, uiteraard, maar dat is zonder indicator be
paald (p. 140). B i j het beschrijven is ter afbakening van het te onderzoe
ken deel van het gesprek, voortdurend in het oog gehouden welk

Onderwerp

van gesprek' aan de orde was en van de verdelingen die hiermee waren gege
ven i s zonder uitzondering gebruik gemaakt.
Met het aarwijzen van wat vanzelfsprekend i s , is binnen de onderzochte 'on
derwerpen van gesprek' begonnen met het aanwijzen van de algemene j e - u i t spraken. Deze z i j n aangevuld met de vanzelfsprekendheden, welke konden wor
den aangewezen met behulp van de want- en omdat-zinnen en de woorden 'na
t u u r l i j k ' en 'vanzelfsprekend'. Uitspraken, die als vanzelfsprekend konden
worden aangemerkt z i j n u i t e i n d e l i j k met hun beurtnummers en vermelding van
de indicator op grond waarvan ze in de gesprekken z i j n aangewezen bijeen
geplaatst op l i j s t e n . De indeling van deze l i j s t e n werd gebaseerd op die
van de algemene aanduidingen zoals die in het overzichtsschema is gebruikt.
De uitspraken die met de eerste drie indicatoren werden aangewezen z i j n per
algemene aanduiding van gesprek bijeen gezet in een onderafdeling a. Ver
volgens z i j n de gebruikte voorbeelden en de aangewezen Onderwerpen van ge
sprek' t e g e l i j k e r t i j d in de beschouwing betrokken. De resultaten, die t e l 
kens in een onderafdeling z i j n ondergebracht bevatten wat in de regel van
zelfsprekend verondersteld wordt door de mensen, die de voorbeelden naar
voren brengen. Tenslotte is via het gebruik maken van het woord moeilijk
nagegaan welke delen van de gesprekken in aanmerking kwamen om als

niet

vanzelfsprekend aangewezen te worden. B i j het beschrijven van de resultaten
is het overzichtsschema gevolgd, waarmee hoofdstuk V i s afgesloten. Regel
voor regel en cel voor cel is opgetekend wat is gevonden. Voor iedere regel
is onderscheid gemaakt tussen resultaten op grond van de indicatoren die er
voor z i j n gebruikt. Naast de reeds genoemde a. en b. afdeling 1s, indien
daar behoefte aan was, een с afdeling gebruikt om aan te geven wat als niet
vanzelfsprekend kon worden aangewezen. Ter I l l u s t r a t i e van de notering der
resultaten is in een bijlage de beschrijving opgenomen van de regel over
het thema euthanasie. Om verwarring te voorkomen wordt er nogmaals op ge
wezen dat het mogelijk i s , dat er in een gesprek Iets vanzelfsprekend wordt
gezegd over een thema, zonder dat het alszodanig 1s aangewezen als een
'onderwerp van gesprek'.
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Noten b i j hoofdstuk VI
1) Ten aanzien van het gebruik van het woord n a t u u r l i j k kan, o.a. op grond
van een analyse van een TV-gesprek het volgende worden opgemerkt. Soms
gebruiken mensen d i t woord niet alleen als een stopwoord, -zoals b i j Be
bijvoorbeeld het geval i s - , maar ook om het eigen g e l i j k op een welhaast
wervende wijze nadruk te verlenen. Het functioneert dan, anders gezegd,
als een middel waarmee b i j voorbaat het g e l i j k aan de eigen kant maar
bovendien, de bewijslast van het tegendeel, uiteraard, aan de kant van
de gesprekspartner wordt gelegd. Uit de analyse nu kon worden opgemaakt
dat precies d i t frequente gebruik door de partner in het gesprek ter
versteviging van eigen uitspraken, werd overgenomen. In de gevoerde gesprekken is Be iemand, die het woord opvallend veel in de mond neemt.
'Opvallend' staat hier slechts voor een indruk, die n i e t , zoals b i j het
genoemde gesprek is gebeurd, door t e l l i n g e n , ook in andere teksten dan
die van de uitzending, is bevestigd.
2) Als argumentatieve indicatoren (Eemeren, F.H. van, en Grootendorst, E.
e . a . , Argumentatieleer I . Het analyseren van een betoog, Wolters Noordhoff, Groningen, 1983, p. 302), z i j n want- en omdatzinnen ook zonder dat
deze gebruikt worden om wat vanzelfsprekend i s , op te sporen, als manieren om iets speciaals t o t uitdrukking te brengen voorwerp van onderzoek.
Gewezen wordt hier op Lakoff er Johnson (1980, p. 131), die aandacht
vragen door de f u n c t i e , die de plaats van woorden in zinnen heeft voor
hun betekenis. Deze samenhang is door hen met de volgende uitspraak
samengevat: 'Closeness is strength of e f f e c t ' . 'Closeness' slaat hier op
de nabijheid van elementen van de zin en 'strength of e f f e c t ' op de betekenis ervan.
3) Doorn, J.J.A. van, en Lammers, C.J., Moderne Sociologie, Aula 29, 19798,
p. 189.
4) Zie bijvoorbeeld: Hymes, D., Communicatieve competentie, i n : Hartveldt,
D. ( r e d . ) . Taalgebruik. Opstellen over taal in de maatschappij, in de
opvoeding en in het onderwijs. Basisboeken, Ambo, Baarn, 1978, p. 55.
5) Zie ook H. V I I , commentaar op p. 224.
6) Zie H. I I I . noot over Perelman, p. 106.
7) Twee beurten waarin ' m o e i l i j k ' met een ontkenning voorkomt (= n i e t moeil i j k ) z i j n n i e t b i j de beschrijving van wat niet vanzelfsprekend i s ,
betrokken (do 108; 11 en eb 323).
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Hoofdstuk VII. Resultaten, commentaren en conclusies

Par. 1. Inleiding
De resultaten van het zoeken naar wát vanzelfsprekend is omtrent doodgaan,
worden in dit hoofdstuk op twee verschillende wijzen gepresenteerd. Begonnen wordt met een zo integraal mogelijke beschrijving van wat er met de gekozen indicatoren in de gesprekken is gevonden. Omdat herhalingen uit deze
weergave zijn weggelaten, moet van deze eerste beschrijving van de resultaten worden opgemerkt dat er tegelijkertijd enigszins wordt samengevat, zonder dat hierdoor afbreuk is gedaan aan de bedoeling een overzicht te presenteren van wat er gevonden is (par. 2 ) . In de volgende paragraaf wordt
een overstap gewaagd van overzicht naar inzicht. Wederom worden de resultaten beschreven, maar nu met de bedoeling om mogelijke samenhangen in wát
vanzelfsprekend is omtrent doodgaan onder woorden te brengen in een lopende
tekst zonder evenwel commentaar toe te voegen (par. 3). Dat gebeurt wel in
de vierde en volgende paragrafen.
Par. 2. Wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan: weergave van de resultaten
Zoals in hoofdstuk VI met een enkel voorbeeld werd geïllustreerd kan wat
aan vanzelfsprekends is gevonden, uitspraak na uitspraak achter elkaar geschreven worden. Een dergelijke volledige presentatie van de gevonden resultaten heeft als voordeel dat ze quantitatlef uitputtend is: alles wat
gevonden is wordt gepresenteerd. Een nadeel van zo'n werkwijze is, dat het
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kennisnemen van de resultaten door het ontbreken van enige ordening n i e t
wordt vergemakkelijkt. Als eerste presentatie van de resultaten is hier gekozen voor een weergave, die wat vanzelfsprekend i s , zo volledig mogelijk
b e s c h r i j f t , maar waarin herhalingen niet z i j n opgenomen. Per 'onderwerp van
gesprek'

(= per regel van het schema OG) is b i j

het beschrijven van de

resultaten met het volgende rekening gehouden. Indien daartoe aanleiding
was, i s , ten eerste, onderscheid gemaakt tussen uitspraken over doodgaan in
het algemeen en uitspraken,

die handelen over doodgaan, dat niet

thuis

plaats vindt, dat wil zeggen in ziekenhuizen, verpleeghuizen of bejaardenhuizen. (1) Bovendien is geprobeerd om in datgene wat vanzelfsprekend is te
onderscheiden tussen wat als s i t u a t i e omschrijvend en wat als doen en laten
omschrijvend aangeduid kan worden. Dit is gepoogd in de verwachting h i e r door zowel de betekenis bepalende invloed van het onderling

afhankelijk

z i j n - zoals die met name via omstandigheden 1s meegegeven - alsook het
betekenende karakter van concreet doen en laten in aldus bepaalde s i t u a t i e s , enigszins d i s t i n c t aandacht te kunnen schenken. De betekenis van d i t
onderscheid 1s puur instrumenteel. Er wordt mee beoogd het i n z i c h t in wát
als vanzelfsprekend is aangewezen te vermeerderen door daarin samenhang van
samenstellende onderdelen waarneembaar te maken. Het betreft derhalve een
analytisch onderscheid. Wat, met andere woorden vanzelfsprekend i s omtrent
doodgaan raakt evenzeer de omstandigheid, die een s t e r f s i t u a t i e i s , als het
doen en laten dat deze s i t u a t i e uitmaakt. De omstandigheden weerspiegelen
zich naadloos i n het vanzelfsprekende doen en laten van de mensen, die erin
verkeren, zoals dat omgekeerd ook het geval i s . Tezamen en t e g e l i j k e r t i j d
maken z i j

de s t e r f s i t u a t i e

uit.

Wát vanzelfsprekend is omtrent doodgaan

specificeert deze s i t u a t i e daar het zowel de omstandigheid alsook het doen
en laten betreft.
De ordening van de Onderwerpen van gesprek', die in het voorafgaande is
gebruikt voor het schema op pagina 137, is herzien. Uit de resultaten kon
worden opgemaakt dat niet voor a l l e
uitspraken werden genoteerd.

'onderwerpen van gesprek' even veel

Uit het voorbeeld over het

Onderwerp van

gesprek': euthanasie (zie bijlage A) b l i j k t dat met behulp van de inhoudsonafhankelijke Indicatoren 15 uitspraken werden aangewezen, er u i t de voorbeelden 4 werden afgeleid en dat er 10 uitspraken werden opgetekend omtrent
wat niet vanzelfsprekend i s . Wanneer b i j het ordenen van de Onderwerpen
van gesprek' met de uitvoerigheid van bespreken rekening wordt gehouden
z i e t de ordening er als volgt u i t :
1. doodgaan vanuit de behandelende, verplegende en verzorgende omstaanders;
2. doodgaan: over de stervende z e l f ;
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3. de familie tijdens het sterven;
4. de nabestaanden en/of medepatiënten, medebewoners;
5. euthanasie en/of zelfmoord;
6. persoonlijke reacties op het doodgaan van de deelneemsters en deelnemers
aan de gesprekken;
7. doodgaan als voorwerp van begeleiding;
8. doodgaan en de godsdienstige aspecten;
9. doodgaan: algemeen beschouwd;
10. door ziekte verwachte doodgaan versus onverwacht sterven;
11. de aankondiging van het doodgaan ten gevolge van een ziekte;
12. de begrafenis;
13. samenwerking.
Bij de beschrijvingen die in par. 2 en par. 3 zullen worden aangeboden is
de hier gegeven volgorde van de Onderwerpen van gesprek' aangehouden. Voor
het oplossen van de overige vragen, die zich bij het ordenen van het materiaal voordeden is teruggegrepen op de temporele sequenties, zoals die in
sterfprocessen

in deze samenleving voorkomen en de gewone

'natuurlijke'

volgorde ervan uitmaken, zoals er in hoofdstuk II over is geschreven.
Doodgaan vanuit de behandelende, verplegende en verzorgende omstaanders
1. Al gemeen
situatje4)mschrijvend
Ieder sterven verloopt anders. Wanneer er met iemand in een bejaardenwoning
iets gebeurt, wordt dat gewoon door de familie opgevangen. Mensen die er
niet over praten, z i j n er wel mee bezig, maar je kunt ze niet helpen. Als
j e ze w i l t helpen, maar z i j willen n i e t , dan k r i j g je geen antwoord meer en
dan praat je j e z e l f vast op een gegeven moment. Mensen u i t zo'η afweer of
ontkenning pressen is levensgevaarlijk. Een goed aanknopingspunt is (als ze
zelf zeggen): 'het gaat slecht, hè?'
Stervende mensen vinden het verschrikkelijk om niet thuis te sterven.
Het voeren van een laatste gesprek met een ernstige zieke (omdat er geen
genezing meer mogelijk is) wordt niet buiten de familie om gedaan. Behalve
de stervende moet je

ook de familie opvangen. Reageren op iemand, die

doodgaat, volgens een algemeen stramien, kan n i e t , omdat leder mens anders
is.

Wanneer iemand doodgaat kun je pas zien wat voor een familie het is

(wat ze kunnen opvangen en hoe). Op de vragen, die mensen met kanker aan je
stellen wanneer je ze verpleegt, kun je n i e t antwoorden.
Omgaan met stervende mensen, die weten dat ze binnenkort zullen sterven en
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over niets anders praten is geen doen.
Zeventig-ja ri gen, die gewoon aan hun einde komen, naken een grote groep
uit.
Een

patiënt

gaan

vertellen

dat

de

hoop

is

opgegeven

is

ontzettend

belastend; het is de allermoeilijkste boodschap, die je kunt brengen; als
je klaar bent, ga je opgelucht weer weg, omdat je je boodschap achter de
rug hebt, maar ook omdat ze zó wordt opgevangen. Als je veel practijkervaring hebt kun je goed over het doodgaan van iemand met hem praten. Stervensbegeleiding

is steeds

anders, ook

voor jezelf is het de ene keer

moeilijker dan een andere keer. Onbevredigend is, dat stervende mensen niet
willen meegaan in de situatie waarin ze verkeren.
Een stervende zieke verzorgen kun je eigenlijk niet goed doen. Bij een
stervende iets fout doen heeft van die grote consequenties en hoe dichter
bij de dood hoe meer. 's Nachts wakend bij en stervende ben je eigenlijk
heel de nacht bezig: je wilt eigenlijk iets kunnen doen. Waar er een klacht
is, is er een moment om er op in te spelen. Pijn hoeft niet. Je bent ontzettend alert op pijn en op het breken van iets bij de minste of geringste
foute beweging tijdens het verzorgen.
Met een stervende, die hoest leef je zo mee, dat je mee gaat hoesten, dat
je eignelijk wilt helpen, wat gewoon niet kan.
Een stervende, die het benauwd heeft, wil je helpen, maar wanneer je behandelt, stimuleer je en van het sterven hou je hem niet af.
Je weet niet wat in mensen omgaat, die bang zijn om dood te gaan, en die
stervende zijn en je kunt ook niet altijd alles vragen.
Doodsangst is geen regel.
Stervende mensen willen wel wat zeggen en de geluiden die ze maken hebben
betekenissen.
Voor mensen, die gelovig geleefd hebben hoort de godsdienst er bij.
Van 'alleen' sterven weet je niet, hoe een stervende daar over denkt, of er
over zal denken. Bij stervende mensen, die niet meer kunnen praten kun je
niet naar binnen kijken om te zien of ze het op prijs stellen om alleen
gelaten te worden of niet. Aan het eenzaam sterven van iemand kun je niets
doen.
Bij een stervende in zijn eindfase biedt pijn een houvast, want daardoor
ben je gerechtvaardigd de dosis (van een pijnstillend middel) dusdanig hoog
op te voeren, dat de patiënt eventueel tengevolge hiervan, overlijdt.
Artsen en specialisten gaan zorgvuldig in op wat patiënten vragen, ook wanneer het om een spuitje gaat.
Langdurig in een eindfase liggen roept het probleem op: is dat menselijk?
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En: het is bijna onmenselijk voor de f a m i l i e .
Het doodgaan van iemand zie je aankomen, je houdt er van tevoren rekening
mee, want h i j kan gaan sterven. Iemand gewoon zonder zuurstof laten, staat
g e l i j k met langzaam in coma laten raken: dat is logisch. Het doodgaan van
iemand, die oud is zie je anders, omdat het vaak een zegen is voor mensen.
Heel lang op sterven liggen, maakt dat je zelf z i t te hopen, dat iemand
doodgaat, omdat ze l i j d e n . Wanneer mensen steeds p i j n s t i l l e r s moeten hebben, wordt het wel de vraag waar dat nog voor moet, want ze hebben ze niet
verdiend. Het heel jong doodgaan van iemand maakt dat j e in opstand komt.
Je staat machteloos tegenover een stervende patiënt, wat je ook doet, het
helpt toch niet meer: ze gaan toch dood, ookal ben je aardig voor ze.
Iemand, die doodziek is en zegt: ' i k ga toch dood, laat me maar',

heeft

g e l i j k . Als j e dood bent, ben je toch dood. Afleggen wordt met zorg gedaan.
Je omgaan met een stervende kun je niet afronden zoals je een brief of een
telefoongesprek

beëindigt, je zegt het a l l e r l a a t s t e en dan ben je rond.

Doodgaan kent iedere keer weer een punt, waarvan je zegt: 'Net was h i j er
nog en nou is het afgelopen. De dood is iets waar je niets over te zeggen
hebt of je nu arm bent of r i j k , je gaat a l t i j d dood. Als je het doodgaan
van iemand hebt meegemaakt, weet je waar de moeilijkheden eventueel liggen:
dat je er niet alleen doorheen moet w i l l e n gaan; dat je vreselijk g e ï r r i teerd raakt door het afhankelijk worden van je partner.
Het het opkomen voor elkaar kun je veel klaren, daar behoef je geen vader
of moeder of een gezin voor te z i j n , die dat samen met de kinderen opvangen.
Met de dood van iemand is voor de familie niet a l l e leed geleden en het afscheid genomen. Na een overlijden door een ongeval heb je (als arts) niets
te vertellen over verlost z i j n u i t l i j d e n ; j e bent dan gauw uitgepraat en
j e z i t er s t i l b i j . Als een kind, dat je iets voor de griep hebt gegeven,
s t e r f t , schrik j e . Wanneer je midden in de nacht een l i j k geschouwd hebt,
slaap je gewoon verder.
Doen_e£ 2 а І е І!. £n«chrijvend
Je moet het van geval t o t geval bekijken.
Je moet aanvoelen, nu moet ik een stapje verder, want anders b l i j v e n ze (de
stervenden) d r i j v e n . Helemaal niet w i l l e n weten dat je doodgaat, moet je
b i j het begeleiden zo laten.
Thuis sterven moet gebeuren (wanneer het kan).
Over een naderende dood praat je met elkaar. Dat is zo voor de familie on-
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derling, voor de dokter en een mens, die gaat sterven en voor degenen, die
verplegen en verzorgen en een stervende.
Met hun huisartsen moeten patiënten er over kunnen praten wanneer ze w i l len. Omstaanders, ook verzorgenden, willen praten met stervende mensen, ook
wanneer deze er zelf niets over zeggen.
Over de datum van sterven moet j e je nooit u i t l a t e n , ook niet wanneer je
denkt dat het nog maar een paar weken duurt.
Je moet spreken over (d.w.z. onderscheid maken tussen) patiënten, die in
een ziekenhuis sterven en over oude mensen in hun laaste levensjaar.
Een stervende die zichzelf helemaal m'et meer helpt, die moet j i j helpen.
Mensen moet je niet alléén dood laten gaan. Iemand alleen laten om te kunnen sterven ( ' j e moet me niet vasthouden: l o s l a t e n ' ) moet je doen door er
maar één persoon b i j achter te laten.
Doodgaan moet nooit gerekt worden.
2. Niet thuis
Situatie_omschrijvend
Het doodgaan van een patiënt schuif je gevoelsmatig van je af, het hoort
b i j je werk en dat draag je op het einde van je dienst over aan collega's,
ook wanneer sterfprocessen van patiënten ten einde lopen. Dodelijke ziektes
in je eigen omgeving worden moeilijker verwerkt, dan die waar je f u n c t i o neel b i j betrokken bent. Wat je aan leed meemaakt ten gevolge van het sterven van iemand u i t eigen kring beïnvloedt je werken er mee.
Wanneer iemand in een (groot)

tehuis stervende i s , heb j e gewoon andere

dingen te doen, aan een goede begeleiding kom je niet toe, omdat andere
mensen gewoon heel erg veel zorg eisen. Een stervende vader of moeder kun
je best met hun volwassen kinderen alleen laten.
Wanneer het doodgaan lang duurt l i g t het aan de verhouding tussen de pat i ë n t en z i j n familie of men het kan opbrengen iedere nacht te komen. Zo
gauw de mensen echt doodgaan, zie je de mensen komen. Het begeleiden van
een stervende, die goede contacten heeft met z i j n familie vraagt weinig
tijd.
Zelf

sta je heel anders tegenover een f a m i l i e , die er zelf echt b i j wil

b l i j v e n , dan tegenover een, die zegt 'bel maar op als h i j dood i s ' .
Wanneer een patiënt stervende i s , vraagt de familie aan de zuster of z i j
met hen wil bidden.
Voor het verplegen van iemand, die niet meer kan praten heb je de familie
nodig om te weten hoe die stervende vroeger geweest i s ; na twee of drie
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maanden ken j e die mensen helemaal nog n i e t .
Je kunt weinig meer doen dan er z i j n ; j e kunt nog wel iets zeggen, maar je
k r i j g t toch geen antwoord; met je oogopslag kun j e nog wel een hele hoop;
j e kunt ze een hand geven, dat ze voelen, dat je er bent en hun over hun
hoofd s t r i j k e n . Verzorgen is alles doen voor een stervende ook ten aanzien
van hun eten en medicijnen.
Verzorgenden hebben rond het doodgaan met de familie te maken, daarna niet
meer. Pas wanneer de familie weer vertrokken is kun je weer vooruit. Je
hebt nog dertig mensen op de afdeling; afleggen wordt met zorg gedaan.
Hoe je met patiënten i n contact geweest bent gedurende hun verpleging l i g t
aan die mensen. Met de ene patiënt heb j e meer binding dan met een andere.
Het sterven van mensen met wie je weinig binding hebt, trek je je niet zo
erg aan. Zo'n overlijden vind j e , e i g e n l i j k

niet gewoon, maar toch heel

anders dan van iemand, die je a l t i j d hebt verzorgd.
Hoe jong je ook bent, in verpleeghuizen word je keihard met de dood geconfronteerd, wanneer je er werkt; met welke gevoelens een leerlingverpleegster toch (ondanks goede raad van collega's)

met het overlijden van een

patiënt bezig i s , weet je niet.
Iemand persoonlijk begeleiden, wanneer j e veel beroepservaring hebt, kost
heel veel inspanning, j u i s t omdat je een heel stuk ervaring hebt. Zoveel
uren per dag word je geconfronteerd met nonverbale contacten zonder te vragen: 'Wat i s er?' In de t i j d van zo'n intensieve begeleiding en verzorging
ben je helemaal niet echt v r i j : j e staat er mee op en je gaat er mee naar
bed: het kost je een stukje van j e z e l f , het kost je wel zo'n heel jaar, dag
en nacht met je v r i j e dagen, maar het r i j p t je en v e r r i j k t j e . Mensen die
een lange s t r i j d voeren alvorens te sterven, b l i j v e n je erg goed M j . Ieder
overlijden heel intensief meebeleven, overleef je n i e t : j e beleeft het op
een andere manier intensief, want anders zou je het niet kunnen.
Als je de dingen z i e t van overleden mensen, denk j e : 'Ach j a , die en d i e ' .
Tevoren probeer je over het doodgaan goede contacten te krijgen met een bewoner van het huis.
Pijn wordt door artsen (zo) zoveel mogelijk opgeheven. Een kamertje, dat
wordt vrijgehouden om er rustig te kunnen sterven, is na enige t i j a ook
echt het dodenkamertje. Het lot van oude mensen wordt beslist door de arts
of de familie of door beiden. De plaats waar Iemand v e r b l i j f t , wanneer h i j
s t e r f t , hangt af van z i j n medische toestand. B i j het doodgaan van een zieke
1n een ziekenhuis speelt de arts een belangrijke r o l . In een ziekenhuis
vragen om thuis te (mogen) sterven doet een patiënt wanneer de s i t u a t i e er
daar naar i s , anders zal h i j er niet om vragen.
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Om in een ziekenhuis een ideale gelegenheid te scheppen om te sterven i s
een professionele aangelegenheid.
In ziekenhuizen hebben pastores met individuele mensen, los van hun normale
leefwereld,

contact.

Zij

kunnen de toestand waarin iemand verkeert

niet

veranderen.
Een besluit over passieve euthanasie heeft a l t i j d veel voor en veel tegen.
De groep van eenzamen en ouderen zal steeds groter worden, en over 25 jaar
zullen er meer aankomen met de vraag om een s p u i t j e .
Doen_en laten_omschri¿vend
Bij een stervende vader of moeder hoef je niet de hele t i j d b i j te b l i j v e n ,
ook niet wanneer ze bang z i j n . Je kunt weleens even b i j zo iemand binnen
wippen. Met de familie die er b i j z i t maak je dan een praatje.
Als het zover i s kun je niet a l l e familieleden gaan bellen om te waarschuwen. Iemand die op vakantie is waarschuwen, moet je zonder meer laten t e rugkomen, want anders heb je toch geen vakantie meer.
Bij een patiënt die goede contacten met z i j n familie heeft hoef je maar zo
nu en dan eens te gaan k i j k e n .
Op hun kamers en in hun bed spreek je die patiënten gewoon aan.
Als familieleden b i j een sterfbed onderling ruzie maken moet je maken dat
j e daar niet tussen komt te staan.
Bij stervende dubbel-gehandicapte bejaarden moet je vaak e r b i j gaan z i t t e n ,
wanneer ze niet meer praten.
Wanneer stervenden om een spuitje vragen doe je dat niet.
Naar het mortuarium moet iemand mee om de weg te wijzen.
Met collega's praat je over het overlijden van iemand.
Wanneer je als verzorgende zelf z i t met het overlijden van iemand, beweren
ze wel dat je dat wel mag laten b l i j k e n , maar je kunt dat niet doen.
Goede contacten krijgen moet je b i j de een anders doen dan b i j de ander.
Voor stervende mensen moet het in een ziekenhuis zo georganiseerd worden,
dat aan al hun behoeften aan contact met familie kan worden voldaan.
B i j het begeleiden van iemand laat je je leiden door wat iemand aan kan en
nodig heeft, eventueel zonder rekening te houden met de familie.
Euthanasie kan nooit overwogen worden vanwege de familie.

'Nou stoppen we

met de medicijnen' komt niet ter sprake, omdat het doodgaan van iemand goed
uitkomt voor de planning in het werk.
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Wat niet vanzelfsprekend is
Het is niet vanzelfsprekend voor huisartsen erg emotioneel bij sterfgevallen van patiënten betrokken te z i j n .

Het is niet vanzelfsprekend om als

huisarts bij iemand in het ziekenhuis op visite, het andere bezoek weg te
sturen. Op de cardinale vraag: 'hoe lang duurt het nog'? is het antwoord
niet vanzelfsprekend.
Als je echt meer voor iemand hebt kunnen betekenen is het afscheid nemen
niet vanzelfsprekend.
Iemand in je huis houden dan wel doorsturen naar een verpleeghuis of terug
naar een ziekenhuis (om er te sterven), dat uit te maken is een niet vanzelfsprekende aangelegenheid. Hetzelfde is zo voor beslissingen, die genomen worden ten aanzien van de behuizing van dementerende mensen.
Praten met iemand, die weet dat h i j gaat sterven naar die er niet over
spreekt, is niet vanzelfsprekend. Praten met iemand die opeens tegen je
zegt, dat ze doodgaat is niet vanzelfsprekend.
Het is niet vanzelfsprekend wat je moet doen wanneer iemand, als je

's

nachts aan zijn bed staat, je vraagt naar iets om dood te gaan. Of je mensen moet verschonen of wassen e.d. wanneer ze liggen te sterven zijn geen
vanzelfsprekende beslissingen voor verzorgenden; evenmin of je wel dan niet
nog een half uurtje moet rekken. Bovendien is het omgaan met mensen, die
zelf niet meer kunnen aangeven dat ze pijn hebben niet vanzelfsprekend.
Het is niet vanzelfsprekend om stervende mensen te wassen en te keren en
het is het ook niet om afwezig te zijn op het moment dat iemand sterft.
Het Is niet vanzelfsprekend zomaar (= zonder de familie te kennen) bij een
stervende neergezet te worden. Het is niet vanzelfsprekend te oordelen over
een familie die iemand alleen laat sterven.
Mensen, die bewust dood willen zijn zijn niet vanzelfsprekend.
Het 1s niet vanzelfsprekend om, wanneer één van een paar dodelijk ziek is
open tegenover elkaar te z i j n .
Thuis sterven van alleenstaande mensen is niet vanzelfsprekend.
Het Is niet vanzelfsprekend algemene regels en patronen te ontdekken In hoe
mensen doodgaan en dat verwerken.
Het Is helemaal niet vanzelfsprekend, wat je moet doen en wat je plicht is
wanneer je gevraagd wordt mee te werken aan het verzwijgen van het naderende sterven van iemand.
Het is voor de direct betrokkenen geen vanzelfsprekende situatie aanwezig
te zijn bij het einde van een langdurig stervensproces.
Benauwdheid bestrijden is geen vanzelfsprekende gegeven wanneer iemand l i g t
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te sterven.
Het is voor nabestaande niet vanzelfsprekend om de kamer en de kasten van
de overledene leeg te maken.
Het is voor verplegenden, n i e t vanzelfsprekend om iemand, die buiten kennis
is te verzorgen.
Het is voor verplegenden niet vanzelfsprekend om iemand die zich niet meer
kan uiten en die je net meer kan verstaan, te verzorgen.
Het is niet vanzelfsprekend iemand die het benauwd heeft t e r w i j l h i j stervende i s , te behandelen, omdat het daarna erger terugkomt.
Het is niet vanzelfsprekend om iemand te spreken van wie je weet dat h i j
doodgaat, t e r w i j l h i j zelf het ontkent.
Het is niet vanzelfsprekend om te beslissen of iemand nog een kans moet
krijgen om door een zware griep heen te komen.
Doodgaan: over de stervende z e l f
1. algemeen
£ituatje_oms£hrijvend
Ieder mens gaat anders dood, reageert er anders op, aanvaardt en verwerkt
het anders, al naar gelang z i j n persoon. Iemand, die een h a r t i n f a r c t heeft
gehad is bang om plotseling dood te gaan en mensen die zeggen dat ze dood
w i l l e n z i j n doodsbang. Ontzettend veel mensen w i l l e n thuis sterven, d.w.z.
in hun eigen bed, in hun eigen kamer in hun eigen huis en: op hun eigen
tijd.
Mensen willen thuis sterven en het gebeurt meestal elders. Voor alleenstaande mensen is thuis sterven praktisch onmogelijk. Mensen, die doodgaan
willen er over praten. Wat j e , wanneer je s t e r f t , aan betrokkenheid voelt,
hangt af van de r e l a t i e s , die je hebt en of je (over j e doodgaan) kunt praten, Wanneer je doodgaat heb je het meeste aan iemand, die je heel na i s .
Oude mensen hebben voor zichzelf het gevoel van: voor mij loopt het af,
want mijn t i j d

is om; dat is zo voor oude mensen. Leeftijdgenoten,

die

sterven vinden z i j niet stokoud. In bejaardenhuizen praten mensen gemakkel i j k over doodgaan. Hun eigen doodgaan aanvaarden doen er maar weinig helemaal. Mensen (tegenkomen), die dat doen, vallen op. Doorleven i s voor oude
mensen gewoon, zolang als alles goed gaat.
Als bedienen ter sprake komt denken katholieken:

'Oh, je hebt me opgege-

ven'. Bedienen doe je niet als er niets aan de hand i s .
Je noet als begeleider de overgang van genezen naar sterven in een dodelijk
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ziekteproces aangeven aan de stervende.
Als behandelend geneesheer een patiënt met een kwaadaardige kwaal vertellen
dat je de hoop op genezing hebt opgegeven, opent de weg naar een echt gesprek over doodgaan. Na zo'n gesprek sterven de patiënten op een ontzettend
ontspannen manier. Of je er nu wel wat aan doet of n i e t , aan ieder doodgaan
komt een einde.
Doodzieke mensen met een kwaadaardige kwaal z i j n het meest bang voor de geweldige pijnen en de geweldige aftakeling, die hen te wachten staan. Z i j
beleven drama's wanneer er iemand u i t hun kring van intimi een dag of langer weggaat: z i j hebben alleen maar intieme contacten (en helemaal geen oppervlakkige), daar hebben ze alleen nog maar t i j d voor. Als er niemand b i j
Is gaan ze a l l e brieven die ze willen verbranden, weer opnieuw lezen. Ze
vinden het belangrijk nog eenmaal in hun leven iemand te zien of op te bellen. Ze praten over de voor- en nadelen van cytostatica en wanneer ze ziek
liggen in een hoge f l a t zien ze alleen maar lucht en wolken.
Mensen die zo ziek z i j n zullen steeds weer stapjes terug aanvaarden en gelatenheid

laten zien in de manier waarop ze alles aanvaarden.

Pas als ze echt doodgaan zeggen ze: 'Het hoeft niet meer'. Je b i j je doodgaan neergelegd hebben wil zeggen dat je sterven vanzelfsprekend voor j e
i s : het gaat dan nog om de p i j n b e s t r i j d i n g . Zulke mensen vragen alleen nog:
'Hoe lang duurt het nog?' Mensen, die stervende z i j n ondergaan de pijnbes t r i j d i n g . Een patiënt die zelf b i j de opstelling van het behandel ingsschema voor de p i j n b e s t r i j d i n g

betrokken is

vormt een uitzondering op de

regel.
2. Niet thuis
Si tuaUe_omschr ijvend
Mensen die zelf over hun doodgaan praten, spreken er ook over met hun famil i e . Stervende mensen zeggen iets om afscheid te nemen. In een ziekenhuis
is de stervensbegeleiding niet goed. Een ernstig ziek mens l e i d t

(lijdt)

daar z i j n eigen leven los van z i j n f a m i l i e . De aanvaarding door een stervende is maatgevend voor die van z i j n ( f a m l l i e ) k r i n g . Het moment van doodgaan staat los van het t i j d s t i p dat de stervende wenst en ook los van de
uren waarop de mensen normaal gaan eten of gaan slapen. Willen sterven t e midden van de patiënten i s prima. Stervende mensen blijven tot het laatste
toe alles horen.
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Wat niet vanzelfsprekend is
Het is niet vanzelfsprekend dat een stervende met je kan praten en om te
weten wat er dan in hem omgaat.
Het is helemaal niet vanzelfsprekend om te antwoorden als patiënten zeggen:
'ik ga nou dood' of 'geef maar een spuitje, dan ben ik er geweest' en
'denkt u dat er wat is?'
Het is geen vanzelfsprekende situatie waarin je terecht komt, wanneer een
stervende zelf niet toegeeft doodziek te zijn.
Het is helemaal niet vanzelfsprekend de verzorging door te zetten, wanneer
één van een paar een dodelijke kwaal voor de ander verborgen wilhouden en
evenmin is dat zo met ernstige zieken, die met jou niet over hun naderende
dood spreken.
Sterven is voor iemand met een levenshouding, die vooral door activisme
wordt gekenmerkt niet vanzelfsprekend.
Het is niet vanzelfsprekend dat een stervende onverwacht bezoek op prijs
stelt.
Het is voor een stervende

niet vanzelfsprekend

eigen collega's z i j n contact met je

te zien dat iemand van je

afbreekt.

Over de familie tijdens het sterven
1. Al gemeen
Si tu atj_e_oms сh r i jvend
Iets (een sterfgeval) wat plotseling gebeurt, is ontzaglijk emotioneel.
Als iemand s t e r f t is het a l t i j d weer iemand anders en je hebt j u i s t te ma
ken met de mensen er omheen en hoe die er mee omgaan. Als je het sterven
van iemand zo allemaal

helemaal meemaakt, dan verwerk je het veel beter.

Wanneer je als pastor of begrafenisondernemer je eigen vader of moeder moet
begraven zal dat ook wel p i j n doen.
Wanneer j e , als getrouwd s t e l , niet beiden b i j het sterven van iemand bent
betrokken, lopen je belevingen niet parallel aan die van j e partner en de
andere leden van het gezin. Men merkt dat je weg bent, maar men maakt geen
deel u i t van de groep om degene, die s t e r f t en dat kan ook niet. Het loopt
alleen via jou.
Naar het sterven op zich l e e f t je toch eigenlijk zonder meer toe. Het doet
je even p i j n omdat het je vader is en het is erg om je vader te missen.
Oude mensen, hebben wanneer ze gaan sterven hulp nodig. Thuis sterven is
niet ideaal wanneer de familie het niet wil en de stervende wel.
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Doen en 2. а .І е £ omschrijvend
De directe naasten van een patiënt worden door huisartsen b i j de besprekingen betrokken.
Naar het sterven op zich leef je toe, maar op een gegeven moment moet je
van iemand afscheid nemen, van de een iets vóór de ander. Je man, die stervende i s ,

bezoek je

iedere dag ook al zegt h i j

al die t i j d geen enkel

woord. Voor katholieke familieleden is het vanzelfsprekend dat er b i j het
sterven van iemand een priester komt, dat er bediend wordt. Als ouders hoop
j e , wanneer j e je kinderen er om vraagt j e b i j je sterven b i j te staan, dat
ze dat zullen doen. Je ouders moet je helpen b i j het doodgaan en wanneer je
zelf s t e r f t zet Je voordien geen punt achter je r e l a t i e met hen; met name
met ouders doe je dat n i e t , omdat het je ouders z i j n .
Het is vanzelfsprekend om afscheid te nemen van je gestorven echtgenoot
( u i t welke cultuur je ook komt). De spullen zet je op de langst levende.
2. Niet thuis
Sltuatje-omschri jvend
Kritieke situaties maak j e allemaal mee. Wanneer je veel op bezoek komt heb
j e ook meer kans om een dokter te ontmoeten. Wanneer er iets gebeurt kun j e
g e l i j k bundelen, j e staat er niet alleen voor, omdat je het op zo'n moment
toch niet alleen af kunt. Dit z i j n toch de echte dingen waar je iemand b i j
nodig hebt.
Mensen, die sterven nemen persoonlijk afscheid van de familieleden, deze
worden daarom ook door de verpleging gewaarschuwd. Het weerzien en afscheid
dient zonder wanklank te verlopen. Familieleden vragen assistentie aan de
verpleging gedurende het sterven van iemand (om te bidden).
Hoe de familie zich met een stervende bezig houdt, b l i j k t u i t het contact
dat er door de familie met iemand wordt onderhouden.
Slangetjes i n de mond van een stervende patiënt bemoeilijken het praten met
de familie en ook de medicijnen doen dat.
Wat de familie hoort over de toestand van iemand, die l i g t dood te gaan van
de verplegenden, moeten deze laatsten ook maar gissen: bijvoorbeeld dat
stervenden in hun onderbewustzijn alles nog b l i j v e n horen tot het laatste
toe. Op het moment van doodgaan weet zo'n zuster net zoveel als iemand anders. Z i j weet dat het ieder ogenblik kan, maar toch niet op een uur of een
half uur of t i e n minuten nauwkeurig.
De familie waardeert het ontzettend, wanneer je een oud en afgetakeld mens,
dat helemaal is opgegeven, in huis houdt.
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Doen en laten omschrijvend
Bij het uitzoeken van mensen om te waken l e t je op wie je nodig hebt en wie
j e b i j elkaar zet om b i j zo'n man (de vader) te waken, ook al i s er wel
iemand van het ziekenhuis in de buurt.
N1et een arts b e s l i s t of je (als f a m i l i e l i d )

b i j het sterven van iemand

b l i j f t , dat beslis je z e l f . Wanneer iemand u i t een verpleeghuis eenmaal in
een ziekenhuis H g t gaat eigenlijk de familie beslissen wat er waar moet
gaan gebeuren.
Wat m e t vanzelfsprekend 1s
Het is niet vanzelfsprekend dat familieleden ruzie maken b i j een stervende
en ook niet of de verpleging dan iets moet doen noch wat er dan gedaan moet
worden.
Het is niet vanzelfsprekend voor verplegenden, wat familieleden allemaal
doen en laten voor ( b i j ) een stervende.
Het is niet vanzelfsprekend, of een stervende z i j n familie nog wil zien
voor de mensen, die hem verzorgen.
Het is niet vanzelfsprekend voor de familieleden van iemand die in een verpleeghuis l i g t te sterven, dat de verzorgsters niet a l t i j d t i j d hebben om
er b i j te gaan z i t t e n .
Het is niet vanzelfsprekend voor een vrouw om te beslissen over de amputat i e van een been van haar man, wanneer die m e t (meer) b i j kennis i s .
De nabestaanden en/of medepatiënten/medebewoners
1. Al gemeen
Sltuatjejjmschrijvend
De weerslag van de beslissingen, die tijdens het sterfproces door de direct
betrokkenen worden genomen zal door de nabestaanden verwerkt moeten worden.
Wat deze te verwerken krijgen hangt samen met de verhouding, die er tussen
hen en de overledene

1s geweest. Het thuis meemaken van een langdurig

sterfproces is voor ledereen een Ingrijpende ervaring, maar speciaal voor
hen die er direct b i j betrokken z i j n en die het sterven nadien moeten verwerken. Je hebt dan al een aantal intense ervaringen, die je kunt uitwisselen.
Het doodgaan accepteer je de ene keer beter als de andere en het l i g t er
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ook aan wie het i s , hoe je e r b i j betrokken bent en of iemand lang ziek is
en oud. Het is heel anders als iemand onverwachts s t e r f t en dat je dan
ineens voor hele andere dingen staat; dat j e 's avonds alleen z i t is heel
anders, dan dat er nog allemaal kinderen thuis z i j n .
Geen bezoek meer ontvangen van opa en niet meer praten in de t u i n z i j n a l lemaal dingen, die je toch moet aanvaarden.
Het geëmotioneerd raken door het terugzien van dingen, die je direct aan
het sterven doen terugdenken is afhankelijk van hoe vaak je d i t soort dingen z i e t .
Kinderen verwerken de dood van een broertje of zusje binnen de samenhang
van het gezin.
Mensen die Iemand moeten afleggen, kunnen er niets aan doen als het haar
n i e t goed gekamd i s . Ze weten niet hoe het vroeger gezeten heeft. Dat is
logisch.
Na het sterven moeten er beslissingen genomen worden met het oog op de begrafenis. Huisartspatiënten verwachten niet van Je dat je op de begrafenis
komt. Internisten en specialisten

z i j n geen huisartsen, want die hebben

een eenmalig contact en daarna hebben ze geen bemoeienis meer met het gezin.
Met mensen, die nooit thuis z i j n , kun je geen gesprek voeren om het overl i j d e n te verwerken.
Doen_e£ ^aten omschri^jvend
Je mag wel aan de dood van j e vader denken, maar je moet ook het beeld voor
ogen houden, dat het voor vader zo beter was om dood te gaan, dan dat h i j
nog verder had geleefd.
Op de verjaardag van de overledene en de feestdagen ben je er weer veel mee
bezig.
Wij (hulsartsen) gaan eigenlijk nooit naar de begrafenis. Je komt toch weer
terug in dat gezin en zo kun je meer opvangen. Je doet niet iedereen een
plezier met een huisbezoek na een overlijden. Bij grote families hoef je
(na een overlijden) niet vaak te komen.
Als je dit (familiegeschiedenissen over doodgaan) zo hoort zeg je: 'Het
went toch nooit'.
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2. Niet thuis
^itu£t2e_omschrijv£nd
Als je i n een verpleeghuiskamer l i g t en die valt weg, en die, dan wordt het
al een beetje van: 'nu ben ik ook een keer aan de beurt'.
Voor bewoners van verpleeghuizen is het doodgaan van huis- en/of kamergenoten een gewoon gebeuren.
Ook wat hun gelovig reageren op een sterfgeval aangaat verschillen nabestaanden onderling. Wat mensen geloven u i t zich in wat ze doen.
Doen en laten omschrijvend_
Soms reageren medebewoners met veel verdriet om hun onmacht, soms met morbide grappen en met j a l o u z i e .
Wat £i£t_v£nzelf£prekend_i£
Het i s absoluut niet vanzelfsprekend iemand ineens te moeten missen en daar
ineens alleen te staan.
Het is niet vanzelfsprekend verder te leven als nabestaande.
Het is niet vanzelfsprekend dat een dochter of een zoon aan een kwaadaardige ziekte is overleden, wanneer ze tenslotte rustig en zonder p i j n doodgaan.

Euthanasie en/of zelfmoord
1. Algemeen
Si tuatj[e_omschri jvend
Passieve euthanasie doe je vaak. Je b e s t r i j d t ermee waar men bang voor is
en waarvoor men terugschrikt: p i j n in de laatste fase.
Echt voor je eigen doodgaan staan is een hele andere s i t u a t i e , dan die
waarin je een levenstestament maakt.
De patiënten hebben die hulp van een dokter nodig.
Zonder doktershulp is het iets anders, namelijk moord en daar schrikken ze
voor terug.
Iemand met i n - en toestemming van de familie een dodelijke spuit geven
l e i d t t o t grote moeilijkheden, wanneer de familie nadien zegt: 'de dokter
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is een moordenaar'.
Zelfmoorden vinden plaats in hele bepaalde emotionele toestanden. Euthanasie i s een gewoon onderwerp van gesprek maar geen regel in de p r a k t i j k .
In een bejaardenhuis maken verschillen in levensbeschouwing het euthanasievraagstuk
zijn,

nog ingewikkelder.

In zo'n huis al de mensen, die er aan toe

een spuitje geven zou een gekke sfeer geven. De vraag of aan een

zwaar zieke patiënt nog medicijnen gegeven moeten worden is onbeantwoordbaar, wanneer daar op democratische wijze over moet worden beslist.
Doen_e£ Jaten omschn jve£d_
Mensen dood maken mag je niet doen. Over euthanasie moet je niet l i c h t denken.
Je verzacht de p i j n in de laatste fase. Je geeft een morfinespuit, t e r w i j l
j e weet, dat het hart zo geremd wordt, dat het overlijden zeer waarschijnl i j k wordt.
Je moet als arts zelf de beslissing nemen of je het wel of niet doet.
Zich zelf vermoorden w i l l e n ze niet. J i j mag dat wel.
Mensen kunnen er zo slecht aan toe z i j n , dat ze om hun dood vragen.
Wanneer de patiënt z e l f

dood w i l , werk j e alleen maar mee aan actieve

euthanasie.
Wat ni£t_vanzelf£prekend_1¿
Het is niet vanzelfsprekend dat een patiënt de dokter om een spuitje vraagt
om van z i j n l i j d e n te worden verlost, want als arts mag je het niet doen.
Het is niet vanzelfsprekend dat iemand, van wie j e zeker meent, dat het nog
wel een paar weken kan duren, erom (om een spuitje om te sterven) vraagt.
Het is niet vanzelfsprekend om j e z e l f een dodelijke i n j e c t i e te geven, ook
niet als je daartoe zelf nog wel in staat bent.
Het is niet vanzelfsprekend, dat iemand het recht heeft om zo een einde aan
z i j n leven te maken.
Een zelfmoord is iets aparts, en ook datgene wat je er mee moet doen ten
opzichte van de nabestaanden.
Het is niet vanzelfsprekend dat ik van die man een einde aan het leven
maak, dat ik dat in de hand neem.
Gewoon tegen p i j n z i j n is niet vanzelfsprekend, wanneer p i j n b i j het leven
hoort, maar ook dat i s niet vanzelfsprekend.
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Persoonlijke reacties op het doodgaan
Situ¿t1e_oinschr1jvend
De confrontatie met het doodgaan en de manier waarop dat gebeurt en wordt
meegemaakt door families, zet je toch wel aan het denken.
Het doodgaan van een concreet mens houd je niet alleen professioneel bezig.
Er is niets ergers dan afhankelijk worden van een ander.
Doordat je kunt sterven met al die medicijnen kun je gewoon wegglijden,
wanneer je s t e r f t .

Doodgaan is Inderdaad wel iets waar je zelf

eigenlijk

niet b i j kan.
Hoe j e z u l t sterven (waardig bijvoorbeeld) dat weet je van tevoren niet en
mensen, die zo z i j n gestorven, hebben dat tijdens hun leven ook niet tevoren geweten. Aanvaarden van het doodgaan vind je op a l l e l e e f t i j d e n .
Er z i j n veel mooie wijsheden te verkondigen over je eigen doodgaan en dat
van je partner.
Zelfmoorden roepen heel sterk (eigen) schuldgevoelens op. Deze z i j n er ook
wanneer er met een patiënt iets mis b l i j k t te z i j n . Maar, j e kunt je (dan)
afvragen of het niet al eerder te laat geweest zou z i j n .
Doen en laten omschrij«nd_
Je eigen doodgaan dring j e gemakkelijk weg. Als je veel en hard werkt, hoef
je er niet aan te denken.
Van het doodgaan van een concreet mens denk j e : 'gelukkig ben ik het n i e t '
en 'wanneer wel? 1 . Zelf het doodgaan van een patiënt met moeite verwerken
zegt Iets over hoe je zelf met de dood bezig bent.
Je denkt wel eens aan de eigen dood . . . hoe j e dat het l i e f s t zou w i l l e n en
over je eigen kinderen.
Hoe je zou reageren als je te horen k r i j g t , dat je een kwaadaardige ziekte
hebt, i s onvoorspelbaar.
Je moet j e z e l f nú niet proberen voor te stellen hoe j e dan z u l t z i j n ; daar
kun je j e niets van voorstellen.
Wat £iet_vanze2fsprekend_i£
Het is niet vanzelfsprekend hoe j e zelf je eigen doodgaan of dat van de
kinderen z u l t gaan opvangen. Ook als je ernstig ziek bent of stervende accepteer j e niet vanzelfsprekend dat je afhankelijk bent van andere mensen.
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Het is niet vanzelfsprekend wat j e op het moment van je sterven ten toon
z u l t spreiden.

Doodgaan als voorwerp van begeleiding
Sïtuatie_omschrijvemJ
Ieder sterven is anders en mensen ontglippen je door een plotselinge dood
en door medicijnen.
Voor stervensbegeleiding z i j n geen r i c h t l i j n e n . Dat b l i j f t iedere keer een
mysterie; daar is niemand voor opgeleid. Voor de r e l a t i e die je opbouwt
( b i j een stervensbegeleiding) past de l i t e r a t u u r over het sterven niet en
die r e l a t i e is telkens weer uniek. B i j ieder sterven ben je weer opnieuw
betrokken.
Je l e e r t nooit met een stervende, die niets meer kan zeggen, omgaan. (Kan
ook betekenen: j e hebt er nooit les in gehad.)
B i j ieder stervensbegeleidingsproces is 'ergens' een dirigent nodig. In een
ziekenhuis is het een a r t s .
Doen_en 2 а І е Д omschrijve£d_
Je kunt onder stervensbegeleiding alles verstaan. Over wat je er vanuit de
praktijk over denkt, is niets zinnigs te zeggen.
Je kunt in stervensbegeleiding niet worden opgeleid. Wat je aan het s t e r f bed van iemand doet kun je van tevoren niet zeggen.
Als betrokkenheid b i j het sterven niet kan of als dat niet het geval is kun
j e niets en heb j e er ook geen greep op.
In een ziekenhuis is het een a r t s , die dat beslissende woord b i j de begeleiding van een stervende moet zeggen. Hij neemt daardoor een beslissende
plaats i n . Je kunt geen cursus geven over stervensbegeleiding en ook niet
over euthanasie, daar kun j e ook geen cursus over geven.
Doodgaan en de godsdienstige aspecten
SituatjejDmschrijvend
Van de twee t o t driehonderd gevallen, die j e per jaar meemaakt, ben je er
b i j v i j f t o t t i e n emotioneel heel erg betrokken. De rest doe j e goed, maar
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veel functioneler: dat ben je zo weer kwijt (ziekenhuispastores).
Bij mensen die pastores ontmoeten speelt de cultuur van het christen zijn
een grote rol.
Relaties met mensen, die je al twee of drie jaar kent zijn makkelijker dan
die welke je als vreemde ziekenpastor aangaat.
In het stervensgebeuren waaraan pastores deelhebben is er een christelijke
dimensie en dat betekent dat er heel sterk geloof is. Het toedienen van het
Oliesel is geen magie.
Stervensbegeleiding speelt zich af binnen een gemeenschap.
Na het overlijden kan niet iedereen een persoonlijk gebed, dat past bij de
overledene, klaar krijgen.
Ооеп_ед 2.аІеІ! omschrijvend_
Vanuit de praktijk met stervensbegeleiding kun je eigenlijk niets zinnigs
zeggen over iemands gelovige instelling. Ieder is heel anders.
Je probeert mensen bij te staan, meer kun je ook niet, wij (pastores) niet,
en niet alleen wij niet.
Als basispastor in het ziekenhuis je eigen parochianen, die er patiënt zijn
bijhouden, is niet te doen.
In het ziekenhuis maak je als pastor gebruik van situaties, waarin mensen
verkeren, zonder er misbruik van te maken.
Katholieke mensen worden bediend. Gelovige mensen handelen gelovig.
Je moet de wil van een stervende (ik wil niet bediend worden, de familie
wil, dat het wel gebeurt) zonder meer eerbiedigen.
Bij een stervende in een ziekenhuis doe je als pastor iets voor iemand,
wanneer je hem langer kent. Als dat niet het geval is, zet je iets voort,
dat anders is: je gaat ook symbolisch verder, met een symbool dat werkelijkheid is, een sacramenteel symbool. Bij het bedienen trek je omstaanders
erbij. Je stelt, als pastor, een handeling in naam van de stervende en in
naam van de mensen er omheen.
Stervensbegeleiding vindt plaats binnen een gemeenschap; dit gemeenschappelijke moet

niet worden geforceerd. Bij een bediening mag de verkondigende

functie van de pastor nooit worden opgedrongen. Kun je mensen bij zo'n
gelegenheid iets verhelderen over hun samenzijn, dan moet je dat aangrijpen, gewoon als een plicht van verkondiging.
Bij een dubbel gehandicapte bejaarde, die katholiek is, en die gaat sterven,
wordt een pastor geroepen. Een non zal een bediening nooit vergeten.
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Wat д і е \ _ апге Г5ргекегиі_1 s
Het is niet vanzelfsprekend wat j e tegen een ongelovige (c.q. humanist)
moet zeggen, wanneer h i j doodgaat.

Doodgaan: algemeen beschouwd
S1Uiat1e_omschri jven£
De l e e f t i j d i s een belangrijk gegeven b i j het doodgaan. Z i j bepaalt mede
hoe het sterfproces wordt verwerkt.

Voor de familie is het doodgaan van

iemand ook een confrontatie net zo goed als voor een patiënt. De doodsangst
is veranderd en mensen, die erg ziek z i j n krijgen medicijnen om rustig te
b l i j v e n . Dat doodgaan van een ander is angstig. Voor bewoners in een verpleeghuis is het n i e t leuk, dat er telkens medebewoners doodgaan. Dat je
alleen o v e r b l i j f t , omdat iedereen om j e heen doodgaat op een bepaalde leeft i j d , k r i j g j e toch.
De contacten onderling maken u i t , hoe het overlijden van iemand u i t huis
door de medebewoners wordt opgevat.
Het sterven in een ziekenhuis is naar.
Doen_e£ 2 а 1 е І ! £msc,hrijWend_
Mensen, die bewust dood w i l l e n z i j n eenzaam.
In d i t land gaat men heel netjes om met de dood en doodgaan. Behalve door
netheid wordt wat j e doet rond een sterven, ook door gevoel ingegeven.
Het is niet vanzelfsprekend, dat j e j e achteruitgaan in mogelijkheden kunt
accepteren, wanneer je j e doodgaan z i e t als een toegroeien naar de dood.
Vat ^l£t_v£nze2.f.LPrekend_1¿
Het is niet vanzelfsprekend om een stervende, die het niet weten w i l , en
z i j n f a m i l i e , die zich geen raad weet, b i j te staan.
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Door ziekte verwacht versus onverwacht doodgaan
Si tuat2e_oms£hrijv! n d
Patiënten b i j wie je het stervensproces over een langere termijn z i e t aankomen, behoren t o t een andere categorie, dan die welke het doodgaan acuut
of r e l a t i e f onverwachts overvalt.
Na een h a r t i n f a r c t koesteren mensen een vaak even terechte alsook onterechte vrees. Iemand, die na een i n f a r c t , weer wat gaat revalideren zonder dat
dit

nu v o o r t r e f f e l i j k

verloopt,

l e e f t voortdurend met de gedachte:

'nou

komt het weer'.
De plotselinge dood van iemand door een ongeluk is niet op een positieve
manier te begrijpen.

Aankondiging van kwaadaardige ziekte aan patiënt
£оеп_ед .]_ate£ omschH j^end_
Je kunt als (huis)arts nooit zeggen: 'ik vertel iedere patiënt wat h i j mankeert'.

Wanneer het slechter wordt, moet je toch gaan praten, maar daar

moet je niet te vroeg mee beginnen.
Je kunt niet voorspellen (als huisarts) hoe je patiënten zullen reageren op
de mededeling dat er een kwaadaardige ziekte b i j hen is geconstateerd en
dat ze nog maar een korte t i j d te leven hebben.
Over het doodgaan van iemand moet gepraat worden en ook over het overleden
z i j n van iemand.

Begrafenis
Si^uat2e_omschrijvend
De begrafenis is nog iets dat ook wel p i j n doet aan een mens.
Afscheid nemen b i j iemand doet je a l t i j d wel wat al heb je hem maar oppervlakkig gekend.
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Doen_e£ 2 a t e l Î onisc^rij^e£d_
Het afleggen van een overledene is toch wel het laatste wat je (als verzorgenden) voor mensen kunt doen.
Je bent er dichter b i j

betrokken wanneer je de begrafenis meemaakt, dan

wanneer j e thuis b l i j f t .

Samenwerking
Si tuatTe_oms£hrijveηd
Het kiezen voor een stervende van iemand om hem te begeleiden is heel be
langrijk.
£оеп_ед 2 а І е Д £ m ichrijvend_
Als je de hoofdzuster kent, die je oproept, omdat de s i t u a t i e k r i t i e k

is

geworden, weet zo'n zuster, dat je op dat moment niet alles weet.
Over stervensbegeleiding hebben psychologen ook iets

zinnigs te zeggen:

iedereen zou dat i n principe kunnen.
Wat n i e t vanzelfsprekend is
Het is niet vanzelfsprekend om een onherstelbare fout in de communicatie
(over het wel (of niet) fataal z i j n van een kwaal voor een patiënt) tussen
huisarts en ziekenhuis op te lossen.
Het is niet vanzelfsprekend dat een patiënt in een (groot) ziekenhuis door
één en dezelfde persoon wordt behandeld.

Ofschoon er i n de gesprekken, zoals u i t de weergaven ervan b l i j k t , wel over
nog andere aspecten van het doodgaan, doodmaken en doodzijn wordt gesproken
z i j n slechts de hierboven beschreven betekenissen vanzelfsprekend aan de
orde geweest. Via deze opvattingen hebben de deelnemers hun ervaringen met
doodgaan probleemloos met elkaar kunnen bespreken. Alle andere uitspraken
en meningen z i j n in de loop van de gesprekken van kanttekeningen voorzien,
gerelativeerd en van hun vanzelfsprekend karakter, zoals dat eerder is beschreven, ontdaan.
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Par. 3. Over wát vanzelfsprekend is omtrent doodgaan: met een samenvatting
op zoek naar samenhang
In deze paragraaf wordt nader Ingegaan op de inhoud van wat vanzelfsprekend
is omtrent doodgaan. Begonnen wordt door middel van een samenvatting duidelijker te maken dat de uitgesproken betekenissen als samenhangend opgevat
kunnen worden. Daarna wordt in een iets verder van de gevonden resultaten
afstaand commentaar deze samenhang verder uitgediept (par. 4 ) . Vervolgens
zal wat is gevonden worden vergeleken met de uitspraken, die voordien zijn
gedaan in het tweede hoofdstuk, toen het ging over wat vanzelfsprekend
theoretisch gezien zou moeten zijn. Tenslotte loont het de moeite om na te
gaan of er meer in het algemeen iets gezegd kan worden over de hier gehanteerde manier van doen, terwijl dit hoofdstuk wordt besloten met enige
concluderende opmerkingen.
In het eerste Onderwerp van gesprek' staan uitspraken bijeen van mensen
die ervaring hebben met doodgaan. U1t de resultaten van het eerste onderwerp van gesprek kan worden afgeleid dat (overlevende) omstaanders er vanzelfsprekend vanuit gaan, dat mensen, die liggen te sterven, daar ook mee
bezig zijn, dat er met doodzieke mensen contact gehouden moet worden en dat
over hun doodgaan wordt gesproken, wanneer dat mogelijk is. Wát hier mogelijk 1s heeft twee grenzen. Enerzijds gebeurt het, dat mensen, die weten
dat ze binnenkort zullen sterven over niets anders praten. Anderzijds komt
het voor dat er mensen zijn, die hun hele doodgaan lang geen woord meer
zeggen. In een van de gesprekken 1s sprake van Iemand, die dat veertien dagen consequent heeft volgehouden. Praten over doodgaan kan beginnen naar
aanleiding van de mededeling, of het bericht, dat de prognose hopeloos is,
van het stoppen van de behandeling of van het niet meer verder toedienen
van medicijnen. Ook opmerkingen van zieke mensen zelf bieden, ongezochte,
aanknopingspunten, zoals bijvoorbeeld: 'het gaat slecht, hè.' Anders Is dat
bij mensen, die wel weten dat ze doodgaan, maar er niet over willen praten.
Je weet niet, wat er in hen omgaat. Je kunt bij hen evenmin binnenkijken
als bij patiënten, die niet meer kunnen praten. In de gevallen, dat deze
patiënten zich nog met gebaren uiten (en je die niet begrijpt), kun je niet
altijd alles vragen. Bij stervende mensen, die zich helemaal niet meer
(kunnen) uiten, (bijvoorbeeld bij dubbel gehandicapte bejaarden) ga je erbij
zitten, dan voelen ze dat je er bent.
Voor mensen, die 1n beroepsverantwoordelijkheid omgaan met stervenden
speelt van het begin af aan het antwoord op de vraag, of de betrokkenen het

185

doodgaan met elkaar bespreken, een rol.(2) Behalve met de doodzieke patiënt
wordt er ook gepraat met de familie, als het gaat, van het begin af aan;
dat gebeurt niet alleen om aan de familie bijstand te verlenen, wanneer dat
nodig is, maar ook om Informatie te verstrekken en om die te ontvangen. Dit
laatste is het geval wanneer het bijvoorbeeld gaat om een patiënt die nog
maar kort aan de zorg van de verpleging is toevertrouwd en eigenlijk niemand in huis Iets afweet van het leven van de persoon over wie het gaat.
Kortom, zolang als het kan, blijft spreken voor een stervende mens vanzelfsprekend. Maar ook wanneer ze dat niet meer kunnen, blijven zij zich uiten
en wederom zolang als ze daartoe in staat zijn. Voor de verplegende en verzorgende mensen om hen heen is dit zich uiten inhoudelijk van betekenis:
stervende mensen nemen afscheid. Aan een eventuele onbereikbaarheid van
stervenden voor omstaanders wordt tenslotte een uiterste grens toegeschreven: horen doen stervende mensen tot het laatste toe alles.
Een speciale manier van praten vormt het omgaan met de vragen van stervende
mensen. Artsen en specialisten gaan zorgvuldig om met deze vragen, ook wanneer patiënten om een spuitje vragen. Het beantwoorden ervan is vanzelfsprekend zolang ze gaan over wat het leven aangaat; daarmee is ook ervaring
opgedaan. Vanzelfsprekend zijn echte stervensvragen niet te beantwoorden.
'Hoe lang duurt het nog?' is zo'n vraag. De ervaring heeft geleerd dat
daarop geen antwoord kan worden gegeven, evenmin als op die welke mensen
met kanker aan je stellen. Een patiënt, en zijn familie, confronteren met
snel naderend doodgaan is belastend; op grond van ervaring kunnen dergelijke gesprekken goed worden gevoerd. Het verplegen en verzorgen van afgeleefde en doodzieke mensen omvat meer dan alleen maar praten en het beantwoorden van vragen. Zulke mensen moeten met alles wat zij zelf niet meer
kunnen, geholpen worden en voor sommige betekent dit dat alles voor hen
moet worden gedaan. B1j zo'n totale verzorging spelen èn ervaring in het
omgaan met stervende (en oude) mensen, èn het unieke karakter van het beëindigen van juist dit leven, als facetten van een sterfsituatie tegelijkertijd een rol. Wat te doen gebruikelijk is en wat alleen hier en nu terzake, gaan niet altijd zonder problemen in elkaar over. Dat je wil helpen
Is één kant van de medaille, of dat in goede aarde valt de andere: stervende mensen werken niet perse mee zoals je zou verwachten. Zeker wanneer het
einde nadert is het niet duidelijk wat je wel moet doen en wat je moet laten. Pijn moet bestreden worden dat is vanzelfsprekend, maar het is niet
altijd even goed te doen. Daar komt dan nog bij dat hoe dichter het doodgaan nadert hoe minder gelegenheid er nog is om een gemaakte fout te herstellen.
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Doodgaan doet omstaanders machteloos z i j n .

Dit is het geval, wanneer er

niets meer gedaan kan worden. Dan haalt wat je ook doet, zelfs aardig z i j n ,
niets meer u i t . Machteloos z i j n de mensen rondom een stervende ook, omdat
het doodgaan van iemand vanzelfsprekend nooit gerekt moet worden: een bes l u i t over passieve euthanasie heeft a l t i j d veel voor en veel tegen. Pijn
biedt b i j iemand, die in z i j n eindfase l i g t een brug om te helpen b i j het
doodgaan.

Ongeacht de omstandigheden neemt ieder doodgaan een einde en

loopt u i t op dood z i j n en 'als j e dood bent, ben je toch dood': de enige
uitspraak die op grond van beroepservaring vanzelfsprekend over dood-zijn
wordt gezegd, wanneer over het werk wordt gesproken.
Wat t o t

nu toe als

vanzelfsprekend in de gesprekken is

aangewezen en

besproken, kan worden opgevat als te z i j n geformuleerd vanuit het standpunt
van de (over)levenden. Aan de orde kwamen: contact maken en houden met
stervenden, het beantwoorden van vragen of heel algemeen gezegd, over hoe
zij

geholpen, bijgestaan kunnen worden. Bezien vanuit de invalshoek

van

stervende mensen, l i g t het meer voor de hand te zoeken naar wát er vanzelfsprekend i s ten aanzien van doodgaan en doodzijn en eventueel doodmaken,
ofschoon met name d i t laatste ook voor overlevenden van belang kan b l i j v e n
z i j n voor hun verder leven. In de resultaten van regel 1 is het volgende
over doodgaan vanzelfsprekend.
Voor ieder die het t r e f t , is doodgaan anders. Het kan vóórkomen dat iemand
z i j n eigen doodgaan geheel ter zijde l a a t , het gewoon ontkent. Hoe men zich
d i t kan voorstellen is een probleem van de omstaander, niet van degene, die
z i j n doodgaan niet t o t zich toelaat: als het gebeurt is h i j er niet meer.
Stervende mensen kunnen zo wat geboden l i j k t in hun samenleving met voeten
treden, of,

naar Von Ferber heeft opgemerkt, zich u i t

de greep van de

gebruikelijke machtscircuits losmaken. Het anders z i j n van doodgaan is zo
anders, dat het telkens

samenvalt met het volstrekt eigene. (3) Doodgaan

dient danook vanzelfsprekend te gebeuren in de meest geëigende t i j d en op
de meest geëigende plaats,

die (in gegeven omstandigheden) mogelijk

is.

Patiënten ( i n ziekenhuizen) vragen vanzelfsprekend alleen maar om thuis te
mogen gaan sterven, wanneer de omstandigheden daar er naar z i j n . Al evenzeer is het vanzelfsprekend, dat oude mensen, ookal willen ze dat z e l f nog
n i e t , doodgaan; maar ook, om je (als omstaander)af te vragen of heel lang
liggen doodgaan nog wel menselijk i s , bijvoorbeeld, omdat z i j l i j d e n , wat
z i j niet verdienen. Want, doodgaan kan gepaard gaan met p i j n en klachten
daarover, ook dat is vanzelfsprekend. Soms hebben stervenden het benauwd en
moeten ze hoesten t o t er een einde aankomt. Soms kunnen ze zelf helemaal
niets meer en z i j n ze bang.

187

Zolang als ze dat kunnen, uiten mensen, die doodgaan zich met woorden en
ook met gebaren, wanneer ze niet meer kunnen spreken. Doodgaan is een overgang die altijd gepasseerd moet worden, van 'er nog zijn' naar 'afgelopen
zijn'.
Wanneer het doodgaan van een stervende zelf Onderwerp van gesprek' (regel
2) is, wordt het telkens anders zijn ervan vanzelfsprekend genoemd voor het
reageren erop, en het aanvaarden en verwerken ervan. De doodsangst, die
geen regel is, is wel vanzelfsprekend voor mensen, die een onverwachte dood
te verwachten hebben, zoals dat bij hartpatiënten het geval kan zijn. Oude
mensen voelen hoe het is: dat hun tijd om is. Vanzelfsprekend leven ze
door, zolang als het goed gaat. Voor kinderen is doodgaan anders dan voor
oude mensen. De aard van de samenhang, waaruit een stervende zich losmaakt,
hangt af van de relaties, die hij heeft, en van de vraag of hij over doodgaan praat. Dat gaat het beste tezamen met mensen, die de stervende heel
nabij zijn. Het wel (of niet) spreken over het eigen doodgaan komt slechts
in combinatie met het unieke van iedere mens als vanzelfsprekend onontkoombaar, of dwingend, naar voren. Een stervende die over zijn doodgaan praat,
spreekt er ook met zijn familie over. Wanneer iemand sterft zegt hij iets
om afscheid te nemen. Vanzelfsprekende uitspraken van stervenden zijn: "het
gaat slecht, hè"; "ik ga toch dood, laat me maar"; "je moet me niet vasthouden: loslaten".
Doodgaan dat zich met een dodelijke ziekte aankondigt, wordt besproken door
en tezamen met de dokter en met de partner. Een gesprek over het staken van
de behandelingen is een gesprek over het doodgaan van de patiënt. Als de
dokter en de patiënt en de partner het zo besproken hebben kan een zieke
mens ontspannen doodgaan. Aan ieder doodgaan komt een einde; (maar) mensen
met een kwaadaardige kwaal zijn bang voor pijn en onttakeling. Leef-tijd is
voor wie zo doodgaat een schaars goed. Met tegenzin en terughoudendheid
wordt beetje bij beetje afstand gedaan van wat nog aan tijd om te leven en
wat nog aan leven, rest. Dit blijft zo, tot het echt niet meer hoeft. Dan
is ook het eigen doodgaan vanzelfsprekend. Alleen van belang blijft hoelang
het nog zal duren. Stervende mensen ondergaan (nog slechts) de bestrijding
van hun pijn. Hoe iemand doodgaat is maatgevend voor hoe zijn familie het
opneemt. Hun eigen doodgaan aanvaarden doen oude mensen (in bejaardenhuizen) maar zelden. Hoe ouder mensen worden, hoe meer andere mensen dan zijzelf door doodgaan worden getroffen. Daarover praten, over doodgaan in het
algemeen, of over het doodgaan dat anderen treft in de zin van niet henzelf, is vanzelfsprekend voor bewoners van zulke huizen.(4)
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Doodgaan gebeurt onafhankelijk van de dagorde, die het gewone maatschappelijke

reilen en zeilen beheerst.

Bezien vanuit de stervende bepaalt de

ruimte, waarin het overlijden plaats vindt, grotendeels wat er voor haar of
hem nog als 'eigen' te ervaren over b l i j f t . Wanneer het sterven m e t thuis
gebeurt, wordt wat eigen i s , ingeengd t o t het eigen bed. Eigen slaat dan,
materieel opgevat nauwelijks nog op bezit en alleen nog maar op recht, b i j voorbeeld het recht op verzorging en bezoek. Zolang als daar sprake van i s ,
verwijst eigen bovendien naar wat mensen geestelijk 'eigen' b l i j f t in zulke
omstandigheden, bijvoorbeeld de zusters, die hen verzorgen en de mensen,
die hen b l i j v e n bezoeken, wanneer het over oude en bejaarde mensen gaat,
zulke omstaanders b l i j v e n hen eigen, zolang als ze ze b l i j v e n kennen en
herkennen.
Het contact hebben en houden w i j s t aan hoe een familie zich met een stervende bezig houdt. Oude mensen hebben dan hulp nodig ( i n hun huis). Ouders
die daarom vragen, hopen dat hun kinderen hen b i j hun doodgaan helpen. Kinderen moeten hun ouders vanzelfsprekend bijstaan wanneer ze sterven. Een
kind dat s t e r f t bewaart het contact met z i j n ouders, omdat het z i j n ouders
z i j n . Doodgaan valt onder de dingen, waar je iemand b i j nodig hebt. (Plotseling) doodgaan is heel emotioneel

Wanneer er iets (ernstigs) gebeurt kun

je (als familie) g e l i j k (krachten) bundelen.
Thuis langdurig doodgaan is een ingrijpende belevenis voor a l l e betrokkenen. De t i j d

dat het duurt leef je er wel naar toe. Door iemand, die

doodgaat wordt persoonlijk afscheid genomen van familieleden, die dat ook
(nog) daarna doen, wanneer iemand dood i s .
Wat je hoort over de toestand van iemand, die op sterven l i g t is 'giswerk'.
Wel heeft de verpleging meer ervaring dan 'gewone' mensen, maar echt weten
doet niemand het. Al naar gelang de omstandigheden (onverwachts, ja dan
nee, geheel alleen achterblijven, j a dan nee) wordt doodgaan geaccepteerd.
De dood van iemand maakt beslissingen nodig over het begraven. Als familie
iemand begraven doet p i j n . Je moet iemand missen, afscheid van iemand nemen
en dat moet van de één eerder dan van de ander. Na de dood van iemand heb
je a l t i j d weer met andere mensen eromheen te maken en hoe die ermee omgaan,
het went toch nooit.
In verpleeghuizen is het doodgaan (van kamergenoten) een gewoon gebeuren.
Er wordt op gereageerd met onmacht, v e r d r i e t , morbide grappen en jalouzie
soms. Vanaf het moment dat het doodgaan zich b i j monde van de huisarts in
het leven van iemand openbaart, worden haar of z i j n directe naasten b i j de
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besprekingen van wat er staat te gebeuren betrokken. Wanneer gezinsleden
gaan sterven worden ze iedere dag bezocht en katholieken worden in die tijd
bediend. Voor het waken zoek je de mensen zo uit, dat er ook 's nachts opgetreden kan worden wanneer dat nodig is, ookal is er wel iemand van het
ziekenhuis in de buurt. De verpleging waarschuwt de familie, wanneer dat
nodig wordt. Het (laatste) weerzien en afscheid moet zonder wanklank verlopen; familieleden hebben er graag iemand (van de verpleging) bij, bij het
sterven en vragen om te bidden. Of je bij het sterven van iemand (uit de
familie) blijft ja of nee, beslis je zelf en vraag je niet aan de dokter.
De familie beslist dikwijls over het wel of wee van een verpleeghuispatiënt
wanneer die in een ziekenhuis is terecht gekomen.
Het doodgaan en doodzijn van iemand moet door de nabestaanden worden verwerkt. Dit verwerken omvat de aanvaarding van de gevolgen van de beslissingen, die tijdens het sterfproces zijn genomen; daarbij is het (= het
verwerken) afhankelijk van de onderlinge band die er tussen de overledene
en overlevenden heeft bestaan. De intense ervaringen van toen worden, nadien, onder nabestaanden als herinneringen uitgewisseld. Het uitblijven van
bezoekjes en gesprekken zijn allemaal dingen die je moet aanvaarden na de
dood van iemand. Je mag wel aan de dood (van vader of moeder) denken, maar
tevens bedenken, dat het voor hem (of haar) zo beter was om dood te gaan
dan dat hij/zij nog verder had geleefd. Op de verjaardag van de overledene
en op feestdagen ben je er wel weer meer mee bezig en wanneer je eventueel
opnieuw dingen van iemand terugziet.
Huisartsen komen niet op de begrafenis van hun patiënten; ze worden er ook
niet verwacht door de familie van de overledene. Met huisbezoek na een
overlijden doe je niet iedereen een plezier. Bij een groot gezin hoef je
dan niet vaak te komen, die hebben niet zoveel behoefte aan praten. Met nabestaanden die je na het overlijden nooit meer thuis treft is geen gesprek
over het verwerken ervan te voeren.
Met het oog op het Onderwerp van gesprek' in regel 5, namelijk euthanasie
lijkt het onderscheid tussen doodgaan en doodmaken de mogelijke overgangen
daartussen heel goed te gebruiken. In de resultaten 1s sprake van passieve
euthanasie. Deze benaming wordt gebruikt voor een manier van behandelen,
waardoor datgene wordt bestreden, waar men bang voor is en terugschrikt:
pijn in de laatste fase. Het gaat hier over doodgaan van mensen, waarbij
ervoor wordt gezorgd, dat dit niet door pijn wordt overheerst. Een uitgesproken formulering over wat je doet in zo'n omstandigheid om te helpen
concentreert zich rond het doodgaan: "je verzacht gewoon pijn; je geeft een
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morfinespuit, t e r w i j l je weet, dat het hart zo geremd wordt, dat het overlijden

zeer waarschijnlijk

wordt.

De ervaring

leert,

dat mensen er zo

slecht aan toe kunnen z i j n , dat ze om hun dood vragen. Ze vragen erom omdat
ze er

hulp

van de dokter,

of

andere deskundige omstaanders b i j

nodig

hebben. Als arts moet j e dus zelf beslissen of je het wel of niet doet. Met
elkaar (als verplegend team) de vraag beantwoorden of aan een zwaar zieke
patient nog medicijnen toegediend moeten worden is op democratische wijze
m e t te beantwoorden. Vragen om de dood, of om een s p u i t j e , is uitdrukkel i j k met vanzelfsprekend, want als arts mag je het m e t doen. Zonder doktershulp vinden patiënten het iets anders, namelijk moord en daar schrikken
ze voor terug. Hier duikt een onderscheid op tussen doodgaan en doodmaken
i n de uitspraken. Het is vanzelfsprekend dat je doodmaken met mag doen en
ook dat patiënten zichzelf

met w i l l e n vermoorden. Ze vinden dat je dat

(doodmaken) als arts wel mag. Maar zou je het, (als arts) eventueel met
toestemming van de f a m i l i e , doen, dan geeft een beschuldiging van moord nadien, je grote moeilijkheden. Over euthanasie, waarbij het accent meer op
het doodmaken dan op het helpen doodgaan l i g t , wordt veel gepraat, maar in
de oraktijk is dat geen regel. Wanneer er sprake is van doden op verzoek i s
het vanzelfsprekend dat je daar slechts aan meewerkt, wanneer iemand echt
zelf dood w i l . Zelf echt dood willen 1s een gegevenheid, die heel anders is
dan de s i t u a t i e , waarin mensen een levenstestament maken.
Echte zelfmoorden vinden plaats in hele bepaalde emtionele toestanden. Hetgeen i n d i t Onderwerp van gesprek' als vanzelfsprekend naar voren is gekomen, kan worden aangevuld met opmerkingen hierover, die door de ervaren
mensen over doodgaan en doodmaken z i j n geformuleerd. In een eindfase, zo
merken z i j

op,

biedt

pijn

een brug van doodgaan naar helpen b i j

het

doodgaan, en dat, het doodgaan, moet nooit gerekt worden. Iemand gewoon
zonder zuurstof laten, staat gelijk met langzaam in coma raken, dat is l o gisch. Een besluit (daarover) over passieve euthanasie nenen heeft a l t i j d
veel voor en veel tegen. Het overgaan van doodgaan i n doodmaken volgt wanneer een stervende, die daarvan afhankelijk i s , wel of met op eigen verzoek, zonder zuurstof wordt gelaten.
Wat i s

vanzelfsprekend omtrent het eigen doodgaan van degenen, die de

gesprekken hebben gevoerd7 Om te beginnen dat het omgaan ermee zich beweegt
tussen er m e t aan denken tijdens je werk en het verdringen, én er met j e
neus opgedrukt worden. Dit laatste is het geval wanneer je j e z e l f confronteert met een kwaadaardige ziekte of je j e z e l f indenkt, dat een van de k i n deren iets erstigs overkomt. Vooraf, als er nog mets aan de hand i s ,

is
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het onvoorspelbaar hoe je op dat 'eigen' sterven zult reageren. In ieder
geval is het afhankelijk worden van anderen moeilijk te verdragen. Het
doodgaan zelf kan door medicijnen worden verlicht en hoe je je dan zult
voelen en gedragen kun je jezelf niet voorstellen. Je kunt er wel mooi over
praten, ook met je partner er wijsheden over uitwisselen, maar mensen, die
waardig zijn gestorven wisten dat voordien ook niet. Doodgaan is raadselachtig. Aanvaarding wordt op iedere leeftijd aangetroffen. Worstelen met
het doodgaan van een patiënt wijst aan hoe je zelf met de dood bezig bent.
Dat is ook het geval wanneer er iets fout gaat bij een patiënt; je kunt je
altijd afvragen of het eerder ook al niet te laat geweest zou zijn.
Over stervensbegeleiding is zo goed als niets vanzelfsprekend. Een uitzondering vormt een uitspraak over de leiding bij het begeleiden: het geven
hiervan 1s nodig. Zo'n dirigentenfunctie komt in het ziekenhuis toe aan de
arts. Deze spreekt daar het beslissende woord als het over de begeleiding
van een stervende gaat.
Wat verder nog vanzelfsprekend is over het doodgaan en het begeleiden ervan
wijst aan wat niet het geval is. Dit kan rechtstreeks worden afgeleid uit
de situatie van het doodgaan zelf. Stervende mensen ontglippen aan de mensen om hen heen. Voor het begeleiden van deze mensen zijn geen richtlijnen
te geven en niemand is er voor opgeleid. Wat je doet in zo'n situatie vindt
geen aansluiting bij wat er over wordt geschreven: doodgaan is telkens
uniek en, bovendien, een mysterie. Je bent (daarom) bij ieder sterven weer
opnieuw betrokken, of niet. Als dit laatste het geval 1s, kun je ook niet
begeleiden. Dit alles zo zijnde is het welhaast geheel overbodig nog op te
merken dat omgaan met stervenden, die niet meer (kunnen) spreken nooit geleerd wordt. Wat specifiek over het doen en laten wordt gezegd sluit hierbij aan. Vanuit de praktijk vallen geen algemene regels voor het concrete
werk aan een sterfbed af te leiden: je kunt er mensen dus ook niet voor opleiden, omdat je niet van tevoren kunt aangeven, wat er gezegd zal moeten
worden. Hetzelfde is zo met euthanasie: daar kun je ook geen cursussen over
geven.
Vanuit de praktijk met stervenden leer je niet iets zinnigs te zeggen over
de gelovige instelling van de mensen: iedereen is anders. Wat je doet is
proberen mensen bij te staan; meer kun je niet en je bent (als pastor) niet
de enige, die niet meer kan. Je maakt gebruik van de situatie, waarin de
mensen verkeren, zonder er misbruik van te maken. In het merendeel van de
gevallen doe je je werk goed en functioneel. Je betrokkenheid erbij ben je
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dan zo kwijt. Een enkele keer in een jaar ben je zeer betrokken bij een
sterfgeval, dat je meemaakt als ziekenhuispastor. Pastores ontmoeten mensen
bij wie de cultuur van het christen zijn een grote rol speelt. Hun stervenssituatie heeft een christelijke dimensie, waarin het geloof heel sterk
is. Gelovige mensen handelen gelovig; katholieken worden bediend: een non
zal de bediening nooit vergeten. Het Oliesel is geen magie. Wanneer je
iemand bedient, die jou niet kent zet je in zijn leven toch iets voort en
wel met een sacramenteel symbool. In de naam van de stervende stel je een
handeling en ook in naam van de mensen om hem heen. Stervensbegeleiding
speelt zich af binnen een gemeenschap. De wil van een stervende eerbiedig
je zonder meer, eventueel tegen de wensen van de familie in; ook de verkondigende functie van de pastor mag nooit worden opgedrongen.
Na iemands overlijden een passend gebed improviseren kan niet iedereen.
In het algemeen bepaalt de familie van iemand hoe het sterfproces wordt
verwerkt, ook door de familie en omstaanders. Door de medicijnen zijn patiënten niet meer doodsbang om zelf dood te gaan. Voor de mensen eromheen
is doodgaan angstig en voor medebewoners onaangenaam. Onderling contact
maakt uit hoe geraakt men wordt door het overlijden van een kamergenoot of
huisgenoot. Hoe ouder mensen worden hoe meer alleen ze in het leven komen
te staan.
In een ziekenhuis sterven is naar.
Mensen, die onverwachts doodgaan vormen een andere groep patiënten, dan die
welke van tevoren zien aankomen, dat het gaat gebeuren.
Mensen, die na een infarct niet zonder meer goed revalideren, leven voortdurend met de gedachte: nou komt het weer.
De plotselinge dood door een ongeluk is niet goed te praten.
Je kunt als (huis)arts nooit zeggen: "ik vertel iedere patiënt wat hij mankeert'.
Over het doodgaan van iemand moet (toch, maar niet te vroeg) worden gepraat
en dat is ook zo wanneer iemand is gestorven.
Afleggen is het laatste wat je voor iemand kunt doen.
Door het bijwonen van een begrafenis ben je er (bij het begraven en bij het
afscheid) dichter bij betrokken dan wanneer je thuis blijft. Ook wanneer je
iemand maar oppervlakkig hebt gekend, doet het je altijd wel wat.
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In principe is stervensbegeleiding iets, dat iedereen kan.

Par. 4. Over wát vanzelfsprekend is omtrent doodgaan: met een verbindende
tekst op zoek naar samenhang
Het samenvattend beschrijven van de gevonden resultaten is een enigszins
weerbarstige opgave. Bij het tegelijkertijd weergeven en samenvatten van
wát als vanzelfsprekend is aangewezen, moet niet uit het oog worden verloren dat, wat wordt besproken, aan de orde is geweest binnen het kader van
een Onderwerp van gesprek'. Met een voorbeeld kan de bedoelde weerbarstigheid duidelijk naar voren worden gehaald. Voor mensen met ervaring is het
vanzelfsprekend dat stervende mensen het verschikkelijk vinden om niet
thuis te kunnen sterven. Deze vanzelfsprekendheid 1s er een, die circuleert
onder de mensen, die dagelijks omgaan met stervende mensen, of, met een
stervende een langdurige ervaring hebben opgedaan. Sprekende over de stervende zelf, en dus niet over hun werk, komt deze vanzelfsprekendheid terug:
heel veel mensen willen thuis sterven. Dat wil zeggen in hun eigen bed, in
hun eigen kamer, 1n hun eigen huis. Mensen willen thuis sterven, máár, het
gebeurt meestal elders. In een paragraaf, waarmee beoogd wordt een samenvattende weergave aan te bieden is het wenselijk dergelijke gegevens zoveel
mogelijk in elkaar te schuiven. Hierdoor kan het inzicht In de samenhang
van enerzijds het onderling afhankelijk zijn van de mensen, die het in de
betreffende situatie aangaat, worden vergroot en verdiept. Om echter het
vanzelfsprekende van wat als zodanig is aangewezen in het gewonnen inzicht
mee vast te blijven houden, kunnen de resultaten niet zonder meer in elkaar
worden geschoven. Het vanzelfsprekende om thuis te sterven beweegt zich om
het zo te zeggen, heen en weer tussen wat stervende mensen vanzelfsprekend
wensen en datgene wat mensen met ervaring vanzelfsprekend doen of laten.
Men zou, met andere worden kunnen zeggen dat, wat als vanzelfsprekend op
een gegeven moment in een gesprek onder woorden wordt gebracht enigszins
lijkt op een ceteris paribus formulering: onder de omstandigheden zoals tot
nu toe besproken is het vanzelfsprekend, dat mensen thuis willen sterven.
Dat, eveneens als vanzelfsprekend te voorschijn komt, dat heel veel mensen
niet thuis maar elders sterven, doet aan het vanzelfsprekende karakter van
de eerstgenoemde uitspraak op geen enkele manier afbreuk. Andersom is dat
al evenzeer niet het geval. Voor de weergave van de resultaten heeft het
bovenstaande tot gevolg dat bepaalde inhoudelijke samenhangen meerdere
malen aan de orde gesteld worden. Wanneer dit het geval is betreft het dus
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geen toevallige herhalingen, maar vanuit een andere hoek beschouwde betekenissamenhangen over, abstract gezien (dat wil zeggen zonder samenhang met
een concrete situatie) hetzelfde, bijvoorbeeld, thuis sterven.
Het Inzicht, waar het hier over gaat, is nog om een andere reden het resultaat van een enigszins ingewikkelde werkwijze. Wat hier van stervende mensen wordt gezegd komt uit de monden van mensen, die dat sterven als
overlevenden hebben meegemaakt. Met name van hetgeen er over het sterven
zelf wordt opgemerkt kan derhalve worden gezegd, dat het kennis is uit de
tweede hand. Alle kennis die mensen hebben over doodgaan, is echter evenzeer eigenlijk als oneigenlijk. Het is altijd kennis van overlevenden, die
het sterven van een of meerdere andere mensen hebben meegemaakt. Over doodgaan spreken is steeds iets navertellen wat je niet zelf hebt ervaren. Wat
als vanzelfsprekend is aangewezen In regel 2 en gaat over het doodgaan bezien vanuit de stervenden, komt uit de mond van overlevenden en is door hen
ook, als zodanig, onder woorden gebracht. Het gaat over wat ze zelf hebben
gehoord van andere mensen alvorens zij stierven en die nu dood zijn.
Dat spreken over doodgaan vanzelfsprekend blijft, niet alleen wat de overlevenden aangaat, maar ook voor stervenden, houdt verband met het actueel
worden van de onvermijdelijkheid ervan. (Ca 238(10)). Doodgaan wordt concreet pas een realiteit als het zich als de onvermijdelijke afloop van je
eigen bestaan aandient: voor hele oude mensen zijn de generatiegenoten, die
ze zien sterven helemaal nog niet stokoud, of anders, vroeg oud. Doodgaan
komt in de rij van de mogelijkheden om te doen en te laten voor heel veel
mensen evenmin voor, als dat voor zelfdoding wel het geval is bij mensen,
die daar voor kiezen.(5)
Omdat aan alle doodgaan ook vanzelf een einde komt, herbergt het dodelijk
ziek zijn van iemand voor de deskundige omstaanders, die zich met het behandelen van de ziekte hebben belast een Impuls om met hun doodzieke
patiënten over de onomkeerbaarheid in hun toestand te praten. Want wat er
vandaag nog niet is, dat leert de ervaring, zal binnen afzienbare tijd wel
het geval zijn. Hoewel niet te vroeg, zal er toch een begin gemaakt moeten
worden met praten, dat is vanzelfsprekend, en dat blijft het voor een stervende mens, zolang als hij het kan. Stervende mensen, die nog wel kunnen
spreken, maar niets meer zeggen komen wel voor, maar zijn uitzonderlijk en
vormen een groot probleem. Vanzelfsprekend is, dat stervende mensen praten
en afscheid nemen, hetgeen overigens overeenstemt met datgene wat de omstaanders verwachten en zelf ook doen: ze praten met stervende mensen
zolang als het kan en zolang worden deze ook als volwaardige mensen beschouwd. De betekenis van dit laatste is, dat beslissingen over datgene wat
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er met hen moet gebeuren, bijvoorbeeld wel of niet naar het ziekenhuis, in
samenspraak met hen worden genomen. In de mate dat oud (ziek) worden meer
afhankelijk worden van anderen met zich meebrengt, gaat het nemen van
beslissingen steeds meer lijken op een kluwen van moeilijk te ontwarren
deelbelangen, waarvan het belang van de oude, aftakelende (zieke) mens er
zonder twijfel één is, zij het wel een vaag. Wat is nog voor de eigen best
wil van een ander en, wat voor je eigen bestwil, wanneer je niet meer kunt
praten?
De resultaten laten zien dat over doodgaan moet worden gepraat. De confrontatie ermee zet aan tot reageren zowel in het geval je zelf een stervende
wordt alsook wanneer je er als medemens direct bij betrokken raakt. Wat
doodgaan vanzelfsprekend betekent, wordt duidelijk uit wat er vanzelfsprekend over wordt gedacht en gezegd en mee wordt gedaan. Doodgaan kan
zijn met medicijnen gewoon wegglijden: óndergaan en ondergaan, patiënt zijn
in de oorspronkelijke betekenis van dit latijnse woord. Gezegd wordt ook
dat het 'aan de beurt zijn' is. Voor bejaarden wil dat zeggen, de tijd is
om, en ook voor ieder ander bovendien, loslaten, opgegeven zijn en afscheid
nemen. De natuur is, dikwijls, sterker dan de leer: mensen willen blijven
leven zolang als zij zelf vinden dat zij het kunnen willen. Hoe de steeds
kleiner wordende afstand tussen de dag van vandaag en de nog onbekende,
laatste dag van een mensenleven van betekenis is, hangt af van het antwoord
op de vraag in hoeverre doorleven vanzelfsprekender is en blijft, voor de
betrokkenen, dan doodgaan, wanneer althans wat nog rest, niet al te zeer
wordt beïnvloed door het ongewisse ervan. Zeker bij oude mensen ligt de nadruk op het uitstel, dat nooit afstel zal worden en dat is ook weer het
geval voor alle betrokkenen. Doodgaan leren verwachten gaat na verloop van
tijd over in wachten, maar het einde daarvan wordt vaag en onzeker gehouden
en wel in die zin dat er geen datum wordt genoemd; evenwel, van het leven
rekken is ook geen sprake. Mensen willen leven tot het echt niet meer gaat;
in het materiaal laten twee van de drie verhalen over het doodgaan van een
geliefd iemand, dit doorleven meebeleven; in één verhaal neemt de stervende
ook zelf de beslissing: 'nou, ik ben van plan om er vanavond tussenuit te
stappen'; toen heb ik ook gezegd: 'nou, dat vind ik prima'; dat was voor
mij ook heel vanzelfsprekend ehh... het was net of ze iedereen toestemming
vroeg'; (Lo 44). Dit besluit valt, na een ziekbed van anderhalf jaar van de
ene dag op de andere. Voor mensen, die pijn hebben en daarvoor pijnstillers
moeten slikken verliest leven zijn zin: langzaam met veel pijn doodgaan
roept de vraag op of dat menselijk Is.
Voor overlevenden betekent doodgaan, mensen, die aan een ernstige kwaal
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l i j d e n , vertellen dat ze binnen afzienbare t i j d zullen gaan sterven. Zo'n
gesprek betekent voor zieke mensen dat ze hun leven moeten gaan loslaten en
het einde ervan in zicht komt, wederom, zonder dat daarover voorspellingen
worden gedaan. Voor overlevenden heeft een lange eindfase met veel p i j n de
betekenis van iets dat (bijna) onmenselijk i s ; plotseling doodgaan door een
ongeval is onbegrijpelijk: er is geen positieve betekenis aan het hechten,
het betekent, bijvoorbeeld, geen verlossing van hevige pijnen.
Vanzelfsprekend kun je je van je eigen doodgaan niets voorstellen. Je weet
niet hoe je dan z u l t z i j n en wat j e z u l t doen en laten. (6) Over de dood
heb je niets te zeggen. Iedereen gaat een keer en r i j k en arm hebben daar
niets mee te maken. Als je dood bent, ben j e dood en dat is iets waar j e
niet b i j kan; doodgaan b l i j f t

iedere keer een mysterie. Gelovige mensen

sterven gelovig: voor christenen heeft doodgaan daardoor een c h r i s t e l i j k e
dimensie. Doodgaan behoort b i j je werk. Overlijden is gewoon: 'bel maar op
als h i j dood i s ' . En je werk draag je over, als je dienst erop z i t , aan je
collega's, ook wanneer er mensen aan het doodgaan z i j n . Wanneer er iemand
is gestorven, praat je er met hen over. Maar, doodgaan houdt je niet alleen
professioneel bezig. Kankerpatiënten stellen vragen, waarop antwoorden onmogelijk

is.

Het doodgaan van mensen betekent machteloosheid:

' l a a t me

maar, ik ga toch dood'.
Omgaan met doodgaan is omgaan met iemand anders' einde; dat is niet hetzelfde als het beëindigen dat je u i t ervaring kent. B i j een stervende het
a l l e r l a a t s t e zeggen betekent n i e t dat j e rond bent, zoals b i j het beëindigen van een telefoongesprek of een brief.
Naast de betekenissen die door het doen en laten als zodanig worden verleend en uitgewisseld en waartoe deze presentatie en d i t commentaar t o t nu
toe beperkt z i j n gebleven, kunnen betekenissen en zin ook als opvattingen
onder woorden worden gebracht. Van deze betekenissen worden er maar weinig
in de resultaten aangetroffen. Mogelijk wel veelzeggend in d i t verband is
dat het vanzelfsprekend is om op vragen van mensen met kanker geen antwoord
te kunnen geven. Een v a r i a t i e op deze vanzelfsprekendheid kan beluisterd
worden in de opmerking dat het onbevredigend i s , wanneer stervende mensen
niet willen meegaan i n de s i t u a t i e waarin ze verkeren. In de uitspraak dat
omgaan met mensen, die a l t i j d over hun doodgaan praten geen doen i s ,

lijkt

een overeenkomende stellingnarae nog uitgesprokener terug te komen. De opmerking, dat je als buitenstaander niet weet wat er i n mensen omgaat, die
bang z i j n om dood te gaan, s l u i t h i e r b i j aan alsof het gaat over i e t s , dat
er niet i s , zoals het gat in het geheugen b i j vergeten. Doodgaan van oude
mensen betekent een zegen, wanneer ze l i j d e n : doodgaan als einde van een
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langdurig p i j n l i j k

ziekbed is een verlossing voor de stervende z e l f : een

dergelijke stervensweg met pijn en p i j n s t i l l e r s is nergens dienstig voor,
dat wil zeggen dat verdienen mensen n i e t . Vanzelfsprekend is de betekenis
van p i j n als een aangrijpingspunt voor een behandeling om t o t de b e s t r i j ding ervan te komen. Het is een signaal om in te grijpen, om de toestand te
verbeteren en zeker als de pijn duurt, staat beter maken hier ook voor verbeteren t o t op het moment, dat de dood erop volgt. Bekeken vanuit een stervende z e l f ,

is doodgaan aan het einde van een langdurige ziekte, steeds

meer g e l i j k aan t i j d (en energie) te kort komen voor het leven dat j e nog
l i e f i s . Pas dan als de zin om te leven op i s , wordt doodgaan vanzelfsprekend afscheid nemen, ook van de i n t i m i .
Godsdienst hoort b i j

gelovige mensen en voor christenen heeft het een

c h r i s t e l i j k e dimensie. Deze ruimte omvat vanzelfsprekend gebeden en voor
katholieken het bedienen. Wat ze inhoudt aan betekenissen in de zin van opvattingen wordt niet onder woorden gebracht. De c h r i s t e l i j k e dimensie verw i j s t vanzelfsprekend naar gemeenschap. Over de o n s t e r f e l i j k h e i d , eventueel
van de z i e l , de v e r r i j z e n i s van het lichaam, het hiernamaals, de hemel, de
hel of het vagevuur wordt in de gesprekken niets vanzelfsprekend gezegd;
wel wordt zoals al is opgemerkt het l i j d e n dat oude mensen t r e f t ,

onver-

diend genoemd. Aan de overgang van het doodgaan naar het doodzijn wordt
vanzelfsprekend geen andere betekenis verleend dan die, welke geborgen l i g t
in de ( s o l i p s i s t i s c h aandoende) formulering van een stervende: ' i k ga toch
dood, laat me maar' en het daarop aansluitende (tautologische?) commentaar
'als je dood bent, ben je toch dood' van een overlevende. (7) Tenslotte is
het niet noodzakelijk om iets te doen, wanneer iemand doodgaat; dat gaat
ook vanzelf en mensen kunnen (en moeten) dat eigenlijk alleen doormaken,
onafhankelijk van verwanten, zonder hulp van deskundigen, doodgewoon, ieder
voor zich. Doodgaan l i j k t wat d i t aangaat, op de ervaringen van mensen, die
in het ziekenhuis worden opgenomen voor een behandeling: die onderga je
alleen zonder gezelschap, ook als het geen bestralingen z i j n .
Het is vanzelfsprekend dat j e iemand niet doodmaakt. Doodgaan heeft als het
hier over gaat de zin van dood laten gaan. Dood maken wordt opgevat als
passieve euthanasie. Het is vanzelfsprekend datgene te bestrijden waar mensen bang voor z i j n : p i j n in de laatste fase; die wordt gewoon verzacht ook
wanneer daannee t e g e l i j k e r t i j d het hart geremd wordt en het overlijden zeer
waarschijnlijk wordt.

Inzoverre patiënten een dokter nodig hebben is het

vanzelfsprekend dat je als (huls)arts z e l f moet beslissen of je iets wel
doet of n i e t . Dood laten gaan of dood maken z i j n mede daarom van betekenis
voor a l l e betrokkenen omdat er een d e f i n i t i e f resultaat wordt bewerkstel-
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Hgd. Van zo'n beslissing wordt, ten eerste, een principiële beoordeling
afgeleid ten aanzien van de zin van het leven in het algemeen, of de beschermwaardigheid daarvan en ten tweede, een onherroepelijk oordeel ten
aanzien van het leven van deze mens in het bijzonder. (8)
Uit de resultaten over wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan valt behalve
wat het bestrijden van pijn aangaat niets op te maken, dat hier als vanzelfsprekend betekenisverlenend kan worden aangewezen. De onderlinge afhankelijkheid, die het samen leven van mensen kenmerkt, karakteriseert bij het
doodgaan onder mensen alleen de overlevenden. Dode mensen hebben niets vanzelfsprekends in deze samenleving, tenzij het feit, dat ze er niet zijn,
vanzelfsprekend is. Maar ook daarover is niet iedereen het eens, zodat ook
dat eigenlijk niet vanzelfsprekend genoemd kan worden.
Binnen een beschouwingswijze, die uitgaat van het onderling afhankelijk
zijn van samenlevende mensen is doodgaan een gegeven dat uitzonderlijk is,
omdat het misschien wel als geen ander de betekenisverleningen en uitwisselingen onder mensen steeds opnieuw hun vanzelfsprekendheid gedeeltelijk
ontneemt. Zowel ten aanzien van datgene wat de ervaring mensen hier leert,
alsook wat de betekenis aangaat, die zij hechten aan ieders menselijke
eigenheid, kan het inzicht in hoe wat vanzelfsprekend gezegd wordt, samenhangend Is, enigszins verder worden uitgebreid. De behandeling, verpleging
en verzorging van een stervende mens betreft iedere keer iemand anders. Een
mens sterft maar éénmaal in zijn leven. Dat het iedere keer om iemand anders gaat, heeft niet tot gevolg dat ieder doen en laten rond een stervende
telkens opnieuw door de mensen, die het aangaat moet worden bedacht. Voor
mensen met beroepservaring bestaat in deze situatie spanning tussen wat er
uniek is én wat doodgewoon, of met andere woorden, wat er vanzelfsprekend
is. Voor hen gaat alles wat zij met doogaan van doen hebben ook over leven,
over hun dagelijkse leven. Wat in hun doen en laten vanzelfsprekend is, is
dat, in laatste instantie, omdat doodgaan natuurlijk is. Wanneer je voor
mensen zorgt, kom je dat vroeg of laat bij iedereen een keer tegen, als het
jezelf tenminste niet eerder treft. Herhalingen zijn onontkommbaar en gewenningen dus ook. Dit resulteert in: ervaren worden in het omgaan met het
beëindigen van levens door, telkens weer andere, mensen. Dit opdoen van
(beroeps)ervaring laat het (telkens weer) meemaken van het ten einde komen
van het leven van een (mede)mens niet onberoerd. Wat dit beroepsmatig functioneren hier in het leven roept en er ten goede aan komt, maakt het kunnen
verlenen van een zinvolle betekenis aan juist dit sterven van deze mens en
het kunnen uitwisselen van deze betekenis, doordat men openstaat voor de
uniekheid van wat hier en nu gebeurt, problematisch. Immers, een voldoende
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antwoord op vragen als: wat doodgaan en doodgaan van iemand inhouden, hoe
je je emotioneel kunt losmaken van deze medemens en hoe je haar of hem met
alles wat nodig was tot het einde toe terzijde hebt gestaan, is op geen
stukken na een afdoend antwoord voor iemand, die een geliefd medemens tot
het einde toe bijstaat en na haar of zijn overlijden alleen en verdwaasd
als overlevende achterblijft.
Doodgaan is niet altijd en voor iedereen op eenzelfde wijze van belang.
Voor de individuele leden van deze samenleving is het dat slechts, wanneer
er Iemand sterft met wie nauwe betrekkingen worden onderhouden. Een derge
lijk sterven wekt resonanties, die besef omtrent de eigen sterfelijkheid in
enigerlei vorm wakker maken. Hoe minder er sprake is van onderlinge afhan
kelijkheid en van conrete samenhang tussen mensen (met alle betekenisvol
heid van dien) hoe minder dringend de aanzetten zijn om tot vereenzelviging
te komen met een stervende, of net gestorven medemens. Zo'η doodgaan
blijft ver van het eigen leven verwijderd; het blijft iets waar je op dit
moment geen voeling mee hebt, dat niet ter zake doet en niet behoeft te
worden binnengelaten in de eigen levenssfeer van dit ogenblik. Een derge
lijk doodgaan is even abstract als veelvuldig voorkomend; het is een ver
schijnsel in onze maatschappij, dat niet tot betrokkenheid uitnodigt.(9)
Het komt zo niet uit boven noties als verhuizen, een trein missen, pijn
hebben of voor een examen zakken e.d. waarmee mededeling gedaan wordt over
persoonlijke situaties en/of doen en laten, die het ene oor in en het
andere uitgaan zonder meer effect te sorteren dan nuttig te zijn voor het
laten voortbestaan van een dagelijks contact. Dit doodgaan is abstract
omdat erbij wordt afgezien van welke betrokkenheid dan ook. Is die er wel,
bij iemand, die sterft, dan worden degenen, die het aangaan en dat bij zich
toelaten - voorzover ze dat althans zelf in de hand hebben - onontkoombaar
geconfronteerd met de onvervangbare eigenheid van deze mens, die er nu niet
meer is. Hier stil blijven staan M j het verlies, dat dit heengaan voor
nabestaanden heeft meegebracht, raakt de kern van het gebeuren eigenlijk
niet en in ieder geval niet voldoende. Daarvoor moet bij de beschouwing
worden betrokken dat dit heengaan, dat hier plaats heeft gevonden, samen
valt met het verdwijnen van de genetische formule, die eigen is geweest aan
dit leven. Met de dood van deze mens lijdt niet alleen een overlevende een
verlies, maar verdwijnt er een unieke representant van het menselijk ge
slacht van deze aarde. Het alledaagse voorkomen van dit ieder voor zich on
derscheidende verschijnt in alles wat zijn privacy uitmaakt en aankleedt
tot en met de manier waarop iemand zich opmaakt of zijn haar kamt: eigen
aardigheden van de zorg voor de eigen persoon, die direct na de dood, zeer
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pijnlijk

soms voor de naaste verwanten - heel k l a a r b l i j k e l i j k

in het ge-

drang komen b i j het afleggen van iemand. (10)
Zo komen met de verzorging en de begeleiding van het doodgaan van een mens
zowel het gewend z i j n aan het doodgaan als onderdeel van verworven beroepservaring, alsook het geraakt worden door het unieke karakter van een sterven van een mens vanzelfsprekend naar voren. Sprekend over hun werk kunnen
beroepsmensen het derhalve

vanzelfsprekend vinden, dat ieder

overlijden

heel intensief meebeleven geen doen i s . Ze beleven het (vaak) op een andere
manier Intensief, wordt er gezegd, 'want anders zou je het (regelmatig begeleiden van stervenden) n i e t kunnen. Komt echter het omgaan met een stervende als het begeleiden ervan ter sprake in verband met een eventuele
opleiding daartoe, dan is het vanzelfsprekend, dat je b i j ieder sterven opnieuw betrokken bent, want, als dat niet kan of niet het geval i s , heb je
op het stervensgebeuren geen greep. Hoe d i t ook z i j , de duur van de zorg
voor, en de binding aan een patient z i j n er de reden van dat je je het
overlijden van iemand aantrekt, dan wordt het contact met stervenden persoonlijk. Het doodgaan van iemand, die je (bijna) m e t kent is e i g e n l i j k ,
m e t gewoon, maar toch heel anders dan van Iemand, die je a l t i j d hebt verzorgd (p. 168). B i j het sterven van mensen komen overleven en doodgaan,
gewoon en ongewoon, algemeen en individueel

doen en laten b i j elkaar, en

wel zo, dat het algemene patroon van met elkaar omgaan b i j het sterven van
een medemens, gedeeltelijk m e t meer wordt ingevuld. Het sterven van iemand
maakt datgene los waardoor h i j z i j n leven lang afhankelijk is geweest van
andere mensen en slaakt de banden waardoor er samenhang met hen van betekenis is geweest. Een stervende mens heft door dat heengaan, het paar op dat
z i j met haar partner heeft gevormd (Simmel), r e l a t i v e e r t op een fundamentele manier wat overlevenden onverbiddelijk voorkomt (Von Ferber) en laat
bovendien iets na dat Blauner als een sociaal
schetst.

Hoewel hiermee niets

luchtledige

heeft geken-

nieuws wordt geformuleerd stimuleren deze

gedachten het denken over wat doen er laten én doodgaan met elkaar te maken
hebben. (11)
Voor overlevenden is omgaan met stervenden t o t op grote hoogte doodgewoon
doen zoals a l t i j d ten overstaan van iemand zonder t i j d .

Hoe duidelijker

mensen wanneer ze sterven z i c h , u i t hun, met andere gedeelde, eigen leven
terugtrekken, of verdwijnen, hoe asymmetrischer de onderlinge afhankelijkheden worden tussen hen en hun medemensen, die overleven. De hier bedoelde
asymmetrie treedt aan het l i c h t in de reeds aangeduide s t i l s t a n d van het
herstel

na een ziekte of na een ongeval. Wanneer men er oog voor heeft,

v a l t dan op hoe doodzieke mensen telkens een stapje terug voor l i e f nemen.
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Ze moeten hun leven laten (voor wat het geweest is) door het steeds maar
weer doen van concessies en het loslaten van wat er tot nu toe vanzelfsprekend bijhoorde. Op den duur zie je, dat wat de ene doodzieke mens moet
laten steeds minder verschilt van hetgeen een ander moet laten vallen. Uiteindelijk gaat het bij hen allen over liggen en doorliggen en over eten en
drinken en nadien alleen nog maar over drinken en over bewust overleven en
dan nog slechts over leven zonder meer, met of zonder pijn. Door deze beslissingen en besluiten worden stervende mensen steeds verder verwijderd
van wat gezonde omstaanders als nog wenselijk voorkomt en wat zij, de stervenden zelf, nog niet zolang geleden eveneens als onoverkomelijk en zelfs
als verwerpelijk hebben beschouwd.
Voor de omstaanders vormt de asymmetrie van de situatie een dwingende uitnodiging om te komen tot een opstelling van waaruit zowel het doen en laten
als ook de betekenisverlening plaats kan vinden. Ervaren omstaanders kunnen
zowel vanuit hun werk als vanuit hun hart ingaan op wat zulke situaties
dwingend maken. Vanuit de ervaring en het werk bezien kunnen de
overeenkomsten tussen stervende mensen groter worden. Niet - in de strikte
zin van dit woord,- begeleiden betekent dan zorgen voor deze stervende zoals voor verschillende anderen, bijvoorbeeld, die, welke op de volgende kamers van de gang eveneens liggen dood te gaan. Even zakelijk als vanzelfsprekend zijn dan opmerkingen waarin ervan wordt uitgegaan dat een stervende zelf verantwoordelijkheid draagt voor veel van wat zij of hij aan medeleven ontvangt. De mate van aanvaarding door een stervende is bepalend voor
die in de kring om hem heen en ook het contact dat iemand zelf onderhoudt
met zijn familie doet veel aan of af aan het feit of iemand alleen ligt te
sterven of dat zijn familieleden bij hem zijn. Overmacht door de druk van
het vele werk en onmacht ten aanzien van wat toch moet gebeuren staan zo
naast het vanzelfsprekende gegeven, dat wanneer er tegelijkertijd voor
meerdere stervenden gezorgd moet worden er een werkverdeling ontstaat tussen zorg en verdriet. Er zijn mensen, die het heengaan verwerken van hun
vader of moeder of een van de kinderen of een goede vriend en er treden
andere mensen aan, die de dagelijkse zorg voor de stervenden behartigen. In
de gesprekken zeggen deze laatsten bijvoorbeeld dat de familieleden tijd
moeten hebben om te rouwen en geen zorgen aan hun hoofd van huishoudelijke
aard. Hoe meer wordt meegeleefd met een stervende, hoe meer er ook wordt
meegestorven. Vergelijken 1s dan zonder zin. Stervende mensen worden steeds
onvergelijkelijker, steeds meer (ongedeeld) alleen zichzelf, wanneer je
meeleeft, totdat ze, zoals ledereen, alleen sterven. Echt begeleiden betekent dan erbij betrokken worden en dat brengt vermindering van distantie
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mee en vraagt om investeringen van eigenheid. Met beroepservaring kost dat
persoonlijke

begeleiden vanzelfsprekend heel

veel

inspanning . . .

zoveel

uren per dag wordt je geconfronteerd met nonverbale contacten zonder te
vragen: 'wat is er?' (p. 168).
Wat in een stervenssituatie de asymmetrie uitmaakt, bestaat u i t een zich
verwijdende kloof tussen distantie

(afstand houden) en betrokkenheid ten

aanzien van stervende mensen. S t r i k t genomen geldt d i t voor iedereen, maar
het gaat toch speciaal op voor mensen die via hun dagelijkse werk rechtstreeks met stervende medemensen te maken hebben. Deze laatsten vallen n i e t
meer zo maar binnen de omschrijvingen van de s i t u a t i e s zoals die voor overlevenden gelden en door hen (moeten) gehanteerd b l i j v e n worden. (12) B i j het
sterven lost de onderlinge menselijke afhankelijkheid op in een eenzijdige
onbereikbaarheid en hieraan gepaard is het vervagen van wat nog zinvol
b l i j f t . Hoe meer iemand s t e r f t , hoe meer het reële karakter dat de s i t u a t i e
uitmaakt, voor haar of hem wordt ontwerkelijkt. De d e f i n t i e van Thomas v o l gend is d i t b e g r i j p e l i j k

inzoverre verleende betekenissen niet meer u i t -

wisselbaar b l i j k e n : stervende mensen worden voor overlevenden ten einde toe
onbereikbaar en d i t

is werkelijk

zo, inzoverre de laatsten b l i j v e n be-

schrijven (betekenen) wat werkelijk i s .
In wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan kunnen vervolgens samenhangen
van betekenissen worden ontwaard door de uitspraken op een algemener niveau
met elkaar in verband te brengen. Enerzijds wordt langs deze weg meer afstand genomen van de formuleringen, waarin de resultaten onder woorden z i j n
gebracht, anderzijds wordt zo de ruimte waarbinnen samenhangende betekenissen kunnen worden gezocht en aangewezen, vergroot. In de volgende paragraaf zal deze werkwijze worden beproefd. B i j d i t zoeken op een tweede plan
wordt gedacht aan uitspraken en enigszins samenhangende opvattingen, die
bijvoorbeeld te maken hebben met de plaats en de t i j d van doodgaan.
Over de plaats van doodgaan
Ofschoon doodgaan niet aan een bepaalde plaats is gebonden, is in onze samenleving v a r i a t i e in deze weinig gebruikelijk. Mensen sterven in hun eigen
huis of elders en d i t laatste w i l meestal zeggen i n een ziekenhuis, een
bejaardenhuis of verpleeghuis. Ook wanneer iemand waar dan ook ernstig onwel wordt, zal h i j , hoewel op sterven na dood, naar een ziekenhuis worden
vervoerd en daar op een kamer in een bed gelegd worden, zoals dat met a l l e
zieke mensen gebeurt, die niet geheel onverwachts door hun doodgaan z i j n
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overvallen. Door deze maatschappelijk vastgelegde plaats voor het doodgaan
wordt de levensruimte van stervende mensen verkleind, thuis tot haar of
zijn slaapkamer, wanneer de stervende niet ergens anders, bijvoorbeeld in
de huiskamer (gesprek F) wordt neergelegd, in de tehuizen, tot een kamer
met een of meerdere bedden, of als het ervoor wordt vrijgehouden, tot een
'dodenkamertje'. Het bed waarop iemand dan komt te liggen, wordt zijn
sterfbed. Thuis is dat misschien hun eigen bed, wat mensen graag willen,
wanneer ze aan hun doodgaan denken. Elders is het het eigen bed, dat de
bewoners van bejaardenhuizen en verpleeghuizen op hun beurt prefereren
boven een volkomen vreemd bed in een kamer van een ziekenhuis, waar het de
arts is die het beslissende woord spreekt bij de begeleiding. Het is naar
om daar te sterven. Betekenissen, die vanzelfsprekend worden verleend aan
de plaats van sterven, en er ook, waarschijnlijk aan worden ontleend, komen
ter sprake wanneer er gepraat wordt over thuis en/of alleen sterven. In de
resultaten komt 'thuis' sterven meerdere malen aan de orde. Het is vanzelfsprekend dat stervende mensen het verschrikkelijk vinden om niet thuis te
sterven. In de gevallen dat uit deze uitspraak al kan worden afgelezen, dat
de mensen over wie het gaat, feitelijk reeds niet meer thuis zijn, blijkt
bovendien, dat sterven thuis moet gebeuren, wanneer dat kan. Dit laatste is
het geval, wanneer ze er zelf om vragen, want dat doen ze alleen, als ze
zelf vinden dat bij hen in huis de situatie ernaar is. Zonder dat de familie het wil thuis sterven is niet ideaal.
Een wat meer inhoudelijke omschrijving van thuis laat zien dat er twee benaderingen voor de hand liggend zijn. Thuis sterven wil zeggen: thuis in
het eigen huis, in de eigen kamer en het eigen bed. In de tweede benadering
verdwijnt de locaal-ruimtelijke sfeer wat naar de achtergrond en komt de
sociale ruimte van de stervende naar voren. Als ervan moet worden afgezien
iemand thuis te laten sterven moet er in het ziekenhuis voor worden gezorgd, dat er voldaan wordt aan alle behoeften aan contact met de familie.
Dit begrip kan op zijn beurt ruim worden verstaan: als je doodgaat heb je
het meest aan iemand die je heel nabij is. De betekenis die het begrip
thuis voor stervenden zinvol maakt door te verwijzen naar familie en goede
vrienden wordt in de gevonden resultaten aangetroffen. Andere antwoorden op
de behoeften van stervende mensen aan oriëntering op wat hen vertrouwd is,
komen wel in de verhalen over het sterven van een geliefd persoon naar
voren, zoals deze in de gevoerde gesprekken zijn verteld, maar ontbreken
verder in de resultaten van wát vanzelfsprekend is. Zulke door oriëntatie
zinverlenende gegevenheden zijn, bijvoorbeeld, door de stervende vaak
beluisterde en geliefde miziek en een vertrouwd lichtpuntje in het nachte-
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lijke duister, dat er is door een altijd brandend devotielichtje. (13) Wat
'thuis' Inhoudt, sluit met andere woorden aan bij wat Ten Have heeft gesteld en meer in het bijzonder ten aanzien van bewoners van een verpleeghuis heeft onderzocht. Thuis is een zingevingsgebied voor deze mensen, dat
van opvallend belang is en blijft voor zowel de bewoners/patiënten alsook
voor verzorgenden en verplegenden, zij het wat de laatsten betreft voor het
doen van hun werk en wat de eersten aangaat voor het aankunnen van hun
laatste levensjaren. (14) Zelfs wanneer 'thuis' in feite niet meer de directe familie omvat, zoals bijvoorbeeld het gezin of, daaraan gelijkwaardig,
een kleine groep van intimi, maar alleen de eigen woonomgeving - zoals bij
alleenstaande mensen het geval is - dan nog blijft het wenselijk om thuis
te sterven, hoe onmogelijk dat tegelijkertijd ook wordt. 'Niet thuis' omvat
in dit verband minstens en onder alle omstandigheden, dat doodzieke mensen
losgemaakt worden uit hun huiselijke omstandigheden: 'doodgaan' bovendien,
dat mensen moeten worden losgelaten en ook zelf moeten loslaten. Zoals gezegd is dat met name in een ziekenhuis naar. Dit komt omdat in heel veel
gevallen een ziekenhuis het minst van alle thuis vervangende woningen als
een eigen huis wordt opgevat. Ziekenhuizen zijn instituten om beter te
worden: het zijn geneeshuizen met geneesheren, die mensen zo vlug mogelijk
weer naar huis willen laten gaan. Een verblijf daar is van korte duur: het
gebrek aan privacy kan worden opgevat als functioneel, dat wil zeggen bevorderlijk voor de goede gang van zaken. Wanneer er toch iemand doodgaat,
had en heeft dat nog steeds ook iets van een mislukking, zo men wil, van
een uitzondering. Dit is niet meer zo voor de patiënten met kwaadaardige
ziekten. De omschrijving van het ziekenhuis als een sterfhuis wordt in de
gesprekken gebruikt door artsen, die zich hebben gespecialiseerd in het
behandelen van patiënten met zulke doodernstige kwalen. Voor deze mensen,
zieken zowel als dokters, is het mislukken van een therapie geen uitzondering. Wat er na het stoppen van een behandeling nodig is aan begeleiding,
hoort hier bij het werk als een facet van specialistische deskundigheid.
De gebondenheid van doodgaan aan plaats en ruimte kan, tenslotte, in de
stervende mens zelf tot een eenheid worden samengevoegd. Dit is het geval
wanneer je een verpleger hoort zeggen dat je niet weet hoe een demente bejaarde, die niet meer praat, het vindt dat hij alleen gelaten wordt, wanneer hij stervende is. Bij mensen kun je nu eenmaal niet naar binnen kijken.
Worden doodzieke mensen in hun kamer en op hun bed met hun zieke lijf aan
zichzelf overgelaten, dan zijn ze niet slechts alleen, maar bovendien eenzaam, dat wil zeggen zonder familie, vrienden of kennissen, zolang er ten-
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minste niemand komt en zich hun l o t aantrekt. Voor de buitenwacht is het
vanzelfsprekend, dat mensen niet alleen doodgaan. Zelfs wanneer iemand om
dood te kunnen gaan het nodig heeft m e t vastgehouden, maar losgelaten te
worden, dan nog wordt ervoor gezorgd dat er iemand b i j hem b l i j f t ,

tenzij

de stervende het er nadrukkelijk op aanstuurt alleen gelaten te worden en
zo (alleen) te sterven. Voor mensen die er verantwoordelijkheid voor dragen
betekent ' n i e t alleen sterven' dat ze er voor moeten zorgen, dat ze stervenden m e t zonder dat er iemand b i j i s , laten sterven. Soms kan deze zorg
helemaal of grotendeels door de familie worden overgenomen.
Minstens is daarvoor nodig dat de familieleden of vrienden die dat w i l l e n
doen, op t i j d worden verwittigd. Als de f a m i l i e verstek laat gaan, v a l t de
zorg voor de begeleiding in de laatste uren automatisch terug op degenen,
die op dat moment dienst hebben, en voor wie het vanzelfsprekend is dat je
iemand m e t alleen laat sterven. Dit l e i d t er toe, wanneer het druk is en
de andere patiënten veelvuldig een beroep doen op de verpleging, dat er
slechts zo nu en dan gekeken wordt. Er is dan niemand om er rustig b i j te
gaan z i t t e n .

Wanneer er

ondanks a l l e

voorzorg toch

iemand dood wordt

aangetroffen en d i t niemand op de afdeling kan worden aangerekend is het
vervelend voor de verpleging in het algemeen, moeilijk

te verwerken voor

deze of gene, die daar de dienst had en l a s t i g om met de familie te bespreken, wanneer die navraag doet over hoe het gegaan i s . Dat het vanzelfsprekend i s , dat mensen niet alleen doodgaan, kan het geval z i j n omdat mensen
onderling afhankelijk z i j n en je elkaar loslaten niet alleen doet. Ouders
vragen de kinderen e r b i j te z i j n en kinderen die gaan sterven, laten hun
ouders b i j zich toe, omdat het hun ouders z i j n . (zoals ook in de gesprekken
F en L vanzelfsprekend naar voren is gebracht.) Daar komt b i j , dat mensen
om elkaar op een bepaald moment te kunnen loslaten op dat ogenblik op eenzelfde plaats b i j elkaar moeten z i j n .

De maatschappelijke logica die met

deze samenhang is gegeven, maakt tevens beter i n z i c h t e l i j k hoe het vanzelfsprekend i s , dat iemand in een tehuis door z i j n familie jarenlang aan z i j n
lot

kan worden overgelaten en gedurende de dagen van z i j n sterven geen

moment alleen gelaten wordt. Mensen laten mensen wel alleen leven, maar
n i e t alleen doodgaan. Dat is vanzelfsprekend, althans in deze maatschappij
en voorzover dat b l i j k t u i t deze gesprekken via de gebruikte indicatoren.
Over de t i j d en doodgaan
Anders dan b i j de plaats van doodgaan is b i j het spreken over de t i j d en
doodgaan een opmerkelijke variatie in mogelijke betekenissen voorhanden.
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Behalve over een kamer en een bed Is, zo men w i l , van plaats ook sprake,
wanneer wordt gezegd, dat . . . je bij iemand, die niet meer spreekt niet
naar binnen kunt kijken, zo kan uiteindelijk ook een dood lichaam gezien
worden als plaats of de ruimte, vanwaarult het leven of de gestorven mens
is heengegaan. Maar veelal bieden de bepalingen van plaats - zoals uit hetgeen er over werd geschreven kan worden opgemaakt - geen aanleiding tot
opvallend meerzinnige betekenisverleningen. Met het oog op wát in verband
met de t i j d vanzelfsprekend is geformuleerd omtrent doodgaan, lijken de
zaken wat ingewikkelder te liggen. De uitspraken waar het nu verder over
moet gaan leggen het tijdstip vast waarop iets gebeurt of vertellen iets
over de duur ervan. Wat er gezegd wordt kan een al geneen karakter hebben:
'een lange s t r i j d voeren alvorens te sterven'; 'tot het laatste toe', en:
'aan ieder doodgaan komt een einde'. Ook komt het voor dat de formuleringen
waarin (sporen van) tijdsbepalingen voorkomen, opgevat moeten worden als te
zijn uitgesproken door mensen, voor wie het einde van hun leven niet in
zicht is: 'hoe je zult sterven weet je van tevoren n i e t ' ; 'wanneer ben ik
het wel?; 'als het zover i s ' . Een aparte plaats wordt ingenomen door u i t spraken die gedaan worden op grond van ervaring met het sterven van andere
mensen: 'de dood van iemand zie je aankomen, je houdt er van tevoren rekening mee'; of, ' b i j een stervende met een familie aan zijn bed hoef je niet
de hele t i j d te blijven zitten' ook niet wanneer de (volwassen)famllieleden
eigenlijk bang zijn om alleen bij hun eigen stervende vader of moeder te
blijven. Tenslotte zijn er uitspraken die stervende mensen zelf doen over
hun doodgaan en waarin ze ingaan op de t i j d : 'voor mij loopt het af, want
mijn t i j d is om'.
Voor het aangeven van een bepaald moment en de maat van de duur kunnen de
gewone aanduidingen worden gebruikt zoals: overdag, 's nachts, gedurende
een paar weken, 29 februari, om drie uur e.d.. Daarnaast zijn er de seizoenen in de natuur, de bijzondere periodes in het maatschappelijk verkeer en
de markante tijdstippen in iemands levensloop, die ter beschikking zijn
voor het aanduiden van ogenblikken en duur, ook wanneer het over sterven
gaat: 'half augustus, aan het begin van de nazomer, om precies te zijn v i j f
maanden en één dag na mijn pensioenering . . . '

Wanneer het doodgaan van

iemand ter sprake 1s zijn er twee tijdsaanduidingen enigszins speciaal:
iemands l e e f t i j d en de duur van het ziekbed, als daar sprake van is. Onverwachts sterven geeft zeker wanneer het iemand t r e f t ,

die niet oud i s ,

aparte verwerkingsmomenten; aan zo'n abrupt einde ontbreekt welke duur dan
ook waardoor het verwerken vergemakkelijkt

zou kunnen worden. Hoe oud

iemand is geworden is van grote invloed op het verwerken van zijn o v e r l l j -
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den door de nabestaanden. Hoe lang iemand ziek ligt voor hij sterft is vanzelfsprekend ook van belang maar kan op verschillende manieren van
betekenis zijn. Zowel het begin alsook de duur en het einde van een sterven
kunnen met behulp van agenda en klok op een voor ieder verstaanbare wijze
nauwkeurig worden aangegeven. Mensen constateren tijd echter niet alleen,
ze ervaren haar ook. Daarom hoort sterven en met name de tijd, die het
duurt, ook thuis in de belevingsstroom en duur van beleven van mensen, die
dit sterven aangaat, omdat hun onderlinge afhankelijkheid er door deze
samenhangende ervaringen vorm mee krijgt. De 'uren en minuten' van deze
belevingen komen slechts incidenteel overeen met die welke door de klokken
als objectieve tijd worden weggetikt. Het sterfproces kan, aanvangen op het
moment, waarop de hulsarts - die door de geraadpleegde specialisten over
het vaststellen van een dodelijke ziekte is ingelicht - een patiënt ten
aanzien van de zorgwekkende toestand van zijn gezondheid informeert. Dichter bij de dood vindt het gesprek plaats, waarin wordt gezegd, dat er geen
hoop meer is op genezing. In het leven van een bejaarde mens kan het begin
van het einde gemarkeerd worden door de terugkeer uit een ziekenhuis en het
vanaf die tijd uitblijven van herstel. Stilstaan betekent dan langzaam
achteruit gaan tot het einde daar is. Hoewel de duur van een stervensproces
voor ieder mens verschillend is, leert de ervaring er herkenbare perioden
in te onderscheiden.(15) Met het aangeven van deze geledingen in tijd wordt
niet altijd alleen iets gezegd over de duur van het sterven; tegelijkertijd
wordt er de toestand mee aangeduid, van de vrouw of de man, die het
aangaat. Uitspraken als: 'de patiënt spreekt er zelf nog niet over'; 'zij
kan nog wel verstaan'; of 'hij hoort nog alles' kunnen zowel over de duur
in de tijd gaan van dit sterfbed (hoelang zal het nog duren?) alsook over
de toestand van een stervende gezegd worden (hoe het haar/hem gaat: 'ze
zegt al niets meer sinds gisteravond'). Op dergelijke wijzen kan met bepalingen van de tijd vanzelfsprekend verwezen worden naar de als objectief
geldende tijd, die voor alle leden van de samenleving vanzelfsprekend als
synchroon verlopend wordt opgevat, naar de kwaliteit van het nog resterende
bestaan van een stervende medemens en naar de dagen of uren, die hem nog
resten, en naar de beleving van de duur van de laatste levensmomenten door
de stervende zelf en de mensen, die die meemaken. Heel gebruikelijk is het
bovendien om tijdens het vertellen van een verhaal behalve de tijdslijn van
wat er gebeurde ook aan te geven hoe dat past in het eigen tijdspatroon van
de verteller: 'toen zij werd opgenomen die morgen, een dag vóór Ik op
vacantie ging... '
Het feit dat de leden van deze samenleving hebben leren leven met klok en
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agenda, waardoor met het oog op de duur van hun ervaringen een onderling
uitwisselbare maat beschikbaar is gekomen, is op een enigszins eigenzinnige
wijze van invloed op de betekenisverleningen in sterfsituaties. Oit is zo,
omdat de tijd waarin het leven van een stervende wordt uitgeteld, doorloopt
voor degenen, die haar of hem overleven, ofschoon die tijd van leven, voor
hun beleven tevens letterlijk doodloopt. Meeleven met een stervende vraagt
om syncronisatie in duur en tijd tot en met haar of zijn laatste moment.
(16) Dat is zo wanneer medemensen het sterven van iemand bijwonen en dat
blijft wanneer ze er nadien hun verhaal over vertellen, van het begin tot
het einde. Daarmee, met een begin en het einde worden zowel luisteraars als
verteller op een lijn gezet van eerder en later. Dat is zelfs zo wanneer
een verhaal wordt verzonnen en er bijvoorbeeld ook geen mensen maar dieren
en planten in figureren. Wanneer mensen vertellen over gebeurtenissen, die
werkelijk hebben plaats gehad is met het vertellen zelf het verloop van de
tijd meegegeven. Een verteller veronderstelt bij ieder van zijn luisteraars
het vermogen, - eventueel vooruitlopend op wat er nog verteld moet worden,
- een bestek van de tijd mee op te bouwen ten aanzien van wat hij aan het
vertellen is. De caesuren, die het vertellen mogelijk maken, krijgen heel
vanzelfsprekend hun juiste plaats in het tijdsbestek, even vanzelfsprekend
als vragen over de precíese dag en het juiste uur in dergelijke verhaalgesprekken worden gesteld en beantwoord. Behalve dat er in een verhaal
sprake is van eerder en later, door een 'heden' even onverbiddelijk van
elkaar gescheiden als water vóór en achter (of boven en onder) de sluis,
bewegen luisteraars zich, evenals hun verteller, zowel door hun eigen
tijdstramien alsook door dat waarin het verhaal zich afspeelt. Data, maar
ook tijdsmomenten tot op de dag en het uur nauwkeurig zijn in deze verhalen
niet van de lucht. Deze omstandigheid is in deze studie benut om naast de
inhoudsonafhankelijke indicatoren als een andere weg te dienen om wat vanzelfsprekend 1s te benaderen in het verzamelde materiaal. Als het omgaan
met tijd gegeven is met het vertellen van verhalen is het misschien mogelijk, en nuttig bovendien, om na te gaan welke gestalten deze vanzelfsprekende manier van doen en laten in de gevoerde gesprekken heeft gekregen.
Het lijkt mogelijk het reeds genoemde verschil van plaats en invloed zoals
dat blijkt uit wat er over gezegd wordt in de verschillende gesprekken,
ermee te illustreren; dat de manier waarop mensen met beroepservaring tijdsaanduidingen gebruiken niet overeenkomt met die welke in de verhalen over
het sterven van een bepaalde persoon worden aangewend, hoeft,gezien wat er
is vooraf gegaan, geen verrassing te wekken.
Als ingang in de gesprekken is wederom gebruik gemaakt van de beurten.
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Nagegaan is of er in een beurt een tijdsaanduiding voorkwam. Als dat het
geval was werd deze zo nauwkeurig mogelijk ondergebracht op een schaal van
jaren, maanden, weken, dagen, uren en minuten. Om de plaats van de aanduiding te kunnen vaststellen werd ook gekeken naar wat later in het gesprek eventueel daarover viel op te maken. Hoewel in de gesprekken van de
beroepsmensen tijdsaanduidingen wel voorkomen spelen ze in de gevallen, die
bestaan uit lange voorbeelden geen opvallende rol. In het verhaal-voorbeeld
van Mijnheer Sons (Fe 109) wordt datgene aangegeven wat nodig Is met het
oog op het te vertellen ziektegeval. De patiënt Is vorig jaar gestorven.
Zes maanden voordien werd de wijkzuster, die het verhaal vertelt, gevraagd
te komen voor een clysma, omdat de man een darmfoto moest laten maken. Zijn
moeder was drie maanden daarvoor aan kanker overleden. Op de foto kon men
niets vinden. Later op eigen verzoek weer naar het ziekenhuis verwezen,
vroegen ze hem daar waarom hij zo laat gekomen was: niets meer aan te doen,
hooguit nog zes weken. Hij wilde thuis doodgaan en zijn vrouw heeft hem
wekenlang verzorgd, tezamen met de familie een week of zes, maar toen ging
het gewoon niet meer. De verpleegster kwam er twee keer per dag, soms drie
keer per dag zelfs. Het heeft daarna, na die zes weken, nog eens drie weken
geduurd en toen ook de dokter dacht, dat duurt niet lang meer heeft híj nog
veertien dagen geleefd, met ontstoken ogen, die gezalfd moesten worden om
niet uit te drogen. In een tweede verhaal, verteld door Fa (187), komen
tijdsaanduidingen rond het uur van doodgaan voor: 's-middags zie ik:"hij
overlijdt vandaag";'toen ik vanmorgen om half tien na de nacht gewaakt te
hebben, hem klaar had en naar bed ging en toen ik 's-middags opstond, dat
verschil, dat zie i k ' ;

'nou en toen is hij

's-avonds ora half negen over-

leden. '.
In een uitgebreid verhaal-voorbeeld in gesprek G wordt het tijdsverloop van
de laatste

twaalf

aangegeven.

Dit

dagen van een ziekteproces

voorbeeld wordt

verteld

als

tot

op uren

illustratie

nauwkeurig

van hoe het

doodgaan in een ziekenhuis kan verlopen, nadat zowel de patiënt alsook zijn
familie

is

verteld dat er geen hoop meer leeft

bij

de artsen op een

genezing. Ook het verhaal-voorbeeld waarin gesproken wordt over euthanasie
in ditzelfde gesprek (G 166) bevat, wederom, aanwijzingen over de lengte in
tijd

van de onderdelen van het sterfproces.

Zonder welke andere grond

danook voor het aanwezig zijn van deze aanduidingen te willen uitsluiten
kan voor de hier genoemde voorbeelden in leder geval ook gewezen worden op
een vanzelfsprekend verband tussen de duur van zo'n proces en het (ook) op
hun t i j d functioneren daarin door beroepskrachten.
De tijdsaanduidingen
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in de gesprekken, waarin wordt gesproken over het

doodgaan van één persoon, geven een ander beeld te zien dan dat, welk uit
de beurten van de 'beroepsgesprekken' kan worden naar voren gehaald. Het
resultaat uit elk der drie gesprekken is in de volgende drie figuren zichtbaar gemaakt.
De figuren laten zien dat in alle drie de verhalen een lijn kan worden aangewezen, die langzaam maar zeker zich beweegt naar wat voor de stervende
het laatste ogenblik is geweest. Deze lijn wordt zichtbaar wanneer men
beurt voor beurt op een rij zet wat er door de deelnemers aan informatie
over de tijd naar voren wordt gebracht. Ook wanneer een gesprek wordt begonnen met een opmerking als:'...en het hoeft niet precies het verhaal te
zijn,' (Lo 42) komen de deelnemers in de loop van het gesprek daar uit,
wanneer de volgorde van de beurten wordt gevolgd. Wat de figuren laten zien
en waarvoor ze ook zijn gemaakt is dát er in de drie gesprekken een waarneembaar te maken lijn aanwezig is. Met die lijn wordt iets zichtbaar wat
vanzelfsprekend genoemd kan worden en tijdens het spreken vanzelf, d.w.z.
onbedoeld wordt gerealiseerd. Omdat wat zo gebeurt, vanzelfsprekend is,
wordt er op geen enkele manier iets byzonders over dit of dat gesprek mee
aangeduid, maar iets, dat de moeite van het opmerken waard is, wanneer men
zich heeft afgevraagd wat in deze gevallen vanzelfsprekend is omtrent doodgaan. Eventuele verklaringen liggen min of meer voor de hand.
Mensen gaan vanzelfsprekend in op het verloop van de tijdsduur van iets,
waarover ze vertellen, wanneer ze het hebben over iets dat ze hebben meebeleefd en waarmee ze zich hebben vereenzelvigd, (p. 46). Het vertellen
over zoiets kost wat het henzelf, toen het hen overkwam heeft gekost, tijd.
Wordt echter in een gesprek een lang voorbeeld verteld om een bepaalde
manier van doen te illustreren (Ga 50) of om een opvatting kracht bij te
zetten (Ga 166) dan ontbreekt de vanzelfsprekend nauwgezette dimensionering
in tijd, zoals die in verhalen over iemand (en onszelf) wel aanwezig is.
Verhalen over 'gevallen' in professionele gesprekken kunnen ook in die zin
zakelijk gehouden worden, dat erover gepraat wordt tegen de achtergrond van
een even vage als vanzelfsprekende veronderstelling over tijd. Als verklaring hiervoor kan dan weer gelden dat wanneer de duur van een proces of een
onderzoek als bekend verondersteld kan worden, het vanzelfsprekend kan zijn
om iedere tijdsaanduiding achterwege te laten.
Kortom, hoe datgene, wat met het oog op de tijd vanzelfsprekend is omtrent
doodgaan, zijn plaats krijgt tijdens gesprekken 1s hier enigszins nader
bekeken in een poging aan te geven hoe wát het is, via een omweg waarneembaar gemaakt kan worden.
Een samenhang, die zowel met de plaats als de tijd van doodgaan te maken
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heeft, bovendien bepaald wordt door de deskundige die erbij betrokken is en
in veel gevallen vanzelfsprekend van betekenis is, is die tussen ziek zijn
en doodgaan. Hoewel het onverwachte sterven laat zien dat doodgaan ook in
deze samenleving niet behoeft samen te vallen met ziek zijn, worden ze dik
wijls vanzelfsprekend met elkaar in verband gebracht. Bij hoogbejaarde men
sen wordt zo'η gelijkstelling gemakkelijk in de hand gewerkt, wanneer ze
ten gevolge van hun leeftijd verzorging behoeven. Zij gaan hun laatste ja
ren dan door als bewoners/patiënten van een verzorgings- of verpleeghuis.
Mensen die een dokter nodig hebben en van de hulp van verpleegsters gebruik
maken zijn patiënten, dat wil zeggen, ze worden patiënten genoemd.(17) Ook
mensen, die van het ene ogenblik op het andere getroffen worden door een
bloeding of door een totaal onvoorzien infarct, laten hun leven veelal toch
in het ziekenhuis als ze niet onmiddellijk dood zijn en hetzelfde is het
geval wanneer mensen een dodelijk ongeluk overkomt, zoals al is opgemerkt.
Maar zelfs wanneer iemand gezond en wel maar (hoog) bejaard 'gewoon
doodgaat', omdat zij of hij haar of zijn leven 'op'geleefd heeft, komt er
toch nog een arts aan te pas om de doodsoorzaak vast te stellen zoals dat
wettelijk is voorgeschreven om een officieel bewijs van overlijden te
ondertekenen.
Par. 5. Theoretisch commentaar
a. Wát vanzelfsprekend is omtrent doodgaan in de resultaten en verband
houdt met tijd doet stilstaan bij wat tijd betekent voor de mensen, die
het aangaat, ofwel omdat ze zelf doodgaan, danwei omdat ze erbij betrokken zijn via de dood van een ander mens. Concreet gaat het hier dan over
de mensen die de gesprekken gevoerd hebben, over de mensen, over wie de
eersten gesproken hebben en over wat tijd betekent in de gesprekken,
iedere keer weer opgevat als een proces van handelingen dat door hen is
voltrokken en, tenslotte, in de studie die naar aanleiding van deze gesprekken is uitgevoerd. In het algemeen gesproken valt doodgaan samen
met het beëindigen van een leven. De dood is het einde van een leven,
zoals de geboorte er het begin van is: een leven met een begin en een
einde en een levensloop of levenslijn daartussen. Zowel op biologische
gronden als om maatschappelijke redenen biedt de loop van een, in dit
geval, mensenleven, aanleidingen om verdelingen aan te brengen die heel
algemeen aangeduid tegen elkaar afgezet kunnen worden als wat toen en
nu, wat eerder en wat later is gebeurd. (18)
Terugvallend op biologische gebeurtenissen kunnen eerder en later worden
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geradicaliseerd in geboorte en dood als begin en einde van een natuurl i j k e gang van zaken. Dit natuurlijke verloop heeft een vanzelfsprekende
maatschappelijke aankleding in de gang van het sterfproces, zoals dat
feitelijk
ter,

ergens plaats vindt. (19) In onze maatschappij heeft een dok-

die een patiënt v e r t e l t dat h i j een ernstige en dodelijke kwaal

onder de leden heeft, wel enig idee over wat deze vrouw of die man te
wachten staat. Ook wanneer de duur van de te onderscheiden perioden of
fases niet nauwkeurig i s aan te geven, gaat het één, - de hoop op het
aanslaan van de medicijnen, - vooraf aan het ander, - het bange voorgevoel te vechten voor een al verloren zaak. Het doorwerken en verwerken
van d i t vermoeden heeft tot gevolg dat een stervende mens langzaam maar
zeker losraakt u i t de vanzelfsprekende ordeningen, die de andere leden
van z i j n samenleving z i j n opgelegd door agenda en klok. In de weergave
van het t i j d s v e r l o o p , dat u i t de gesprekken over iemands sterven kon
worden opgemaakt, kan deze omslag worden afgelezen u i t het toenemende
gebruik van steeds kleinere tijdseenheden. Tot het moment van sterven
daar i s , k r i j g t in het verloop van een stervensproces, - wanneer de omstandigheden er naar z i j n , - een subjectieve tijdsbeleving de overhand.
Zo'n overgang van objectieve naar een subjectieve beleving van t i j d en
duur schept de gelegenheid voor betekenisverleningen en zingeving, waarb i j de eigenheid van deze mens voor de mensen om hem heen en voor zichzelf

nog eenmaal kan samenvallen met de oorspronkelijkheid van z i j n

eigen l e e f - t i j d .

Behalve dat binnen een s t e r f s i t u a t i e de verlening en

uitwisseling van betekenissen en zin wat de t i j d aangaat zich zo w i j zigen, kan in de overgang zelf

naar het subjectief beleven van t i j d

eveneens neens een verandering in betekenisverleningen worden aangewezen, en wel in de overgang van een objectieve naar een subjectieve beleving van t i j d en duur.
Wanneer wordt doorgedacht op wat de subjectieve beleving van t i j d voorstelt,wordt i n tegenstelling t o t de objectieve ervaringen ervan daarin
ontdekt dat het denken en spreken erover denkbeeldige grenzen doet vervagen, die er z i j n door t i j d l i n e a i r te denken. Dat het vanzelfsprekend
is om te denken met een begrippenpaar als toen en nu of eerder en later
en gebruik te maken van de voorstelling van t i j d als stroom of loop of
l i j n , staat, b i j wijze van spreken, haaks op een eveneens vanzelfsprekend besef, dat duur en t i j d samenvallen. (20)
'Haaks' kan hier gezegd worden om er mee aan te geven dat in de beeldvorming die met het begrijpen van objectieve en subjectieve

tijdser-

varingen gepaard gaat, het begrip l i n e a i r u i t het beeld verdwijnt om
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plaats te maken voor dat van een emotionele ruimte, waarvan de begrenzingen voor mensen ervaarbaar zijn door hun besef van dit of dat. Wat
hier objectief genoemd wordt wordt door vele onderling afhankelijke mensen gedeeld, zoals een besef, dat het nog vroeg , of al laat is. (21)
Subjectief zijn binnen dit kader van begrijpen de ervaringen, die mensen
hun oorspronkelijkheid en eigenheid doen beseffen, onderkennen en delen.
Typisch voor de ervaring van tijd is hier de ondeelbaarheid van de duur
van wat wordt beleefd zowel in termen van uren of minuten (het duurde
maar een paar minuten, maar het leken wel uren) alsook in de zin van
niet mededeelbaar (je zou het iedereen gunnen zoiets een keer mee te
maken). Waar het om gaat en wat de kern van de zaak uitmaakt, is wat
mensen hier en nu doen en laten, wat ze ervan beseffen en wat het voor
hen betekent.(22) Doodgaan als betekenisgeladen doen en laten heeft binnen een dergelijke benadering zijn eigen tijd en zin voor een stervende,
die daar aantoe komt. Voor de omstaanders kan dat ook zo zijn, maar voor
hen heeft datgene wat vanuit dit feitelijke doen en laten wordt verwacht
geen sociale samenhang meer met wat de stervende vanaf het moment dat
hij dood is toekont.(23)
b. Wat door middel van de inhoudsonafhankelijke indicatoren gevonden is als
vanzelfsprekend gezegd in de gesprekken is tenslotte enigszins samengevat gepresenteerd als wát vanzelfsprekend is over doodgaan. Hierbij is
een kanttekening te maken. Hoezeer ligt het voor de hand hier te willen
spreken van rolspecifiek taalgebruik? Of anders gevraagd, hoe algemeen
is dit vanzelfsprekende omtrent doen en laten ten aanzien van doodgaan?
Een antwoord op deze vraag kan het beste worden gegeven door nog eens na
te gaan wat er is gedaan om tot dit resultaat te komen. Nagegaan is bij
11 maal 4 mensen wat er in door hen gevoerde gesprekken via algemene
-je-uitspraken, want- en omdat zinnen, via voorbeelden e.d. omtrent
doodgaan is gezegd zonder dat dit in de groep zelf commentaar opriep of
werd gerelativeerd. Het is mogelijk hier nu minstens twee wegen te gaan
om tot interpretatie te komen. De eerste weg vertrekt vanuit de individuele taalgebruiker, die bovendien een beroepsrol vervult in zeven van
elf gevallen. Ook het is mogelijk om uit te gaan van wat er gezegd is.
In het eerste geval is na te gaan of er verschillen bestaan tussen de
resultaten, die uit de verschillende gesprekken naar voren zijn gekomen.
Die weg is hier niet bewandeld. De interesse is uitgegaan naar het meest
algemene wat aangewezen zou kunnen worden. Om nogmaals met het gebruiken
van een taal een vergelijking te maken gaat het hier om een vraag die
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overeenkomt met die welke informeert naar wie waar beschaafd nederlands
spreekt. De vraag waar, wat, voor wie, vanzelfsprekend is wordt hier beantwoord met een verwijzing naar wat mensen, wie dan ook, zeggen wanneer
ze algemene je-uitspraken doen enz., die ter plekke voor l i e f worden genomen. Wat ermee verondersteld wordt en zeker voor nadere uitwerking in
aanmerking komt, is dat het voor de hand l i g t te veronderstellen dat er
een basale hoeveelheid te gebruiken overeenstemming in de cultuur van
deze samenleving aanwezig is op grond waarvan mensen al naar gelang hun
behoeften van het ogenblik overal met elkaar overweg kunnen (of niet,
maar dan is de situatie ook geklaard). Wat hier als resultaat is gepresenteerd, maakt hiervan een deeltje uit. Het inspirerende van de vraag
naar het mogelijke rolspecifieke element in wat in het algemeen vanzelfsprekend i s , bestaat eruit, dat daardoor het belang van de inhoudelijke
vulling van wat vanzelfsprekend is, de inhoud, wordt gerelativeerd. Het
onderzoek kan opnieuw gedaan worden omtrent andere onderwerpen en misschien is het dan voor de hand liggend te veronderstellen, dat er een
punt van verzadiging zal worden bereikt. Mogelijk is ook de keuze van
het onderwerp meer medebepalend voor de resultaten dan hier theoretisch
is verondersteld via de verhouding vorm en inhoud, opgevat als een analytisch onderscheid. Wanneer het laatste op de een of andere wijze het
geval is zal moeten worden ongezien naar gespreksonderwerpen, die een
algemeen karakter hebben, zoals doodgaan. Gedacht kan misschien worden
aan geld of werken, verdienen of opvoeden.
Wat als vanzelfsprekend is aangewezen is vanzelfsprekend in bepaalde s i tuaties. Dit houdt in dat er een bepaalde samenhang is die hier en nu zo
en niet anders betekenisvol is voor de mensen, die het aangaat. De aangewezen uitspraken geven wat vanzelfsprekend is niet aan als iets dat
bij wijze van spreken, uit voorraad leverbaar is. De aanwijzers zijn met
andere woorden geen clichévangers. Wat vanzelfsprekend is wordt binnen
marges van gewoontes, verwachtingen, waarderingen en manieren van doen
(regels) telkens opnieuw gemaakt door in situaties onderling van elkaar
afhankelijke mensen die zo dit, of dat, voor elkaar betekenen.
с

In de resultaten en met name in die betreffende de omschrijvingen van
doen en laten kan worden opgemerkt, dat er veel formuleringen in voorko
men met het werkwoord moeten. Zoals uit de context b l i j k t wordt daarmee
iets aangegeven dat vanzelfsprekend is. De omschrijvingen geven aan hoe
dit of dat in bepaalde situaties f e i t e l i j k wordt gedaan. Het werkwoord
moeten verwijst in deze omschrijvingen vla het aanwijzen van een be-
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paalde manier van doen of laten naar het feit, dat mensen wanneer ze dit
of dat doen, het op een bepaalde manier gebeurt. Dergelijke manieren
zijn in de gesprekken als vanzelfsprekend aan te houden procedures ter
sprake gekomen. Hiermee wordt, zoals in hoofdstuk II reeds is uiteengezet, niet gewezen op normen volgens welke iets zo en niet anders gedaan
moet worden, en volgens welke degenen die het anders doen, dienen te
worden gestraft. Moeten, in de hier gebezigde zin, gaat niet terug op
een verplichting in die strikte betekenis van het woord. Ook worden er
geen sancties achter de hand gehouden voor hen, die afwijken van de door
dit moeten aangegeven wijze van doen. De druk waarnaar met dit moeten
wordt verwezen houdt het midden tussen, die welke door natuurlijke behoeften op mensen worden uitgeoefend en de druk, die via eisen, normen
of wetten aan hen wordt opgelegd. Het gaat hier om de druk, die uitgaat
van de gewone gang van zaken. Ze wordt ervaren zoals de luchtdruk in de
atmosfeer. (24)
d. De gepresenteerde lijst van 'onderwerpen van gesprek' wijst de verschillende onderwerpen een plaats aan in een rangorde. De hierbij gebruikte
werkwijze: namelijk het tellen van de gevonden uitspraken per Onderwerp
van gesprek' moet beschouwd worden als een eenvoudig hulpmiddel, niet
als een doelbewust gekozen instrument om tot een vooraf en theoretisch
bepaalde volgorde te komen. Er is daarom geen dwingende reden aanwezig
om voor iedere plaatsing in de gevolgde rangorde naar redenen te zoeken
op grond waarvan de rangschikking is te verklaren. Ten aanzien van de
totale ranglijst kan worden volstaan met de opmerking dat de gebruikte
rangschikking niet strijdig is met de reeds genoemde 'ordo naturalis,
die om theoretische redenen te verwachten was, omdat het gaat over een
opeenvolging van gebeurtenissen in de tijd.(25)
Wordt desalniettemin toch even stilgestaan bij de gepresenteerde volgorde, - bijvoorbeeld uit nieuwsgierigheid, - dan kan dat op de volgende
manier gebeuren. Wanneer de gevonden volgorde wordt opgevat als een verdeling in tweeen: één hoofdonderwerp, 'wat vanzelfsprekend is omtrent
doodgaan voor de mensen, die er ervaring mee hebben', en de andere onderwerpen, dan ligt het voor de hand antwoorden te zoeken op de volgende
vraag: zijn er redenen aan te geven waarom er omtrent het doodgaan en de
mensen, die behandelen, verplegen en verzorgen het grootste aantal vanzelfsprekende uitspraken zijn gevonden? Als antwoord zouden de volgende
overwegingen kunnen gelden. Veel mensen die ervaring hebben met doodgaan
van mensen zijn arts, verpleegster, verzorgster of pastor. Praten over
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doodgaan valt voor hen, minstens g e d e e l t e l i j k , samen met praten over hun
werk en ook, via wat ze doen, met praten over henzelf; zowel het een als
het ander is i n deze samenleving heel gebruikelijk.
In deze samenleving is het, bovendien, zo gesteld, dat spreken over
doodgaan moeilijker wordt in de mate dat het onvermijdelijker wordt om
j e z e l f en je eigen doodgaan en dat van de directe verwanten in de beschouwing te betrekken. Naast gesprekken over de dood, vooral

in het

algemeen en ver weg, z i j n er voor mensen, die in hun dagelijkse leven
met het doodgaan normaliter niets te maken hebben, - en in de huidige
samenleving z i j n dat er heel veel, - weinig aanleidingen om serieus met
elkaar over doodgaan en sterven meer in het bizonder, te spreken zonder
dat h i e r b i j n i e t tevens ongemakkelijke en onwennige gevoelens van ident i f i c a t i e naar boven komen.
Mensen met werkervaringen op d i t gebied z i j n hier in hun praten minder
geremd. Dit is niet alleen zo, omdat ze over hun werk praten, wat vanzelfsprekend i s , maar het is ook het geval, aangezien z i j praten over
het doodgaan van andere mensen en niet over dat van henzelf; ze hebben
derhalve, goed verstaan, makkelijk praten en daarom staat d i t Onderwerp
van gesprek'

bovenaan. Volledigheidshalve kan ter bevestiging hiervan

worden opgemerkt, dat het eigen doodgaan van de deelnemers als

'onder-

werp van gesprek' i n het verzamelde materiaal weliswaar niet ontbreekt,
maar ook niet overvloedig aan de orde komt, noch alszodanig, noch b i j
wat er vanzelfsprekend omtrent doodgaan is gezegd.
e. De 'eenzijdigheid' die het onderling afhankelijk z i j n tussen overlevende
omstaanders en stervenden kenmerkt, - von Ferber heeft in 1970 reeds
aandacht gevraagd voor d i t

facet,

(26)

beïnvloedt de dwang, waarvan

eerder is gesteld dat het een term i s , waarmee iedere onderlinge afhank e l i j k h e i d tussen mensen op een neutrale wijze kan worden beschreven.
Het sociale vacuum waarin een zieke, wanneer z i j n doodgaan enige t i j d in
beslag neemt, langzaam maar zeker verdwijnt, kan omstaanders naar zich
toe zuigen. In de gesprekken 0 en L wordt deze aantrekkingskracht daar
besproken, waar de deel-nemers vertellen hoe gelukkig, en bijna gevleid
ze zich gevoeld hebben door het f e i t dat z i j t o t het einde toe b i j de
stervende z i j n toegelaten. Dit in tegenstelling t o t anderen die te horen
kregen, dat het niet meer ging en zo t o t afscheid nemen werden gedwongen. Eveneens ogenschijnlijk zeer ' e e n z i j d i g ' z i j n de bindingen die verplegenden soms hebben met diep gestoorde mensen, die volkomen afhankel i j k z i j n van hun zorg, maar hier zal l a t e r (p. 243) nog kort op worden
Ingegaan.
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f. De betekenissen van het doen en laten rond het doodgaan van iemand en
ook dat doodgaan zelf zijn op velerlei manieren veelbetekend. Zowel voor
de gespecialiseerde deskundigen alsook voor de mensen die al even deskundig dag in dag uit de verantwoordelijkheid dragen voor mensen, die
aan het doodgaan zijn, bieden deze situaties telkens weer momenten die
ondanks het veelvuldig voorkomen ervan, ongewoon blijven. In gesprek H
vertelt één van de deelneemsters over haar omgaan met stervende mensen,
dat je niet gauw precies vertelt wat je bij ze doet en tegen ze zegt.
Dat is bij ieder verschillend en bovendien, hoe moet je daarover vertellen? Bijvoorbeeld in de trant van: 'nou, als die dood gaat, ga ik dit
doen of, dat zeggen?'(hi 476) Hierbij speelt geen rol, dat het eventueel
geheim zou zijn, wat er dan gezegd wordt. Nog eerder is het zo, dat je
niet weet wat je tegen iedereen hebt gezegd. Je praat zeker wel met die
mensen, en ook veel, maar je weet niet meer wat. Dat wil weer niet zeggen dat het onbelangrijk gepraat is geweest, maar het zijn ook geen gesprekken over onderwerpen die op zo'n manier van belang en in het oogspringend zijn, dat je daar achteraf nog iets over weet te vertellen. De
gewone onderwerpen, die ook in dit gesprek worden genoemd, zoals: de
kinderen, de vacanties en de lichamelijke ongemakken krijgen een eigen
zinnigheid alleen al hierdoor, dat ze door de stervenden voor de laatste
keer onder woorden worden gebracht. Hoewel dit telkens weer voorkomt is
het bij iedere stervende ook steeds anders; zo lijkt dit op pijn, die
alle onderlinge afhankelijkheid tot totale eenzijdigheid terugbrengt en
ondeelbaar, dat wil zeggen, alleen, geleden wordt. Door middel van het
weergeven van een enigszins gesystematiseerd overzicht van de 'onderwerpen die ter sprake komen' zoals ze door Berger zijn bijeengezet wordt
hier niet alleen het overzicht maar ook het inzicht gediend. Wat gewoon
is bij het doodgaan heeft niet alleen meerdere zinnen, maar kent in de
onontkoombare uniekheid van dit doodgaan tevens een eigen noodzaak om
uitdrukkelijk als meerzinnig onder ogen gezien en beleefd te worden.
Berger noemt als onderwerpen die in deze laatste fase ter sprake komen:
de persoonlijke levensgeschiedenis, de onopgeloste problemen, de gevoelens over het lichamelijke verval, afscheid, dankbaarheid en hoop, wat
er nog te beleven valt, geloof, twijfel en de wisselingen daarin en het
verlangen naar de dood. (27) Doodgaan is voor ledereen en altijd anders;
hoevaak Is dit ook in de gesprekken niet onder woorden gebracht.
g. Het spreken dat mensen met elkaar doen wordt in deze studie op verschillende manieren in de beschouwingen betrokken. Om te beginnen zijn er de
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deelnemers aan de gesprekken. Wát zij hebben gezegd tijdens hun bijeenkomsten is als geschreven tekst voorwerp geworden van nadere bestudering· Daarbij is aandacht besteed aan datgene waarover is gesproken. Wat
zij bespraken ging over wat zij meemaakten ofwel tijdens hun werk danwei
over datgene, wat zich afspeelde gedurende de maanden, weken en dagen
dat zij iemand vergezelden op het laatste stuk levensweg. Ook hierover
wordt gesproken door te vertellen wat er toen en toen door die en die 1s
gedaan en is gezegd. Als daarover is verteld biedt het vaak aanleiding
om er zelf nog wat over te vragen of te zeggen: besproken wordt wat gedaan en ervaren is. Tenslotte worden deze gesprekken en wat er besproken
is, bestudeerd en de bevindingen daarvan op hun beurt weer onder woorden
gebracht en opgeschreven. Hoewel als onderwerp van studie het vanzelfsprekende, en wel omtrent doodgaan, is aangegeven, wordt uit deze opsomming duidelijk hoe alomtegenwoordig spreken is voor mensen. Ook wanneer men zich van op een afstand en systematisch met een maatschappelijk
verschijnsel wil bezig houden blijft dat zo. Hiermee wordt niets nieuws
gezegd.(28) Wel kan ermee worden benadrukt, dat het geboden lijkt met
wetenschappelijk inzichten omzichtig om te gaan juist ook in zoverre ze
samenvallen met 'spreken over iets'. Alleen al op grond van het ontbreken van voldoende overzicht over 'wat gewoon onderling afhankelijk is'
kan een dergelijke voorzichtigheid worden gerechtvaardigd.
h. Het is in overeenstemming met het Nederlandse taal gevoel om, wanneer
mensen het hebben over doodgaan te schrijven dat ze 'spreken' over doodgaan. Het woord praten is hier minder op zijn plaats. Het kan wel gezegd
of geschreven worden, maar dan gaat het bijvoorbeeld over gesprekken,
die mensen voeren over hun werk. In deze studie is ervan afgezien dit
onderscheid strikt toe te passen. De hiermee gewonnen ruimte is benut om
enige afwisseling 1n het gebruik van de woorden spreken en praten te
kunnen brengen. Er is derhalve niet nagegaan of, en tot in hoeverre, het
mogelijk is om systematisch te onderscheiden tussen praten en spreken
over doodgaan al naar gelang het wel (praten) of niet (spreken) over
werk gaat, hoe vanzelfsprekend een dergelijk onderscheid in gebruik ook
genoemd moet worden.
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Par. 6. Methodisch commentaar
a) Gezien het thema, waarover gesproken zou worden, riep het invullen van
het begrip einde tijdens de gevoerde gesprekken als zodanig geen moeilijkheden op. Dit was n i e t zo ten aanzien van het begin. Ten aanzien van
het punt vanwaaruit door de deelnemers aan de gesprekken begonnen zou
moeten worden was op geen enkele manier iets geregeld, zodat het s t a r t punt door de deelnemers zelf aangegeven moest worden. Enige gesprekken,
die de mensen met professionele ervaringen voerden, werden begonnen met
het vertellen van een voorbeeld (huisartsen, pastores en verzorgenden in
een verpleeghuis). Andere beroepsmensen begonnen hun gesprek met het behandelen van een s t e l l i n g over stervensbegeleiding (specialisten) of met
een verpleeg-technisch

probleem

(verplegenden

en

wijkverpleegsters),

danwei met een vergelijking tussen hoe het er vroeger aan toe ging en nu
(leidinggevenden in een bejaardenhuis).
Van de gesprekken over het sterven van iemand werden er twee begonnen met
het aangeven van een c r i t i e k moment in het verloop van het ziekteproces.
Het derde verhaal opent met een impressie van het moment direct na het
sterven, waarna vervolgens wordt gevraagd wanneer ieder van het gezelschap
voor het eerst hoorde over de ongeneeslijke ziekte van de vrouw wier sterven ze hebben meegemaakt. Hiermee wordt voor ieder, die aan het gesprek
deelneemt een begin voor het (eigen) verhaal vastgelegd. In ieder van de
e l f gesprekken moesten de drie of vier mensen, die het zouden gaan voeren er toe komen een punt te bereiken, vanwaaruit z i j met praten zouden
beginnen. Een formele reden waarom d i t het geval i s , l u i d t dat het in de
gesproken taal onmogelijk

is om g e l i j k t i j d i g uitdrukking te geven aan

meer proposities.
Levelt spreekt hier in verband met het lineariseringsprobleem: er moet een
volgorde worden bepaald over een te formuleren kennisstructuur. Naast de
beurten en hun opeenvolging is er dus nog een opeenvolging van uitspraken
in het spel betrokken. 'Beginnen b i j het begin', zoals in Be 11 wordt voorgesteld en uitgevoerd, laat een voor de hand liggende aanpak van d i t lineariseringsprobleem zien. Betrekkelijk eenvoudig is het namelijk, wanneer de
kennisstructuur z e l f linear is geordend,zoals vaak het geval is voor temporale structuren: bv. de loop van een leven van jong naar oud, van begin
naar einde en van geboorte naar dood. Deze n a t u u r l i j k e volgorde noemt Levelt een ongemarkeerde wijze van linearisering.(29)
b. Doodgaan speelt zich, evenals het geboren worden, af in de l e e f - t i j d van
mensen. Door de omstaanders, die behandelen, verplegen en verzorgen wor-
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den zowel leven als tijd op meerdere wijzen aangeduid.
Met het oog op iemands'leven duiden mensen, die er beroepsmatig verantwoordelijk voor zijn onderdelen ervan aan met verschillende benamingen.
Deze namen geven fasen of tijdstippen aan in de loop van dit leven. Voor
ieder, die niet plotseling doodblijft, komt er bijvoorbeeld een ogenblik
waarop over haar of zijn sterven gesproken wordt. Daarmee zegt men iets
over de toestand, waarin iemand verkeert, maar ook wordt er een punt in
de tijd, in de leef-tijd, mee aangegeven, een tijdstip in de loop van
dit levensproces. Vanzelfsprekende aanduidingen omtrent doodgaan van
kwalitatief en/of temporeel karakter zijn in de gesprekken bijvoorbeeld:
'wanneer er iets gebeurt' komt iemand 'voor het doodgaan te staan'; mensen sterven 'jong' en wanneer 'ze oud zijn', 'zeventig jarigen', 'zij
komen gewoon aan hun eind' 'in hun laatste levensjaren'; 'aan patiënten
vertellen dat de hoop op genezing is opgegeven' is een moment 'rond het
doodgaan'. Daarna komt 'de stervende' 'dichter bij de dood', hij wordt
'een stervende in zijn eindfase', waarin 'hij heel lang op sterven kan
liggen' en 'momenten kent met een klacht'. "Doodgaan komt altijd' en
daarmee het 'punt: net was hij er nog en nou is het afgelopen', de datum
van het sterven.
Kwaliteit van leven en tijd van leven worden via deze en dergelijke uitspraken onontwarbaar ineengevlochten. De vervlechting waarover het hier
gaat en die dus door met elkaar sprekende mensen gewoonlijk niet wordt
geëxpliciteerd, wordt o.a. mogelijk gemaakt door, - kan worden teruggevoerd worden op - de wijze waarop in het nederlands gebruik gemaakt kan
worden van het woord "wanneer". Hiermee wordt gedoeld op een bepaald
tijdstip of op bepaalde omstandigheden. Hoewel te onderscheiden, belichamen tijd en kwaliteit van leven een eenheid, inzoverre althans tijd
als een objectief gegeven wordt opgevat, iets dat in het westen al heel
lang te doen gebruikelijk is. Als kenmerkend voor wat vanzelfsprekend
is, kan genoemd worden: a. onbetwijfelde eenzinnigheid en b. niet
geproblematiseerde dubbel- of meerzinnigheid.
Naast de reeds genoemde meervoudige betekenisverleningen die mogelijk
zijn wanneer mensen rond het doodgaan van medemensen tijdsbepalingen
hanteren, kan nog op andere overeenkomende tweelagige betekenissen gewezen worden met betrekking tot wat vanzelfsprekend is in verband met
doodgaan. Wanneer bij katholieke patiënten bedienen ter sprake komt is
het vanzelfsprekend dat zij denken:'oh, je hebt me opgegeven.'. Bedienen
doe je niet, dat is vanzelfsprekend, wanneer er niets aan de hand is.
(Go 79 - Ge 86) Zoals met het benoemen van perioden in een stervenspro-

ces zowel de t i j d alsook de toestand van een stervende kan worden aangeduid, of beide, zo ook is het even vanzelfsprekend dat met bedienen het
deelnemen aan een ritueel

danwei een stadium in het verloop van een

sterfproces wordt aangegeven of beide.
c. Met behulp van de omschreven aanwijzers is in de gesprekken aangewezen
wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan. Onbeantwoord gebleven is de
vraag of alles wat vanzelfsprekend is in een bestudeerde s i t u a t i e erdoor
waarneembaar is gemaakt. In het algemeen l i j k t deze vraag ontkennend te
moeten worden beantwoord. Er is reeds opgemerkt dat het non-verbale gedrag niet in de bestudering i s betrokken. D i t is niet op grond van theoretische overwegingen achterwege

gelaten, maar om practische

redenen

niet gebeurd. Ten aanzien van wat er gedurende de gesprekken is gezegd
kan er, vervolgens, gewezen worden op uitspraken, die wel heel vanzelfsprekend 'aandoen', maar toch niet als zodanig onder de gevonden resultaten worden aangetroffen. Als voorbeelden kunnen worden gegeven:

'ja

zeker, dat gemis kan niemand wegnemen, dat b l i j f t gewoon een gemis.' (fe
390);

'als de blaadjes komen en als ze afvallen, dan gaan de meesten

dood' (hi 323); ' i n nood l e e r t men bidden, hé' (ke 1186), 'zo ze geleefd
heeft, zo i s ze gestorven' (ja 1066), ' j a , zo 1s het leven' (be 523) en
'iedereen verwacht het op z i j n eigen manier, zeg i k ' (be 420).
Er is een doorslaggevende reden aan te wijzen waarom deze uitspraken
niet b i j de vanzelfsprekende z i j n terecht gekomen, zelfs niet wanneer ze
tijdens het spreken met elkaar door geen van de deelnemers z i j n geproblematiseerd. In hun formuleringen wordt onvoldoende duidelijk t o t u i t drukking gebracht in welke mate wat er is gezegd, vanzelfsprekend door
de spreeksters

of

sprekers wordt onderschreven.

Uit

deze

uitspraken

wordt met andere woorden niet onvoorwaardelijk d u i d e l i j k , dat wat gezegd
wordt zonder meer een plaats heeft in het veld van het e r b i j horen,
voorzover d i t door deze met elkaar sprekende mensen in het leven is geroepen. Volgens de i n deze studie uitgewerkte uiteenzetting is een opvatting of mening of iets dat gedaan wordt niet alleen vanwege de betekenis ervan vanzelfsprekend. B i j wat vanzelfsprekend gebeurt, laten mensen niet eerst en vooral d i t of dat buiten beschouwing. Meer in overeenstemming met wat er gebeurt, is dat vanzelfsprekend doen en laten en ook
spreken het b i j elkaar horen tot uitdrukking brengt, voorzover dat op
een gegeven moment nodig en/of nuttig of aangenaam of wat dan ook anders
i s , gezien de gegeven s i t u a t i e .

In d i t verband kan over de eerder ge-

noemde uitspraken, die op het eerste gezicht vanzelfsprekend l i j k e n het
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volgende worden opgemerkt. Het zijn uitspraken, die op grond van ervaringen geformuleerde algemeenheden bevatten zonder klaarblijkelijke verbanden met concrete situaties. De betekenissen ervan komen iedereen op
cognitief niveau als vanzelfsprekend voor zonder dat er voor wie dan ook
een omstandigheid mee correspondeert, waarin een onderling gedeelde vereenzelviging mee aan de orde is. Dergelijke uitspraken ontberen met andere woorden de legitimering die in concrete situaties via het uitblijven van vragen en nuanceringen het tezamen doen en laten van mensen een
vloeiend verloop geeft, dat met vanzelfsprekend wordt aangeduid. In deze
uitspraken wordt, zou men kunnen zeggen, geabstraheerd van een gedragsen formuleringsruimte, als gestalte van concrete samenhang tussen onderling afhankelijke mensen.
d. De manier waarop met de vraag naar wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan in deze studie is omgegaan, behoeft niet als exclusief te worden
aangemerkt. Een dergelijke aanpak lijkt eveneens goed bruikbaar voor andere velden van onderzoek en wel speciaal voor diegene, waarin het toepassen van vraaggesprekken bezwaren oplevert. Een mogelijk voordeel van
de hier voorgestelde methode is dat de invloed van ieders' persoonlijke
steilingname gefilterd door het eigen doen en laten van de deelnemers in
de resultaten terecht komt. Een eventueel theoretisch concept van de onderzoeker of de interessen van een opdrachtgever kunnen een rol spelen
bij het bepalen van een gespreksonderwerp en, zoals altijd het geval is,
achteraf bij het bestuderen van de resultaten. Maar tijdens het 'verzamelen' van het materiaal zijn het de mensen zelf die doen en laten wat
ze willen, die bepalen wat er gebeurt en wat er gevolgelljk door de onderzoeker is verzameld. Een uitgangspunt hierbij is uiteraard, dat men
geen invloed wenst uit te oefenen op het tot stand komen van het materiaal.
e. Gedurende de voorbereidingen voor de analyse van de gesprekken Is overwogen om voor het zoeken naar wat vanzelfsprekend is, gebruik te maken
van wat met 'omschrijvingen' aangeduid zou kunnen worden. In gesprekken
gebruiken mensen niet alleen voorbeelden om te illustreren wat ze bedoelen te zeggen en willen overdragen aan anderen. Soms herhalen ze ook met
andere woorden wat ze al, misschien met een enkel woord, hebben gezegd.
Met het gebruik van deze omschrijvingen was eerder reeds enige ervaring
opgedaan bij het achterhalen van de betekenissen, die mensen in vraaggesprekken hechten aan de woorden, die ze gebruiken. Ook in de gesprekken
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die voor deze studie z i j n gehouden, komen omschrijvingen voor. Zo noemt
een verpleger het oud worden i n een verpleeghuis een heel proces: 'het
is eigenlijk constant sterven van het begin van de opname t o t het e i n d . '
(ki 566) Over mensen met doodsangsten wordt gezegd: 'die z i j n als de
dood om dood te gaan' (ke 836) en aftakelen wordt in een ander gesprek
als volgt uiteen gelegd: ' . . . , dat ze lichamelijk niks meer kunnen doen
en dat ze een stuk zelfstandigheid verliezen, hé, en dan ook niet meer
kunnen genieten van dat ze daar zo mee bezig z i j n , dat ze daar ook bijna
niet van kunnen genieten.' (fo 259)
Hoewel deze omschrijvingen wel werden verzameld, z i j n ze niet als speciaal aanwijsbare vindplaats voor wat vanzelfsprekend is gebruikt. Vooreerst was het niet mogelijk voldoende goed te beargumenteren waarom, wat
mensen in omschrijvingen te berde brengen als vanzelfsprekend aangewezen
zou kunnen worden. Bovendien bleek dat er veel minder omschrijvingen van
vooraf gekozen begrippen (doodgaan, dood, sterven e.d.) konden worden
aangewezen, dan op grond van de eerdere ervaringen met de vraaggesprekken was verwacht. Een mogelijke verklaring hiervoor kan z i j n , dat mensen, die in een vraaggesprek hun mening over iets geven in een s i t u a t i e
verkeren, die uitnodigend is om met andere woorden nogmaals en u i t v o e r i ger te vertellen wat z i j hebben willen zeggen.
f. Wat Hi 1 horst over z i j n onderzoek u i t 1983 opmerkt, dat het weliswaar
gaat over stervende mensen, maar deze er zelf niet in aan het woord komen, moet ook gezegd worden van deze studie.(30) Ofschoon het wel werd
overwogen, is er vanaf gezien om stervende mensen te vragen hun ervaringen met elkaar te bespreken, (p. 102) De impressies, die Kubbler-Ross
over haar workshop: L i f e - Death and the Transition heeft gepubliceerd,
bevestigen evenwel het vermoeden, dat het niet verantwoord is zoiets te
ondernemen zonder zorg te kunnen dragen voor een verdere opvang van de
deelnemers, als z i j daar behoefte aan hebben. (31)
Niet overwogen is om mensen, die aan het front gestaan hebben voor een
gesprek te vragen.
g. Systematische aandacht voor beurten waarin deelnemers aan gesprekken
slechts beamen wat in de eraan voorafgaande beurt is gezegd, is als
werkwijze n u t t i g . Ze resulteert in een routine van werken, waardoor aan
iedere beurt aandacht wordt geschonken en ze r i c h t de aandacht van de
buitenstaander precies op datgene wat er met deze beurt bedoeld kan z i j n
beaamd te worden; d i t behoeft niet a l t i j d overeen te komen met wat h i j - ,
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de inhoud volgend van wat er gezegd wordt,- aanvankelijk zelf daaruit
over wat er beaamd gaat worden, heeft opgemaakt.

Par. 7. Commentaar naar aanleiding van het doodgaan
Langs twee wegen zal In deze paragraaf nog nader worden ingegaan op wat,
inhoudelijk, vanzelfsprekend is omtrent doodgaan. Eerst zal aandacht besteed worden aan het doodgaan van kinderen, een gegeven dat in de gevoerde
gesprekken slechts zijdelings aan de orde is gekomen. Daarna zal, wel in
aansluiting op wat ter sprake werd gebracht, beschreven worden hoe het
thema euthanasie onder woorden is gebracht.
a. Het is niet mogelijk gebleken een gesprek te laten voeren door mensen
die een kind aan de dood hebben moeten afstaan. Om toch enige aandacht
te besteden aan dergelijke sterfgevallen wordt er hier nader op ingegaan. Eerst wordt aandacht besteed aan de zorg die er in onze hedendaagse samenleving aan mensen wordt besteed die zo'n verlies te verwerken hebben. Daarna wordt hierbij een kanttekening geplaatst naar aanleiding van opmerkingen daaromtrent door de historici Ariès en Shorter.
Zo treurig als het doodgaan van je kind
Omgaan met de dood is voor mensen onvermijdelijk. Dit is zonder twijfel
zo voor ieders eigen dood, veelal is het ook het geval voor de dood van
verschillende medemensen. In de westerse samenleving wordt echter ook
gesproken over vermijdelijke sterfgevallen. (32) Al die sterfgevallen,
waardoor mensen niet oud worden. In onze samenleving kunnen mensen
m.a.w. ббг hun tijd doodgaan. Dit culturele accent verleent sterven
soms een elgen(tijdse) tragiek. Enerzijds ligt het in de lijn van de
verwachtingen dat mensen, die oud zijn geworden, dood gaan, want dat is
met welke hulpmiddelen dan ook niet te vermijden. Over dat sterven moet
men zich dan ook niet verbazen en ook niet al te druk maken. Doodgaan
hoort bij oud (geworden) zijn, zoals sneuvelen bij soldaten. Daarmee
krijgt sterven 5ók een cultureel accent.
De andere kant van de medaille is dat doodgaan niet past bij jonge mensen en al helemaal niet bij kinderen. Het doodgaan van deze laatsten
wordt in deze maatschappij ervaren als een tragedie, d.w.z. als een gebeuren met een rampspoedig slot. Ofschoon er regelmatig kinderen ster-
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ven, wordt dat steeds weer opgevat als iets onbegrijpelijks, iets dat
evident zonder zin is, een vorm van het leven, die eigenlijk onmogelijk
zou moeten zijn. Men heeft er nauwelijks woorden voor en mensen die het
treft, kunnen en willen er ook meestal niet over praten.
Een gesprek met ouders, die een kind hadden verloren, dat in de opzet
van dit onderzoek op het programma stond moest zo ook achterwege blijven. Het bleek niet mogelijk om langs de wegen, die gebruikt zijn om de
overige gesprekken gevoerd en opgenomen te krijgen ook een gesprek te
regelen over het doodgaan van een kind. Ook de medewerking van een psycholoog, die werkzaam is in dit veld bracht het beoogde gesprek niet
binnen de mogelijkheden: voor ouders is het sterven van een kind, ook
nadien, eigenlijk onbespreekbaar.
Dat een dergelijke onbespreekbaarheid niet iets incidenteels is, of iets
plaatselijks kan worden afgeleid uit het bestaan van een zelfhulporganisatie voor ouders van een overleden kind. Deze groepsvorming om elkaar te
helpen is ontstaan uit een initiatief dat in 1977 te Haarlem werd genomen
door een moeder. Mevrouw A. Flohil, die het overlijden van een kind had
doorgemaakt. Ze ging er toe over deze ervaringen te bespreken met ouders,
die een zelfde verlies te verwerken hadden. De bedoeling, die zij daarbij
had wordt in een veralgemeende vorm teruggevonden in de doelstellingen
van een hulporganisatie, die uit haar Initiatief is voortgekomen en die
door een ouderpaar uit een van de eerste praatgroepen organisatorisch is
uitgebouwd. Deze doelstellingen zijn in een informatief bericht over dergelijke gespreksgroepen als volgt omschreven:
- gelegenheid geven om te praten over de problemen en gevoelens die
voort komen uit het verdriet om de dood van het kind.
- inzicht geven in het rouwproces dat wordt doorgemaakt.
Uit later gehouden discussies blijkt dat het doel, waarnaar gestreefd
wordt ook nog als volgt geformuleerd kan worden: onze organisatie wil
bizonder graag iedere ouder, die een kind verloren heeft helpen en dan
het liefst via een direct, in eerste instantie telefonisch, later mondeling contact.
Ter verklaring van dit aanbod voor hulp wijzen de organisatoren op de
volgende punten:
- de ervaring, individueel, of In een rouwgroep, met logenoten te praten
kan erg bevrijdend werken;
- de mogelijkheid om zulke contacten te leggen ontbreekt;
- in andere landen bestaan wel hulpgroepen zoals er hier worden bedoeld;
genoemd wordt Engeland en in dat land, de groep:'The Compassionate
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Friends'
- niets is zo treurig als het doodgaan van je kind;
- medicijnen en pillen helpen soms, maar wel slechts even;
- het is nuttig om open en vrij te praten met een lotgenoot, die begrijpt
en meeleeft.
Dat niets zo treurig is als het verlies van een kind door de dood wordt
nog van het volgende commentaar voorzien; wij zijn vertrouwd met het
doodgaan van oude mensen, maar het sterven van je kind slaat al je ver
wachtingen en hoop kapot en als ouder kun je dat bijna niet aanvaarden.
Het doodgaan van een eigen kind Is zo ingrijpend, dat de eigen omgeving
en ook beroepskrachten niet goed weten hoe ouders te helpen bij het door
staan van hun pijn. Maar ouders, die hetzelfde hebben meegemaakt,kunnen
zo'η hulp geven.
Op 17 januari 1981 houdt de werkgroep van ouders van een gestorven kind
een eerste landelijke dag; er komen 68 contactpersonen. In het verslag
dat van deze bijeenkomst is gemaakt, staat o.a. te lezen dat de woord
voerder namens de werkgroep de zakelijkheid en nuchterheid van de voorge
stelde agenda in zijn welkomswoord reeds enigszins relativeert door er op
te wijzen dat tijdens de discussies in groepen en ook daarna zeer zeker
plaats zal zijn voor emoties en persoonlijke gevoelens. Uit de samenvat
tingen van de besproken punten in de diverse discussiegroepen blijkt
verder dat er geen overwegend bezwaar kwam tegen het voorstel van de
werkgroep om een ouder te benaderen d.m.v. het opvragen van gegevens bij
de burgerlijke stand en het lezen van rouwadvertenties. De ervaring van
enkele leden van de werkgroep gold als argument om aan te nemen dat meni
geen het fijn vindt om na de dood van zijn kind of haar kind zo maar
brieven te ontvangen van mensen die men niet eens zo goed kent. Over de
registratie van alle contacten bij een centraal contactadres blijven de
meningen, ook na de groepsdiscussies, verdeeld. De meeste bijval i's er
nog voor een beperkte registratie via een formulier, dat door de werk
groep dient te worden ontworpen. Over de aanpak van het concrete rouwwerk
wordt opgemerkt dat de meeste contactpersonen nog steeds individueel con
tact prefereren boven het organiseren en begeleiden van gespreksgroepen.
Professionele hulp wordt unaniem afgewezen: men wil een zelfhulpgroep
zijn en blijven. Opmerkelijk is tenslotte de vraag die geopperd wordt
naar gespreksgroepen voor kinderen, die een broer of een zus hebben ver
loren.
Deze eerste landelijke bijeenkomst verandert in de loop van de middag
sessie in een constituerende vergadering van "Ouders van een overleden

kind, landelijke zelfhulporganisatie', de officiële naam voor deze groep,
die als zodanig met 58 van de 68 stemmen wordt gekozen. Behalve de naam
komt ook de organisatievorm direct na de oprichting ter sprake. Men kiest
voor de verenigingsvorm. Een overweging hierbij is dat een organisatie
met rechtspersoonlijkheid in het algemeen eerder voor subsidie in aanmerking komt.
Uit een eerste rondzendbrief (april 1981), die de organisatie na haar
bijeenkomst in Utrecht heeft geschreven blijkt dat een tweede landelijke
bijeenkomst in September 1981 verwacht kan worden. Bovendien heeft het
initiatief van deze ouders de landelijke pers bereikt: een artikel in de
Volkskrant en een interview met een contactpersoon in de Margriet.(33)
De onbespreekbaarheid van de dood van een kind wordt degelijk aangepakt
op een eigentijdse wijze. Zich wederom baserend op ervaring wordt namens
de werkgroep gezegd:'.. .in Mzondere gevallen (moord, zelfdoding) kan de
situatie inderdaad zó afwijkend zijn dat men elkaar daardoor niet goed
zal begrijpen, in alle overige gevallen geeft de practijk aan, dat verschillen in doodsoorzaak alleen 1n het begin van een contact van invloed
kunnen zijn, maar later minder belangrijk worden, namelijk wanneer blijkt
dat het niet meer om het kind en zijn of haar dood gaat, maar om j5u, om
hoe jíj je verdriet moet verwerken en hoe je jezelf weer kunt hervinden. '(34) Dat de aanpak eigentijds is valt vooral op wanneer men zich
afvraagt of zo'n hulporganisatie iets af of aan zal doen aan het hedendaagse gegeven, dát het doodgaan van kinderen onbespreekbaar is.
Na kennisneming van de geboden informatie ontstaat naast alle waardering
ook een zweem van een vermoeden dat deze hulporganisatie (ook) wel eens
tot onbedoeld gevolg zou kunnen hebben dat het doodgaan van kinderen
eerst en vooral onbespreekbaar blijft, waarna op ervaring gebaseerde
(zelf)hulp, even vanzelfsprekend als onmisbaar, volgt.
Enige grond voor een dergelijk (bang) vermoeden is in het aangeboden informatieve materiaal wel aanwezig. Hierin is geen spoor te ontdekken van
een eventuele overweging, die zich beweegt in de richting van de relativering van de onbespreekbaarheid zelf. De informatie over 'ouders van een
overleden kind' bevestigt slechts dat het doodgaan van een kind in deze
samenleving een onmogelijk gegeven is, ook als onderwerp van gesprek.
'Een kind wordt geboren om te leven': kinderen zijn er niet om dood te
gaan. In de huidige maatschappij is dat vanzelfsprekend, even vanzelfsprekend als het is dat 'volwassenen leven om te sterven'.(35)
Wat hier gezegd wordt klinkt zeker op het eerste gehoor, inzichtelijk,
acceptabel en logisch: het een volgt uit het ander, en dat een kind dood
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gaat, ís ook verschrikkelijk. Een gedachtegang, als de hierboven ontwikkelde kan nog verder worden uitgewerkt: kinderen z i j n er niet om dood te
gaan; als j e z i e t aankomen, dat je ze die kans laat lopen, moet je er
niet aan beginnen. Immers, waar begin je aan als je in deze maatschappij
kinderen op de wereld zet?; dus: geen kinderen. Een dergelijke gevolgtrekking wordt

nog b e g r i j p e l i j k e r

als

erbij

bedacht wordt,

dat ieder

bestaan op aarde bedreigd wordt door een oorlog met atoomwapens, maar
ook, dat de verspreiding van 'de p i l ' het trekken van zo'n conclusie mede
heeft mogelijk

gemaakt. Hierbij

voegt zich nog het volgende: er

zijn

nieuwe waarderingen i n opkomst ten aanzien van het gebruik van de p i l . Ze
l i j k e n t o t gevolg te hebben dat bijvoorbeeld de jongeren van een tien
jaar geleden als volwassenen van vandaag niet alleen genoeg hebben van
die p i l , maar ook kinderen weer aanvaarden, wanneer ze komen.
Uiteraard kunnen ook hiervoor weer redenen worden aangegeven, zoals b i j voorbeeld het verlangen om ook een nageslacht te hebben en een stukje
toekomst om in te overleven, als het kan, in een wereld zonder atoombommen.
Hoe d i t ook z i j , kinderen worden geboren om te leven en een volwassene
l e e f t om te sterven. Kinderen en doodgaan is een onmogelijke combinatie
in deze t i j d , omdat ze wat als onderling t e g e n s t r i j d i g wordt opgevat, b i j
elkaar brengt; zo wordt dat anno 1980 aangevoeld. Dit s l u i t niet u i t dat
iedereen kan inzien dat kinderen en doodgaan niet aan elkaar tegengesteld
z i j n zoals bijvoorbeeld water en vuur, l i c h t en duister of zwart en w i t .
S t r i k t genomen is ook dat voor ieder mens I n z i c h t e l i j k , maar hier

ligt

j u i s t de grond voor het probleem en voor de tragiek van het doodgaan van
kinderen. Voor het levensgevoel in deze streken vallen kinderen niet zonder meer samen met mensen. Toch z i j n kinderen mensen en mensen gaan dood.
Sinds de uitvinding van het kind (Ariès) kan de volwassenwording van mensenkinderen wel worden uitgesteld, maar het doodgaan wordt daardoor niet
ongedaan gemaakt.(36) Dat kinderen geboren worden om te leven en niet om
dood te gaan, onderbouwt, als opvatting, het problematische karakter van
het doodgaan van een kind,

als dat desalniettemin plaats

vindt.

Zo'n

sterven vormt voor een modern ouder een heel intens probleem, waar, noch
i n de sociaal-culturele sfeer, noch in de privé-sfeer een bevredigende
aanpak voor aanwezig is.(37)
Er z i j n minstens twee redenen die deze stand van zaken b e g r i j p e l i j k kunnen maken. Het doodgaan als natuurlijk gegeven verontrust moderne mensen
alleen dan n i e t of nauwelijks wanneer het bejaarde mensen b e t r e f t : dat is
onvermijdelijk.
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Bovendien l i j k t

het gemak waarmee men tegenwoordig af-

stand neemt van het sterven van bejaarde medemensen op de wijze waarop
men een paar honderd jaar geleden het sterven van kinderen verwerkte.
Doodgaan moet op een bepaalde manier worden verwerkt, maar op welke wijze
het gebeurt is al naar gelang t i j d en plaats anders. Dat mensen, ook in
de loop van de geschiedenis van West Europa niet a l t i j d hetzelfde gereageerd hebben op kinderen en er ook anders mee z i j n omgesprongen dan anno
1980 hier normaal gevonden wordt, is sinds de publicaties van Aries en
bijvoorbeeld ook van Shorter geen lege bewering meer. (38)
Wat deze veranderingen met betrekking t o t het doodgaan van kinderen i n houden kan met name via de studie van de laatste genoemde auteur nader
geïllustreerd worden. Het doodgaan van kinderen b l i j k t niet a l t i j d een
onmogelijk onderwerp geweest te z i j n ; twee honderd jaar geleden was het
in vele streken een totaal onnodig onderwerp van gesprek, omdat het nauwelijks aandacht behoefde, speciaal b i j mensen die niet in de gelegenheid
waren op te schrijven wat hen bezig hield omdat ze wel wat anders te doen
hadden en dat was voor het merendeel het geval.
'Moederliefde is een uitvinding van de moderne t i j d . ' ( 3 9 )
Deze uitspraak van Shorter k l i n k t boud. Hoe kan iemand beweren dat moederliefde er n i e t a l t i j d geweest is en dat moeders enige eeuwen geleden
nog onverschillig stonden tegenover de ontwikkeling en het welbevinden
van hun zuigelingen?
Shorter kwam er toe deze bewering te formuleren, omdat h i j er, als h i s toricus i n z i j n werk gerede aanleidingen voor vond. Daarbij werd h i j in
z i j n vermoeden bevestigd door opmerking van collega's met name u i t Frankr i j k en onder hen speciaal Ariès en Flandrin.(40)
Dé ontdekking in het boek van Ariès over de plaats van het kind in de
familie in de loop van de geschiedenis in West Europa i s , dat kinderen
eeuwen lang onbelangrijk z i j n geweest voorzover ze tenminste al als zodanig, als verkerend in een bepaalde fase van hun leven, met een speciaal
woord werden aangeduid. Over dode kinderen wordt rond 1380 gezegd dat ze
te kleine schepsels z i j n en ook te kort geleefd hebben om er enige herinnering aan te bewaren. Eeuwen lang hadden mensen een aantal kinderen om
er een paar in leven te houden. Ariès c i t e e r t hier de troostende woorden
van een vader (162Z) aan een kraambed: "Before they are old enough to
bother you, you w i l l have l o s t half of them, or perhaps a l l of them".(41)
Begrijpelijk wordt zo'n i n s t e l l i n g wanneer men bedenkt dat mensen in die
dagen zich niet teveel konden hechten aan zo'n ongewis bezit als kinde-
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ren. Van Montaigne (1533-1592) is de uitspraak bekend dat hij twee of
drie kinderen in hun jonge jaren heeft verloren: 'niet zonder verdriet,
maar wel zonder grote smart'. Opmerkelijk is dat hij in dit verband zegt
dat hun lichaam nog niet zo gevormd is dat je het je kunt herinneren.
Een dergelijke gereserveerdheid heeft in sommige streken van West Europa
voortbestaan tot in de negentiende eeuw, enerzijds ondanks de invloed die
werd uitgeoefend door het christelijke geloof in een onsterfelijke ziel
en anderzijds dankzij de omstandigheden, waardoor een zuigeling een onbelangrijk ding bleef. De zeggingskracht van het geloof werd geëerbiedigd
door doop en naamgeving met dien verstande dat zuigelingen die dood
gingen v6ór ze waren gedoopt, soms werden begraven in de tuin of onder de
drempel van het huis, zoals dat ook voor huisdieren de gewoonte was.(42)
Deze anomimiteit van kleine kinderen en ook een zekere afstandelijkheid
ten opzichte van hen is een algemeen voorkomende eigenaardigheid van traditionele samenlevingen. Pas in de loop van de negentiende eeuw wordt de
dood van een kind voor mensen uit de burgerij het moeilijkst te verwerken
van alle sterfgevallen.(43) Bij dit door Ariès reeds in 1973 gewonnen inzicht sluit Shorter zich o.a. aan wanneer hij op zoek gaat naar de historische situering van deze omslag in belangstelling, zorg en beleven.
Voor het thema, dat ons hier bezig houdt, namelijk de onbespreekbaarheid
van het doodgaan van een eigen kind, is het de moeite waard, zij het globaal, aandacht te besteden aan de informatie over het doen en laten van
(de) gewone moeders in de tijd vlak voor de franse revolutie, zoals die
door Shorter is verzameld.
Shorter meent dat de traditionele achteloosheid onder de gewone mensen
blijft voortbestaan 'tot in het laatste kwart van de 18e eeuw en in sommige streken en klassen nog aanzienlijk langer!(44)
Wat moet men zich bij deze traditionele achteloosheid voorstellen? Shorter zegt er iets over aan de hand van gegevens over hoe moeders zich ten
opzichte van hun kleine kinderen gedroegen. Genoemd worden: de schommelwieg, - niet alleen een bedje voor het kind, maar tevens een middel om
het te verdoven door krachtig te schudden, - het gedurende lange tijd onverzorgd alleen laten, - door verschillende rapporteurs met even zoveel
woorden aangeduid als een belangrijke oorzaak van kindersterfte; de moeders werkten op het veld en ook als ze de kinderen meenamen, werden ze
tijdens het werk ergens in het veld gelegd, ook als het regende, of ergens in de fabriek, als daar werd gewerkt. Aan knuffelen en zingen van
liedjes kwamen deze moeders niet of nauwelijks toe. Genoemd wordt ook het
afwezig zijn van rouw bij de dood van een klein kind. De dood van een
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derde of vierde kind werd zelfs als een zegen beschouwd, zowel voor de
ouders als voor de kinderen. B i j echtscheidingen werd over de kinderen
niet getwist en ook wettige kinderen werden veel te vondeling gelegd en
dat 'kwam in f e i t e neer op kindennoord'. Voor het midden van de negentiende eeuw schat Shorter het aantal vondelingen voor een gegeven jaar op
vijfduizend.(45)
01t wegdoen van kinderen moet geweten worden aan een wanhopige armoede,
maar daarnaast kan ook gewezen worden op het verschijnsel van de beroepsmin, of met andere woorden, de gewoonte van gehuwde moeders in West Europa om hun kinderen elders i n de koste te doen, direct na hun geboorte.
Men kan hier denken aan een soort huisindustrie, die mogelijk werd gemaakt door p a r t i c u l i e r e bemiddelingsinstanties

in de grote steden.

In

Parijs betrof het i n een bepaald jaar ongeveer 12.000 kinderen, die 'naar
buiten werden gezonden'. De levensonstandigheden voor deze zuigelingen
waren slecht. Ze werden zeer verwaarloosd en het s t e r f t e c i j f e r van wettige kinderen, die in de kost

werden gedaan was heel hoog.

Shorter

s c h r i j f t , dat van de 2400 baby's, die in de jaren 1858-1859 naar de provincie werden gezonden er 35$ i n de eerste twee levensjaren s t i e r f . Van
de kinderen in die streek s t i e r f i n die t i j d 22%. Dergelijke s t e r f t e c i j fers stonden niet alleen.
Daarnaast is er informatie over de waarde, die de zoogsters hechtten aan
de baby's die ze ter verzorging i n hun huizen haalden. "Als er een s t i e r f
gingen ze eenvoudig naar het tehuis om een ander te halen" s c h r i j f t Shorter.

Voor hen was de hoofdzaak de betaling. Deze i n s t e l l i n g

verandert

maar heel langzaam, maar tussen de beide wereldoorlogen l i j k t

ze toch

voltooid te z i j n . Het betaalde voedsterschap b l i j f t afnemen en het aantal
kinderen dat u i t huis geplaatst wordt, wordt ook steeds kleiner en het
aantal moeders dat haar eigen kinderen zelf gaat voeden wordt groter.(46)
Shorter s c h r i j f t over West Europa, maar speciaal over Frankrijk.

Neder-

land wordt een enkele keer genoemd; bijvoorbeeld daar, waar gesproken
wordt over het voedsel dat aan zuigelingen wordt gegeven. (47) Wanneer
de nieuwsgierigheid naar de zorg voor kleine kinderen in Nederlandse omstandigheden van die dagen eenmaal geprikkeld i s , - en de huidige zorg
geeft

daartoe ook aanleiding,

-is

zo'n informatie over het gebruikte

babyvoedsel te summier. Dit wordt temeer het geval als er enige aanleiding i s om te t w i j f e l e n aan de geldigheid van wat Shorter beweert en zo'n
twijfel

zou bijvoorbeeld kunnen r i j z e n n.a.v. Vondel's (1587-1679) be-

roemde vers over Constantijntje, waarin van onverschilligheid in ieder
geval geen sprake i s . Een recente geschiedenis over hoe gewone mensen in

Holland hebben geleefd, en dat betreft 95% van de bevolking, waarover ook
Shorter het wil hebben, - roert de vraagstukken die hier aan de orde
zijn, slechts zijdelings aan. Kindersterfte in het algemeen wordt genoemd
en ook het te vondeling leggen van kinderen en het doden na de geboorte,
als een noodgreep die door meisjes wordt uitgevoerd om van een kind af te
komen. Hiervoor verwijst van Deursen naar een vers van Bredero: !. ..dat
doet datter al temets een kijnt int kak-huijs oft int water raakt. '(48)
Gegevens over het te vondeling kunnen worden ontleend aan een boek over
de armoede dat In 1851 is uitgegeven door J. de Bosch kamper, - bekroond
door de Hollandse maatschappij der wetenschappen. (49)
Als elementen, die In die jaren bij de oordeelsvorming rond de sterfte
van kinderen van belang geacht zijn kunnen de volgende worden genoemd:
1. de sterfte onder kinderen is voor de staat minder nadelig dan de
sterfte van volwassenen, die in staat zijn de rijkdom te helpen vermeerderen.
2. overigens kan een grote sterfte onder kinderen ook beschouwd worden al
een bewijs van mindere welstand
3. in een land waar veel gebrek heerst, 1s de ellende zo groot, dat de
kinderen zeer vroegtijdig sterven
4. het getal van de te vondeling gelegde kinderen en verlaten kinderen
wordt gezien als een aanwijzing voor toenemende of verminderde armoede.
Bij dit laatste punt staat het volgende commentaar: "eene moeder komt
niet spoedig tot het besluit het hulpeloos kind, dat zij onder het hart
heeft gedragen, op straat neer te leggen of het aan vreemden op te dragen'.
Er zijn andere oorzaken, maar gebrek is voor het te vondeling leggen de
grootste oorzaak. Hierbij is het niet nodig een verband te veronderstellen tussen de toename van onechte geboorten en de toename van het aantal
vondelingen. In vergelijking met vroegere tijden, constateert de Bosch
Kemper in 1851 'dat tegenwoordig het getal verlaten kinderen veel minder
aanzienlijk 1s dan vroeger....'. Hij verklaart deze afname door 'een
meer ontwikkeld zedelijk gevoel bij de mindere klasse' en door betere
maatregelen van de politie.(42)
Een voorbeeld van cijfermateriaal biedt Verberne. Deze gegevens stammen,
wederom, uit de Bosch Kemper en wel uit de eerste druk. Het verloop van
de aantallen kinderen die zijn opgenomen in het aalmoezeniersweeshuis
ziet er als volgt uit:
+/- 1700
20 kinderen per Jaar

+/- 1790

100 kinderen per jaar en meer

1810

735 kinderen per jaar

1817

855 vondelingen
240 verlaten kinderen(51)

Nog een ander voorbeeld kan worden aangehaald om de sfeer op te roepen,
die mogelijk kan worden opgemaakt u i t de elementen, die vanuit de Bosch
Kemper z i j n verzameld met het oog op houding die gewone ouders in die
t i j d in Nederland ten opzichte van hun kleine kinderen innamen. Het is
gevonden in verhalen van een dorpsdokter u i t Friesland, toen daar nog
wouden waren. Deze huisarts, S. Greidanus, c i t e e r t o.a. de opmerking van
een moeder van een ziek kind, als h i j , de dokter, onverwachts voor een
tweede keer op één dag komt k i j k e n : ' nou als je der toch b i n t , kiek dan
maar eens, een mensch v e r l i e s t toch menigmaal ook net zoo l i e f een verken als een kind.'(52) Dat gezinnen, ondanks het f e i t dat mensen jong
trouwen, toch d i k w i j l s betrekkelijk klein

bleven kan worden gezien als

een gevolg van de grote zuigelingen en kindersterfte en dat doet b i j voorbeeld ook van Deursen. (53)
De ontwikkelde geschiedenis van de ontwikkeling van het kind maakt het
nodig aan deze gevolgtrekking, - in een formulering van Flandrin, - toe
te voegen: dat ' i n het vroeg-moderne Europa ouderlijke onachtzaamheid de
voornaamste oorzaak was van deze hoge kindersterfte i n plaats van andersom...'. (54)
Ofschoon Ariès en ook Shorter de omslag van gevoelens voor kleine k i n deren plaats doen vinden b i j de burgerij en wel in het midden van de 19e
eeuw wordt speciaal door Shorter daarinboven benadrukt dat het b i j de
fabrieksarbeiders, ook in die t i j d , niet gewoon i s geweest om hun k i n deren u i t huis te doen b i j een min. Shorter z i e t h i e r i n een van de eerste aanwijzingen voor een moderne m e n t a l i t e i t ,

een niet t r a d i t i o n e l e ,

maar moderne manier van doen, waarin ook wat de betrekkingen tussen moeder en kind b e t r e f t , het gevoel een uitgesproken belangrijke rol

gaat

spelen. Dit heeft t o t gevolg dat voor de moeders het welzijn van hun
kleine kinderen belangrijker wordt dan wat dan ook.(55) Dat het sterven
van een kind het meest onaanvaardbare wordt dat een moeder kan t r e f f e n
kan eventueel gezien worden als te liggen in de l i j n van de te verwachte
ontwikkelingen, maar s t r i k t genomen i s dat i n d i t verband niet het eerste en ook niet het belangrijkste dat u i t deze studies kan worden opgemaakt.
Met het oog op de gebleken onmogelijkheid om het verhaal

verteld te
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krijgen over het sterven van een kind worden de studies van Ariès en
Shorter hier eerst en vooral benut om te laten zien hoe betekenisverleningen aan het onderling afhankelijk zijn van mensen, ook wanneer het om
hele primaire relaties gaat, aan veranderingen onderhevig kunnen zijn.
Opvallende veranderingen betreffen bijvoorbeeld het benutten van de
doodstraf tijdens de franse revolutie en het afschaffen ervan in 1981.
De qui Iloti ne wordt per Augustus 1981 een aanwijsbaar afgedankt instrument, een museumstuk; van de noodgedwongen of vroeger anderszins aanwezige moederlijke onverschilligheid rest niets: moederliefde voor pas
geborenen kom iedereen anno 1981 zonder meer als vanzelfsprekend en natuurlijk voor. Voor de onbespreekbaarheid van de dood van een kind lijkt
welhaast hetzelfde te gelden. Dat een dergelijke houding in scherpe tegenstelling staat tot de wijze waarop het doodgaan van bejaarde mensen
wordt tegemoet getreden, wekt nauwelijks algemene verbazing. Afstandelijkheid en onverschilligheid ten opzichte van dergelijke sterfgevallen
bestaan in de huidige samenleving vanzelfsprekend.
b. Over euthanasie: de presentatie van een uitvoerige weergave van een
Onderwerp van gesprek'
In hoofdstuk V is er vanaf gezien om de gespreksonderwerpen los van de
beurten en de Onderwerpen van gesprek', waarbinnen ze ter sprake kwamen, te beschrijven. Deze beslissing was nodig om het gestelde doel van
deze studie, namelijk na te gaan wat vanzelfsprekend is over doodgaan,
te kunnen bereiken. De beperking in de weergave van de resultaten werd
gebaseerd op praktische overwegingen. Het is met de hier voorgestelde
manier om materiaal te verzamelen ook mogelijk om uitvoeriger in te gaan
op alles wat er over een bepaald gespreksonderwerp is besproken. Aan de
hand van het thema euthanasie zal hiervan een illustratie worden gegeven. Tegelijkertijd kan zo worden gewezen op de verschillen tussen: wat
ter sprake is gekomen, wat vanzelfsprekend gezegd is en wat niet vanzelfsprekend was voor de deelnemers aan de verschillende gesprekken.
Sprekende over het behandelen en verzorgen van doodzieke en stervende
mensen wordt tevens gesproken over het geven van hulp bij het sterven.
Wat hier wordt verteld nadert datgene, wat in de ruime zin van het woord
euthanasie wordt genoemd of het valt er mee samen. (56) Ook wanneer deze
zorg specifieker met passieve euthanasie wordt aangeduid ligt wat men
doet en, vaak vooral ook laat, in de lijn van de eerder geboden behandeling en verzorging. Dikwijls is dan ook in een vroeger stadium reeds
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het een en ander met de patiënt, en eventueel ook met z i j n f a m i l i e , besproken. Zo wordt er bijvoorbeeld al met de huisarts gesproken over het
ongedaan maken van de p i j n op het moment dat de ziekte zich nog maar net
heeft geopenbaard,

(cl

339) Als het dan inderdaad zover is gekomen,

omvat deze hulpverlening de bestrijding van p i j n en moeheid of van jeuk
en benauwdheid. En hoewel het overlijden hierdoor soms waarschijnlijker
wordt, is zo'n aanpak n i e t alleen acceptabel voor de familie maar ook
voor de artsen en de verplegenden. In de gesprekken wordt erover gezegd:
'Laten we nou eerst de gewone dood maar laten komen, zoals h i j komt. We
zorgen er voor dat u echt gemakkelijk z u l t kunnen sterven, dat u iets
k r i j g t tegen de p i j n ' ,

(di 291) Maar ook wordt erover gezegd: ' . . . maar

ik wil best een beetje meehelpen', (ca 340) (nadat het direct bewerkstelligen van de dood als aanpak is afgewezen). Behalve de beide genoemde mogelijkheden z i j n er nog vele andere die al naar gelang de s i t u a t i e ,
kunnen worden benut en met passief kunnen worden aangeduid. Genoemd worden het afzien van verdere behandelingen, ook van die welke geëigend
zouden z i j n om een griep te keren of een longontsteking te bedwingen,
van oudsher al aangeduid als 'the old man's f r i e n d . Of het één wordt
gedaan of iets anders gelaten i s , wederom, afhankelijk van de omstandigheden en dus ook van de mensen die rond het sterfbed van iemand aanwezig z i j n . Door hen worden beslissingen genomen en, eventueel, behandelingen achterwege gelaten; z i j ook maken dat de stervenden hun medicijnen t o t zich nemen of, dat dat j u i s t niet wordt gedaan.
Wat de omstandigheden hier uitmaken b l i j k t in de gesprekken u i t datgene,
wat er verteld wordt over het verloop van de laatste weken of dagen en
uren van mensen. Uit vele manieren van betrokken z i j n b i j het doodgaan
van iemand putten de deelnemers aan de gesprekken karakteriseringen om
aan te geven wat iedereen doet of laat en hiermee vertellen ze wat er
gebeurt. Hoe meer beroepsmatig geïnteresseerde omstaanders er aantreden
om te helpen, hoe meer overleg er wenselijk wordt. Dergelijk
gaat over kwesties van levensbelang, die zowel

overleg

de aanpak, alsook de

planning en de uitvoering daarvan betreffen. De j u i s t e stap op het j u i s te moment door de j u i s t e mensen i s in deze omstandigheden ledere keer
weer van extreem belang.

Gebaseerd op ervaringen u i t

het ziekenhuis

wordt gezegd, dat in ieder stervensproces er iemand moet z i j n die overzicht heeft en houdt om de nodige be-sl1ss1ngen te nemen. Voor huisartsen geldt hier dat z i j u i t e i n d e l i j k zelf de uitvoerders zullen z i j n van
hun eigen besluiten omtrent het laten sterven, waarmee hun patiënt geholpen zal z i j n . Geënt op ervaringen u i t verpleeghuizen wordt het demo-
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cratisch nemen van besluiten over laten leven of laten doodgaan gewogen
en te licht bevonden; tegen de tijd dat er overeenstemming is bereikt,
is het, dikwijls, voor de patiënt al te laat. Wel nuttig is overleg
tussen hen, die verplegen en verzorgen en de artsen in een huis over het
nog wel of niet meer behandelen van mensen, als ze oud zijn of al heel
lang ziek. De betrokkenheid van de familie is er meer een met een geschiedenis dan een die wortelt in een specifiek soort ervaringen. De
verhalen die er over verteld worden leren, dat het doodgaan verwacht
wordt en, dat erop gewacht wordt soms met verschrikkelijk veel geduld.
Ook families vragen, zo valt uit de ervaringen van mensen met beroepservaringen op te maken, om verder maar niets meer te doen en een leven
niet (verder) te rekken, (eb 139) of om een spuitje te geven; (da 276;
de 287). De redenen waarom hierom wordt gevraagd betreffen niet altijd
of zonder meer het belang van de patiënt; soms kan een gezin het doodgaan van een kind niet aan (ga 50) soms ook voelt een familie zich niet
opgewassen tegen last die een langdurig sterven met zich brengt.
In het spreken over het helpen bij het doodgaan vervagen de grenzen tussen helpen bij iets dat ieder mens vanzelf doet, of hem vanzelf overkomt, en het helpen, waarin een zeker meewerken doorklinkt. (57) Als dit
laatste het geval is worden aspecten van hulp toegevoegd, die een verleggen van een grens meebrengen ten aanzien van het doodgaan: "... want
ergens praten ze vaak over de euthanasie en niet doen en zo', maar je
blijft aan de gang met helpen en: 'dat vind ik ergens, ja, dat mens moet
toch in zo iets stikken eigenlijk dan', (hi 345) Bovendien kun je ook
niet weten, 'hoe die mensen zich voelen, nog, of ze nog willen leven;
maar wat ze allemaal daarbij hebben: heupen gebroken, kapotte stuiten,
... en dan denk ik wel eens, ze hebben zoveel ellende, moeten we zo nou
door een griep heen helpen?, dan denk ik vaak: nee', (ka 294). Een beroerte is beroerder dan doodgaan, (ke 719).
Euthanaserend handelen omsluit een grensgebied van doen en laten met
veel overgangen tussen het nog bang zijn voor, het wachten op, het verwachten, wensen en willen van en het vragen om de dood, allemaal overgangen tussen in leven houden en levens verkorten. Vanaf het moment dat
dit laatste als behandeling op enigerlei wijze gewoon wordt, kan het
achterwege laten ervan worden opgevat als verlengen van leven of, indien
men het belang ervan voor de persoon in kwestie niet ziet, als het rekken ervan, (go 138)
In de gesprekken, waarin wordt verteld over het sterven van iemand, (B;
J en L) wordt niet opvallend veel plaats ingeruimd voor de euthanasie.
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De vader in gesprek В raakt in coma na een operatie en sterft daarna
zonder nog bij kennis te zijn gekomen. In gesprek J komt het vragen om
de dood eenmaal ter sprake. In een relaas over de ontwikkeling die het
aanvaarden van iemand doormaakt tijdens zo'n fataal verlopend ziekte
proces, wordt gezegd: '... af en toe, ehhh, denk ik daar wel weer eens
over terug en dan ook aan de tijd dat ze (Femke) zei: "Voor mij hoeft
het niet meer", en dat heeft ze ook echt een hele tijd gehad, dat ze
zei: "nou, gaven ze me maar een spuitje", hé. Maar toen het kritieker en
alsmaar kritieker werd, ehhm, toen zei ze: "nee, ik wil toch blijven
leven", hé. Ze moeten nog niet met dat spuitje komen 1 ". De beurt eindigt
met: 'en toen sprak ze er ook niet meer over, hé', (je 260) Deze werkelijkheid van de euthanasie komt overeen met die waar Michels over heeft
geschreven naar aanleiding van een aantal vragen, die hij aangaande
euthanasie aan patiënten heeft gesteld. Hij schrijft o.a.: 'Euthanasie
is geen juiste vorm van hulpverlening voor patiënten, lijdend aan een
uitzichtloos lijden. Zij hebben er zelf geen behoefte aan, omdat hun
vitale drang bijna altijd alles overheersend is, en bovenal, omdat ondraaglijk lijden bij een juiste instelling van de omgeving en een deskundige begeleiding niet behoeft voor te komen'. (58).
In het verhaal over Claire, (gesprek L) komt euthanasie eigenlijk niet
ter sprake; wel wordt er verteld over haar besluit haar leven te beëindigen. Als ze al enige tijd geen extra zuurstof meer krijgt, is er ook
nog sprake van een spuitje om haar heengaan uit dit leven te bespoedigen. Tegen tien uur vraagt zij zelf: 'Kan het niet vlugger?' (Le 383)
Uit wat verder wordt verteld blijkt, min of meer terloops, eigenlijk,
dat een bevriende arts haar in antwoord op haar vraag een spuitje geeft.
Daarna duurt het zeker nog een half uur, voordat ze met een hele diepe
zucht voor het laatst haar adem uitblaast, (lo 434) Voor de mensen die
het verhaal over Claire vertellen is haar sterven wezenlijk, de begeleiding van de bevriende arts onmisbaar, maar zijn (euthanaserende) handelen alleen maar van belang als middel om haar doodgaan, dat ze haar
allemaal gunnen, beter mogelijk te maken.
Hoewel vragen om hulp bij het sterven altijd een kwestie is van levensbelang, gaat het feitelijk, zoals bijvoorbeeld in het leven van Claire,
tegelijkertijd slechts om een kwartier of twintig minuten, of zoals in
gesprek G wordt verteld over een of twee dagen of over een paar weken.
(eb 177; gi 16) Bij mensen met een ernstige ziekte maakt dan een tot
onmacht doemende dodelijke vermoeidheid of een niet aflatende pijn, of
beide, verder leven zonder zin en onmogelijk. Met name in ziekenhuizen
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worden dergelijke pijnen opgevat als een signaal om iets voor en stervende te doen. Want p i j n hoeft m'et en dient bestreden te worden. Zo d i t
In het algemeen al het geval i s , is het zeker zo, wanneer het gaat om
mensen die het einde van hun leven naderen. Dan nog voortdurend p i j n
l i j d e n Is afschuwelijk, veelal onnodig en zonder z i n , althans, zo denken
er heel veel mensen over. In één van de gesprekken vraagt een deelneemster zich af of p i j n er niet b i j hoort, b i j het leven, (ko 816) Hoe d i t
ook z i j , opgevat als een beïnvloeding van de uiteraard eindige duur van
een mensenleven door mensen z e l f , s t e l t euthanaserend doen of laten hen
voor het probleem naar eigen goed dunken over het verlengen of verkorten
ervan te beslissen, t e r w i j l niets doen hier niets rneer oplost. Zulk een
beïnvloeding l i g t op één l i j n met een algemenere constatering dat ieder
leven weliswaar vanzelf t o t een einde komt, maar gezien de hedendaagse
omstandigheden, t e g e l i j k e r t i j d , zolang het duurt om zorg vraagt. Pijn is
een van de gegevenheden, die ingrijpen nodig en b e g r i j p e l i j k maakt. (59)
Wanneer, zoals bijvoorbeeld in gesprek С het geval i s , de algemene bete
kenis van p i j n wordt uiteengelegd In lichamelijk en geestelijk p i j n l i j 
den, wordt het ingrijpend beïnvloeden van de duur van iemand's leven
moeilijker te beoordelen. Behalve n i e t aflatende lichamelijke pijnen en
het leed dat daarmee verbonden i s , verliezen mensen om verschillende andere redenen de zi'n of de moed om door te leven. Een d e f i n i t i e f afscheid
van een onvervangbaar medemens, of het steeds meer alleen ouder en ouder
worden maakt dat het bestaan een last wordt. Er ontstaat een verlangen
daarvan en dus eigenlijk van zichzelf los te komen, zoals ook mensen dat
kennen, die hun hele leven lang al gewikkeld z i j n in een niet te beslissen en al evenzeer, doodvermoeiend gevecht om hun eigen eigenheid. Als
hier hulp wordt gevraagd zal een e f f e c t i e f antwoord daarop een verkorten
kunnen omvatten waardoor ofwel de dood van iemand wordt beoogd en ber e i k t , danwei een zelfmoord wordt mogelijk gemaakt.
In het niemandsland tussen helpen doodgaan en helpen dood maken verwijdert men zich via zulke overwegingen u i t de streek waarin het heengaan
u i t d i t leven voor iedereen, die er mee van doen heeft nog als het enige
mogelijke o v e r b l i j f t .

In de gesprekken is d i t slechts het geval als de

duur van een leven en de duur van een l i j d e n zonder ander einde dan de
dood helemaal samenvallen. Niets biedt dan nog enig u i t z i c h t op wat dan
ook, dan t e n z i j misschien nog een onverwoestbaar geloof, dat iemand kan
doen vasthouden aan de zin van plaatsvervangend l i j d e n , omdat ook d i t
tenslotte, zoals a l l e s , komt van een goede God. In de gesprekken wordt
het geloof als bron van zingeving verschillende keren genoemd: voor wie
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gehoorzaamt aan God, kent het leven niets dat zonder zin 1s. (do 123).
Zonder uitzicht maar ook zonder vragen om wat dan ook zijn de levens van
hen, díe geen weet (meer) hebben van hun bestaan en slechts in leven
blijven, omdat er voor wordt gezorgd. Vragen over het eventueel niet
verder door laten leven van deze mensenlevens kunnen alleen komen van de
mensen er omheen: de familieleden en degenen, die verantwoordelijk zijn
voor hun verzorging en behandeling. Als verzorgers en/of verpleegsters
er toe komen dergelijke vragen te stellen, - soms door familieleden van
hun patiënten daartoe aangezet door verzoeken geen medicijnen meer te
geven-, voert dit hen direct naar wat ze dagelijks hebben te doen en te
laten tijdens hun werk. Hoewel zij niet beslissingsbevoegd zijn en ook
geen verantwoordelijkheid dragen voor de eerder genoemde besluiten, is
het effect van wat ze dagelijks doen hier het verlengen van die levens,
die ze zelf planten noemen: planten met namen van mensen. De verlenging
van de zorg voor totaal afhankelijke ernstig zieke mensen naar het hun
helpen sterven verkeert in deze situaties in een levensbehoudende zorg
in de meest algemene zin van het woord leven. Wat vanzelfsprekend deel
uitmaakt van de dagelijkse verzorging: eten en drinken en ook het toedienen van (levensnoodzakelijke) medicijnen valt geheel samen met het in
leven houden van deze levenden. Dat dit gebeurt, nu op deze zaal en gedurende deze dienst is rechtstreeks afhankelijk van een eerder genomen
en uitgevoerd besluit om bijvoorbeeld deze mismaakt ter wereld gekomen
baby te gaan voeden of deze verongelukte man te gaan behandelen. Het
ligt niet 1n de lijn van wat je zelf als je werk beschouwt, noch in die
van wat van je verwacht wordt, om door met de routine van je werk te
breken de gevolgen van dergelijke beslissingen ongedaan te maken. Wanneer je patiënten eten brengt op hun kamer, sla je niemand over. Daar
kan weleens, ook met de dokters, over gepraat worden, maar doen doet
niemand dat. Zo ontwikkelen zich ongewone afhankelijkheden, waarvan de
wederkerigheid qua betekenisverlening niets anders dan eenzijdig kan
zijn. Dergelijke combinaties van afhankelijkheid en 'oneigenlijkheid'
kunnen ertoe leiden dat voor (huis)artsen, die slechts incidenteel ter
wille van zulke gevallen worden geraadpleegd niet duidelijk is welke
betekenis en welk belang ze moeten hechten aan de geneeskundige zorg die
in deze omstandigheden van hen wordt gevraagd, (ce 333).
Het heeft er veel van weg, dat wanneer er over euthanasie wordt gesproken, mensen er gemakkelijk toe overgaan onderscheid te maken tussen passieve en actieve euthanasie. Van de eerst genoemde vorm van hulpverlening wordt dan gezegd, dat zij vaak voorkomt, bespreekbaar is, zowel met
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de patient als met de familie en met de verzorging en dat er datgene mee
bereikt kan worden, waar mensen in doodsbenauwde omstandigheden om vragen. (ki 752) Wat de actieve euthanasie aangaat, l i g t het een en ander
enigszins anders. U i t de gesprekken kan de indruk worden bevestigd, dat
actieve euthanasie meer fungeert als een onderwerp waarover wordt gesproken, dan dat het aan de orde komt als een concrete vorm van doen en
laten, waarover bijvoorbeeld op grond van veelvuldige ervaringen, wordt
nagepraat. Wanneer er over wordt gepraat, valt het volgende op: een zekere voorkeur om te spreken over de snelle en dl reet-werkende manieren
van aanpak, zoals bijvoorbeeld,

'de patiënt b l i j f t

dood aan j e

spuit

hangen', (ca 347; ei 299). Er op deze manier over spreken wordt i n z i c h t e l i j k e r wanneer n i e t u i t het oog wordt verloren dat er ten aanzien van
het, -ook in deze omstandigheden,- dood maken van mensen veel heel onzeker i s . Dit brengt mensen er toe er zo met elkaar over te spreken, dat
de standpunten in ieder geval in beginsel

duidelijk

worden, (ka 773)

Bovendien z i j n ervaringen met actieve euthanasie schaarser dan die met
passieve euthanasie. Hilhorst, die hieromtrent in 1983 onderzoeksgegevens heeft gepubliceerd, s c h r i j f t ,

dat slechts enkele van de door hem

geïnterviewde mensen zeiden ervaring te hebben met deze snelle vorm van
actieve

euthanasie.

(60)

Spreekt

men desalniettemin

over

het

echte

euthanaserende handelen, -en dus niet over de p r i n c i p i ë l e kanten ervan
en,

of men het zelf wel zou doen, zelfs als het volgens de wet zou

mogen, -dan gaat de voorkeur niet u i t naar j u i s t zo'n i n j e c t i e :

'maar

j a , ik bedoel, er z i j n ook wel dingen, die wat langer . . . , die dus niet
met één s p u i t j e , weg wezen', (ka 772) Sprekend over het daadwerkelijk
geven van deze bijstand wordt de g e l e i d e l i j k e en glijdende overgang tussen het helpen b i j het sterven en het maken dat iemand s t e r f t benadrukt.
(ga 163). Voorzover er i n deze van een praktijk sprake is komt daarin
een vastzitten aan de tweedeling tussen leven en dood geen alles beheersende plaats toe. Het (dingende karakter dat d i t onderscheid in abstracto kenmerkt, en dat daardoor een keuze tussen het een of het ander p r i n cipieel onontkoombaar doet voorkomen, k r i j g t wanneer iemand l i g t dood te
gaan soms een ander gezicht. Wat een stervende dan alleen nog aangaat is
het verder zonder ophouden p i j n l i j d e n en ontluisterd worden. Dat is
voor haar, of voor hem en gevolgelijk voor hen, die er b i j b l i j v e n , zolang als het zal duren het allesbeheersende gegeven. In zo'n s i t u a t i e
verschronpelen onderscheidingen, zoals

dat met t i j d en k w a l i t e i t

het

geval is en lopen het passief laten gaan en het actief laten gaan in
elkaar over. D i t kan zo b l i j v e n zolang als de wil en het belang van een
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stervende bepalen wat er gedaan zal worden of gelaten. Problemen dienen
zich aan, wanneer de tijd voor de familie gaat dringen of behoefte aan
plaatsruimte de verpleging parten gaat spelen, (go 138; ka 745). Voor
het zuiver houden van overwegingen en motieven om Iemand op deze of gene
manier te helpen is een onderscheid tussen actieve of passieve euthanasie dan nauwelijks nog van belang.
Hetgeen tot nu toe werd geschreven is een selectie, zij het wel een uitvoerige, van wat er in de gesprekken over euthanasie is gezegd. Bij het
samenstellen van deze weergave is geen moeite gedaan om aan te sluiten
bij wat als vanzelfsprekend naar voren is gekomen. Vergelijking van het
een met het ander laat zien dat er betrekkelijk weinig vanzelfsprekende
uitspraken zijn gevonden omtrent euthanasie in verhouding met wat er allemaal over Is gezegd. Vanzelfsprekend is passieve euthanasie en ook het
(daardoor) bestrijden van pijn, in de laatste fase, ook als het overlijden er waarschijnlijker door wordt. Deze hulp wordt op verzoek gegeven
door een (huls)arts. Risico's die achteraf vastzitten aan het inwilligen
van zo'n verzoek zijn geheel en al voor de vrouw of de man die het heeft
gedaan (de dokter is een moordenaar). Democratisch overleg, met de betrokken deskundigen in een tehuis, betekent uitstel en afstel.
Over actieve euthanasie wordt alleen maar gedacht als iemand zelf zijn
leven echt wil beëindigen. Situaties waarin over het eigen doodgaan
wordt gesproken zijn anders dan díe waarin dat doodgaan op het punt
staat te gebeuren. Algemener geformuleerd is praten over euthanasie vanzelfsprekender dan euthanaserend handelen. Verschillen in levensbeschouwing maken het vragen om en het weigeren van euthanasie ingewikkeld.
Mensen kunnen er zo slecht aan toe zijn, dat ze om hun dood vragen.
Niet vanzelfsprekend is het Iemand te vragen om je dood te maken en al
evenmin om een spuitje ter hand te nemen om het te doen. Mensen vragen
om uit hun lijden verlost te zijn, maar het is niet vanzelfsprekend dat
je gewoon tegen pijn bent, want hoort dat niet bij leven? Door te verzoeken om dood gemaakt te worden wordt er om iets gevraagd dat niet geoorloofd is, dat blijft het ook, wanneer het gaat om één of twee weken
langer of korter leven. Het is ook niet vanzelfsprekend dat, wanneer
iemand (een familielid) vandaag om zo'n ingreep vraagt, hij daar morgen,
als het gebeurd is, niet op terug zal komen (en de arts een moordenaar
zal noemen). Als je het zou kunnen is jezelf dood maken niet vanzelfsprekend, ook dat mensen daartoe het recht zouden hebben, is dat niet.
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Wat vanzelfsprekend is en wat niet omtrent het helpen bij het doodgaan
van iemand centreert zich in de resultaten van deze studie enerzijds
rond het helpen en anderzijds rond het doodgaan. Helpen behoudt ook in
sterfsituaties vanzelfsprekende trekjes, zelfs wanneer de loop van de
gebeurtenissen er eventueel door bespoedigd wordt. Wat vanzelfsprekend
is gaat over levenden en wat zij kunnen doen en laten voor wie overlijden. Hulp voor iemand, die zelf dood wil is dan vanzelfsprekend als een
antwoord op een vraag, maar steunt inhoudelijk op de verantwoordelijkheid van de stervende zelf voor zijn eigen heengaan. Wat hier vanzelfsprekend is illustreert eerder een loslaten van samenhang dan een omzetten van afhankelijkheid in erbij horen. Om dit beter te begrijpen kan
gedacht worden aan de uitspraak: laat de doden hun doden begraven of aan
een mogelijke variant ervan: laat stervenden hun eigen dood sterven. Zowel het leven alsook wat er vanzelfsprekend aan is zijn er slechts voor
'altijd' in de zin van: zolang als het duurt. Wat vanzelfsprekend is betreft slechts (over)levenden. Wat het niet is, zo zou gezegd kunnen worden, weerspiegelt, in de omstandigheden waarover het hier gaat, de onmachtigheid van levenden. Alles wat iemand, die niet meer wenst te leven, vraagt, roept vragen op voor degenen die doorleven en hetzelfde is
zo voor wat zij doen of laten om haar of zijn wens ingewilligd te krijgen. Zelfmoord, moord, maar ook dood maken zijn voor overlevenden (in
deze samenleving) hoe dan ook niet vanzelfsprekend, wanneer ze plaats
vinden binnen relationele afhankelijkheidsverbanden. Ter aanvulling van
bovenstaande uitspraken zijn velerlei overwegingen mogelijk en veelal
ook gebruikelijk. Hier is van primair belang stil te staan bij de constatering dat 1n deze maatschappij omstaanders en stervenden tegelijk
met hun onderlinge samenhang ook hun te delen vanzelfsprekendheden opgeven en daarmee hun gezamenlijke deelname aan betekenisvol doen en laten.
(de 83) Wat als vanzelfsprekend euthanaserend handelen naar voren is gekomen omvat de stervende in zijn eenzijdig wordende afhankelijkheid van
hem overlevende omstaanders meer, dan dat er bij dat doen en laten van
haar of hem wordt uitgegaan. Gevraagd wordt het mankerende heengaan van
iemand uit wederzijdse afhankelijkheidsverbanden op te lossen. Nodig is
een bestaan te doen ophouden door het scheppen van een leegte, die ook
wanneer men niets doet, toch een keer zal ontstaan. Euthanasie is, zo
benaderd, een opgave met betrekking tot eindigheid en leef-tijd, waarvoor soms, 1n bepaalde situaties geen vanzelfsprekende manieren van doen
en laten zijn ontwikkeld, die in deze samenleving iedereen voldoen. Er
zijn mensen, wordt 1n de gesprekken opgemerkt, die er zo aan toe zijn,
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dat ze hun eigen dood wensen. Ervan uitgaande dat ook zij leven in een
samenhang van onderling afhankelijke mensen, raakt wat zij ook doen,
altijd medemensen. Dat is het geval wanneer ze zelfmoord plegen, maar
het is ook zo wanneer ze anderen om hun dood vragen. Dit laatste zullen
mensen doen wanneer zelfmoord niet valt binnen het pakket van gedragsalternatieven waarover ze te beschikken hebben. (Diekstra) Vrijwillige
actieve euthanasie is een afdoend antwoord op deze vraag. Zo'n antwoord
brengt echter niet alleen de mensen, die het geven in verlegenheid, maar
tevens al degenen, die op grond van welke criteria dan ook in aanmerking
zouden kunnen komen voor actieve euthanasie zonder vrijwil igheid. Wanneer er eenmaal wegen gewoon geworden zijn om mensen die daar om vragen
actief dood te laten gaan zal het, zo wordt verondersteld, een kleine
stap zijn naar regelingen, die mensen, wanneer ze er slecht aan toe
zijn, (bijvoorbeeld gedefinieerd in aantallen uren verzorging die noodzakelijk zijn), zullen vragen om te overwegen of doodgaan voor hen niet
wenselijk is (gesprek C ) . Een dergelijke verwachting vormt een belangrijk onderdeel in argumentaties tegen het instemmen met de wens om actief euthanaserend handelen maatschappelijk aanvaardbaar te maken. De
huisartsen spreken er zo over en een van hen verwijst naar dictatoriale
regiems, een verwijzing waarin hoogstwaarschijnlijk ook 'herinneringen'
aan de tweede wereldoorlog en het derde rijk doorklinken. Indien de opvattingen over de onvervreemdbaarheid van het leven onwrikbaar overeind
blijven, behoeft dat niet zonder meer samen te gaan met het onveranderd
blijven van die over leven en dood zijn op zich. In de uiteenzetting
over het sterven van kinderen is er al op gewezen, dat ook in deze streken mensen enige eeuwen geleden andere maatstaven hanteerden voor het
bepalen van het beginpunt van een mensenleven. Naast het bepalen van
grenzen 1n de tijd heeft ook het lid zijn van een groep of volk van
oudsher een belangrijke rol gespeeld om vast te stellen wat wel en wat
niet geoorloofd is tussen tegenstanders. Mensen die er niet bij horen
worden makkelijker gedood dan mensen, die eigen zijn. Vreemdelingen die
geen gasten zijn, worden beschouwd als barbaren.
Behalve dat het doden zelf niet altijd overal op eenzelfde wijze plaats
gevonden heeft, hechten mensen er ook verschillende betekenissen en
waarderingen aan. Ook in de gesprekken is dat zo. Over oude mensen wordt
opgemerkt dat zij de leeftijd van generatiegenoten die sterven, niet benutten als een factor om hun heengaan begrijpelijk te maken. Daarnaast
gaat het ook over bejaarde mensen, die vrezen voor hun leven, omdat ze
oud en teveel zijn geworden en lastig om dagelijks voor te zorgen, (dl
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291) Het oude criterium van er wel of er niet bij horen lijkt dus nog
niet als ouderwets te zijn achterhaald. Hoe vreemder aan en hoe meer
tegenover in plaats van verbonden met wat eigen is geweest of het nu nog
heet te zijn, hoe minder verzorgd mensen zich voelen. In het geheel van
vragen rond de euthanasie komen opvattingen bij elkaar, die rechtstreeks
en tegelijkertijd raken aan het onderling afhankelijk zijn van mensen en
wat daarvan het einde uitmaakt. Het blijkt dat de opvattingen en waarderingen daaromtrent kunnen wisselen. In deze tijd zorgen technischmedische ontwikkelingen er bovendien voor dat een scherp te trekken
grens tussen helpen sterven en doodmaken aan praktische werkelijkheidswaarde inboet. Het lijkt vaker mogelijk bij het gewone doen en laten dat
helpen sterven uitmaakt, uit de weg te blijven van een ondubbelzinnig
onderscheid tussen 'laten' en 'maken', tussen passief en actief euthanaserend handelen. Hiermee zijn de principiële vragen met betrekking tot
doodgaan en doden evenmin opgelost, als de onverdraaglijke pijn, waar ze
ook huishoudt in het lichaam of in de geest van mensen, er voorgoed mee
uit de wereld is geholpen. Wel verandert zo, bijna onderhuids en zonder
opzien te baren, -zoals het principiële vragen om de dood dat wel doet,wat voor mensen gewoon doodgaan is. Ervaringen leren dat vragen om je
dood verwant kan zijn aan het verlangen om te sterven en de drang tot
zelfdoding. Er moeten soms pijnen geleden worden, die zo isoleren dat
wat rest aan afhankelijkheid alleen die pijn, zonder welke zin dan ook,
nog in leven houdt. Soms voegen zich bij deze ervaringen van zinloze
pijn eigentijdse opvattingen over de definitieve eindigheid van een mensenleven. Met een ongeschokt vertrouwen over de grens van dit aardse bestaan heen uitzien naar een andere zinvolheid van dit eigen, individuele
mensenbestaan is er, naar het zich laat aanzien, minder waarschijnlijk,
en een einde met alleen maar pijn nog zinloser, door geworden.
Er Is in deze studie niets geschreven over hoe het doodgaan eventueel
zou behoren te verlopen. Eén van de pastores zegt: 'ik wil mijn eigen
stervenswerk zelf doen, maar, ik ben er doodsbang voor, hoe het zal gebeuren. Ik ben blij met de verlichting, die er via de moderne medicijnen
en apparatuur mogelijk is. (ld 642) Waarschijnlijk denken vele gezonde
mensen er precies zo over, bijvoorbeeld op het moment dat ze besluiten
een levenstestament te maken en ontluistering en afschuwelijke pijnen
vóór te zijn. Mensen met ervaring hebben wel begrip voor deze voorzorgen, maar ze menen bovendien dat men vooraf niet weet hoe je je in zulke
omstandigheden zult voelen en wat je dan wenselijk zult vinden. De mo-
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lijken

niet bevorderlijk te z i j n voor het koesteren van wat men sterfbed-idealen zou mogen noemen. Bovendien l i j k t het tegenwoordig niet algemeen geb r u i k e l i j k om je met het einde van i e t s , ook niet met dat van je leven,
bezig te houden om er concreet wat van te maken. Mogelijk bevestigen ook
hier uitzonderingen wat regel l i j k t .

In de gesprekken wordt met bewon-

dering gesproken over een patiënte, die z e l f haar p i j n b e s t r i j d i n g regul e e r t en over anderen, die voor hun afscheid en uitvaart zelf de liedjes
en teksten uitzoeken, (ef 422; gi 49).
Als wordt uitgegaan van het onderling afhankelijk z i j n van mensen, kan
doodgaan heel j u i s t worden omschreven als ' l o s l a t e n ' . Met d i t werkwoord
wordt nauwkeurig, zowel l e t t e r l i j k als f i g u u r l i j k aangegeven wat mensen
in deze samenleving doen wanneer er één van hen s t e r f t .

Tegelijkertijd

wordt de betekenis die ontrent doodgaan wordt ultgewissld er raak mee
gekenschetst. De nadruk l i j k t b i j loslaten meer te liggen op het beëindigen van een leven hier op aarde, dan op het vertrekken van hier naar
iets anders, bijvoorbeeld naar een ander leven of naar iemand anders,
bijvoorbeeld naar God of Het A l .
Hoewel het in deze samenleving niet gebruikelijk is om iemand in de t i j d
vóór z i j n geboorte dood te noemen, zoals men dat wel doet na z i j n overl i j d e n , b l i j f t de betekenis van doodgaan in de zin van loslaten al evenzeer binnen de grenzen van het aardse. Wat rest na het einde van een
mensenleven wordt erdoor welhaast even onberoerd gelaten als dat het geval i s met de t i j d , die aan iemands' leven voorafgaat. B i j het doodgaan
voorzover het met loslaten wordt aangeduid t e l t slechts de l e e f - t i j d .
Als kenschetsing van doodgaan is ' l o s l a t e n ' op te vatten als een geseculariseerd duiding ervan, inzoverre er geen bestemming mee wordt aangegeven voor een gestorvene; overigens wordt z i j er ook niet door uitgesloten. De betekenisruimte die met ' l o s l a t e n ' aan het doodgaan wordt toegekend is neutraal zowel ten aanzien van een eventuele afzender van hét
leven als ook ten aanzien van een mogelijke geadresseerde.
Par. 8. Enige concluderende opmerkingen
Het formuleren van conclusies aan het s l o t van een overwegend beschrijvende
studie i s enigszins riskant. Het Is niet de bedoeling met het geven ervan
het snelle lezen aan te moedigen of het er, i m p l i c i e t , mee te rechtvaardigen.

Deze opmerkingen hebben niet de pretentie puntsgewijs het geheel
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uitputtend samen te vatten. Wel wordt er datgene mee op een rij gezet, naar
aanleiding waarvan wat tot nu toe is bestudeerd en beschreven opnieuw in
studie genomen zou kunnen worden.
Het onderling afhankelijk zijn is in het voorafgaande een concrete vorm
gegeven in de samenhang, die de gesprekken uitmaakt en 1n de beurten waaruit die samenhang is opgebouwd. Ze is betekenisvol door de betekenissen die
de deelnemers onderling beurt na beurt verlenen en uitwisselen.
Het blijft een nog te beantwoorden vraag In hoeverre het gesprek, als nadien aanwijsbaar resultaat van met elkaar spreken, zal samenvallen met wat
de deelneemsters en deelnemers zelf er achteraf van vinden. Is het waarschijnlijk om te veronderstellen, dat ze zich met name die samenhang zullen
herinneren, die opvallend 1s geweest voor hen, omdat er vragen over zijn
gesteld? Wat vanzelfsprekend 1s zou dan even gemakkelijk uit het beeld verdwijnen als alles wat mensen meemaken tijdens een zorgeloze vakantie. Na
een paar dagen wordt het dan zelfs moeilijk om je te binnen te brengen
welke dag van de week het is.
In de aanpak van Garfinkel wordt wat gewoon is zo geschokt, dat, bij wijze
van spreken, door de barsten de contouren ervan zichtbaar worden. In plaats
van deze toegang via het extreme en uitzonderlijke is hier geprobeerd om
het vanzelfsprekende in zijn gewone voorkomen aan te wijzen. Dit opmerken
en aanwijzen Is van een oriëntatie voorzien door het gespreksonderwerp:
doodgaan. Het blijkt mogelijk on met behulp van de gebruikte indicatoren
wat vanzelfsprekend is, aan te wijzen.
'Vanzelfsprekend' is van een theoretisch omschreven, tot een empirisch beschreven begrip ontwikkeld.
Het is mogelijk om in plaats van het stellen van vragen het voeren van gesprekken te benutten bij het verzamelen van materiaal voor cuitureel-sociologische studies.
Het steeds in combinatie voorkomen van een situatie waarin mensen doen en
laten én wat vanzelfsprekend is, brengt mee, dat eenzinnigheid geen eigenschap is van wat vanzelfsprekend is. Aan een voorbeeld als dat van 'thuis
willen sterven' kan dit worden geïllustreerd. Dat Is vanzelfsprekend en kan
tegelijkertijd, al naar gelang de omstandigheden, telkens op Iets anders
slaan. Bovendien kan men met dit voorbeeld laten zien, hoe het mogelijk
wordt dat, wat vanzelfsprekend is, zelf voorwerp wordt van vragen daarom-
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trent: vanzelfsprekendheden, zo zou men kunnen formuleren, kunnen worden
geproblematiseerd zonder daardoor alleen al uit het gezicht te verdwijnen.
Op de overeenkomsten en verschillen tussen het vanzelfsprekende en datgene,
wat-, wel of niet met een beroep op Durkheim, -als collectief geweten wordt
aangeduid, wordt hier niet ingegaan. Zowel het gegeven, dat onderling afhankelijke mensen elkaar 'dwingen', alsook de onderscheidingen, die via wat
vanzelfsprekend is als voor de hand liggend naar voren zijn gekomen,- zoals
bijvoorbeeld, die tussen moeten als noodzakelijk zijn, en moeten in de zin
van 'zó moet dit gebeuren',- kunnen worden gelezen als een uitnodiging om
teksten, zoals die over het collectieve geweten of uitspraken van Tocqueville over 'moeurs' en 'croyances' uitdrukkelijk 1n verdere beschouwingen
omtrent het vanzelfsprekende te betrekken.
Vanzelfsprekend aan doodgaan is, wat er aan leven rest; overlevenden maken
letterlijk en figuurlijk de dienst uit.
Wat het vanzelfsprekende omtrent iets is kan behalve met uitspraken ook met
behulp van een beeld onder woorden worden gebracht. Het vanzelfsprekende
kan, om het te proberen, worden voorgesteld als de drie- of vierdubbel belichte vlek, die aan een nachtelijke hemel verschijnt, wanneer meerdere
schijnwerpers hun lichtkegels op één punt richten. Zo'n punt kan 'toevallig' een snijpunt van bundels zijn, er kan een vliegtuig of een ballon in
gevangen worden en er kan ook via een code trefzeker op zijn aangestuurd.
Om een punt of lichtvlek te markeren zijn twee lichtbundels voldoende:
meerdere bundels schakeren contouren en helderheid, maar wijzigen het elkaar overlappen niet. Een snijpunt van lichtkegels is zichtbaar voor hen
die ze sturen, maar ook voor hen die daar niet aan meedoen. De vluchtigheid
van wát vanzelfsprekend is, vertoont overeenkomst met de helderheid van een
lichtvlek In de nacht: wanneer de schijnwerpers doven, verdwijnt met de
lichtkegels ook de lichtplek; wanneer de sprekers zwijgen wordt het vanzelfsprekende verder gedragen door woordloos doen en laten.
Met behulp van een ander beeld kan wát vanzelfsprekend is omtrent doodgaan
beschreven worden als de bewegingen die in de stroom van de tijd een kolk
waarneembaar maken. Wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan maakt de randvoorwaarden uit voor een dynamiek, die danwei snel, danwei eindeloos langzaam vorm krijgt 1n en uitloopt in een nauwer wordende slurf, die zich
spiralenderwijze uit het stroomoppervlak wegwerkt naar een ongekend dieptepunt, waaromtrent aan de oppervlakte slechts gissingen mogelijk zijn.
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Noten bij hoofdstuk VII
1) Zo men wil kan men van deze distinctie zeggen dat ze, hoewel logisch
niet adequaat, maatschappelijk logisch genoemd kan worden.
2) In hun studie over 'Besef van de naderende dood' (Alphen aan den Rijn,
1973) hebben Glaser., В.G., en Strauss., A.L., een theorie van besefs
contexten ontwikkeld en deze op de voor hen gebruikelijke manier ge
staafd met onderzoek dat zich bewoog rond stervende patiënten en allen,
die hen verzorgden, (oorspronkelijke titel: Awareness of tying. Chicago
1965. )
3) Ferber, 1963, p. 54.
4) Zie voor een overeenkomende observatie Matse. J., Het laatste kwartier
over het leven met de dood in een bejaardentehuis.
Boom Meppel,
Amsterdam 1977. p. 216. Illustratief is het hierna volgende stukje uit
een willekeurig artikel over het wonen in een bejaardenhuis:'De "Dood"
is een ander dankbaar onderwerp, dat zich altijd leent om het gesprek
gaande te houden in dit bejaardenhuis. Hoogstactueel ook: de afgelopen
twee weken hebben drie bewoners het tijdelijke definitief voor het
eeuwige verwisseld. De dames praten erover. Soms cynisch, meestal
berustend:'Als het mijn tijd is ga ik met een gerust hart. De enige
angst die ik nu nog heb is dat Ik aftakel. Als dat zou gebeuren mogen
ze er voor mij een eind aan maken.' (Gelderlander, 27 februari 19Θ4).
5) Over zelfdoding zegt Diekstra, dat mensen, die daar voor kiezen dat op
eenzelfde manier doen als het kiezen van wat dan ook anders. Dieksta,
R., (red.). De zelfgekozen dood. De problematiek en de hulpverlening.
Baarn 1983 en daarin: Diekstra, R.F.W., Suicidaliteit en hulpverlening.
p.63.
6) Hoewel onvoorstelbaar zijn er wel mensen die zich er mee bezig houden
hoe zij zullen zijn als ze sterven en hoe ze er dan bij zullen liggen.
In een studie over de zelfmoord citeert Kruijt hierover een onderzoek
van Diggory en Rothman, waaruit naar voren komt,'dat het vrouwen veel
minder dan mannen onverschillig laat, wat er met hun lichaam na de dood
gebeurt en hoe ze er dan uitzien
In sociologische termen vertaald
impliceert het voorgaande, dat de geslachten een verschillend zelf
moordgedrag te zien geven, mede omdat er tussen mannen en vrouwen ver
schillen bestaan In waardeoriëntering met betrekking tot het eigen
lichaam, ook na de dood.' Kruijt, C S . , Geslacht,leeftijd en burgelijke
staat en de aard van het zelfmoordgedrag, in: Diekstra, R., (red). De
zelfgekozen dood. Baarn 1983. p.104; de titel van het onderzoek van
J.C. Diggory en D.Z. Tothman luidt:'Values destroyed by death' in:
Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 1961, p.205 e.v.
7) Felling, cs., 1983, p. 107.
8) Mogelijk kennen mensen een verbod om te doden, omdat zij zich tegen
zichzelf en elkaar moeten beschermen' (p.185)...'De beschernwaardigheid
van het leven in het algemeen wordt door een recht op de dood niet aangetast. Het enige wat gevraagd wordt (in verband met een eventuele regeling ten aanzien van de euthanasie) is een nadere uitwerking en
concretisering van de bestaande overtuiging dat het leven niet absoluut
beschermwaardig en dus niet tot elke prijs in stand gehouden moet worden. (p.186). uit: Vragen om de dood Beschouwingen over euthanasie door
de Werkgroep Euthanasie van het Katholiek Studiecentrum. Redactie Dieriek, G., Baarn 1983. Ofschoon veel wat problematisch is bij het eutha-
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niserende doen en laten aan de orde komt in de onderzoeken die
Hilhorst, H.W.A. es. heeft gedaan over de p r a c t i j k van de euthanasie in
het verpleeghuis en het ziekenhuis is het nuttig er hier reeds naar te
verwijzen. Immers, ook wat er al naar gelang de omstandigheden, vanzelfsprekend kan z i j n in d i t veld van doen en laten vol voetangels en
klemmen, wordt in deze onderzoeken ter sprake gebracht, z i j het, dat
het niet als vanzelfsprekend wordt aangewezen. Verhoef, M.J., en
Hilhorst, H.W.A., De 'zachte dood' i n de p r a c t i j k . Stervensbegeleiding
en euthanasie in het verpleeghuis, 1981 en Hilhorst, H.W.A., Euthanasie
in het ziekenhuis. De 'zachte dood' b i j ziekenhuispatiënten. 1983 U i t geversmaatschappij De tijdstroom Lochern - Poperinge.
9) Kabel, M., Samen leven en sterven, i n : Wolk, E. v . d . , Het naderende
einde. Meppel 1975. p.l53;163.
10) Aan de gedachte, dat de eigenheid van deze mens ook teruggevoerd kan
worden t o t op de genetische boodschap die h i j in de ontwikkeling van
het leven van z i j n soort heeft gedragen is in de sociologie door Parsons belang gehecht. In een recent a r t i k e l over de godsdienstige betekenis van de dood in de westerse samenlevingen van de hand van Baum,
wordt over Parsons' opvatting o.a. geschreven:'So, i t is not only a
s c i e n t i f i c fact that each individual human being i s genetically unique,
i t is similary a fact that each personality, while a product of social i z a t i o n , is nonetheless irreducibly unique i n socio-cultural terms.'
B i j Parsons heeft de hier genoemde gedachte een plaats in een ander,
breder, kader. Baum b e s c h r i j f t d i t als volgt:'Here too the evolutionary
perspective suggests, the more developed the society in question, or
the more "individuated" i t s members, the greater the chance of the l a t ter to contribute cultural variety to the ongoing group, provided only
that man d i e . ' Baum, R.C., A Revised Interpretive Approach to the R e l i gious Significance of Death in Western Societies, i n : Sociological Analysis 1982, 43, 4:327-350. p.332. Zie bijvoorbeeld ook:'Doodgaan is nog
geen sterven' van Thiadens, A. en Bakker, L., Baarn 1972, waarin u n i c i t i e t ook in verband gebracht wordt met voortbestaan, (p.118); zie ook
noot 5 van Hoofdstuk I .
11) De gedachte van Simmel is in het tweede hoofdstuk reeds benut, von
Ferber en Blauner worden geciteerd i n : Sociologen over doodsproblemat i e k . Een l i t e r a t u u r o v e r z i c h t , door Eynden, T. van den. Kabel, M., ;
Peters, J . en Sloot, J . i n : Mens en Maatschappij 1973, 4, p.393 en 396.
12) Gedacht is hier aan de omschrijving van Thomas:'if men define s i t u a tions as r e a l , they are real in their consequences. Thomas, W . I . , The
c h i l d in America New-York 1928, p. 572. K r u i j t geeft als formulering van
d i t theorema:'if men define a situation as r e a l , i t is real in a l l i t s
consequences!. (1983, p. 132).
13) Zie in d i t verband: Thiadens, Α., Ziekenhuisdood: over sterven en ster
vensbegeleiding, i n : Braak, H. van de., (red.) De dood (incognito),
Kooyker, Rotterdam, 1979, p. 31-52.
14) Have, ten H., Het verpleeghuis: veld van onderzoek. Een micro-sociolo
gisch onderzoek naar de betekeniswerelden van patiënten en personeel in
het verpleeghuis. Van Loghum Slaterus Deventer 1979. p. 147. Zie ook
s t e l l i n g v i e r ; waarin sprake is van 'het begrip thuis als zingevingsgebied.. '
15) De tegenwoordig gebruikelijke benamingen van fasen in het doodgaan die
ontleend z i j n aan Kubbler-Ross bieden, naar de ervaring heeft geleerd
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geen houvast voor een benoeming van onderdelen in een tijdsvolgorde,
omdat ze door elkaar heen voorkomen.
16) De eigenzinnige onmaatschappelijkheid die s t e r f s i t u a t i e s kan kenmerken,
omvat meer aspecten dan het uiteengroeien van de tijdservaringen. Met
de volgende anecdote kan d i t
enigszins worden geïllustreerd.
Stervende t o t trouwe bezoeker:'God, wat ben je l a a t . '
Bezoeker
^ J a , ik moest met drie bisschoppen
praten. '
Stervende
:'Net of dat belangrijker i s . '
Zo'n stervende heeft g e l i j k , maar het is een buitenmaatschappelijk gel i j k dat j e in deze samenleving nergens kunt halen.
17) Een veelomvattend gebruik van het woord patiënt, ook met het oog op
gezonde mensen komt voor in de gesprekken van de huisartsen en van de
wijkverpleegsters. Huisartsen plegen de mensen die deel uitmaken van
hun p r a c t l j k , ongeacht hun huidige gezondheidstoestand aan te duiden
als patiënten.
18) Een voor de hand liggend onderscheid tussen ' n a t u u r l i j k ' en 'vanzelfsprekend' (= c u l t u u r l i j k , c.q. maatschappelijk) zou in het l i c h t van de
hier besproken onderscheiding tussen biologisch en maatschappelijk (natuur tegenover cultuur) heel n u t t i g kunnen z i j n b i j een systematisch
gebruik. Tot de toepassing ervan is niet overgegaan, om de leesbaarheid
van het begin af aan niet al te zeer te bemoeilijken. Bovendien werd in
de loop van het eerste hoofdstuk benadrukt, dat ook de natuur als idee
een voortbrengsel is van cultuur makende rensen, met a l l e vanzelfsprekende haken en ogen van dien. Tenslotte kan met Lakoff en Johnson gewezen worden op het merkwaardige f e i t , dat de opeenvolging:'nu en toen'
normaler is dan 'toen en nu'. Aangezien de mogelijke reden waarom d i t
zo i s , door hen gezocht wordt i n de ontwikkeling van de taal en het
denken leek het niet verstandig om binnen het kader van deze studie een
lans te breken voor de bruikbaarheid van het genoemde onderscheid
tussen n a t u u r l i j k en vanzelfsprekend. Wel heeft de ervaring geleerd dat
het zeer verhelderend is om b i j het gebruik van het woord natuurlijk
even na te gaan hoe natuurlijk d i t of dat wel i s . Lakoff en Johnson,
1979. p.133.
19) Zie: opmerking van Oldewelt over de dood voor de geboorte in verband
met geloof in een reïncarnatie. Volgens de door Lakoff en Johnson
voorgestane volgorde van zegging is er iets dat niet klopt in de reeks:
nu en toen eerder en later en geboorte en dood. Met een beroep op het
oriëntatie-beginsel : ' m i j z e l f eerst' dat geoperationaliseerd kan worden
door middel van de regel:'wat het dichtst b i j Is het eerst' is het
logisch om 'nu en toen' gewoner te vinden dan 'toen en nu' zoals 'voor
en achter' ook makkelijker gezegd wordt dan achter en voor. B i j de
volgorde van 'eerder en l a t e r ' i s de regel niet zomaar toe te passen.
Dat komt, omdat het niet duidelijk 1s welke kant j e , gezien vanuit
j e z e l f , op moet om te vergelijken wat eerder en wat later i s . Bovendien
zou er ook nog sprake kunnen z i j n van 'eerder' geweest z i j n en ' l a t e r
geweest z i j n ' . Het is met andere woorden niet zonder meer duidelijk wat
dichter b i j mezelf i s : eerder, of later. 'Nu en toen' kunnen ruimtelijk
als op één l i j n , die b i j mij begint, gedacht en met elkaar vergeleken
worden. Eerder en l a t e r worden onafhankelijk van mij vergeleken, maar
n i e t zonder l i j n , want ' l a t e r en eerder' i s toch ook minder gewoon dan
'eerder en l a t e r ' , mogelijk omdat mensen a l t i j d b i j het begin beginnen.
(Be 11)
20) Het gebruik van de zegswijze:'bij wijze van spreken' wekt de suggestie
alsof, dat wat wordt gezegd e i g e n l i j k anders werkelijk is dan inet de
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gebruikte zinsnede wordt aangegeven. 'De werkelijkheid 1s anders dan
w i j erover spreken' wordt met ' b i j wijze van spreken' gezegd en misschien ook nog,'wat w i j hier en nu b i j wijze van spreken zeggen, is anders dan w i j zeggen, d i t in tegenstelling t o t veel wat niet op deze
wijze onder woorden wordt gebracht en dat dus is zoals het gezegd
wordt. Een vraag die hier op z i j n plaats i s , l u i d t dan ook wat mensen
meer kunnen dan b i j wijze van spreken iets te zeggen. De vraag l i j k t
nog fundamenteler i n de bewering die ze bevat, dan die van E l i a s , die
inhoudt, dat als men wil begrijpen, waar het in de sociologie omgaat,
in staat moet z i j n in gedachten tegenover zichzelf te gaan staan en
zichzelf te zien als een mens te midden van anderen.
Elias, p. 13.
21) Objectief valt hier i n samenlevingen samen met betekenis- en z i n v e r l e ningen die wel door iedereen worden gedeeld, maar inhoudelijk abstract
en leeg z i j n . Behalve de namen van de maanden en de dagen heeft onze
kalender geen binding meer met betekenissen en waarden van een t r a d i tionele duur. Zijderveld, 1983 p. 133.
22) Qua theoretisch concept l i j k t wat hier over betekenisverlening en u i t wisseling wordt verondersteld het meest op wat in het eerste hoofdstuk
daaromtrent is naar voren gebracht. Ook wanneer de emotionele component
de ervaring van de duur minder domineert, gaat het over betekenisverleningen en uitwisselingen ervan, die via de a c t u a l i t e i t van hun doen en
laten hier en nu werkelijk worden, maatschappelijk werkelijk worden.
Geformuleerd via het begrip samenhang (als keerzijde van het onderling
afhankelijk z i j n ) kan d i t pregnanter begrepen worden, omdat de 'omstandigheden' van plaats en t i j d als eigenschappen van wat er gebeurt worden opgevat, zoals rond er een is van een bol. danneer mensen wat er
gebeurt, in het leven roepen, is al het overige vanaf dát moment, ofwel
al geweest of het staat nog te komen. Luhmann spreekt hier van handelingen 'als gegenwartskonstituierende Ereignisse... 'Bergmann s l u i t
zich h i e r b i j aan, t e r w i j l h i j zich op Mead beroept 'Denn Head begreift
die menschliche Handlung als spezifische Ereignisform, die nicht in der
Zeit dauert, sondern eine Gegenwart mit Vergangenheits-und Zukunftshorizont erst k o n s t i t u i e r t . Aufgrund der besonderen Struktur der menschlichen
Handlung
(Reflexionsphase)
ist
die
Übernahme
der
Zeitperspektiven anderer und damit die Konstitution einer sozialen Zeit
möglich.' Bergmann, W., Das Problem der Zeit in der Soziologie. Ein
literaturuberblick zum Stand der 'zeitsoziologischen' Theorie und
Forschung, in Kolner Z e i t s c h r i f t fur Soziologie und Sozialpsychologie,
35 j g . 19Θ3 (september), 3, p. 497, p. 500.
23) Omdat het gebruikelijk is mensen bijna a l t i j d naar een ziekenhuis te
brengen als er wat aan de hand is gaan veel mensen dood in een zieken
huisbed en als zieke. Over het onverwachte sterven als zodanig is m e t
veel te zeggen vanuit de stervende zelf. De ruimte van het moment valt
samen met het ogenblik van het gebeuren. Op zich is d i t geen onna
t u u r l i j k e gang van zaken, maar maatschappelijk is het een verloop,
waarvoor in onze samenleving een ander c i r c u i t de verantwoordelijkheid
op zich neemt dan dat welk voor zieken zorgt. De maatschappelijke reso
nanties van een plotseling sterfgeval beroeren nabestaanden, die op
geen enkele manier na zo'n sterfgeval t o t de groep van patiënten gaan
behoren. Uit de gesprekken is alleen informatie gekomen over deze
laatste wereld, omdat de groepering, die na het sterven zorg draagt
voor het verdere verloop van het doodgaan, met aan het woord is gekomen zoals in hoofdstuk vier is vermeld en enigszins verklaard.
24) Wat valt onder de gewone gang van zaken is door studenten van Garfinkel
aan het l i c h t gebracht toen ze op z i j n aanraden en met z i j n aanwij-
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zingen er toe overgingen er systematisch tegen in te gaan. Ze deden d i t
door in grote warenhuizen af te dingen op de aangegeven p r i j z e n , door
zich thuis te gedragen als mensen op kamers en serieus in te gaan op
gemeenplaatsen als:'hoe gaat het met U?'. Garfinkel, H., Studies in
Ethnomethodology. Prentice-Hall 1967.
25) Zie Hoofdstuk I I . ρ 45.
26) Von Ferber, 1970, p. 247.
27) Berger, W., De laatste
1973. p. 37-48.

fase.

Deel

3.

Pastorale begeleiding. Ambo,

28) Zijderveld, 1973, p. 197.
29) Levelt, We.J.M., Het lineariseringsprobleem van de spreker, i n : Inter
d i s c i p l i n a i r t i j d s c h r i f t voor Taal en Tekstwetenschap, j r g . 2. nr. 1
maart 1982. p. 4.
30) Hilhorst, 1983, p. 33.
31) Kubbler-Ross, E., Living with Death and Dying.
Publishing Co. Inc., 1981.

New-York.

MacMillan

32) Parsons, T., Death i n American Society, i n : Schneidmann, E.,
Essays in Selfdestruction, New-York, 1979. p.137.

(ed.)

33) Het a r t i k e l en het interview verschenen respectievelijk in de maanden
j u l i en augustus van het jaar 1981.
34) Verslag van de Landelijke dag "Ouders van een overleden k i n d " , gehouden
op 17-1-1981 te Utrecht, p.3.
35) Zeben, W. van., Leven- en stervensbegeleiding b i j kinderen, i n : Mens
waardig sterven, Baarn 1974, p. 180. Zie bijvoorbeeld ook: Leist, Μ.,
Kinderen en de ervaring van de dood. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen,
1981. Oorspronkelijke uitgave: 1979, Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn,
Gütersloh.
36) Peeters, H.F.M., Kind en jeugdige in het begin van de moderne t i j d (ca.
1500 - ca. 1650) Boom Meppel, 1966, 1975, p.13.
37) Hier kan verwezen worden naar de dissertatie van A.L.M. Bonekamp,
Ouders van ernstig zieke en stervende kinderen. Opvoedings- en begeleidingsproblemen. Boom, Meppel, 1980.
38) Ariès, Ph., Centuries of Childhood. A Social History of Family L i f e .
Vintage Books New-York. 1962. Oorspronkelijke t i t e l : L'enfant et la vie
familiale sous l'ancien regime, Paris, 1960. Shorter, Ed., De wording
van het moderne gezin. Ambo Baarn. (1977?) Oorspronkelijke t i t e l : The
making of the modern family. Basic Books, New-York, 1975.
39) Shorter, 1977(?) p.178.
40) Flandrin, J . , Le sexe et l'occident. Evolution des attitudes et des
comportements. Editions du Seuil. Paris 1981. Hierin een k r i t i s c h e
bespreking van Arles'boek¡Enfance et société A propos d'un l i v r e de
Philippe Ariès. p. 141-149. Shorter noemt van Flandrin: L'Attitude à
l'égard du p e t i t enfant et les conduites sexuelles dans la c i v i l i s a t i o n
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occidentale: structures anciennes et évolution, i n : Annales de démohistorique, 1973, pp. 143, een fundamenteel werk (p.318).
41) Ariès, 1962, p.38; Shorter, 19777, p.182; Ariès, 1977, p.44U.
42) Ariès, 1962, p.39.
43)

Ariès. 1977, p.440;453.

44) Shorter, 1977(?) p.179.
45) Shorter, 1977(?) p.l82;183. Noot 22 van hoofdstuk V op pagina 35 van
het apart uitgegeven notenboekje b i j de neder!andse uitgave van
Shorters'boek.
1977(?)
46) Shorter, (1977?) p.l91;196.
47) Shorter, 1977(?) p.200.
48) Deursen, A.Th., Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Assen, 1978, 4 din.
Пр. 21 en voetnoot 68.
49) Verberne, L.G.J., Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850. 2
din. Utrecht/Antwerpen, 1958. eerste uitgave 1937. I. p.194. Verberne
c i t e e r t u i t het werk van: Bosch-Kemper, J . de., Geschiedkundig onder
zoek naar de armoede in ons land. Haarlem 1851.
50) Bosch-Kemper, 1860, p.24; 25; 27 en 142.
51) Verberne. I.p. 193.

52) Greidanus, S., Een dorpsdokter uit de friese wouden vertelt. (18671877) (Oorspronkelijke titel: De dagen van olim.). Leeuwarden, p. 122).
53) Van Deursen, II. p.28.
54) Geciteerd door Shorter, notenboekje p. 43, noot 120.
55) Shorter, 1977(?), p.187 en 23.
56) B i j wijze van voorbeeld kan hier verwezen worden naar de omschrijving,
waarmee Van Heek (1975, p. 19) z i j n beschouwingen begint en die h i j op
z i j n beurt heeft ontleend aan mevrouw Van T i l l : 'Euthanasie toepassen
is: trachten door een levensverkortende opzettelijke medische gedraging
een goede, zachte dood mogelijk te maken b i j een ongeneeslijke zieke
patiënt die ondraaglijk l i j d t ; d i t doel wordt bereikt door de dood
reeds te laten intreden hoewel het sterven nog vertraagd zou kunnen
worden, zodat daardoor althans het l i j d e n van de patiënt verkort
wordt'. Door Van Heek ontleend aan: T i l l - d ' A u l n i s de B o u r o u i l l , H.A.H.,
van: Medisch-juridi sehe aspecten van het einde van het menselijke l e ven. Deventer, Kluwer, 1973, p. 103.
57) Verhoef en H i l h o r s t , p. 46 en 71.
58) Michels, J . J . M . , Euthanasie en werkelijkheid. I n : Menswaardig sterven.
Ambo, Baarn, 1974, p. 260. Van Heek noemt d i t onderzoek en gaat in op
het vóórkomen van ondraaglijke p i j n , voor hem een reden om te pleiten
voor nader representatief exact onderzoek (p. 78).
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59) Dat de waardering van p i j n de laatste jaren aan veranderingen onderhevig i s , zoals u i t een toenemend aantal berichten over martelprakt i j k e n zou kunnen worden afgeleid, is een ontwikkeling, waarop hier
n i e t kan worden ingegaan.
60) Hilhorst, 1983, p. 107. D1t onderzoek is gebaseerd op de gegevens u i t
gesprekken met 42 artsen, 32 verpleegkundigen en 8 geestelijke verzorgers i n 8 Nederlandse ziekenhuizen (p. 33).
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Uittreksel gesprek В
Het gesprek wordt gevoerd door 3e, oudste zoon van de man over wiens dood
gaan wordt verteld; Во, zijn echtgenote; Bi, zijn oudste dochter en Ba,
haar man.
Be

9 Het is niet moeilijk om te beginnen als je maar weet waar het begin
is. Het is beter dat we daar, bij het begin, beginnen, dat is het
gemakkelijkste en dat is voor het verhaal ook beter.
Be 11 Ik weet niet wie in dit geval wil beginnen?
Во 13 Het ligt er natuurlijk aan waar je begint. Laten we maar gewoon
Be 14 vooraan beginnen. Er wordt ontdekt dat mijn (Be) vader suikerziekte
heeft. Dat wordt toevallig ontdekt omdat mijn moeder zich zorgen
over hem naakte en zijn urine liet nakijken. Hij moest voor een on
derzoek naar het ziekenhuis, er werd een dieet samengesteld. Hij
heeft er toen twee keer tien dagen ingelegen omdat ze eerst dachten
Be 14 dat hij al gepensioneerd was. Hij moest daarna elk halfjaar op con
trole komen, of om de drie maanden. Goed, hij moest op controle ko
men. Dat liep een aantal jaren zeer goed, tot voor zijn pensioen
eigenlijk. In december zei hij ineens dat hij slecht kon zien. Er
bleek 's nachts iets gebeurd te zijn, waar men nog niet precies van
weet wat het geweest is.
Waarschijnlijk betrof het een adertje in zijn hoofd. In die kritieke
periode vorig jaar is ook wel gesproken over een verstopping. Hoe ze
dat precies allemaal noemen weet ik dus niet. Naderhand schijnt dat
Be 19 dus de oorzaak geweest te zijn. Daar hebben ze voorheen dus nooit
over gesproken met ons. Toen kwam het in één keer ter sprake. Er
werd je veel vertelt in het Juliana ziekenhuis en we waren er erg
goed bij betrokken. We leefden mee, maar vroegen ook veel en men
Bi 24 legde ons uit. Dat 1s bij anderen niet altijd het geval. Maar misschien ligt dat ook wel aan je eigen. Sommige mensen vragen ook
niet. Je moest er ook altijd moeite voor doen. Want als je met een
dokter wilde spreken, dan kreeg je hem wel te pakken een keer, maar
ja, dat kan bijvoorbeeld een half uur duren of zo, maar dan kwam wel
de dokter.
Be 31 Er waren soms situaties een beetje kritiek, bv. door een longontsteking en dat hoor je naderhand ook allemaal weer en zo hebben we verschillende keren meegemaakt dus, dat hij opeens weer een klap kreeg.
Het gaat dus over een periode van twee en een half jaar ongeveer.
Dat is dus het meest kritiek geweest. Die suikersulkte had voor die
tijd niet veel betekenis. Toen bleek dus ook dat hij iets aan zijn
bloed had, wat niet in orde was. Hij werd behoorlijk onder controle
gehouden met tabletten. Dat ging goed. Maar je had wel ups and downs
er in, in dat hele ziektebeeld. Je voelde wel dat het bergafwaarts
ging. Dat wisten wij niet alleen, maar mijn moeder wist dat ook.
Bi 40 We praten er ook wel veel over met elkaar. Vooral in de periode,
vorig jaar dus, toen wij van vakantie terug kwamen-, dat zijn been
afgezet moest worden. Heel de familie was er heel veel bij betrokken. We waren ook veel bij elkaar en ook veel in het ziekenhuis. Zodoend trof je ook veel vaker een dokter als wanneer je minder gaat.
Be 47 We zijn er toen bijna iedere avond geweest. Mijn moeder ging ook
consequent erg veel. Dat was in de periode dat je er bij wijzen van
spreken dag en nacht bij mocht zijn. Vooral toen zijn been afgezet
was, de eerste maal. Het is twee maal gebeurd. Men heeft dus eerst
één maal onder de knie afgezet en de tweede maal heeft men dus toen
3o 52 de knie af rnoeten zetten. De eerste keer ging het goed, de eerste
twee, drie dagen. Toen kregen we een dag of drie later bericht, dat
hij bediend zou moeten worden. Hij had een ontsteking aan de wond.
Toen is er dus naderhand overeengekomen om dus nog een keer zijn
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been af te zetten, en dat heeft hem dus wel hoofdzakelijk de das
omgedaan.
Het was een soort koud vuur. Dat was e i g e n l i j k begonnen met de teen.
H1j had ineens een sneetje in z i j n teen. Dan kun j e misschien ook
wel 40 jaren terug t e l l e n . Toen is h i j gewoond geraakt op de Grebbenberg aan diezelfde grote teen door een granaatscherf. Samen met
de suikerziekte en misschien een stukje granaatscherf is het daar
begonnen, dat afsterven. Het was helemaal zwart. Ze hadden er zalf
voor. Dat heeft eventjes geholpen. Maar na de eerste operatie sloeg
het toch naar binnen. Omdat h i j als suikerpatiënt m e t in het been
gespoten kon worden is men begonnen het in de buik te doen. Dat ging
goed. Ik heb het zelf ook verscheidene iralen gedaan. Daar had h i j
hele-naal geen p i j n aan. Ook niet als h i j vermagerd u i t het ziekenhuis kwam. Het was m e t eng, ook m e t om te zien.
Het vreemdste om naar te kijken vond ik
'even k i j k e n , h i j is don
derdags gestorven, toen z i j n wij zaterdags 's middags geweest, dat
die man op de buik l a g ' . 'Dat vind ik t o t nog toe nog steeds het
ergste'. 'Tranen in de ogen van, zeg, god, zo gaat het n i e t . Hij kon
bijna niks meer zeggen. Dat vond ik erger dan toen die man net ge
storven was'.
Hij zei nooit van
'Ik heb p i j n ' en toen we zaterdags 's-middags
kwamen met de kinderen, en zagen dat opa zo lag en zo ontzettend was
vermagerd, toen zei de jongste, h i j was toen acht, 'Goh, wat heeft
opa toch dunne armen gekregen. Zo echt van, nou is opa toch wel erg
ziek. En toen i s h i j donderdags gestorven. 'Dat vond ik t o t nog toe
het ergste'. Ik heb dat helemaal m e t gezien, maar dat moest toen
voor het door liggen en voor de wond. Ja, h i j kon toen op gegeven
moment ook helemaal niet meer praten. 'Hij knikte alleen maar, zo
z i e l i g hé'.
Over wat voor t i j d s t i p praten we dan eigenlijk? Nou, na de eerste
operatie heeft h i j eigenlijk al weinig gepraat. 'Oa, de derde dag na
de operatie'. 'Toen we gingen waken.' Hij heeft toen 's morgens nog
wel iets gezegd, maar nadien hebben we hem m e t meer horen praten.
Hij knikte wel maar moeilijk door de slangetjes in z i j n keel. Hij
slieo toen de meeste t i j d . Je moest hem echt wakker maken. Hij wist
wel wie je was. Tegen z i j n oudste kleinzoon zei h i j . ' . . . J i j bent
de eerste'. Hij bedoelde j i j bent de oudste. Hij heeft ons dus ook
wel herkend neem ik aan. Maar het werd steeds minder. Hij kon met
meer praten, h i j had koorts, hoge koorts, zo hoog dat de tweede ope
r a t i e Is u i t g e s t e l d . Wij hadden opgebeld en kwamen van vakantie
d i c h t b i j in de buurt t h u i s , maar de operatie ging toen m e t door. Ze
zelden omdat h i j k o f f i e had gedronken, maar dat lag er wel een beet
j e dik bovenop.
Toen ze van vakantie thuis kwamen, z i j n we elkaar tegemoet gereden
en hebben we verteld dat 'het toch met zo rooskleurig met pa er b i j
stond'. Ze wisten toen al wel dat h i j naar het ziekenhuis zou moeten
gaan. Maar onder de vakantie hebben we mets gezegd door de telefoon,
maar z i j voelden het wel. Voor z i j vetrokken wisten ze al dat die
teen zwart was. Er moest dus iets gedaan worden, 's Maandags is h i j
toen geholpen, 's Avonds na de operatie was h i j goed. Daarna 'heb ik
hem nooit meer zo b i j de pinken gezien'. Na de eerste operatie heb
ben we echt nog een paar keer goed gepraat. Hij gaf duidelijke ant
woorden terug. Voor de operatie heb je nog met hem kunnen overleg
gen. Althans mijn (Be) moeder heeft dat kunnen doen. Hij vond het
goed en wist wat er zou gaan gebeuren. Maar voor de tweede was h i j
m e t meer b i j machte daar ja op te zeggen. ' D i t was voor jouw (Be)
moeder het grootste punt. Dat vond ze heel erg, dat h i j zelf niet
meer kon beslissen of h i j dat wilde, ja of nee'.
Het was t o e v a l l i g op haar (echtgenote van Be) verjaardag en we heb-
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ben toen er nog over gesproken. De hoofdzuster had me in het zieken
huis aangehouden en gezegd dat er nog een gesprek moest plaats vin
den. 's Avonds heb ik het mijn moeder verteld en de kinderen, die er
ook b i j waren. Dat was m o e i l i j k , voor ons natuurlijk ook. Ze zei
toen ook: 'wat moet ik met zo'n man zo meteen thuis?' 'Hij moet nog
helemaal i n de r e v a l i d a t i e ' . Er waren toen zo 5 kinderen thuis
vanaf 17 j a a r , twee meisjes en drie jongens. We konden elkaar a l l e 
maal wel goed opvangen. Maar die tweede ingreep deed moeder de das
om. Ze zei toen: "Nou haalt h i j het niet meer'. Hij heeft het dus
wel gehaald, d.w.z. de operatie, 's Avonds lag h i j op de Intensive
care boven, 'voor zo'n zware zware operatie nog knap M j de pinken.
We mochten er eventjes b i j ' . Daarna ging h i j naar de zaal en toen
ging het snel bergafwaarts. Dat heeft 10 dagen geduurd. We gaan nu
pas naar de laatste uren.
Daar 1s h i j (Ba) ook Intens b i j betrokken geweest. Ik werd 's mor
gens opgebeld door het ziekenhuis. Ik was op mijn werk. De bloeddruk
zakte ineens heel erg. Ik vroeg 'hoeveel t i j d heb i k ' ? 'Een uur, an
der half uur'. 'Ik kom zo snel mogelijk'. Dus ik bel mijn vrouw op.
Ik zeg: ' l e g de pakken even klaar en zorg dat de kinderen onderge
bracht worden'. De hele middag z i j n we er practisch geweest. Het
hoofdstuk waken slaan we nu even over.
'0, na de eerste operatie'? 'Ja'. 'Na de tweede operatie hebben we
n i e t meer gewaakt. Dat was niet meer nodig toen'.
's Woensdags na de eerste operatie is h i j bediend en toen hebben we
ook b i j hem gezeten. Donderdags 's morgens hebben toen nog behoor
l i j k met hem gepraat.' Er is toen ook gezegd dat h i j het slecht maak
te. De hoofdzuster heeft dat echt weer helemaal besproken met ons
zoals dat daar voor ook is gebeurd. Toen heb ik (Be) mijn moeder
gewaarschuwd dat pa bediend zou worden en de pastoor en afgesproken
voor acht uur 's avonds. Toen hebben we hem met z í j n allen bediend,
dat w i l zeggen, degenen, die we konden bereiken en f a m i l i e , die kort
b i j ons wonen. Ik dacht dat h i j (vader) het toch wel redelijk opgenomen heeft. We hebben hem dat nooit meer kunnen vragen,' maar het
i s erg moeilijk om natuurlijk van binnen b i j een mens binnen te
dringen. '
Ja, en dan dat waken. Men vond dat er gewaakt moest worden. In overleg met die hoofdzuster hebben we toen een ploeg samengesteld: die
en die samen op dat en dat uur. Een sterke en een minder sterke b i j
elkaar. We hebben een grote familie. Het z i j n tien kinderen waarover
j e praat en dan nog de aangetrouwden. Met snipperdagen en v r i j nemen
ging het best dag en nacht. We hadden auto's om te rijden vooral 's
nachts. Het ging gewoon ook goed. Er 1s natuurlijk ook wel iemand
van het ziekenhuis, maar het is voor zo'n man wanneer h i j een keer
even bijkomt om dan even b i j te springen en op dat moment even te
praten. Dat hebben we, jammer genoeg, niet meegemaakt. Wel heeft h i j
nog geknikt en mensen herkent en zo nu en dan kwam er iets over z i j n
lippen; 'dan zei die "ja" of zo, weet je w e l ' . Het is een heel a f t a kelingsproces. Dan moester we eigenlijk toch weer terug naar die dag
voor de avond dat h i j s t i e r f . Ik (Be) heb het niet ervaren als iets
v r e s e l i j k s . De meesten wel niet. Het was n a t u u r l i j k erg dat je je
vader moest missen. Maar: 'die man i s er gelukkiger mee, dat h i j
s t i e r f ' . Op een gegeven moment moet je toch afscheid nemen van i e 
mand. Je kan zien, iedereen kan e i g e n l i j k zien 'dat deze men niet
verder kon leven'. 'En dan kun j e wel zeggen: j a , laat ze die man
nog een keer daar aan de fles hangen, zoals men dat dan noemt. Nou,
van mij hoeft dat op een gegeven moment ook niet meer, want die man
weet toch n i e t meer, dat h i j l e e f t . Dan zeg je op mijn manier dan

81 196 toch: het i s een goede man geweest, laat hem maar gaan. Toch w e l ' .
Dat vond ik 's woensdags a l . Ik was er toen met ma geweest. Ik heb
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het nog tegen jou (mijn vrouw) gezegd. Je krijgt er Ineens een beeld
van en daarom kun je het ook wel goed aanvaarden'.
Ma zou er ook niet tegen op hebben gekund, op den duur.
Wij zeiden gewoon: hij kan eigenlijk niet verder leven. Zo zagen wij
het eigenlijk. Zonder een been leven, dat gaat nog wel. Als hij maar
geen andere dingen erbij had gekregen. Maar het sterven op zich heb
ik (Be) dus niet als een raar iets ondervonden. 'Je leeft er toch
eigenlijk naar toe'. In dit geval dus, je wordt opgeroepen. Zo'n
hoofdzuster, die ken je. Ze weten met wie ze praten, ik was nu in
dit geval de oudste, maar ze weten wat ze je kunnen zeggen en jij
weet ook waar zij over praten. En dan kun je zeggen: 'Nou zuster,
hoeveel tijd heb ik nog'? En als je dan zo'n man 's middags ziet af
takelen, dat je dan 's avonds, hoe laat was het?'. Kwart over acht,
geloof Ik. Ja, kwart over acht ongeveer toen was jij er pas met Ed.
Ja, ik (Ba) ben gelijk u1t het werk daar naar toe gegaan en toen 1s
ma weggegaan. Dat was rond zeven uur, en rond die tijd is het net
gebeurd, toen ma weg was. 's Morgens had ze nog gezegd: 'We blijven
fijn bij elkaar', maar ja je moet het ook uithouden en als je dat
wil, moet je eten. 'En goed, moeder ging eten en Ik (Be) blijf daar
wachten, en Lies en Ed waren er en Nel. Alleen met zijn vieren'. Ma
Is maar heel even weggeweest en het is met de auto en stoplichten
tegen 5 minuten rijden. Ze heeft snel gegeten. Ze had aan de zuster
gevraagd 'nou gaat het nog?' Nou die weet natuurlijk net zoveel als
iemand anders. 'Nou, ik vond dat het ook wel zo rustig ging. Hij
sliep gewoon 1n'. 'Op dat moment had ik gewoon zijn pols vast, omdat
we nog al erg veel de pols voelde. En ik sta aan deze kant van het
bed, sta ik toevallig de pols te voelen en aan de andere kant staat
de zuster de bloeddruk te meten. Ik zeg tegen de zuster: Er zit niks
meer op de meter, hé?' 'Nee', zegt ze. Viel zo, in je handen viel
hij eigenlijk weg'.
Dan gaan er een heleboel dingen door je heen, op dat moment, natuurlijk. Maar ik heb het niet als iets verschrikkelijks ervaren. Dat
niet. Het deed me geen pijn meer. Wel natuurlijk, omdat het je vader
is ..., maar ...'. Je had je er eigenlijk gewoon mee verzoend. Was
het na de eerste operatie al geweest, dan hadden we een klap gekregen. Nu zag je het aankomen en je had er vrede mee. Mijn moeder
ook. We kunnen ook gewoon elk moment van de dag met haar er over
praten. Dat is nog zo en dat was ook in het begin zo. Ook het regelen van de begrafenis en de hele geschiedenis die daar dan om heen
zit. We zijn met velen en er zijn een heleboel punten die je moet
afwegen en waarover natuurlijk wel een beslissing genomen moet worden, uiteraard'. We vroegen gewoon of ze er allemaal mee instemden,
wat er op de kaartjes kwam en zo en dat moesten ze allemaal ook goed
vinden. Ik (schoondochter) vind echt dat er iedereen bij betrokken
is. Ze heeft echt overlegd met ons. Dat vind ik wel een fijn punt.
En het maakte dus niks uit of het nou zwagers waren of schoonzusters. Maar die meningen moeten wel minder tellen dan van de eigen
kinderen. De kinderen thuis, sommige kinderen thuis, hebben er meer
moeite meegehad om het te aanvaarden, en hebben er soms nog moeite
mee. Zoals bij het trouwen van Marieke. Want toen het feest was, was
het duidelijk, dat het een moeilijke dag was. En 14 december; dat is
zijn verjaardag, dan komen er herinneringen boven. Dan voel je toch
weer spanningen. Bij je zelf, maar ook bij anderen en neer dan je
verwacht had. Dan moet er gepraat worden. We hebben goed contact met
elkaar. Er wordt gezegd: 'Luister eens, je moet het beeld voor ogen
houden, dat het beter voor vader was om zo toen te gaan, dan dat hij
nog verder had geleefd'. Als hij in een gesticht had gemoeten, had
den ze het helemaal niet kunnen dragen. Maar er kan wel vrij over
gepraat worden met iedereen. Dat vind ik (Во) prettig. Er wordt veel
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Bi 299 in de familie gepraat en nadien hangt men eigenlijk nog ineer aan elBo 304 kaar bv. met verjaardagen, dan is iedereen er. Je hoort vaak van
families, die was het er niet nee eens, maar hier is er over geBe 305 praat. En ze waren het eens met het maken van een testament, 'dat je
Be 314 al de spullen dus op de langst levende zet'. Kijk dat zijn toch
A 320 dingen, waar men aan moet denken. Je krijgt de indruk dat jullie
meer dan veel mensen van tevoren je al op een aantal dingen heb
Bi 322 voorbereid. Ja, dat klopt, ook omdat hij al (een jaar) daarvoor ziek
was geweest en slecht. Dat is heel anders als iemand ineens onverBo 327 wacht sterft. Dan sta je voor hele andere dingen en veel ergere emoties.
Ba 330 Als moeder 's avonds even naar het ziekenhuis wou dan bracht die of
die haar even weg. Je behoefde dan niet mee naar boven; en ook van
het ziekenhuis mocht ze er altijd in. We konden ook altijd bellen.
30 337 'Ja, die je nodig hebt, die zijn er dan ook'.
Be 338 'Ja, dan de begrafenis op zich, hé'. Dan moet je afscheid nemen van
zo'n man. Dat doet pijn aan een mens. Maar wel (8i 339) een hele
andere pijn. Ik bedoel (Bi) 'je hebt eigenlijk afscheid genomen,
eigenlijk toen hij gestorven was. Dit is meer de buitenkant. Dat hij
Bi 349 gestorven was en daar lag zo vredig, daar kon je dus vrede mee
sluiten, maar de begrafenis, die mis, en op het kerkhof, dat vond ik
Bi 353 echt gek. Dat vond ik echt iets anders. Ik (3e) dacht juist dat het
Be 354 ongewone was dat afscheid nemen van zo'n man. Ja, (Во) dat je hem op
het kerkhof achter moet laten. Je kunt afspreken hoe je hem achter
laat: boven de grond of al in de grond, dat maakt een bepaald verBi 358 schil, maar je laat hem natuurlijk wel achter. Ja, dat is ook een
heel verschil. En dat is precies hetzelfde als in een crematorium.
Je weet natuurlijk toch wel waar die kist terecht komt; op het
Be 365 kerkhof onder de aarde, maar je ziet het niet. Je ziet het niet,
omdat je dat stukje, naar mijn (Be) mening, overslaat.
Bi 368 'Ja, dat was toen bij oma niet, hé?" Ja, ook een openstaande kist.
We hebben nogal veel begrafenissen gehad achter elkaar. Bijna ieder
Во 381 jaar. Die zwager van je vader, die bleef ook boven staan, die kist.
Hij (je vader) was in die tijd soms gewoon slecht en we (Be) hebben
moeten verzwijgen voor hem dat we naar een begrafenis gingen, van
een broer van hem. Later is het hem wel verteld en toen moeder dat
deed, deed hij net of hij het al wist. Hij wilde die periode met die
longontsteking vergeten, maar soms was het net of hij gewoon aanBe 400 voelde dat er iets aan de hand was; dat hij een of ander miste.
'Maar ja, dat is weer dat hele diepe waar je niet bij iemand in kunt
kijken. Én dat is toch wel een van de moeilijke dingen'.
Во 401 Zoiets als die zuster toen zei: 'Praat niet hard, want hij hoort al
les in zijn onderbewustzijn'. Maar dat moet zij natuurlijk ook maar
gissen. (Be) Maar zij hebben wel meer ervaring dan wij, (Во) maar
het blijft toch wel gissen.
Во 407 De begrafenis vond ik (Во) niet zo
Ik vond het kerkhof veel
beroerder. In de kerk trof me bij het langs de kist gaan naar de
comnunie de krans van de kleinkinderen. Mijn oudste zoon, die er
niet bij wilde zijn in de kerk, had die nacht bij mij in bed ontzet
tend gehuild. Toen hij laatst een foto zag van opa heeft hij er wel
vijf minuten naar staan kijken en ik denk: 'hij 1s er nog niet hele
maal overheen'. Zou het hem zijn bij gebleven, zijn opa en zijn
buik, denk ik dan. De jongste praat er makkelijk over maar die stelt
Bi 408 vragen en dan is het vrij moeilijk om dan antwoord te geven. Ja,
Во 409 heel moeilijk. Ze vinden het wel heel gewoon naar het kerkhof te
gaan. Maar wat ze denken ... als ze vragen: 'Heeft hij kleren aan?'
en 'Hoe kan dat dan?' Het is een jaar geleden en bij ons praten ze
er nog veel over.
31 412 Gerard zo heel af en toe. Een keer toen hij dat spuitje uit het
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Во 444

3o 443
Во 452

Bi 457
Во 461

Be 468
Be 475
Bo 476
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Во 496
Во 499

ziekenhuis weer zag. Ja, die mochten de kinderen hebben van de zus
ter. De oudste is er nog steeds het meest mee bezig, denk ik (do)
maar b i j die f o t o , heeft h i j alleen maar staan kijken. Hij heeft
verder eigenlijk mets gevraagd. Ik (Во) vond dat een beetje vreemd.
Iedereen verwerkt dat op z i j n eigen manier, zeg ik (Be), hé. De een
doet het met s t i l z w i j g e n , en een ander u i t zich. Later komt het er
hoe dan ook u i t . Het komt toch een keer, vind ik (Bo). Want dat
merkte к wel b i j verschillende van j u l l i e . Op die dag hielden ze
zich v r i j goed. Maar l a t e r komt het toch.
Ja, het is iets d e f i n i t i e s en dat moet j e toch aanvaarden. En soms
gaat dat makkelijker dan anders. Het l i g t eraan hoe je er b i j be
trokken bent. Als iemand erg ziek is of de l e e f t i j d heeft, vind ik
dat j e j e er beter mee kunt verenigen. Maar in een kort tijdsbestek
van iemand afscheid nemen geeft geen t i j d om dat te verwerken. Ik
(Be) geloof, dat iedereen het zo toch wel een beetje ervaart. En
j u l l i e hebben het al lang zien aankomen7
Ja, eigenlijk al toen h i j iets in het hoofd kreeg en met meer mocht
fietsen. Hij zat graag b i j ons in de tuin maar toen dacht ik 'Maar,
God, nou komt h i j met meer op de f i e t s ' . Toen h i j de laatste keer
b i j me is geweest, op een woensdag was dat, heeft h i j nog achter in
de t u i n gestaan en gezegd. 'En d i t moet je nog aan de groente doen
en dat moet nog'. En toen is h i j 's maandags naar het ziekenhuis ge
gaan en is er met meer uitgekomen toen. Weet je (3i) n i e t , toen
Carel j a r i g was. Hij l i e p al slecht toen h i j daar in de tuin stond
en nog met de buren praatte. Je moet het allemaal aanvaarden maar
het doet allemaal wel een beetje p i j n , vind ik (Во), dat h i j niet
meer op de f i e t s komt en geen uren meer komt kletsen. En dat vond ik
a l t i j d heel gezellig. Op een gegeven moment was het afgelopen. 'Dus,
echt, j a , nou ik heb er wel vrede mee, dat h i j gestorven i s . Maar ik
vond het toen wel m o e i l i j k ' . Vooral toen h i j die zaterdag, dat deed
me toch wel erg zeer. Jou ook wel, denk i k , maar verder heeft bijna
niemand gezien dat h i j daar zo lag. Nee, w i j (Bi en Ba) waren weg op
vakantie. We kwamen zondags terug. Het was toen heel wam 's mid
dags. Je moeder was net geweest en h i j had gewoon op z i j n rug gele
gen. De zuster zei
'Wacht maar even, want we leggen hem zo weer
terug'. En toen keek die man zo opgelucht en b l i j ' . De kinderen heb
ben hem toen ook nog even gezien. 'Kijk nog maar een keer even naar
opa'. En toen ging het ook zo hard. Z i j n gezicht is gewoon helemaal
hetzelfde gebleven. Чааг h i j was ontzettend vermagerd en dat viel
toen het ergste op toen h i j op z i j n buik lag. Met een arm u i t bed.
Meestal lag h i j met z i j n armen in verband. De infuus moest dan links
dan rechts en dan had h i j er ean verband omheen en dan zie je dat
allemaal ook met zo. Ook wat z i j n been b e t r e f t . Hij lag er practisch nelemaal onder. Nou, met a l t i j d . Nee, h i j lag wel eens te
woelen. B i j het recht leggen voelde je dan wel dat h i j geen arm meer
over had. Ik (Во) vond het dat jaar moeilijk. Mijn vader had een
hartaanval gehad en op de verjaardag van de oudste zoon lagen a l l e bei de opa's in het ziekenhuis. Heeft het verhaal zo een einde voor
u'
Ja, . . . Ik wil zeggen, ik z i t over van alles nog te denken.
Er i s een hele reeks geschiedenissen met sterfgevallen achter elkaar
in de familie en toch . . . . Als je het nou zo hoort, dan zeg je 'het
went toch n o o i t ' . Nee, en het is iedere keer ook heel anders. Nee,
wennen doet het nooit. Ik (Be) geloof, dat iedereen het daar over
eens i s .
We hebben pas geleden mijn pepttante begraven. Ze was tachtig jaar
en we hadden het jaren zien aankomen, maar dan denk je toch 'God ze
is er ook m e t meer b i j een volgende verjaardag of z o i e t s ' .
Haar begrafenis was heel anders dan die van jouw (Be) vader. Ze werd
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gecremeerd dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat ervaar je heel anBe 501 ders dan een begrafenis, vond ik. Jij ook? Ja, ik (Be) had er al
Bi 503 eens een meegemaakt. Jij (Ba) vond het ook anders, hè? Ja, ik had er
al vier of vijf meegemaakt. Maar ik (Bi) ben toen niet meegeweest.
BI 510 En vorige week is er weer een zus van mijn (Ba) vader gestorven. De
Во 518 jongste zus. Er blijven er niet veel meer over. Op een bepaalde
leeftijd krijg je dat toch.
Ba 519 Ja, maar zij was pas 58. Dat is nog jong. Ja, zo Is het leven toch,
hè'. De ouders en ooms en tantes sterven op een gegeven moment toch
Во 527 en dan denk je langzamerhand en nu zijn mijn vader en mijn moeder
А 528 aan de beurt. Je ziet het opschuiven. Er zijn ook wel jongere mensen
Во 531 die sterven, maar het is toch zo een ding van langzamerhand van nou
gaan wij een keer. Dat duurt nog wel even, dat hoop ik tenminste,
Be 532 maar dat idee heb ik dan wel. 'Maar ja, je accepteert het de ene
keer beter als een andere keer. Het ligt er ook aan wie het natuur
lijk is .... Je hebt toch ook je ups and downs daarin, natuurlijk.
Be 538 Kijk, want anders zou je volgens mij geen mens meer zijn'. Iemand
die er constant mee geconfronteerd wordt, een pastoor bv. of een
begrafenisondernemer heeft natuurlijk ook pijn wanneer hij zijn
Во 543 eigen vader of zijn eigen moeder moet begraven. Dat ervaar je bij
jezelf ook: Bij een oom of een tante is het veel minder. Dat is ook
Be 545 zo wanneer je niet naar de begrafenis gaat, als er zoiets voor
iemand wordt gehouden. Als je thuis blijft, laat je die begrafenis
zo langs je heen gaan. Het doet je toch altijd wel iets, als je bij
iemand afscheid moet nemen, al heb je hem dan maar oppervlakkig geBo 555 kend. Maar als je er naar toe gaat, dan ervaar je het heel anders,
als dat je thuis blijft. Ja, heb je hem gekend of niet, of er mee
samengewerkt, ja of nee, ook dat speelt een rol.
Pauze van 560 - 598.
А 598 U (Bi) zei net dat wat er in de kerk gedurende de dienst gebeurde,
dat dat wat anders is, anders voelde. Maar het was moeilijk om dat
een beetje in te vullen en niemand zei er wat op.
Bi 604 Ja, ik weet eigenlijk niet, hoe ik het moet zeggen.
Ik (Ba) heb er niets over gezegd, omdat. Ik het nou voor het eerst
Bi 606 van jou hoor. Ja, ik (Bi), dat vond ik nou het moeilijkste.
607 Во Dat die kist in het midden stond of zo?
Bi 608 Nee, de hele mis!
Во 609 Of dat de kerk zo vol was?
Bi 610 Nee, ook helemaal niet!
Во 611 Daar heb ik me over verwonderd. Zoveel mensen.
Bi 614 Nee, ik weet niet hoe 1k het zeggen moet!
Во 615 Dat er nog zoveel mensen van iemand afscheid nemen in de kerk, maar
ook op het kerkhof, wat heeft daar niet gestaan?
Bi 618 Er waren ontzettend veel mensen, ja.
Во 619 Normaal zijn er nooit zo veel ... wat heeft de man nog veel kennis
sen en vrienden en zo, die dan toch naar de kerk gaan of belangstel
ling hebben.
Be 620 Nou, we hebben wel aanloop.
Во 621 Dat weet ik, maar niet zo veel, dat de hele kerk vol zit.
Be 622 Het gaat over 500 mensen of zo.
А 624 U wilt zeggen: op de een of andere manier ben ik met zo'n mis, daar
ben ik een beetje huiverig van of zo?
Bi 625 Hmnnm, ook wel.
А 626 Een beetje iets engs dan of zo?
Bi 627 Ja, maar ik weet niet, ik voelde mijn eigen heel anders.
Ba 628 Omdat het verleden open werd gehaald? Ben je daar bang voor?
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Bi 629 Nou, je denkt op dat moment helemaal niet aan een ziektebeeld of
iets, vind ik.
Bi 631 Op het moment dat je hoort dat hij sterft, heb je daar gewoon vrede
mee: je denkt: ik ben echt blij voor die man. Maar als je in de kerk
zit, dan vallen die maanden weg en dan houd je je eigen voor hoe hij
was en dan voel je je eigen heel anders.
A 632 Dat doet dan wel meer pijn?
Bi 633 Ja. Maar of dat nu het hele beeld is van de mis en of iedereen dat
heeft, dat weet ik niet.
A 634 l) (Ba) zei, dat het de eerste keer is dat u het van haar hoort?
Ba 635 Ja, want meestal vertelt ze alles. En nu dan dit geval met haar
vader dan.
Ba 643 Ja, maar nou ik zo zit te praten, schiet me dat ook eigenlijk te
binnen.
Be 644 Iets, iets, iets een bepaald mysterie of zo van die kerk?
Bi 645 Dat had ik bij oma niet, toen.
Be 646 Dat komt omdat het je eigen vader is!
Во 647 Dat komt doordat het je eigen vader is, natuurlijk!
Bi 648 Ja, dat zou misschien ook wel kunnen.
Be 651 Bij oma had je het langer zíen aankomen en dat had je aanvaard en
Be 653 dat mens was ook veel ouder, die was 85.
Bi 654 Ja, ook al.
Be 657 Hoe heeft ma dat niet verwerkt. Je eigen moeder, die kon net zo goed
praten over de dood van pa, als ...
Bi 658 Ook over oma, ja.
Be 659 Ja ook over oma kan ze gewoon goed praten.
Во 660 Maar dan zal de leeftijd wel een rol spelen.
Bi 665 Ja, maar volgens mij kijk je niet naar leeftijd als het over je
moeder of vader gaat.
Во 669 (onverstaanbaar)
Bi 672 Wat onverwachts gebeurt komt weer anders op je af.
Во 673 Daar schrik je meer van als dat iemand langer ziek is.
Be 676 Maar is het bij jou nu speciaal die kist, die er staat en dat je
weet dat je vader er in ligt of...?
Bi 677 Nee, nee, alles, niet speciaal de kist, want daar moest ik echt he
lemaal nog schuin naar kijken om hem te zien.
Be 678 En als er nu een mis voor pa is?
Bi 679 Dan heb ik het nog wel eens. En dat heeft Ans ook heel erg.
Bi 681 Volgens mij komt het op, als ze de naam afroepen, dat het dat is.
Bi 683 Volgens mij ligt het daar aan.
Bi 685 Een mis voor oma, daar ga je gewoon naar toe. Misschien ligt het
Be 687 daar ook wel aan, ja. En je denkt niet, die mis wordt voor vader
opgedragen en ook voor andere mensen. Vind je dat ook voor die
andere mensen ... niet een beetje erg?
Bi 690 Nee. Vreemde namen gaan helemaal langs me (Во) heen. Ja, alleen de
naam van pa hoor je (Bi) dan net. Nou, dat hoor je gewoon. Maar op
die anderen, nee, daar let je niet op. Nee? Nee. Ik (Во) ook niet.
Be 698 Toch geloof ik, als je dat zou doen, dan zou je dat minder aangrij
pen volgens mij. Ik (Be) bedoel niet, dat je vader moet vergeten of
zo ....
Bi 702 Nee, maar ik moet gewoon ook op die anderen letten?
Be 703 Ja. Dat zijn toch ook mensen, die gestorven zijn. Het Katholieke
geloof zegt: luister eens, die leven gewoon verder: er is een leven
na de dood. Als je je eigen daar in gaat verdiepen ga je er ook an
ders over denken. Is het jou opgevallen dat die pastoor dat ver
schillende keren gezegd heeft? Dit is misschien langs je heen
gegaan. Dat is niet erg. Ik heb verschillende begrafenissen mee ge
maakt. Allemaal katholieke begrafenissen. Ook van een collega
trimmer, die in één keer dood was. Zijn broer deed de mis. Hij was
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er heel sterk b i j betrokken en de kerk zat stampvol. En hoe die
preek daar gedaan werd en hoe die mis in z i j n geheel gedaan werd,
hé. E e r l i j k waar, j e vergat gewoon, dat die man, b i j wijze van spreken, begraven werd. . . . die, mis werd zo mooi gedaan, dat je b i j
wijze van spreken gewoon vergat: goddomme, hoe heette die man, die
toen begraven werd, Freddie . . . .
Во 708 Ja, Fred van Haylen.
Bi 709 Fred, hè? Dat j e die man gewoon niet zou vergeten. Die l e e f t , b i j
wijze van spreken, gewoon verder.
Bi 710 Hmiimm.

Be 711 Zo werd die mis daar gebracht.
Во 712 Ja, dat komt, omdat het eigen was, natuurlijk.
Be 713 Het was ook eigen, maar je werd door die preek er zo direkt bij ge
trokken, - als je tenminste luisterde - en het wás na pa, die mis, en je denkt er bij na: potverdorie, hè, hier wordt het alweer gezegd. En dat was toch ook maar een man van vijftig jaar, ja.
Bi 714 Ja, misschien ligt het daaraan, dat zou wel kunnen. Volgens mij
heeft Gré (een zusje) het ook elke keer en Dora sterker dan Else. We
zijn allemaal verschillend en er zijn er een paar
Во 721 die weer heel anders reageren.
Во 723 Dat zie je nu ook weer, als jij hen (de zusjes) vraagt of ze er over
willen praten en ze gelijk 'nee' zeggen. Ze zijn er toch nog niet
helemaal overheen. Want anders zouden ze misschien toch wel praten.
Bi 725 Misschien komt dat wel omdat ze nog thuis zijn. Ook die niet meer
Во 733 thuis zijn hebben meteen nee gezegd. Maar het zou misschien beter
zijn als ze er over zouden kunnen spreken. Ze doen het weinig, vind
Be 738 ik (Во). Je krijgt natuurlijk moeilijk contact over zo iets. Op een
Во 741 emotionele uitbarsting kun je natuurlijk even inhaken. Maar je hoort
hen er nooit over praten, ook met moeder niet hoewel die het heel
goed kan.
Be 745 Vorige maand heeft mijn (Be) moeder met het hele gezin het feit her
dacht, dat zij met mijn, nu overleden vader, veertig jaar getrouwd
geweest zou zijn, iets dat ze toch niet ongemerkt voorbij wilde la
ten gaan, niet voor de kinderen en ook niet voor de kleinkinderen en
dat tref je niet overal aan.
Be 761 Er zijn mensen die er onderdoor gaan, vereenzamen.
Во 762 Bij jouw moeder is dat een ander geval omdat er nog vijf kinderen
thuis zijn. Als ze alleen was zou ze het moeilijker gehad hebben.
Be 771 Kinderen thuis maakt wel even een verschil. Er zijn er ook die weer
kennis zoeken of zich ergens bij aansluiten ondanks de leeftijd van
zestig of vijf en zestig, zeventig. Maar er zijn er ook die gewoon
Be 775 blijven zitten kniezen zoals bijvoorbeeld jouw (Во) tante; die zegt
Во 776 van: Nou val maar dood. Ja, maar die was ook tachtig en die was
Be 777 helemaal op. Ja, ze had ook zo veel pijn, dat ze zei: Voor mij hoeft
het niet meer op aarde.
А 779 Jullie zijn er reuze mee bezig geweest, hè?
Be 783 Ja, en af en toe nog, we praten er soms toch nog wel eens over.
Vooral nu hij deze dagen een jaar dood is, en toen ze veertig jaar
792 Bi getrouwd waren. En straks komt het weer met de verjaardagen. Er zijn
bepaalde datums, zoals de sterfdag van mijn oudste zus, daarop kun
je niet iets anders vieren, een verloving bijvoorbeeld
Be 843 speciaal niet met het oog op moeder.
Bi 851 Je rouwt wel zes weken minstens, maar ieder maakt dat
Be 867 voor zichzelf uit.
Be 871 Je gaat ook niet iedere keer voor je plezier naar het ziekenhuis,
maar om die man. - . Stel je maar eens voor dat je er zelf ligt en
Во 877 laat er dan eens niemand komen. Ik (Во) weet niet of hij het altijd
wel geweten heeft, dat je er was. Ik ben er ook wel eens geweest dat
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hij helemaal niet wakker geweest is. Dus dan weet hij ook niet, dat
Во 885 jij er geweest bent. Voor mezelf denk ik dan, ja, ik ben toch
geweest.
Be 887 Je hebt toen de moeite gedaan om in contact te treden met die man,
om het aangenamer voor hem te maken, het verblijf in het ziekenhuis.
Во 906 Echt erover nadenken doe je als je er over praat.
Bi 907 Als je niet praat, dan denk je ook niet, of sommigen denken, maar
willen er niet over praten en volgens mij is dat nog beroerder,
eigenlijk.
Be 912 Want al pratend kom je achter dingen waar je nog helemaal niet bij
stilgestaan hebt. Want we praten er thuis ook nog wel eens over,
maar toch helemaal niet zo.
Во 915 Zo'n gesprek zou met z'n allen moeten plaats vinden ook met die niks
vertellen of niks zeggen. Gewoon een keer zonder dwingen dan gaan ze
vanzelf praten.
Bi 928 Misschien.
Be 930 Toen hij bediend werd hebben we ook gesteld, wie niet wil, hoeft er
Be 934 beslist niet bij te zijn, heb ik toen gesteld. Precies hetzelfde is
als je zegt: ik ga niet meer kijken naar de kist als mijn vader erin
ligt. Ik heb ook gesteld: ik ga nooit naar een dood mens kijken. En
toch kon ik het niet laten om er naar toe te gaan. ...
Bi 939 Ik (Bi) ook niet.
Bi 942 Niet, omdat ik nou met mijn moeder daar naar toe ging, hoor. Hele
maal niet.
Bi 943 Ik heb het echt vreselijk gevonden.
Be 944 Ik had ook voor de deur kunnen wachten. Ik heb hem nog gezien voor
hij was afgelegd en hij lag er toen ook zeer vredig bij. Het was net
of hij sliep, alleen ademde hij niet en had hij dus hele witte han
den. Dat was het enige waaraan je het kon zien, dat die man gestorBo 953 ven was. Toen ik (Во) de kamer opkwam, toen hij net gestorven was,
was het er akelig stil. Ik ben later niet meer naar de kist gaan
kijken. Ik heb ooit eens een keer mijn oma in de kist gezien en daar
ben ik zo van geschrokken. En nou bleek dat hij er wel mooi bij lag,
maar anders. Iemand zei, ze hadden z'n haren heel anders gekamd en
zo.
Be 964 Als ... bij pa de haren normaal gekamd waren, dan had je volgens mij
Во 965 (Be) geen ... misschien wel, maar ze hadden z'n haren heel anders
gekamd.
Be 974 Natuurlijk, maar daar kunnen die mensen op zich ook niks aan doen,
Be 976 omdat ze niet weten hoe het gezeten heeft. Dat is natuurlijk zo
logisch als wat.
Be 979 De opvang in het ziekenhuis was goed. De pastor die dienst had kwam,
direct en de gastvrouw, en er werd voor koffie gezorgd. Dat was
Во 989 trouwens ook zo toen wij waakten. Toen konden we middageten krijgen
en er was een bed dat we konden gebruiken om te slapen. Dan kan je
het van je afzetten.
Bel004 Dat zijn geen gemakkelijke dingen.
Bel007 Ik heb het niet als iets groots vreemds ervaren, hoor, het sterven
van iemand, dat niet.
Dit gesprek gaat verder over de onderlinge verhoudingen In het gezin
en hoe men elkaar helpt. Hoewel de aanleiding hiervoor het sterven
van de vader is, komt hierover niets meer ter sprake dat in de weer
gave een plaats zou moeten krijgen. Totaal aantal beurten is 1140.
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Uittreksel gesprek С
Dit gesprek wordt gevoerd door vier practiserende hulsartsen.
Ca

7 Heel recent heb ik te maken gekregen met twee gevallen van een
kwaadaardige ziekte. Een mevrouw van 52 met bloedingen. Ze is gecuretteerd en er kwam verder niets uit maar ze hield buikklachten. In
begin juli het ik haar doorgestuurd en toen kwamen er uitzaaiingen
aan het licht van een eierstokcarcinoom. Het is haar verteld en ze
is uitgebreid geopereerd. Zoveel mogelijk is weggenomen en in het
ziekenhuis hebben ze dat haar en haar man verteld. Ze is nu naar
huis en komt één keer per maand terug voor infusen voor cytostatica.
De mevrouw aanvaardt dat allemaal. Er klinkt In haar gedrag door: er
zijn goede resultaten met die infusen en het is een hele toestand
iedere maand een week naar het ziekenhuis, maar ik heb het er voor
over. Ze is na die week beroerd van dat spul. De artsen daar hebben
haar goed opgevangen en als ze problemen heeft kan ze het laten weten. Gisteren zei ze me nog: "Ik heb op het ogenblik geen vragen.
Als er iets is over een paar maanden, dan kom ik wel." Ze ziet de
toekomst redelijk goed in.
Ce 8 Dat Is toch wel een bijzonder geval, dat ze dat in één klap helemaal
aanvaard heeft.
Ci 11 Dat is meestal de grootste moeilijkheid. Ze willen het vaak niet
aanvaarden. Dat vind ik het grootste punt bij mensen, die dus iets
kwaadaardigd hebben, waarvan je dus hoort zeggen: ze moeten dood.
Ca 12 Wanneer moet je het ze duidelijk maken, dat er geen hoop meer is?
Co 13 Veel van die mensen weten wel dat ze een kwaadaardige tumor hebben,
maar hebben toch nog hoop door allerlei medische ingrepen, dat ze
het halen. Als je zou zeggen: U heeft dit of dat percentage kans om
te overlijden zou er misschien een heel andere reactie komen.
Ca 16 Misschien wel. Ik (Co) heb wel gemerkt bij mensen, die al in een
heel ver stadium waren, dat die toch nog hoop hebben om beter te
worden of nog vier of vijf jaar te leven.
Ci 18 Deze mevrouw heeft dus echt wel kennelijk nog de hoop, dat ze blijft
leven? 'Ja'. Ze zegt, - misschien hebben ze haar dat in het ziekenhjuis verteld -, "nou, er zijn hele goede resultaten mee. "... "Ik
heb iemand gesproken, die is genezen." Dan krijg je inderdaad zo'n
kunstmatige extra dosis hoop waarschijnlijk. Ze is er helemaal op
Ingesteld van: "nou, ik heb een hele grote kans...."
Co 22 Ik denk dat je dat zo moet laten. Ja, zeker wel. (Ca)
Ci 34 Ik heb soms de indruk dat je dat toch m'et helemaal moet laten. Ik
heb een man, met uitgebreide metastasen en die zegt: "ja, waarom
zeggen ze nou niet tegen me, ik heb nog anderhalf jaar te leven", of
iets dergelijks. Daar valt hij zijn vrouw en zijn kinderen steeds
mee lastig. Die weten er ook geen raad mee. Want die weten wel, of
ze voelen dat: daar is weinig hoop, dit wordt een kortdurende geschiedenis.
Co 35 Ik denk; Je moet het allemaal van geval tot geval bekijken. Ik heb
een man 1n de praktijk, die in mijn vakantie 1s overleden. Vorig
jaar is bij hem maagkanker ontdekt en hij is geopereerd. Het is hem
m'et verteld. In april kwam hij weer terug bij mij en toen heb ik
weer verwezen naar de chirurg. Toen is hem duidelijk geworden dat
hij maagkanker had en dat het niet lang zou duren. Hij begon al wat
gee! te worden. Hij heeft het toen helemaal aanvaard. Ik heb één
keer een gesprek gehad met hem en zijn vrouw. Ze vertelde dat hij,
- hij was 67 en net gepensioneerd, - al zijn bezittingen al had verdeeld over zijn kinderen en kleinkinderen, dat hij met de artsen had
geregeld, als het enigszins kon, thuis te blijven. Zijn vrouw en
zijn kinderen hebben hem begeleid. Hij kan er goed over praten, dat
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hij op korte termijn echt dood zou gaan. 'Dat is voor mij de enige
in mijn praktijk geweest'. Ik ben nou zo'n twintig jaar huisarts
bijna. Dat is me verder nog geen een keer overkomen, terwijl ik toch
wel vaak gesprekken gehad heb en ook aangereikt heb aan mensen om te
praten. Hoe zijn jullie ervaringen daarmee?
Heel wisselend. Ik heb eens een vrouw meegemaakt, die dan ook te horen kreeg dat ze kanker had, en die was altijd zo tegen de rand aan
van hysterie. Maar ik heb nog nooit het zo mooi zien beëindigen. De
vrouw en haar man hebben dat hele proces met z'n tweeën zo prachtig
opgelost en aanvaard. 'Ik vind toch niet, dat je van tevoren kunt
zeggen van: 'zo gaat het verlopen'. Mensen reageren toch heel anders
op hun doodgaan, dan je denkt.
Je ziet toch de ervaring dat hysterie, wanneer er echt iets aan de
hand is, dat er dan een heel stuk hysterie, al die dingetjes, wegvallen.
Ja, een van de meest beroerde gevallen, die ik heb meegemaakt betrof
een jonge vrouw met twee kinderen van 7 en 5 jaar. Ze kwam zelf uit
een gevoelige familie en haar man was ook een gevoelig type. Bij die
vrouw wordt een al uitgezaaide carcinoom ontdekt. Daar was eigenlijk
niets meer aan te doen. Die man heeft van het begin af aan gezegd:
"Ik wil niet hebben dat mijn vrouw het weet'. Dat heeft hij tegen de
chirurg gezegd en ook tegen mj. 'Goed, dat accepteer ik dan'. Toen
er allerlei complicaties optraden heb ik tegen die nan gezegd: 'Ik
zou toch dolgraag willen dat uw vrouw het te weten komt, zodat u
samen deze laatste weken samen kunt beleven'. Later hoorde ik dat
hij na dit gesprek 1s gaan rond rijden en toen z'n schoonfamilie
heeft opgebeld, helemaal in tranen, dat de dokter het haar wilde
vertellen en of dat nou moest. Ik heb daarna gezegd: 'Ja, als hij
dat niet wil, dan zal ik het niet doen'. En ik heb het ook niet gedaan. Ze is de laatste weken weer in het ziekenhuis terecht gekomen,
de chirurgen hebben ook niets gezegd maar op het laatst heeft ze
tegen haar man gezegd, toen hij haar hielp met een beetje goed te
gaan liggen: 'Je hebt me in de steek gelaten'. Ze heeft er zelf niet
over willen praten, maar ze had er eigenlijk zo dolgraag meer over
willen praten. Dat is niet gegaan. Sindsdien heb ik me voorgenomen:
dat doe ik niet meer. Dat vonden de chirurgen ook. 'Al wil zo'n man
dat niet meer, het is die vrouw haar leven'. Heeft die vrouw jou dan
nooit iets gevraagd. 'Ja, maar als ik (ei) niks mag zeggen ... 'Je
probeerde het wel zo te omkleden dat het toch allemaal duidelijk
was, maar het hoge woord kwam er nooit uit. Dat kon niet. Het was
zeer onprettig.
De volgende keer zeg ik, dat is de patiënt waar het om gaat, waar
het momenteel omgaat. Want toch heb je haar eigenlijk ook in de
steek gelaten. Door die man voelt ze zich inderdaad in de steek gelaten, want die heeft het helemaal afgewezen, natuurlijk. Dat was
misschien wel een bescherming van hemzelf.
Daarna is hij werkelijk psychisch in elkaar geklapt, jarenlang.
Ik vind verder dat je nooit kan zeggen: 'Ik zeg bijvoorbeeld tegen
iedere patiënt wat hij mankeert'.
Je moet het aanvoelen, dat is het grote punt: nu moet ik ze een
stapje verder helpen, hiermee komt ... anders blijven ze drijven.
Ja, want er zijn ook patiënten die willen het beslist niet horen.
Daar heb ik een mooi voorbeeld van meegemaakt. Ik heb iemand in tiet
bejaardenhuis van 75 jaar en die man had blaaskanker. Jaren geleden
had hij gezegd: 'Nou, als ik nu echt iets mankeer, dan wil ik het
weten'. Dat had hij me vaker gezegd, als het te pas kwam. En toen
kwam die blaaskanker en hij kreeg metastasen en hij werd slecht,
kwam op bed te liggen en hij voelde best wel dat er Iets aan de hand
was. H1j zegt tegen me: "Zeg het maar, dokter. Geeft niks, het zal
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wel mis zijn. Zeg het maar". Ik zeg hem dus dat het blaaskanker is
met uitzaaiingen. De man is toen in elkaar geklapt psychisch, tot
zijn dood toe. Hij heeft het niet kunnen verwerken. Ik denk dat het
toch wel vaker voorkomt, dat ze zeggen: '0, zeg het maar'. En dan
bedoelen: "Zeg het niet".
Ja, ik geloof dat je het niet van hun woorden maar van hun gedragingen ten opzichte van jou moet laten afhangen of je ze het vertelt.
Ze laten het je dan onrechtstreeks weten: "eigenlijk wil ik het wel
weten, dan weet ik tenminste hoe ik verder moet gaan voorlopig".
Ja, maar die man was zo pertinent geweest door de jaren heen. Hij
zei nooit het tegendeel.
Ik denk dat het onvoorspelbaar is, hoe je zelf zou reageren op dergelijke situaties. 'Want als je over een ander praat, is heel wat
anders als wanneer het over jezelf gaat'. 'Ik zou het zelf ook niet
weten hoe ik daarop zou reageren, dat je een maand of twee te leven
hebt'. Ik denk, dat het een verwerkingsproces is, wat die man dus
niet gedaan heeft. Ze verwerken het op een bepaalde manier en dan
moet je dus eigenlijk ingrijpen.
Je vraagt je toch af, hoe het komt dat mensen niet willen weten
wanneer ze eventueel dood zullen gaan. Ik dacht dat er wel culturen
zijn, waar men het helemaal niet zo erg vindt, waar het allemaal wat
makkelijker gaat. Hoe hebben de artsen dat bv. bij ons in de vorige
eeuw gedaan? Toen stierven er veel babies en veel jonge mensen. Ik
geloof dat ze toen veel opener waren. Maar dat weet ik eigenlijk
niet.
Kubbler Ross schrijft erover. Door de welvaart hangt men aan het
leven en er mag niks gebeuren. Met moderne apparatuur kunnen wij alles keren ... bepaalde verwachtingspatronen. Het bekendste toch is:
'Lessen voor levenden'.
Een ander punt van doodgaan vind ik hoe het met de mensen achteraf
gaat. Dat vind ik (ei) veel moeilijker vaak.
De ouders van een kind of een weduwe of een weduwnaar. Dat is ook
een proces op zichzelf, met bepaalde lijnen, die toch heel verschillend kunnen verlopen. Ik (Co) heb een vrouw van wie de man vorig
jaar aan een hartinfarct is gestorven. Die zit nog steeds in een
depressie. Anderen vinden het heel verdrietig, maar kunnen er toch
wel mee leven. Ik heb een keer een mevrouw meegemaakt die een kind
van 8 jaar verloor. Dat heeft wel tien jaar geduurd eer die eindelijk een beetje daarvan loskwam. Ze had ook schuldgevoelens, ofschoon daar geen enkele reden toe was.
Dat heb ik ook meegemaakt bij goede kennissen. Die kregen een baby
die vlak na de geboorte een infectie opliep, behandeld werd met een
bepaalde poeder en daarna een waterhoofd kreeg. Er is een drain ingelegd en het ging allemaal redelijk, tot op het moment dat de baby
ziek werd, wat braken. Eerst een dieet, toen dat niet baatte, een
nader onderzoek van die drain. Deze was helemaal verstopt en het
kind is onder de operatie overleden, omdat het verkouden was. Daar
heeft de moeder zich verwijten over gemaakt omdat ze het kind buiten
in de zon had gelegd. Dat heeft natuurlijk een behoorlijke nawerking
gehad.
Ik krijg wel eens de indruk, dat, vooral bij echtparen, wanneer er
één overblijft, dat mate van droefenis en treurnis daarna, en de
tijd dat het duurt, afhankelijk zijn van de verhouding, die er geweest is. Dat vind ik toch ook wel frappant.
Ja, maar ik geloof dat het toch ook vaak de afhankelijkheid is van
de andere persoon, waardoor je het krijgt. Ik heb nu een oudere dame, die is volkomen afhankelijk van haar man. Een girootje invullen
kan ze niet. Die man gaat nu dood. Dan zit ze daar: ze kan eigenlijk niks. Dat wordt een enorme depressie. Ze loopt hem overal te
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zoeken. Ze zet zelf de t . v . aan, gaat z i t t e n k i j k e n , wil iets zeggen
en zegt dan: "Jan, zet de t e l e v i s i e eens wat zachter". "Waarom doe
je dat nu niet"? "Waar z i t je nou"?
Met die oude vrouwtjes geeft dat rare toestanden (Ci) Gewoon omdat
ze dat alleen z i j n niet aankon, want ze had a l t i j d een beschermd l e ventje gehad. Hij had haar ook niet geleerd om alleen te z i j n .
Een paar jaar geleden s t i e r f er van een echt oud echtpaar de man aan
een hartdood. Ze waren allebei in de tachtig. Hij bleef gewoon dood
in de stoel z i t t e n . Die mevrouw heeft het redelijk verwerkt. Het
verlies van een dochter enige jaren eerder had ze erger gevonden,
naar mijn indruk. Daar was ze veel depressiever van. Ze is toen naar
een bejaardenhuis gegaan. Toen ze 83 was, werd ze geel en wat moe.
Ze z e i : "Ik voel het einde naderen. Ik ga naar vader toe. En je
hoeft me niet naar het ziekenhuis te sturen. Geen flauwekul". Polyklim'sch onderzoek wees op f l i n k e leverstoornissen. Ik kreeg de i n druk dat het toch een of ander carcinoom was in dat gebied. Ze vermagerde. Echt de verschijnselen van een kanker. In een paar maanden
is ze achteruit gegaan en gestorven. Ze heeft zich even verzet In
die t i j d , drie of vier weken voor haar dood. Ze zei toen: "Moet dat
nou allemaal:? God ik voel me zo beroerd. Wat een ellende". Een
beetje depressief. Maar op het a l l e r l a a t s t e zei ze: "Ja, ik ga naar
vader" en zo is ze ingeslapen.
B i j die hele oude mensen zie je dat vaker, dat ze gewoon op een gegeven ogenblik zeggen: "Het hoeft niet meer" of "Laat mij nou maar
rustig doodgaan. Ik heb mijn t i j d gehad".
Maar wat is j u l l i e ervaring als je na het overlijden van je patiënten de familie opzoekt, condoleert enz., dat je dan toch nog vaak
verwijten naar je hoofd k r i j g t ? "Had u maar meer gedaan' of "Had hem
nou maar eerder ingestuurd' of "dat en dat gedaan". Komt dat b i j
j u l l i e ook wel regelmatig voor? Ja ik komt dat inderdaad nogal eens
tegen.
Als een patiënt in het ziekenhuis is overleden en ik er weinig mee
te maken heb gehad dan k r i j g je die verwijten niet naar je hoofd.
Dan kun j e gemakkelijker naar de familie toegaan. Anders is het
moeilijk om te gaan condoleren. "Omdat je er z e l f b i j betrokken bent
en het ergens jouw schuld geweest i s " .
'Je wordt als de schuldige ontvangen?
Ja, dat komt toch nog wel eens voor, vind ik (Ce). Dat hoor ik ook
van anderen. En als j i j niet wordt aangewezen als schuldige dan is
het je collega i n de weekenddienst of in de avonddienst.
Dat komt toch niet zo vaak voor?
Jawel, vooral b i j jongeren, b i j kinderen bijvoorbeeld. Een kind met
koorts in de g r i e p t i j d . Je kunt zelf ook wel eens schuldig z i j n ; we
werken niet a l t i j d 1003;. En het is niet zo leuk om daar dan heen te
gaan. Maar als je ze dan op t i j d in het ziekenhuis had gekregen, . . .
niet dat het iets uitmaakt, maar dat is dan meer een gevoel voor j e z e l f . Mijn (Ce) vrouw zegt dan: " 0 , f i j n dat je hem hebt ingestuurd,
hoor".
Dat is schuld wegdouwen.
Het l i j k t me (Ca) dan toch wel verstandig om met de familie te praten ook voor j e z e l f , en voor de f a m i l i e . Je gaat er ook wel weer
naar toe, maar ik (Ce) heb er wel eens moeite mee. Van een van de
specialisten hier, een gynaecaloog, hoorde i k , dat die ook nogal
eens naar de begrafenis van een patiënt toegaat. Andere specialisten
zeggen: 'Moet j e niet doen'. Gaat één van j u l l i e wel eens naar een
begrafenis van een patiënt?
Nee.
Gek hè. Waarom eigenlijk niet? Ik vroeg me dat opeens af want ik ga
ook nooit. 'Je k r i j g t wel eens, af en toe, een overlijdensbericht
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waarop staat wanneer de patiënt begraven wordt, maar ...'.
Ca 141 De meeste patiënten worden niet op zaterdag begraven. Dat is de
enige dag dat je eventueel kunt.
Dat is misschien wel zo, maar ik (Ce) geloof niet dat dat helemaal
de reden is.
Ca 143 Het zijn toch soms vaak rare tijden, dat je zegt: "hoe moet dat
nou?" Zelfs mensen waar je toch erg intensief mee bezig geweest
bent.
Ce 146 De patiënten verwachten het ook niet van je, maar omdat we het ook
nooit doen, eigenlijk. Ik weet niet of zij (specialisten) het nu beter doen dan wij. Het is toch wel typisch, dat we dat toch weer niet
doen.
A 151 Ik heb wel eens meegemaakt bij een begrafenis dat de internist er
bij was. Maar dat werd wel als bijzonderheid opgemerkt ook. Het kan
dat u er helemaal geen tijd voor heeft.
Ce 154 Een internist of specialist is weer iemand anders, want die heeft
een eenmalig soort contact gehad. Daarna heeft die geen bemoeienis
mer met het gezin. Ik denk (Co) soms heb je er misschien wel eens
behoefte aan, maar meestal ben je emotioneel niet zo gebonden aan
die mensen dat je echt naar de begrafenis zou willen.
Ci 156 Gelukkig niet. Dat emotioneel er mee gebonden zijn is, geloof ik,
een ramp. Ik heb dat één keer meegemaakt met mensen die ik al kende
voor 1k arts was en daarna als hulsarts. Een man, in de veertig:
carcinoom, kreeg meteen een métastase in zijn hoofd er bij na de
operatie. Dat zat fout. Die man verzette zich er tegen. Ging dat
dieet -hoe heet het ook alweer- dat Moerman dieet gebruiken en druppeltjes. Dat gaan ze allemaal doen. Hij zette het snel weer aan de
kant en zei toen: "Als ik maar niet hoef te lijden, help me daar in
Godsnaam mee". De pijn ging dwars door alle medicijnen heen. 'Ja,
daar heb ik het, omdat ik daar emotioneel erg mee verbonden was, heb
ik het daar erg moeilijk mee gehad'. Daarom: "Ik (Ci) ben blij, dat
ik gewoon toch ergens die afstand kan houden en niet te veel gevoelens erbij moet betrekken'.
Ca 159 We (Ca) maken het te veel mee om er zo heel emotioneel op te reageren. Dan kunnen we niet functioneren.
Ce 160 Ik (Ce) merk het zelf als als 1k midden in de nacht een overledene
moet schouwen. Je gaat er naar toe en je slaapt daarna gewoon verder. Als het veel voorkwam, zou je geen nachtrust hebben bij wijze
van spreken. Er zijn natuurlijk allerlei gradaties in emotionele
betrokkenheid.
Co 162 Hebben jullie een bepaalde wijze van handelen? Een bepaalde stervensbegeleiding? Ook na het overlijden, ga je dan nog vaak bij die
mensen kijken?
Ce 163 Zelf ga ik na het overlijden in het begin na een paar weken eens
kijken en dan nog eens, na een paar maanden, en na een half jaar nog
eens of zo. Het is een bepaald schema dat je tot een jaar na het
overlijden zou moeten doen, eigenlijk. Dat staat dan wel in mijn
(Ce) agenda.
Cl 166 'Mag ik (Ci) roken, niemand bezwaar'?
Ce 167 'Nou, ga je gang maar'.
Ce 171 Maar dan is de patiënt ondertussen al eens een keer bij je geweest
om een andere reden en dan laat je het eigenlijk versloffen.
Ca 172 En als het dan goed gaat ...
Co 174 Dat is ook de vraag, of je het moet doen, vind ik (Co). Sommigen
zeggen je moet, om te kijken of ze niet in een depressie zitten,
terwijl jij van niets weet.
Ca 176 Ik heb een klein schemaatje. Ik doe het niet strak, maar zo tussen
dood en begrafenis een keer, na de begrafenis, een week à twee weken
erna en dan èèn à twee maanden erna. Een keer of vier doe ik het.
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B1j mij (Ce) l i g t het eigenlijk ook in die r i c h t i n g . En inderdaad
komen ze tussendoor nog wel eens, wie dan ook van de f a m i l i e . Je
neemt het mee i n de v i s i t e - r o u t i n e .
Ik doe het niet. Ik laat het meestal gewoon van de patiënt uitgaan.
Soms merk j e , hier moet j e wat terug gaan, maar ik doe dat niet
routinematig en b i j iedereen. Je doet er ook niet iedereen een p l e z i e r mee. Ze z i j n toch al met dat verwerkingsproces van de dood bezig en dan: 'daar heb j e die dokter ook weer'.
Niet a l t i j d , zeker n i e t .
Nee, dat heb je niet a l t i j d , maar 1k kan me voorstellen dat er mensen niet zo gelukkig mee z i j n ; dat het een beetje weggesleten is en
dan kom j i j weer binnen vallen.
Ik (Ca) heb ook wel eens dat iemand zegt: " 0 , dokter, ik kom eens
een keertje langs".
Het z i j n vaak van die hele grote families, waar elke dag wel iemand
over de vloer komt. Daar hoef je niet veel te zeggen en n i e t veel te
komen. Daar wordt het proces verwerkt door de f a m i l i e z e l f .
Zo'n familie kan ook wel eens een s t r a f z i j n voor iemand die s t e r f t .
Die z i j n dan zo druk bezig met bezoek, k o f f i e en praten, dat die
mensen helemaal n i e t aan een privé leven toekomen van elkaar begeleiden of aanvoelen. Zo'n sterfkamer z i t dan stampvol met f a m i l i e .
Ik zou het zelf niet zo leuk vinden.
Dat merk ik aan die mensen ook. Soms wordt het ook wel weer gewaardeerd. Soms ook k i j k t de familie van zo'n man of h i j wel een goede
verzorging k r i j g t . En na het overlijden hoor je dan ook wel eens
a l l e r l e i ellende. Zo'n vrouw hoor je dan wel zeggen: "ze komen a l leen maar kijken of ik hem wel goed verzorg. Ja, en zelf steken ze
geen poot u i t .
Nee, ze drinken maar k o f f i e bijna vierentwintig uur aan een stuk en
daar moet je ook niet gering over denken. Op zichzelf is het a l l e maal wel goed, maar het hangt van de sfeer af. J u l l i e merken dat
toch ook wel? Jawel, zeer gevarieerd. Je z i e t het vaak pas in de
s i t u a t i e z e l f , dan komen de kenmerken van een f a m i l i e of een gezin
pas goed t o t u i t i n g .
Een oudere broer van mij was, zo'n t w i n t i g jaar geleden huisarts ergens in Zeeland. Wat hem a l t i j d opviel was dat de katholieken veel
gemakkelijker doodgingen dan de protestanten want z i j gingen naar de
hemel.
Maar de protestanten gaan toch ook naar de hemel? (СІ203) Ja, maar
de kans om in de hel te komen was groter. Maar 1k (Co) geloof dat
dat ook b i j de katholieken afgelopen i s , dat gevoel, ' i k word een
e n g e l t j e ' . J i j zei dat die vrouw z e i : "Ik ga naar vader", maar voor
een hoop l i g t het toch niet zo simpel. Inderdaad. Zeker n i e t b i j
jongere mensen. Gelovige mensen, ook al gaan ze niet iedere zondag
naar de kerk, die accepteren toch eerder. Dat zie je als ze het
oliesel k r i j g e n . Daar doen ze een bepaalde kracht u i t op, waardoor
ze het makkelijker accepteren. Ze zeggen dan van: "Ja, God, als ze
daar boven zeggen dat 1k moet komen, dan moet het maar.
Het hangt ervan af hoe j e gelooft. Vroeger waren er mensen die het
gewoon accepteerden, wat er hen gezegd werd door de geestelijkheid.
Je hebt ook a l t i j d een grote groep die niet gelovig z i j n en die gemakkelijker overlijden. Maar echt geloven: als ik doodga kom ik in
de hemel, met paters en dominees merk 1k toch ook nog wel eens, dat
die dat toch ook niet zo eenvoudig vinden.
Er z i j n ook mensen die zeggen: "Ik hoef helemaal geen dominee of
pastoor aan mijn bed. Niks daarvan, ik ga zo dood. Toch wel vaak
oudere mensen, die dan een bepaalde rancune hebben opgebouwd door de
jaren heen. Dan kom Ik toch nog wel eens tegen.
Voor de nabestaanden vind ik (Ci) a l t i j d de grootste moeilijkheid
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als iets accuut is. Zo ineens ... pats, weg. En dan staan ze daar
Ineens. Of een ongeval, of jonge kinderen ... Dat is wel afschuwelijk. Zo'n langzaam proces, die aftakeling en de pijnen, dan heb ik
(Ci) eigenlijk wel moeite om ze te condoleren, als zo'n man uit zijn
lijden verlost is. Eigenlijk moet je ze zeggen: "Ik ben blij dat die
man verlost is". Een zekere opluchting is er dan toch zeker ¿e'i.
Maar bij een ongeluk of iets dergelijks is dat dan niet te verkopen.
Daar kun je niks van vertellen. Bij een ongeluk ben je gauw uitgepraat. Dat is waar. Daar zit je stil bij hoor.
Ja, ik tenminste wel; dan kan ik weinig uithangen.
Een belangrijk punt hier is hoe je een gesprek met mensen moet voeren als er iemand is gestorven of zal gaan overlijden. De geestelijkheid hoor je nog wel eens zeggen: 'Het is dit, het is dat. Het
staat in de bijbel'. Bij veel mensen wekt dat nogal eens weerstand:
je moet het maar accepteren, want het staat geschreven.
Vroeger kon dat makkelijker maar tegenwoordig trekt men zich meer
van de kerken terug en van de godsdienst, is men minder religieus,
krijg je inderdaad weerstanden. Ik denk, dat ze toch meer voor een
menselijk gesprek voelen.
Gevoelens kunnen uiten en dat openlijk kunnen uitpraten, dat geloof
ik ook. Momenteel zit ik met een probleem. Ik heb een jongen van 16
jaar die heeft leukemie. Dat gaat slecht op het ogenblik. Het is een
jaar ontdekt. De ouders zijn rond de vijftig, zij spelen verstoppertje. Ze houden zich erg groot voor elkaar: er wordt niet gepraat ook
niet met de jongen. Hij is nog te goed dan dat je hem zichtbaar ziet
afglijden. Ze zitten eigenlijk een beetje te wachten. Als het slechter wordt, ja dan moet je toch gaan praten.
Ja, maar je moet ook niet te vroeg met zoiets beginnen. Maar die
ouders, praten die niet. Nee, die praten ook samen niet. Ik (Co)
denk dat ze dat wel moeten doen.
Maar zelf vind ik (Ci) dat ook moeilijk. Je zit natuurlijk ook wel
eens aan je eigen dood te denken. Ik tenminste wel, hoe je het liefste zou willen. Je denkt ook over je eigen kinderen. Hoe zou ik de
leukemie van een van mijn kinderen opvangen? De kinderen praten er
nooit over, terwijl ze via de praktijk toch wel eens over de dood
horen praten. Moet je nu neer met je kinderen over de dood gaan praten? Ze zitten toch ook dagelijks in het verkeer enzo. Ik vind dat
moeilijk. Vroeger ging iedereen thuis dood. In elk gezin werd wel
een sterfgeval meegemaakt. Mijn kinderen hebben er nog nooit een
meegemaakt. Tenminste niet dicht bij. Ja wel een oude tante, die
woonde ver weg en hun eigen grootvader, maar ook heel ver weg. Zelf
hebben ze een overledene nog nooit gezien, terwijl ze al zeventien,
achttien, twintig jaar zijn, gek hé.
Toevallig ben ik vandaag nog in een gezin geweest met een zeer
aparte ziekte. Eerst is het oudste dochtertje op 7 jarige leeftijd
overleden. Er was toen nog een broertje van een jaar of vijf en in
dat jaar werd er nog een dochtertje geboren. Toen ik haar voor de
eerste keer op controle zag, vond ik al dat ze er slecht uitzag. Dat
dochtertje is nu pas ook overleden. Dat broertje heeft de dood van
zijn zusjes en vooral van zijn jongste zusje helemaal rue beleefd.
Hij wilde overal mee naar toe, en ging na zijn vakantie direct mee
naar het ziekenhuis, "dan kan ik haar tenminste nog een keer levend
zien". Naderhand toen ze opgebaard lag wilde hij er naar toe. Ze
ligt in hetzelfde graf als haar zusje en nu kunnen ze samen spelen,
vindt hij. Zelf is hij gezond. De ouders hebben een enorme klap gehad. 'Maar ja, dat is dan toch wel zo'n proces zo van: ziekenhuis
in, ziekenhuis uit. Dan zeggen ze op een gegeven ogenblik: "Gelukkig
dat het kind eigenlijk dojd is". Ze hebben met het oudste dochtertje
meer moeite gehad dan met deze dochter, met dit dochtertje.
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Je zou kunnen zeggen: 'Alles went'.
'Maar, ja goed ...'.
'Om het een beetje cru te zeggen.
Misschien ook omdat het zo'n ontzettend lief meisje was en al acht
jaar bijna. Dat spreekt meer aan dan zo'n kind van een jaar of drie,
waar je de hele tijd alleen maar het ziekenhuis in en het ziekenhuis
uit meeholt. 'Ja natuurlijk, complexe factoren'. Ik (Ca) kan nog een
voorbeeld aanhalen. Het gaat over een juffrouw van plus minus 23
jaar met een eierstok kanker. Geopereerd, uitzaaiingen en behandeld
met cytostatica enz. Dat is heel langzaam afgelopen. Ik heb haar
regelmatig bezocht in het ziekenhuis. Een van de laatste keren zat
ze te huilen in bed, toen ik bij haar kwam. Er waren nog wat mensen
bij haar. Ik heb toen gedacht, ik kom een andere keer wel terug om
goed met haar te praten. Met die mensen er bij kon dat toen toch
niet. Ik denk, dat dat fout geweest is. Een week later, en een paar
weken voor ze dood ging, kreeg ik een brief van haar dat ze alsnog
naar een anthroposofisch centrum ging om te praten. Ze wist dat ze
dood ging maar ze wou toch ergens gaan praten. Er is dus ergens een
tekortkoming geweest. Heel duidelijk een kans gemist. Dat is me altijd bijgebleven.
'Heeft ze nog uitleg gegeven waarom ze dat deed7
Ze wou waarschijnlijk meer praten. Ze had met mij nog niet genoeg
gepraat. Ik had haar de kans niet gegeven. Ja, ze lag in het ziekenhuis, telkens voor een week en later om de paar dagen voor een
transfusie. Dat ging zo snel. Ik denk dat ze een paar keer, misschien één of twee keer op dat centrum is geweest. Ik dacht dat ik
een goed contact met haar had.
Ja, maar dat denk je dan omdat je er vrij veel mee gepraat hebt,
maar dat is dan toch niet het contact, wat ze eigenlijk wilde.
Voelde die dame zich door u ir de steek gelaten omdat u niet durfde
te praten met de publieke tribune erbij?
'Kan zijn, kan zijn'. Ze zat in de put en ik heb even met haar gepraat. Niet uitvoerig. Ik begreep wel, dat ze in de put zat.
Maar ik dacht dat jullie in het algemeen niet bang waren om te zeggen, "Iedereen de kamer uit. Ik wil even praten".
Ja, ... het was bezoekuur en dan kom je in zo'n ziekenhuis ....
Je zou bijna van het publiek verwachten dat ze zouden voelen: "Ik
moet de deur uit", maar dat voelt men niet aan. Dat valt nogal eens
vaak tegen.
In principe ga ik buiten het normale spreekuur in zo'n ziekenhuis,
maar het kwam toen allemaal wat ongelukkig uit. En dan kun je moeilijk zeggen: "Mensen ..." Ik dacht dus: 'Ik kom wel een keer terug'.
En dan liggen ze vaak ook met meerderen op één kamer.
Ja, ze lag ook met een paar mensen op de kamer. Zo'n situatie was
het.
Maar u maakt het toch wel eens mee dat mensen over het doodgaan uitvoerig met u willen praten?
Ja, zeker.

Co 281 Hoe zo, uitvoerig praten?
Ca 282 In de verwerking, iedere keer, stapje voor stapje, zeker b i j echte
ziekbedden. Daar ben j e op het l a a t s t toch wel iedere dag, die l a a t ste week. Soms hebben de mensen die laatste t i j d niet veel meer te
vertellen. Die hebben zich neergelegd b i j de s i t u a t i e . En dat is
zo'n vanzelfsprekendheid op het l a a t s t , dat het dan alleen maar gaat
om wat p i j n b e s t r i j d i n g . Dat is uitgepraat, klaar. Maar er z i j n ook
mensen, die vragen erom, die w i l l e n echt praten, w i l l e n van alles
weten en n a t u u r l i j k ook de cardinale vraag: 'Hoe lang duurt het'? Je
moet, geloof i k , j e nooit vastpinnen op een bepaalde termijn. Zelfs
als j e denkt, dat het nog maar een paar weken i s .
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A 285 ' I s te onzeker?

Ca, Ci, Ce, Co 'Ja'.
Ci 287 Wat je dan ook krijgt: "Dokter als ik nou erg veel moet lijden, geef
me dan een spuitje, he'? Jullie kunnen dat, jullie hebben dat. Ik
wil het hebben. Ik wil het op papier zetten. Maar als dat zo is, dan
moet u mij dat geven".
Ci 291 Dat is niet iets, dat tien jaar geleden ook zo was, zeker niet.
A 293 'Dat hebben jullie in je opleiding niet geleerd'?
Ca, Ci, Ce, Co Nee.
Ci 295 Nee, dat z i j n we niet voor opgeleid om te zeggen: "Deze man gaan we
dood maken".
A 296 ' I s dat moeilijk als ze dat vragen'?
Ci 297 'Dat is m o e i l i j k , want je mag het niet doen'.
Co 298 'Nou, j a ' .
Ci 299 Je kunt zeggen: "Ik kan u een spuitje geven". Ik kan u van die p i j n
afhelpen.'Je weet dan gewoon dat j e een hele grote kans hebt dat ze
daar n i e t meer wakker van worden. Maar om nou te zeggen je kunt ook
een spuit geven, maar dan b l i j v e n ze aan de spuit, dan blijven ze
dood hangen . . . dat gaat heel gemakkelijk maar om dat te doen, dat
is dan weer een andere stap.
Ci 302 'Het is een bepaalde p a s s i v i t e i t . Je geeft ze een morfine-injectie,
maar je weet, dat dat hart zo al verzwakt i s , dat dat zo . . .
Ce 303 'Geremd wordt'.
Ci 304 'Geremd wordt, dat het overlijden zeer waarschijnlijk i s . Maar dat
is een passieve euthanasie en n i e t a c t i e f .
Ca 305 Dat durf Ik de mensen ook best te zeggen. Ik zeg eigenlijk aan die
mensen, dat is toch niet zo'n probleem'.
Ce 306 'Maar dat zeg j e tegen de familie misschien'?
Ca 307 'Nee, tegen de patiënt' in de laatste fase. Als mensen er over praten z i j n ze meestal nog niet zover. Dan zeg i k : "Ik vind het niet
zo'n groot probleem". Met die passieve euthanasie, daar kun j e toch
wel wat mee. Het gaat om klachten op een gegeven moment in zo'n s i t u a t i e , vooral de p i j n en de geweldige ongemakken en die geweldige
vermoeidheid. Met morflne-zetpillen kun j e al een heel eind komen.
Die mensen overlijden daardoor inderdaad v r i j snel, t e r w i j l je toch
gewoon het l i j d e n verzacht. Daar gaat het op dat moment om.
Co 308 Maar met euthanasie wordt actieve euthanasie bedoeld. Dat is heel
wat anders.
Ca 312 Ja, die mensen denken dat het niet anders kan dan door zo'n rechtstreeks spuitje te geven, maar ik kan ze toch direct u i t hun ongemak
Co 313 Ja, j a , dat doen we allemaal en dat deden de oudere huisartsen ook
allang. Dat is niks bijzonders. Maar j e hebt nou mensen die zeggen:
"Het i s zo en zo met me en nou wil ik opstappen'. Er z i j n nog maar
weinig artsen, die dat doen, denk i k .
Ci 316 Dus echt waarvan je overtuigd bent, dat kan nog een paar weken duren
en die toch zeggen: "Ik wil nu dat spuitje hebben'. En dat is moeilijk.
Co 317 We z i j n er ook strafbaar voor. Ik heb daar persoonlijk geen bezwaar
tegen. Maar je moet er erg voorzichtig mee z i j n , want het kan ook
ontaarden in te makkelijk omspringen met mensenlevens zoals in bepaalde d i c t a t o r i a l e regiems gebeurt.
Ca 320 De grote moeilijkheid i s n a t u u r l i j k , dat als ledereen zegt, 'Ja.
dokter we z i j n het er allemaal mee eens. Als vader dat w i l , dan moet
dat gebeuren". Maar spuit hem eens dood. Dan hang je een week daarna
Ca 322 Dokter is moordenaar.
Co 323 In een bejaardenhuis z i t t e n veel mensen, die veel l i j d e n . Maar je
k r i j g t een gekke sfeer, als j e die mensen allemaal een spuit zou ge-
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Ci 324 ven . . . t e r w i j l er echt wel redenen toe z i j n . In verpleeghuizen i s
het nog erger. Daar liggen er van wie j e je kunt afvragen: "Zijn dat
Ci 326 nog mensen"? Maar als er een een longontsteking k r i j g t moet j i j eens
proberen om die geen p e n i c i l l i n e te geven. Je wordt door het verplegend personeel gewoon aangeklaagd. Terwijl je denkt: 'Laat de natuur
dan in godsnaam ook iets doen'.
Ci 326 'Dit is geen mens, d i t is een plant. Als het misgaat, nou dan gaat
het mis'.
Ci 328 Er wordt geeist dat je het tot i n het u i t e r s t e in leven houdt.
Co 329 Die hebben een heel apart contact dan, denk i k . Maar dan doe je het
Ce 333 niet ten behoeve van dat kind maar voor dat contact. Nee, niet ten
Ci 334 behoeve van dat kind, want dat kind is er waarschijnlijk helemaal
niet gelukkig mee.
Ce 335 'Nee, die weet niet eens'.
Ci 336 'Dat weet j e n i e t ' .

Co 337 Nee, het is zeer gecompliceerd in ieder geval.
Ce 338 Niemand heeft mij nog ooit rechtstreeks gevraagd: 'Dokter geef me
een spuit'. Dat vind ik wel prettig, dat ik het conflict nog niet
Ci 339 heb meegemaakt. Jou hebben ze het wel al eens rechtstreeks gevraagd?
Ci 339 Rechtstreeks. "Als het zover is dokter, dat ik het voel, wilt u dan
II

Ca 340 Ik heb het ook één keer gehad. Een dame met een C A . Op het allerlaatst. Ik heb gezegd: "Dat doe ik zo niet, maar zo en zo". Ik heb
toen morfine-zetpillen gegeven. Ze had moeilijke ademhaling en ze is
inderdaad dezelfde dag overleden op de zetpillen. Kun je zeggen '...
voor mijn gevoel, dat directe, nee, dat zou ik niet kunnen. Direct
dood. Maar ik wil best een beetje meehelpen".
Ci 341 Zelfs als het gesanctioneerd wordt, weet ik niet of je het kunt
doen.
Co 342 In sommige gevallen wel, geloof ik. Maar je moet er niet licht over
denken.
A 344 Ook zonder strafrechtelijke bezwaren blijft het nog een vraagstuk?
Ci, Co, Ca Ja, ja, natuurlijk,
Ce
omdat we altijd denken aan een situatie waarin iemand volkomen helder van geest is: "Maar, mijnheer, ik ga u nou die spuit geven ...".
Co 351 Maar een heleboel mensen hebben al een testament gemaakt waar in
staat, dat ook wanneer ze hun geestvermogen hebben verloren er toch
een actieve euthanasie gedaan kan worden.
Ce 352 Maar, wat zegt zo'η testamennt, dat ze in een andere levenssituatie
hebben gemaakt, als je er echt voor staat.
Ci 353 Zelfs als ze zo'η testament op hun sterfbed maken, dan nog.
Co 354 Je moet het toch zelf beslissen op een gegeven moment.
Ci 355 Je zult het zelf moeten beslissen. Je kunt niet zeggen: "die man
heeft dat beslist. Hij mag zelf wel een hele tube slaaptabletjes in
nemen, maar jij mag niet ...".
Ce 356 Ze hebben doktershulp nodig. Anders zouden ze het misschien niet
eens zo erg vinden als ze zichzelf om het leven zouden brengen in
zo'n uiterste situatie.
Ca 357 Ja, maar dat is toch weer iets anders, want dat is zelfmoord. Dat is
iets waarvan ik me kan voorstellen, dat ze daar toch voor terug
schrikken. Want dat willen ze niet. Ze willen niet zichzelf ver
moorden. Jij mag het wel.
Ci 360 Ja, maar dan is de reden de religie.
Ce 361 Zou dat zo zijn? Ik weet het niet.
Co 362 In de kerk is het verboden, zelfmoord.
Ce 364 Ja, maar afgezien daarvan? Ik dacht dat ze het zelf moeilijk vinden
Ce 366 om een spuit te geven. Het is niet makkelijk om jezelf een spuit te
geven, voor de eerste keer je zelf een naald in een ader steken, dat
te doen ....
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Ca 369 Nee, dat lijkt mij ook niet.
Ce 370 Sommigen zullen het waarschijnlijk niet eens kunnen, hebben niet
eens de macht daartoe.
Ci 371 Nou, dan zou de familie het moeten doen, maar die doen het ook niet.
Ce 372 Nee, daarom.
Ci 373 Zo van: "Ook al wil vader het, maar ik doe het niet".
Ca 374 Die passieve euthanasie daar werken we al mee en die wordt ook goed
aanvaard door de familie. Je lenigt toch pijn en ....
Ce 375 Als je het doet zoals jij het doet?
Ca 376 Ja, en dat is voor iedereen aanvaardbaar, want Je bestrijdt waar
iedereen bang voor is, en voor terugschrikt. Ik zie daar heel veel
goeds in.
Co 378 '0, ja, volgens mij moet je dat doen'.
Ce 380 In principe ben ik er echt geen tegenstander van. Ik geloof, dat
iemand het recht heeft om een eind aan zijn leven te maken, daar heb
ik verder geen moeite mee, als hij dat wil, mag hij dat best doen,
maar ....
Ci 381 'Nou, Ik blijf er toch altijd wel moeite mee hebben, hoor'.
Ca 382 'Ja zeker'.
Ce 383 'Nee, maar ... '.
Ci 384 'Als iemand zelfmoord wil plegen, dan ...'.
Ce 385 Ik bedoel, iemand heeft het recht om zichzelf van het leven te beroven, hoe je dat ook noemt: zelfmoord, zelfdoding of een einde maken
aan je lijden. Als hij dat graag wil, dan zou hij dat best mogen
doen. Tot het uiterste lijden omdat er een of ander godsdienstig bezwaar zou zijn, dat kan ik niet invoelen. Dat vind ik een absurde
zaak. Maar als iemand dat vindt, dan mag hij dat van mij best doen.
Cl 386 Dus als iemand naar jou toekomt en zegt: "Dokter het is genoeg
geweest op deze aarde. Wilt u me even 10 vesperaxs geven, zodat ik
ze vanavond in kan nemen, dan zeg je: " Oh, mijnheer, alstublieft".
Ce 388 'Nee, zo is het natuurlijk ook weer niet'. Nee, maar ik bedoel in
die uiterste omstandigheden.
Ci 391 'Maar waarom moet dat alleen met lijden te maken hebben. Iemand kan
geestelijk zo veel lijden, dat hij ook wil stappen'.
Ce 392 'Ja'.
Co 393 'In bepaalde gevallen is het ook toegestaan. Maar dan moet je dan
wel natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan.'
Ci 394 Ja, anders zou je tegen iedere depressieve patiënt zeggen: "Alstublieft, tien vesperaxs".
Co 395 Gisteren zag ik op de TV bij de humanisten geloof ik, iemand (een
meisje) die had al twintig keer pogingen voor zelfmoord gedaan. Er
werd verdedigd dat zo'n mens toch op een gegeven moment zelfmoord
zou mogen plegen. Die zit al jaren in een psychiatrische inrichting,
omdat ze het maar niet zou doen, terwijl ze verder goed is.
Ca 396 Als zo iemand zelfmoord zou plegen, dan zou ik er zeer traag naar
toe gaan, als ze zeiden : "Ze ligt weer bewusteloos". Ik zou zeggen:
het kind moet de kans krijgen om inderdaad nu het succes ermee te
hebben.
Co 399 Maar van bijna alle zelfmoordpogingen, die ik meemaakte, zijn de
mensen blij, dat het niet doorgegaan is.
Ci 403 Maar ja, degenen waarvan het is doorgegaan, die kunnen ook niet meer
zeggen: "Ik vind het beroerd, dat het doorgegaan Is."
Co 406 Het gebeurt ook in bepaalde emotionele toestanden.
Cl 407 Ik ( C D heb het wel een keer meegemaakt; tijdens een weekenddienst
in een verpleeghuis. Een man, die helemaal reumatisch werd, hing
zichzelf op, met verband aan de beugel boven zijn bed. De volgende
dag had een andere man zich opgehangen aan een touwtje aan een verwarmingsbuls. Maar van hem was het kennelijk niet de bedoeling want
het geopende mes was op de grond gevallen. Hij heeft het alleen niet
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meer kunnen gebruiken, die heeft alleen willen kijken of het ging.
Ci 416 Ja, het was op twee dagen na elkaar in hetzelfde huis. Ze hadden
geen contact met elkaar gehad.
Co 417 Ik heb het één keer meegemaakt, dat iemand zich opgehangen had. Dat
was wel afschuwelijk.
Ci 418 0, ik heb er al zoveel opgehangen gezien.
Co 419 Ja? Gewoon ...
Ci 420 'Op een dorp' 'Ja op dorpen gebeurt dat vaker'.
Ci 422 'En hier in de stad ook al verschillende',
Ca 423 'Ja, heb ik ook al meegemaakt'.
Cl 424 Verschillende
Co 425 Ja, ik maar één keer.
Ci 426 Een depressief iemand op weekendverlof uit een psychiatrische inrichting. Gaat koffie zetten, blijft lang weg en hangt aan de trap.
Zelfmoord is iets heel aparts, ook wat je er mee moet doen ten
opzichte van de nabestaanden, vooral de ouders, als het een kind is.
Dat is ook altijd zoiets moeilijks.
Cu 433 Ik heb het zelf niet meegemaakt in de praktijk: geen suïcides van
jonge kinderen.
Ci 435 Ik heb een keer een geval meegemaakt van een jongeman, bijna collega, die een homosexuele verhouding had. Dat moest toen, anders telde
je onder de studenten niet mee. Hij was het eigenlijk niet. En die
zat daar zo mee, die heeft een buisje slaaptabletten genomen. Met
Co 438 succes. Was zeker nog Sanoril? 'Ja". We hebben nu Mogadon, daar ga
je niet dood van.
Ci 445 Ñee, het is veel handiger als ze zeggen: "hij heeft twintig Mogadon
op". Dan kom ik niet eens kijken.
A 448 Alles bij elkaar voelt u zich onthand door zelfmoorden?
Ja.
Co 450 Ja, want vaak wordt het toch wel aangekondigd, soms maanden van tevoren. Soms wordt ook wel gezegd: "Wie het zeggen, die doen het
niet". Maar, dat klopt ook niet.
Ca 451 Dat heb ik één keer meegemaakt. Toen zei die vrouw: "Ja, hij zit me
er al zo lang mee te dreigen, dat hij het doet, en ja, de tabletten
zijn weg". Dat was gewoon clinidine; hij had ze voor een hartritmestoornis. De man werd later wat suffig. Ik heb hem toen laten opnemen. Hij had alle tabletten ingenomen. Ze hebben hem niet meer
kunnen redden. Dus ondanks het dreigen weten ze het toch stiekem te
doen.
Ce 452 Ik heb er nooit zo heel veel moeite mee als iemand zelfmoord pleegt.
"Het zal dan toch blijkbaar moeten gebeuren. Daar maak ik me niet zo
druk over. Misschien is dat niet juist, maar ..."
Ca 453 Ja, want je zegt, die man heeft er recht op ...
Ce 454 Jaaa, en dat is nu eenmaal die ziekte van hem. Het is gewoon een
gevolg van zijn kwaal. Ja, misschien is het niet helemaal juist.
Ci 455 Mogelijk wel ten opzichte van degeen die het gedaan heeft, maar veel
meer ten opzichte van degeen, die achter blijft. Want die zitten er
mee. Mijn man, of mijn vrouw heeft zelfmoord gepleegd, dan zal ik
hem wel slecht behandeld hebben of weet ik wat. Dat hoeft helemaal
niet zo te zijn.
Co 460 Ja, Ik denk, mensen die zelfmoord plegen, die hebben toch vaak een
gestoorde relatie, en het is de vraag of je daar wel altijd iets aan
kunt doen. Ik heb dat eens meegemaakt, daar denk ik nu ineens aan,
van een man zo begin veertig. Het was een aardige, heel in zichzelf
gekeerde man. Hij had een jongen en een meisje, die jongen was een
jaar of vijftien en er waren thuis nogal eens spanningen met die
zoon. Hij had een goede functie op een fabriek en die werd gesloten.
Hij was pienter. Op een gegeven moment is hij na ruzie in zijn auto
gestapt en die is gaan rijden. Hij heeft zijn auto ergens gepar-
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keerd: heeft de slang op de uitlaat naar binnen in de auto gedaan en
20 is hij overleden. De man is misschien tien jaar overleden maar
die kinderen en die vrouw zitten daar nog mee. Die hebben dat niet
verwerkt. Dan ontkom je haast niet aan de schuldgevoelens.
463 'Nee, je kunt slecht zeggen tegen die mensen: "Was uw relatie gestoord"?
464 'Ja, en dat weten ze zelf wel'. Dat zijn moeilijke gesprekken met
die nabestaanden.
469 Ja. Het lijkt wel of er bij elk sterfgeval weer schuldgevoelens naar
boven komen.
470 Het is ook hier bekend dat studenten vaak zelfmoord plegen. Dat moet
toch ook te voorkomen zijn. Dat is toch ook een eenzaamheid, geloof
471 ik (co). Dat is ook een bepaalde relatiestoornis....
472 Dat moet toch te verhelpen kunnen zijn.
473 - contacten niet kunnen leggen en dan 474 Ze kunnen geen contacten leggen, maar er worden ook geen contacten
met hen gelegd. Terwijl ze toch in huizen zitten waar ze op eikaars
schoot zitten, bij wijze van spreken.
481 Ja, iedereen heeft na afloop een theorie, waarom. Maar dat betekent
alleen maar, dat iedereen ermee in zijn maag zit.
484 'Ja, kennelijk heb ik hem toch ergens in de steek gelaten' of iets
dergelijks. En dat gevoel klopt; dat wij dat ook wel eens hebben.
Dat je zegt: "Verrek".
485 Dat komt waarschijnlijk uit onze visie dat als er ergens iets is,
dat wij moeten helpen. Wij moeten iets doen. Als er toch iets misgaat, dan heb je schuldgevoelens, automatisch.
486 Ik heb toch ook wel eens het idee, dat wij ons te weinig bewust zijn
van de wetten waaraan het leven gehoorzaamt. Er is nu eenmaal een
bepaalde percentage dat zelfmoord pleegt. En er is een bepaald percentage waarin echtscheiding voorkomt. En er is een bepaald percentage van kinderen met wiegedood bijvoorbeeld. Ik wil maar zeggen

Co 487 'Daar ben 1k het niet mee eens. Je hebt ook een bepaald percentage
verkeersongevallen, maar als je de regels beter maakt, dan krijg je
duidelijk een daling.'
Ce 488 'Ja, maar, dan krijg je ergens anders misschien weer ...'
Co 489 'Nou?'
Ce 490 'Dat i s dus j u i s t even de vraag. Is het wel mogelijk om al die doden
te voorkomen?'
Co 491 'Nee, dat geloof ik n i e t ' .
Ce 492 Is het mogelijk om iedereen pas oud te laten overlijden? dus aan een
ouderdomskwaal.
Ca 495 Nee, maar je praat over percentages, een percentage verkeersongevallen, een percentage suicide.
Ce 497 'Zou j e dat In wezen kunnen veranderen?'
Ca 498 Nou, de grote factor is de uitwendige omstandigheid van de t i j d en
het m i l i e u .
Ce 499 Denk daar maar eens over na, hoe j e dat dan moet beinvloeden.
Ca 500 'Waarom z i j n er dan geen priesterroepingen meer in d i t milieu? Hou,
ja daar kun je best wel wat van zeggen. Vroeger wel en nu n i e t , daar
i s wat over te zeggen. Zo is het ook met suicide. Een verkeersongeval l i g t n a t u u r l i j k nog tastbaarder. Als je de h e l f t van de auto's
afschaft, heb je b e s l i s t minder verkeersdoden. Suicide pogingen z u l len er zeker a l t i j d b l i j v e n . Maar het percentage, daar gaat het om.
Ci 507 'Maar ik geloof, dat je . . . b i j zelfmoorden l i g t dat natuurlijk heel
sterk, een bepaald schuldgevoel, maar ja . . . ook b i j andere gevallen, zoals wanneer de familie zegt: "Waarom heb je hem niet eerder
ingestuurd?" Als ik toen dat gedaan had, misschien had ik het dan
iets eerder ontdekt. Dat speelt toch ook b i j vele overlijdens wel

286

Ca 508
Ci 509
Ca 520

Ci 515
Ci 521
Ca 522
Ce 526

Ci 527
Ca 534
Ci 542

Ca 543
Ce 544
Ca 551

Ca 555
Ce 583

nee. Dan heb je juist van alles nagekeken, maar juist dat ene heb je
nou juist niet ...
'Niet direct aangedacht'.
Dat komt dan naderhand en dan is het vaak te laat. 'De vraag is
natuurlijk of het niet eerder al te laat is'.
In de meeste gevallen had dat dan toch niet veel uitgemaakt, denk
ik. Zeker met de grote doodsoorzaak van een kanker. Wanneer ben je
nou net op tijd en wanneer ben je net te laat. Dat is een kwestie
van één seconde. Vóór die tijd is het goed en daarna is het verkeerd, wanneer die uitzaaiing of wat dan ook, plaats vindt.
Ik kan me voorstellen dat je daar zo nu en dan toch mee zit. 'Verdomme, is het niet toch een beetje een fout van mij?"
Ja en dan, dan gaat het leven verder. Daar kun je niet lang bij stil
staan.
Je moet je daar toch van distanciëren anders heb je geen leven. Die
betrokkenheid moet je toch weer laten varen.
Ja. En daarom, wanneer er wel eens verwijten komen van de kant van
de specialisten naar de huisarts toe, dat hij bepaalde dingen te
laat heeft ontdekt, trek ik me dat langzamerhand ook niet meer zo
aan. In het begin vond ik dat wel rot.
Wij doen dat ten opzichte van hen niet en dan moeten zij het ook
niet ten opzichte van ons doen.
Ach, specialisten zijn ook mensen, daar krijg je af en toe ook wel
eens een fout van onder de neus.
Er zijn genoeg reële mensen onder de specialisten, maar er zijn er
wel die gewoon zeggen: "Ja jongen -niet rechtstreeks, maar in de
collegezaal- als die man nou eerder gestuurd was, dan hadden wij hem
kunnen redden en nou gaat hij dood".
'Wij doen soms aan overschatting van het handelend vermogen van de
specialisten, hoor'.
Ja, je ziet het vooral bij de assistenten, bij de jongere assistenten, die nogal eens wat kritiek hebben op de huisarts.
Ik heb nog een voorbeeld van een patiënt met een maagcarcinoon. Hij
had klachten met eten al een maand of twee. Foto's laten maken, naar
de internist, naar de chirurg, laparoscopie, opengemaakt en inoperabel, dus weer dicht gemaakt. Zijn vrouw krijgt te horen dat hij niet
meer te helpen is. Zij vertelt het hem, -ze hadden een goede relatie-, en van een waarnemer van de chirurg hoort zij dat alles weggehaald is en alles in orde is, want het was niet kwaadaardig". "U
maakt het prima". Later komt die man terug, nu weer bij de eerste
chirurg en die zegt: Het is allemaal besproken: 'het is dus niet
goed'. Die man heb ik helemaal kunnen begeleiden. Hij is thuis gestorven. Ik ben daar dagelijks bij geweest op het laatst. Hij is
toch in vrede gestorven. Maar het is wel een heel moeilijke periode
geweest. Die chirurg heb ik benaderd nadien. Hij heeft zijn excuses
aan geboden. Nee, niet aan de patiënt, aan mij. Die patiënt is niet
meer bij hem geweest.
Een ander, eveneens sprekend voorbeeld. Een moeder is pas bevallen
van een baby. Alles lijkt best maar aan het einde van het kraambed
moet het kind in het ziekenhuis blijven. Het bleek een ernstige afwijking te hebben. Het wordt geopereerd maar overlijdt na een paar
dagen. Ik had die ouders intensief begeleid, dat was zwart op wit
bekend, op het ziekenhuis. Op een woensdag middag komt die moeder
bij me en zegt "Ja, dokter, maandag hebben we het kind begraven".
Toen wist ik helemaal van niks, dat het kind dood was. En ik ben
toch altijd via via bereikbaar, ook als ik geen dienst heb en in
onze groep is het bovendien regel dat het overlijden van Iemand
direct wordt doorgegeven. Ze hadden helemaal niets doorgegeven, terwijl men wist dat ik die ouders begeleidde en er zelfs een co-assis-
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tent bij het geval betrokken was voor het maken van een status.
Co 578 Was dat hier in Jacobus?
Ce 582 Ja. Maar Jacobus belt nooit. St. Jan altijd.
Co 589 ledere hoofdzuster weet dat overlijden aan de huisarts gemeld moet
worden. In Sint Jan gebeurt het via de opname. Die belt altijd.
Ce 598 We willen het zo gauw mogelijk weten, dat er iemand overleden is. En
of we er dan wat aan doen hangt van allerlei af.
Ci 601 Ik (Co) ben nu pas niet naar een vrouw geweest van wie de man overleden is. De vrouw had me dat overlijden niet laten weten m a r nu
vraagt de verpleeghuisarts wel om begeleiding voor haar. Dat heb ik
Cl 607 niet gedaan. Daar ben ik nijdig om. Als je helemaal niets laat horen, dan wil je kennelijk geen contact.
Ca 608 Zou je dan toch niet even polshoogte nemen al was het alleen maar
even bellen? Dan heb je toch ergens de voorrang aan de patiënt gegeven?
Ci 609 Ja, ja, maar die vrouw heeft rancunes tegen artsen, want ze hadden
haar man doodgemaakt, daar kwam het dan op neer. Er is inderdaad ergens iets fout gegaan en ze had niet ten onrechte rancunes.
Ca 610 Daar had je dan misschien veel kunnen goed maken. Als tegenwicht
voor die andere artsen, misschien. Ja, ik weet het ook niet, hoor.
Ci 618 'Ach, als iemand zo rancuneus is, ...'.
Ce 619 'Dan heb je zelf de pest in, ja'.
Co 620 Als iemand geholpen wil worden moet hij maar komen.
Ca 621 Jij kent die vrouw het beste uiteraard.
Ca 622 Een beetje de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt ook laten
meespelen.
Ci 623 Ja, dat vind ik wel.
Ca 624 Ik (Ca) heb zoiets ook wel eens meegemaakt met een oud stel. De man
wordt helemaal dement gaat naar het verpleeghuis, "Leonardo" en
wordt onhoudbaar lastig, slaat zijn vrouw enz. De vrouw komt af en
toe bij me en vertelt dat haar man haar uitscheldt en dat ze niks
goed kan doen. Hij herkent haar nauwelijks. Nu is die man gestorven.
Ik heb de vrouw even gesproken. Ze vertoont geen spoor van depressie
of zo.
Co 626 Ik (Co) vraag me af waarom hij haar uitscheldt.
Ca 630 Nou, hij was altijd al een moeilijk mens en ze zijn jaren geleden
ook gescheiden en toen weer bij elkaar gekomen. De relatieproblematiek lag al veel eerder.
Co 631 Ja, want 1k denk als je in Leonardo terecht komt, dat dat ook niet
zo leuk 1s. Afgezien of het nou terecht is of niet terecht Is. Want
Inderdaad je zit in een gevangenis.
Ca 633 Nou, nee, die man was ....
Co 634 Nee, dat begrijp ik wel. Misschien had hij dan toch een reden om te
schelden.
Ce 639 Dat was een macaber huis. De mensen verpoosden zich voor de ingang
van de zaal waar de overledenen worden neergezet.
Co 641 En vroeger werden de vrouwen en de mannen er gescheiden. Toen was
het ook nog bejaardenhuls.
Ci 651 Dan zie Je echt, dat ze gewoon op hun dood zitten te wachten. Ze
kunnen er zich helemaal mee verzoenen.
Co 652 Nou verzoenen? Ze kunnen niets anders.
Cl 657 Ja: Porta Caeli: poort van de hemel.
Ci 679 Maar er is tegenwoordig veel verbeterd. Als de verzorging thuis niet
meer mogelijk is komen ze er terecht en men activeert ze toch nog zo
veel mogelijk.
Ca 680 Maar vroeger bleven de ouden van dagen gewoon in de familie. Daar
gingen ze, zeker In de dorpen, zonder eenzaamheid In de familiekring
dood. Tegenwoordig worden ze eenzaam.
Ci 681 Ja, je ziet ook veel, dat als ze langzaam aan het doodgaan zijn, dat

288

Ce 684

Ci 685
Ce 686

Cl 687

Ce 690

Ci 691

de familie zegt: "Dat gaat niet, hoor. Stop hem maar ergens in een
ziekenhuis of zo, maar hij kan niet hier blijven. Ook al angst voor
de dood, en het inderdaad niet willen opkomen voor de verzorging van
de patiënt. En natuurlijk zijn daar de mogelijkheden beter. Het is
een complex van factoren uiteraard.
Ja een heel complex en je hebt al weer schuldgevoelens. Als ik (Ce)
aan mijn eigen vader denk, die overleden is, vijf en negentig jaar
en in een verpleeghuis. Had Ik die niet zelf in huis moeten nemen?
Maar op wie komt dat dan terecht als je arts bent? Op je vrouw.
Het kan tegenwoordig ook gewoon bijna niet meer.
Maar je denkt toch, alleen op een kale kamer ver weg en je ging er
om de zoveel weken heen, maar na vijf minuten was hij het weer allemaal vergeten. Het geeft toch altijd vervelende gevoelens. Had ik
het nou beter kunnen doen?
Als er zo'n intensieve verpleging nodig is, zou ik daar niet zo'n
moeite mee hebben. Wat ik wel moeilijk vind, is dat ze iemand zo'n
week, twee weken voor het overlijden nog gauw even de deur uitwerken.
Dat kan ik, eerlijk gezegd, ook ... helemaal nooit pruimen. Soms
onder de laatste uren willen ze ze weg hebben. Daar verzet ik me
soms ook tegen. En je krijgt het verwijt van het ziekenhuis. Verdomme, had je dat nou niet ..., daar zijn we niet voor, collega".
'Hebben ze nog gelijk in ook. Ze zijn er om mensen beter te maken,
niet om ze te verplegen'.

Het gesprek gaat nog even verder. De weergave ervan telt in het geheel 740
beurten.
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Uittreksel gesprek D
Da, D1, De z i j n directies van bejaardenhuizen, Do is een religieuse die in
haar klooster zorg draagt voor bejaarde leden van de communiteit.
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Toen ik gevraagd werd of ik wilde meedoen heb ik al gezegd dat ik
met wist of ze er wat aan zouden hebben als ik kwam. De laatste
jaren heb ik met zoveel sterfgevallen meer meegemaakt. Vroeger wel.
In de tropen heb ik twintig jaar in de bejaardenzorg gewerkt. Nu
hebben we de laatste twee jaar zes stergevallen gehad. Dus daar kan
ik wel iets over vertellen Ik ben er nu veel meer dan vroeger b i j
betrokken. Ik sta er nou anders . . . tegenover.
Dat komt ook, denk i k , doordat de hele opvatting over het doodgaan
anders benaderd wordt dan een aantal jaren terug. Dat gevoel, heb ik
z e l f . In de huizen valt het me iedere keer weer op dat voor de bejaarden de dood e i g e n l i j k zo'n vanzelfsprekende zaak i s , dat ze er
net zo makkelijk over praten en zeggen 'Ach, het hoort net b i j het
leven, als geboren worden'.
Ja, ik geloof ook dat w i j , en nog jongere medewerkers er vaak meer
van overstuur z i j n . Vooral in het begin heb ik dat zo ervaren. Dan
dacht je Oh, morgen moet 1k dat vertellen. Een paar weken geleden
hadden we nog iemand, die heel plotseling overleed, en dat is toch
wel een schokeffect voor de andere mensen, maar dat valt eigenlijk
erg mee Ze zeggen onmiddellijk
'Zo'n plotselinge dood, je hebt
geen ziekbed gehad, dat is een groot voordeel'
Ze z i j n er zelfs jaloers op.
Ja, ze betrekken het op zichzelf Hoe zou ik willen sterven 7
U zei net De dood hoort toch gewoon b i j het leven, dat wordt wel
gezegd, maar als het puntje b i j het paaltje komt, dan is het toch
a l t i j d nog wel even anders. Ik moet zeggen Je kunt geen g e l i j k
schema geven voor doodgaan, want ieder mens gaat anders, elk sterven
is anders. Van tevoren probeer je goede contacten met de mensen te
k r i j g e n , j u i s t ook over deze dingen. Want ik heb nu d i t jaar al vier
sterfgevallen meegemaakt en elk was anders. Je ziet dat grote bonkige kerels van tachtig jaar, zo langzaam aan aftakelen het met
willen weten en zichzelf ook met zo ziek voelen. Je z i e t , nou dat
kan allemaal wel eens met zo lang duren, want die heeft zoveel handicap, dat kan allemaal niet goed gaan. Decompensatie en zo en organen, die m e t meer werken, nou, dan zeg ik Er moet binnenkort toch
iets gebeuren. Maar die persoon begint er zelf ook met over. Dan
k r i j g je bijvoorbeeld een t i p van de verzorgsters of van de hoofdverpleging. Voor mezelf probeer ik toch dat punt, wanneer het over
sterven begint, probeer ik echt zelf te doen. Als er over gesproken
moet worden, het eerste gesprek, dat voert niet de rector, dat doe
ik z e l f . Je drentelt wat langs de deur 'Hoe zal ik het nu zeggen7'
en, terugkomend op die ene man, zeg je 'Nou, hoe is het toch, mijnheer 7 ' Hij zei 'Nou, ik denk dat ik de pijp uitga. Ik voel me echt
niks lekker'. Ik zeg 'Nou het zou best kunnen, dat gewoon de baas
wel eens kan komen, want ik heb het idee, als je dat zo allemaal
z i e t , nou jongen, laat h i j ondertussen maar eens naar boven komen'.
Het z i j n aan de buitenkant geen echte gelovige mensen, maar ze geloven toch wel in een God. En als je dan opeens begint over sterven
van nou als het wel zou komen, denkt u dan wel ééns aan de dood,
dan zeggen ze 'Ja, ik denk er echt wel eens aan', en dan i s het
open. En dan k r i j g je het contact, b i j die man ook. De kinderen
zeiden 's avonds dat h i j helemaal was opgelucht. Ze vroegen wat is
er toch en toen begonnen ook meteen de kinderen erover te praten. En
die man is zo ontzettend mooi gestorven een paar dagen e i g e n l i j k
daarna. Ergens iemand die zich nooit bloot gaf. Er z i j n bewoners die
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zich helemaal m e t bloot geven. Van tevoren nog zeggen 'Nou, ik wil
wel graag sterven', en, 'het is allemaal k l a a r ' . Ik vind het ontzettend mooi werk, maar iedere keer wanneer ik er t o t het einde b i j geweest ben, ben ik er zelf ook een beetje kapot van. Dat is heel gek.
Ja, wij gisteren t o e v a l l i g weer, en ik zei ook, hoe vaak je het ook
gezien hebt en meegenaakt hebt, het b l i j f t toch iedere keer een punt
weer, dat je zegt. 'net was h i j er nog en nou is het afgelopen'.
Heel raar, heel vreemd. De mensen zien er direct heel anders u i t . Er
komt een soort waas overheen, dat gevoel heb i k , dan denk ik 'Ja,
het is zo ver'.
Want ze zeggen vaak van ons 'och, dat hoort er maar even b i j b i j
j u l l i e ' , maar daarvan vind i k , zo vaak als ik het ook meegemaakt
heb, 10 maal per jaar gemiddeld, in het bejaardenhuis, nee, b i j
iedereen is het anders. De contacten liggen anders, ook met de k i n deren, het doorspelen naar de kinderen . . .
Dat vind ik een hele klus
Ja dat vind ik ook
Maar vind J I J (Dl) het soms met moeilijk om zelf het gesprek te
openen zodat die man kan zeggen 'Nou kan je er over praten 7 '
Ja, daar z i t j e echt wel een paar dagen over te denken
Ik doe het soms, als ik duidelijk merk dat z i j het w i l l e n . Maar zelf
daar naar toe al een opening zoeken, ik geloof, dat ik dat weinig
doe.
Als ik signalen k r i j g van de verzorging, en je bent dan al enige
keren op ziekenbezoek geweest, dan zeg ik 'dat kan met meer'.
Ja, maar de gelovige i n s t e l l i n g van ieder is natuurlijk ook heel
anders en daar wil je ook rekening mee houden. Ik vind wel dat ieder
sterven heel anders verloopt en dat er zoveel over stervensbegeleiding gesproken wordt, dat je in de p r a k t i j k denkt 'nou 7 '
Dat 1s wat ik ook vaak vind, j a .
Er is eigenlijk niks zinnigs voor te zeggen, want ieder sterven
verloopt helemaal anders. Mensen ontglippen je ook door een plotselinge dood, doordat ze zoveel medicijnen gebruikt hebben, dat ze nog
nauwelijks aanspreekbaar z i j n , met zichzelf z i j n of je ze gewoon
met rust noet laten. Ik vind dat stervensbegeleiding kan beginnen
als iemand met decubitis u i t het ziekenhuis terugkomt na een heupfractuur of een andere fractuur en daarna met meer op de been komt.
Maar dan denk je daar begint de stervensbegeleiding. Maar ik kom
daar dan binnen met een nieuwtje u i t de krant en breng gewoon wat
a f l e i d i n g . Als er familie is dan praat je daar mee. Ik wacht gewoon
af wat ze zelf aan de man brengen om daar dan wel adequaat op aan te
sluiten.
Ja, op het ogenblik is een van de zusters een paar maanden geleden
geopereerd, een gezwel weggehaald. In het begin leek dat aardig te
gaan. Maar langzamerhand begon ze er slecht u i t te zien. Verleden
week liep ze nog door het huis. Ik zei wel eens. 'Hoe is het eigenl i j k " . Dan zei ze "Ja, ik eet wel, maar het smaakt me m e t , . . .
maar, nee hoor, verder gaat het wel goed", "Ja, ik ben wel een beetj e moe". Vrijdagavond kwam de Carnavel in huis. Ze is de hele dag
ervoor op bed gaan liggen en ze heeft me daar een polonaise gedanst
. . . en dat gezicht, dat was een masker. Maar ze wou en ze zou. Toen
ging ze u i t die zaal naar bed Is ze zaterdag nog op geweest, zondag
ook. Maandagmorgen kwam ze met aan het o n t b i j t . Ze lag aangekleed
op bed. Ze zegt. "Ik kan niet meer". Maar nog met over sterven praten, n a t u u r l i j k . Ik zei "Nou, laat je maar helpen met uitkleden en
b l i j f maar lekker in bed, we zullen vandaag de doktor . . " "Ja
goed". Nou de dokter kwam, dat was de zoon van de oude dokter, die
haar behandeld had, dus ik heb het vooruit verteld. Hij ging heel
rustig b i j haar z i t t e n en vertelde wat er aan de hand was, waardoor
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ze een dik been kreeg, waardoor ze zo moe was en geen eetlust meer
had En toen zei h i j zo leuk "Wat denk je er nou eigenlijk zelf
van'" Ze z e i . "Ja, k i j k , ik ben achtenzeventig jaar en dan kan je
n a t u u r l i j k alles verwachten. Het kan natuurlijk wel kwaadaardig
z i j n . " Hij zei "Ja, daar l i j k t het wel op". Ik zal het op vragen en
ik kom woensdag terug." Toen de dokter weg was, heb ik nog even b i j
haar gezeten en gevraagd of ze misschien eens graag met de pater
praten wilde. Ze zei "Laat 1k nou maar wachten tot woensdag". Maar
ze Is er van overtuigd, dat ze niet meer beter wordt.
Ja, zo'n analoog verhaal . .
Eigenlijk vindt ze het allemaal wel goed. Ze zegt "Ik ben dankbaar
voor mijn gezonde leven. Ik heb a l t i j d mijn werk goed kunnen doen".
Ze zegt. "Daar ben ik erg b l i j mee geweest". Ja, ik ben toch 78
j a a r " . Maar ergens houdt ze toch nog een beetje hoop.
We hebben net een analoog geval e i g e n l i j k . Iemand die 74 i s . Ze weet
dat ze met meer beter wordt. Het is haar uitgebreid verteld. Ze
gaat zienderogen achteruit. Er b l i j f t eigenlijk weinig van haar
over. Dan vind j e , dat je er iets aan moet doen. Zoek je wel of met
een opening 7 Op gegeven moment trek j e de stoute schoenen aan, na
wat inleidende gesprekken. Zei ze "Ja, ik wist wel, dat 1k niet
meer beter werd, maar ga ik dan al dood'" Ik zei "nou j a , dat z i t
er dik in en u heeft steeds meer p i j n enz." Op dat moment zaten w i j ,
de verzorging en de dokter met het probleem, wat z i j helemaal met
binnen wilde halen. Ik ben gaan zeggen "Zeg, l u i s t e r eens, hebben
w i j het recht om er verder op in te gaan'" Z i j wil dat n i e t , het is
ons probleem op d i t moment, m e t het hare.
"Nee, met het hare".
Ik vind dan moet je een stuk levensbegeleiding geven.
Dat probeert z i j ook te doen. Ze geniet van de mensen. Ze zegt "Die
is vandaag b i j me geweest en die en die, wat f i j n hè 1 " Ik zeg "Ja,
maar zo veel houden ze van j e " Dat is gewoon iets heerlijks voor
haar1
Ja, w i j praten misschien ook wel een beetje vanuit andere achtergronden. Bij ons in huis is driekwart katholiek en een kwart heeft
een andere levensovertuiging. Dat is een heel ander gebeuren in de
t o t a l i t e i t , ook met medewerkers, waar de h e l f t met katholiek van
i s . Als het zover is loop Ik persoonlijk vaker binnen, maar eerst
gewoon profaan contact. Wil men iets k w i j t dan gebeurt dat ook. Maar
ik dacht dat zelf die opening maken ook te maken had met het bedienen van vroeger. Daarvan hebben w i j een paar jaar geleden gezegd
"Zou het niet f i j n z i j n om dat centraal te doen' 1 Niet om er gauw af
te z i j n maar om er een viering van te maken1 Daar waren toen nogal
vraagtekens b i j
maar de mensen z i j n er nu b l i j mee. De familie
m e t , of beter, die reageren verschillend. Maar sommige bejaarden
vertellen het hun kinderen m e t , omdat de kinderen dan zouden denken "Oh, moeder gaat sterven" en j a , daar is ze dan nog helemaal
met
aan toe. Het wordt na het tweede Vaticaanse Concilie gewoon
gezien als het sacrament voor onderweg. Je kunt daar nog heel veel
steun aan hebben naar je dood toe. Er is een plechtige eucharistiev i e r i n g , een gezongen dienst, we hebben bloemen in de kapel en er
wordt voorbereid, ervoor is er met die mensen een gesprek daarover
in de kapel. Ze krijgen er een c i r c u l a i r e over en komen er een avond
voor M j elkaar om er over te praten. Wie wil geeft zich er voor op.
Dan op een avond is er de plechtige Eucharistieviering waaronder de
ziekenzalving plaats vindt. Daarna drinken we k o f f i e met een gebakj e . Dan is het gewoon f e e s t e l i j k . Op de kamers van die mensen hebben
we in tussen een bloemetje gezet met een gebedje er b i j u i t die
dienst. En dat bewaren ze allemaal in hun nachtkastje of b i j hun bed
en dat is wél er naar toe leven. Het is m é t , nou hebben we het af-
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gewerkt of nu hoeft de pater m e t in de nacht op te staan voor die
mensen te bedienen, maar gewoon d i t kan nu al geregeld worden, want
de ouderdom is ook zwakker worden, afsterven. Gezondheid opgeven is
ook een ziekteverloop. Sommigen w i l l e n l a t e r nog een keer bediend
worden, dan liggen ze in het ziekenhuis en dan komt de hele familie
er b i j en dat kan ook.
In de week voor kerstmis hebben w i j ook zo'η viering gedaan. Ja,
drie keer hebben we het nu gedaan. Er waren mensen, die je zo lang
zaamaan zag wegebben. Wij dachten een stuk of t i e n , er gaven zich
eenenveertig van de vierennegentig bewoners op. Het begon met een
biechtcelebratie de week vóór kerstmis en dan een eucharistievier i n g . We wilden er niemand b i j hebben, alleen de bewoners, en die
hebben ook alleen gezongen, dus geen koor. Voor de mensen die zich
hebben opgegeven hebben we een heel mooi boekje gemaakt. Als ze na
een half jaar of zo weer ziek worden en de kinderen z i j n gelovig dan
doen ze het wel weer.
Het is een ontzettend verschil tussen iemand, die gelovig is of een
humanist. Dat vind ik zelf ook moeilijker, want je weet soms met
wat je kan zeggen, hè. "Ga ik nou dood7" of "Geef me maar een spuitj e " zeggen ze dan. "Dan ben je er geweest" en "denkt u dat er wat
i s ' " Dan vind ik dat heel moeilijk. En dan zeg ik "Het is nou eenmaal zo het is leven en sterven. Geboren worden en sterven hoort
nou eenmaal b i j elkaar" en "het is dus zo U l e e f t voort in uw k i n deren'. Als ze kinderen hebben kun je dat zeggen. En dan zeg ik
'Ik
weet het ook m e t , hoe het precies i s . Ik kan het m e t zeggen".
'Maar voor mij i s , omdat ik geloof, heb ik echt geen s p i j t , omdat ik
nu zo geleefd heb met het geloof achter m i j . " "Ik hoop dat u ook erg
gelukkig geweest bent. Mocht er o o i t iets geweest z i j n tegenover wie
dan ook, ik hoop dat het allemaal goed i s " . "Dat vind ik erg moeil i j k en ik weet echt niet of ik het a l t i j d goed zeg".
Ja, dat vind ik inderdaad verschrikkelijk m o e i l i j k . Wanneer er i e mand o v e r l i j d t , waarvan je weet dat er e i g e n l i j k enorme onenigheid
i s tussen moeder en de kinderen of de kinderen onderling. Of dat de
ene h e l f t wel komt en de andere h e l f t n i e t . "Ja, wat doe je dan 7 "
Waarschuw je ze dan allemaal of memand7 Van haar zelf weet je
"Eigenlijk wil ik ze helemaal m e t meer zien, want ze hebben mijn
hele leven vergald" Wat doe je in zo'n geval 7 Meestal zeggen w i j ,
we willen het ook die kinderen laten weten, want je z i t vaak met een
kater, als je d i t niet op de een of andere manier hebt afgerond.
Maar laatst heb ik gedacht "Ik heb het waarschijnlijk alleen maar
erger gemaakt". "Dat is zo fel opgelaaid en zo ziek als die vrouw
was, bijna geen adem meer om iets te doen, schoot ze overeind als er
een kind binnenkwam, dat ze eigenlijk m e t meer wilde zien. En dan
denk je "Ja, wat doe je daar dan mee, hè 7 "
Ja, ik geloof, dat we er van te voren misschien toch meer over
moeten praten 1
Ja, maar er is al veel over gepraat. Ze wist het ook zelf en daar
leefde ze rustig naar toe. Er is gezegd "Zou u het met kunnen afronden' en "het is voor mij toch afgelopen, maar de kinderen z i t t e n
er misschien mee". Ik vind het enorm moeilijk om op zo'n moment u i t
te kienen wat doe je wel, wat doe je m e t 7
Ik heb wel eens b i j een sterfgeval van een moeder, die 6 kinderen
had hardop gebeden toen iedereen, ook aanverwanten, om het bed stonden. Ik wist dat er spanningen waren en ik heb niemand aangekeken en
gewoon in naam van moeder gebeden "dat ik a l l e kinderen vergaf, dat
de kinderen moeder zouden vergeven. Dat ze toch geprobeerd had goed
te doen1 Ondertussen s t i e r f ze ook. De kinderen stonden er natuurl i j k b i j te huilen, ik ben ook meteen weggegaan. Ik kon ook die k i n deren m e t ontmoeten. Misschien heb ik daar wel dingen gezegd . . .
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71 Die ze aan het denken gezet heeft.
72 Ja, en ook gewoon, dat die moeder rustig kon sterven. Ik heb echt
vergiffenis gevraagd. Nou dat was ontzettend spannend. Zelfs de
hoofdzuster, die er bij zat, liep huilend weg. Zelf ben ik ook weggegaan. Iemand anders heeft die kinderen opgevangen, daarna.
74 Ik kon dat beslist niet. Ik wist het van haar en ik dacht: "nu of
nooit".
75 Er zit bij die mensen vaak heel veel leed achter, van jaren her.
Dikwijls weten ze de oorsprong niet eens meer en dan weten ze ook
76 niet hoe ze het moeten aanpakken. Na de begrafenis zijn die kinderen
bij me gekomen, ze zeiden: "Nou, wat was dat fijn". Maar ik kon die
kinderen niet ontmoeten.
77 Het is een rib uit je lijf, dat soort dingen.
78 Het is geweldig wat je dan doet, want je kunt ook zeggen ...
79 Ja, maar op dat moment doe je dat. Dan denk ik: nou leeft ik echt.
Dit is er niet omheendraaien, dit is echt.
80 Verzorgsters of helpsters die nog nooit aanwezig zijn geweest bij
het overlijden van iemand, vragen vaak: "Gaat u er naar toe? Mag ik
komen?" Ja goed, de ene keer pak je een hand vast, een andere keer
neem je een hoofd tussen je handen. Soms ga ik er naast zitten op
het bed". En dan zeggen ze later: Ja, waarom deed u dat? Ja, dat
82 weet je niet. Dat kun je ook niet.
83 Je voelt wel, als ik nou zelf hier zou liggen, wat zou ik het dan
heerlijk vinden als er iemand was die me een stukje nabijheid geeft.
Want ik weet dat ik het alleen moet doen, maar ... er is toch iemand
die met me meegaat voor een groot stuk.
84 Want, sommige denken wel: "Ik wou dat ik onverwachts dood ging",
maar ik zeg altijd: "Ik hoop toch, dat Ik bewust dood mag gaan".
86 Die nabijheid, dat is heel belangrijk, dat je weet, dat er iemand
bij je is. Als er geen familie 1s, hebben wij die taak. Maar als de
familie erbij is, ben ik altijd heel voorzichtig in dat nabij zijn.
Wie is het meest nabij en wat doe je dan? Soms ken je de familie
langer en soms denk je dat je ze kent. De privacy en de eigenheid
bij die bewoner moet zó zijn, dat het verloopt, zoals het thuis zou
verlopen, als ze thuis zou sterven wij zijn eigenlijk een tussenpersoon. Als de band goed is ben ik er niet eens bij. Dit is hun gebeuren, waar ik toch een beetje een buitenstaander ben. "Die gevallen
heb ik duidelijk wel".
87 Misschien wel, maar niet veel.
88 Niet veel.
89 De meesten hebben maar het liefst dat je er bij blijft en als je weg
gaat, drukken ze meteen op de bel. Ze voelen zich zeker ...
90 Meestal hebben ze het graag, ja!
91 Wij hebben een keer iemand gehad van wie de dochters een jaar lang
elkaar dag en nacht hebben afgewisseld om bij moeder te blijven.
Toen het moment van sterven aanbrak, dus zo het laatste kwartier,
zei er een: "Neem het alsjeblieft van me over, want nou kan ik het
niet meer". Nou, dat doe je dan op zo'n moment. Maar, inderdaad, het
is een gebeuren van deze familie, van deze mensen.
94 Een apart probleem is, dat je weinig mensen in huis hebt, die dit
kunnen doen. In ons huis, kun je het alleen maar zelf doen. Het
klinkt vreemd, want iedere gediplomeerde bejaardenverzorgster of
ziekenverzorgende wordt geacht het te kunnen. In de opleiding hebben
ze er iets over gehoord en de stageperiode is, heb ik gehoord zo
kort in de nieuwe opleiding van de N.S.B.O., dat ze soms als ze examen doen nog maar één of twee keer bij een sterfbed geweest zijn en
soms helemaal niet.
96 Ik woon toevallig in huis en dan wordt ik echt geroepen. Dat wil ik
ook, dat is de afspraak.

Di 96a Wanneer er bij ons iemand op sterven l i g t , b l i j f t er iemand van de
staf slapen in het huis. Maar ik wil wel a l t i j d gebeld worden.
Da 97 Ja, dat doe ik ook.

Di 98 Dat zeg ik altijd: "Daar kom ik echt voor uit bed".
De 99 De mensen rekenen er op en de familie ook. Bovendien moet er zoveel
gebeuren: iemand moet ook de familie opvangen, omdat anderen met
afleggen bezig zijn enz.
Da 102 'Is daar bij jullie familie bij?'
Do 103 'Meestal niet'. 'Dat is maar zelden'.
Do 108 Ik heb één keer beleefd, dat een nicht onderweg geweest is, maar net
op het laatste moment .... die stierf in het Grote Ziekenhuis.
Het typische van haar was dat ze altijd ontzettend bang voor de dood
was. Ze deed alles om in leven te blijven. Ze voelde ..., je zag ze
ook minder worden. Een maand voor ze ging sterven zei ze: -ze was
89- "nou, geef ik geen lessen meer". Ze vroeg toen om bediend te
worden. Ze was wat rustiger. Een dag voor haar dood kreeg ze trombose. Ze moest naar het ziekenhuis. Ze zei: "Fiat", daarmee was alles klaar, 's Middags is ze naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben
toen met haar meegeweest. Ze hebben haar nog geopereerd. Er was geen
spoortje angst meer. Een uur na de operatie was ze alweer helder. De
dokter zei: "Vannacht of morgen is dat sterven". Het was helemaal
niet moeilijk meer. Daar heb ik me over ...
Da 109 'vebaasd eigenlijk'.
Do 110 verbaasd: 'Ze is haar hele leven angstig geweest en het moment is er
en het is goed'.
Da 111 Ja, heel veel mensen geven duidelijk aan wanneer het einde komt. De
dag voor kerstmis belt er iemand van 89 en zegt tegen de broeder:
"Ja, André, nou kan ik echt niks meer". "Nou", zegt André, "dan
helpen we". Ze is nog naar de nachtmis geweest, heeft nog mee aangezeten aan het ontbijt en het diner. 'Tweede kerstdag gaat ze naar
de kerk en derde kerstdag ligt ze heerlijk met haar kussentje om
Da 117 haar oren dood in bed'. Die had het allemaal keurig geregeld. Dan
denk je wel weer: "Wat sneu, die heeft het weer alleen moeten doen,
Da 119 maar die vrouw is haar hele leven alleen geweest en nou nu dus ook
weer. En dan driekwart van zo'n gang is dan jaloers. 'Daar proef je
wel weer een stukje angst uit, zo van: ja, het is wel aardig, het
hoort erbij, maar het mag nog wel wel even duren'.
De 120 Ze hebben zoveel kansen om de verschillende manieren van sterven te
vergelijken.
Da 122 'En ik vind toch, dat je dikwijls terug vindt, dat iedereen toch
eigenlijk sterft op de manier waarop hij geleefd heeft'.
Do 123 Ja: en over dat alleen doen gesproken, een volgende die in het ziekenhuis werd opgenomen wilde van tevoren bediend worden. Ze ligt er
nu een dag of wat en gaat hard achteruit. Bij haar op bezoek, met
een broer en een zuster van haar zegt ze na een poosje: "Zouden
jullie nou maar niet naar huis gaan? "Ja, zeg ik, maar ik vind het
zo erg, als je sterft en wij zijn niet hier". "Ach", zegt ze, "ik ga
toch alleen en dan kom ik jullie later halen". Wij bleven nog een
poosje en ze zei weer: "Zouden jullie nou maar niet naar huis gaan?"
De 124 Een sterk geloof, hé, dat is zeldzaam.
Do 125 Ze zegt: "Nog een paar kwade uurtjes en dan heb ik het gehad". Ik
zeg: "zal ik ze dan allemaal de groeten doen?" "Ja", zei ze. "Ook
aan de kaartclub?" "Ja", zei ze, en toen straalde dat hele gezicht,
"die moesten helemaal extra de groeten hebben". En zo zijn we naar
huis gegaan en ze is alleen gestorven.
Da 126 Je hebt ook vaak dat mensen niet kunnen uitstappen als de familie
erbij is,
Do 127 'Ja, dat heb je ook, heel sterk'. Heb ik ook vaak meegemaakt,
Do 130 en dát mensen niet willen aandoen. Zitten ze er weet ik hoe lang bij

295

en ze zijn nog geen vijf minuten de kamer af en pa of moe ....
Do 131 'Ja, dat heb ik vroeger ook erg veel meegemaakt'.
De 132 'Ja dat is zo'.
Da 133 'Dat ze duidelijk de omgeving het niet willen aandoen op de een of
andere manier'.
Do 134 'Nee, dat afscheid niet kunnen nemen'.
Da 135 'Nee'.
Di 136 Ik heb bij ons een rector meegemaakt, die is twee jaar geleden gestorven. Hij heeft veel mensen begeleid en kon dat heel goed, en die
kreeg warempel zelf iets en hij heeft veertien dagen geen woord gezegd. Oh, wat was dat eng.
Do 137 Hoe is het mogelijk, hé?
Di 138 En ook, niemand roepen, een andere priester uit de buurt of zo, die
heeft het helemaal voor zichzelf ....
Da 139 Op zulke momenten zitten wij, zit ik met het probleem, hoor. Want je
zou zo graag iets willen doen, maar je kunt het niet.
De 142 Nee. Maar het geeft ook aan dat je je toch ook wat afstandelijk moet
opstellen, geloof ik.
143 Gezamenlijk, 'ja'.
De 145 Dat, wat je vroeger vaak hoorde, die angst om te sterven, dat maakt
je hoe langer hoe minder mee. Ik heb pas één keer meegemaakt dat een
mevrouw echt angstig was om dood te gaan en telkens hardop wilde
bidden. De nachtwacht, toen, was Nederlands Hervormd en die kende
wel het onze vader maar niet het weesgegroet, of ik dat voor haar
wilde opschrijven. Dat ging ze toen voorlezen, maar die was zo
angstig. Alleen door gebed kwam ze dan wel vrij, maar panische
angst, waar je vroeger dan wel over hoorde, heb ik verder nog bij
niemand meegemaakt.
Do 146 'Nee, ik ook niet'.
De 148 'Ja vroeger hoorde je er veel over'.
De 149 'In stervensnood, daar werd heel veel voor gebeden, daar waren de
eerste negen vrijdagen voor, voor die zalige dood, en geen plotselinge en onvoorziene, ook wel, maar ook toch dat het allemaal rustig
moet verlopen.
Di 150 Ja, dat verandert natuurlijk wel. Veel mensen die ziek zijn, krijgen
medicijnen om rustig te blijven. Daar komt het natuurlijk ook wel
van.
Do 151 Wat ik ook nog meegemaakt heb, dat iemand heel erg goed geleefd
heeft. Iedereen zei: 'God, wat is dat een ...". Was bijna blind,
nooit geen klacht, altijd opgewekt. Ze was ernstig ziek, een kwaadaardig gezwel. Die laatste veertien dagen was er bij mij een soort
eerbied. Ik kon geen woord uitbrengen van: "Zullen we eens bidden of
praten over de hemel? Het was helemaal niet nodig. Ze was klaar.
Daar moet je buiten blijven. Dat was gewoon helemaal goed.
Da 152 Ik denk op zo'n moment is het ook alleen maar goed als je er buiten
blijft.
Do 153 De laatste dag had ze het erg benauwd. Dus gewoon bij haar gezeten
en haar hand vastgehouden. De allerlaatste minuten hebben we samen,
-er waren toen wat meer mensen-, wat gebeden', ... ja, zo'n eerbied
als ik daarvoor had. Daar word je stil van, dan kan je niks'.
Do 155 Dat hoeft dan ook niet. Ik had niet het gevoel dat ik tekort schoot.
Dan denk ik, ja dan heb je het over stervensbegeleiding, daar kan je
van alles onder verstaan.
De 156 'Ja'.
Do 157 'Er stil bij zijn of niet'.
Di 158 'Daar zijn geen richtlijnen voor'.
Do 159 'Nee hoor'.
Da 160 'En het b l i j f t toch een itysterie, iedere keer opnieuw".
Di 161 Iemand vroeg eens: "Ben ik nou al dood?" en dan gingen ze mooi l i g -
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gen. Je kunt ook wel eens lachen, hoor.
Do 163 Zij zei wel eens: "Goh, wat duurt het toch lang, hé".
De 164 En wij zijn daar ook niet voor opgeleid. Dit moet je eigenlijk ook
zo maar doen.
Da 165 'Ja nou".
De 166 'Want, daar is niemand voor opgeleid.
Do 167 'Ik denk, dat je hierin niet opgeleid kan worden'.
Di 168 Als jong verpleegster in het ziekenhuis irriteerde het mij wel eens
hoe er bediend werd. Vlug, vlug, vlug, en onder tussen rond kijken
en dan denk ik: "Hoe kan dat toch?" "Nee, dat vond ik het afdoen van
sterven". Ook van de begeleiding. Het ging er over heen, daar lag
die zieke en er stonden een paar mensen te huilen en dan werd gauw
.... Nee, dat heeft mij echt als jong verpleegster tegen gestaan.
De 171 Ja, dat heb ik ook nog later wel meegemaakt .... En inderdaad, dat
het dan, soms, nog ging om de formule, een bepaalde cultus afwerken,
zo hoort dat, wegwezen.
Di 172 En daarom proberen we er nu aandacht aan te besteden dat het toch
iemand is en deze persoon, die gaat sterven.
Da 173 Dat gebeurt tegenwoordig over heel de linie meer. Verschillende
keren heb ik ook opgemerkt, dat de priester die komt er zelf vaak
zo'n moeite mee heeft. Gistermiddag was dat nog zo. Op gegeven
moment was de pater meer overstuur dan de mensen, die er omheen
stonden. Ik heb een verzorgster een wenk gegeven: "Neem de pater
maar mee, want dat kan niet zo". Dat maakt het voor de omstanders
nog moeilijker op een gegeven moment.
Di 174 Ik vind, dat de jongeren het van de ouderen moeten leren en dat de
ouderen het moeten laten zien. Ik geloof dat dat de beste leermeester is, denk ik.
Da 175 En ik geloof toch, dat je ledere keer bij ieder overlijden weer opnieuw ook zelf betrokken bent. Als dat niet het geval is, dan kun je
ook niets en heb je er ook geen greep op.
Di 176 Het beste voor onze eigen verzorgsters is dat ze zien hoe wij met de
doden omgaan, of met de stervenden omgaan en ze daarom dat overnemen. Denk ik.
Di 177 Het scheelt wel in hoeverre de verzorgsters een goede relatie reeds
hadden met de betrokkene en of ze al lang op die afdeling werken en
elkaar goed gekend hebben. 'Dan kunnen toch ook heel jonge mensen
soms toch hele goede dingen doen'.
De 179 Ik denk wel eens, zouden ze me het kwalijk nemen dat ik ze nu niet
meer laat doen. Je moet het toch van geval tot geval bekijken.
Do 180 Het gebeurt nu al zo vaak door een verzorgster, die enorm goed contact met iemand heeft. Ik vind dan niet dat ik het dan moet doen. Ik
wil er wel bij zijn.
De 183 Ja, wij hebben veel niet katholieke medewerkers. Voor hen is het
toch wel vaak moeilijk. Wat wordt er verwacht? Wordt er daarna gebeden? Wat verwacht de familie? Als de familie het niet doet, hebben wij een tekst, die hebben we uitgezocht en die ligt gewoon
klaar. Want een persoonlijk gebed dat krijgt niet iedereen klaar, zo
aangepast voor die overledene.
Di 184 Als je het onze vader heel langzaam bidt,
De 185 Dan ben je ook klaar.
Di 186 Dan is het al een prachtig gebed.
De 187 Haar ook dat moet je op papier zetten voor niet katholieken want in
plaats van "Christus" wordt dan "De Here" gezegd. Daar moet je even
op bedacht zijn.
Do 190 Wij zien allemaal over het algemeen bejaarde mensen sterven. Ik heb
er één meegemaakt van 57 jaar. Ze was al lang ziek toen ik bij haar
kwam. Ze was heel opstandig geweest in de tijd, dat ze zelf vermoedde, dat ze niet beter kon worden. Maar daar kon je toen gewoon
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ook mee praten over het sterven. Ze praatte er heel rustig over.
Di 191 Ik denk ook wel dat je het gemakkelijker kan als het functioneel is.
Een paar weken geleden hoorde ik van mijn zusje, ze is 58 geworden,
dat die ook ineens een kwaadaardige tumor had. Ze is nu met een kuur
bezig, maar anders fs er rog maar een paar maanden te leven. En dan
is het toch moeilijker.
Da 192 Het komt dicht aan je lijf dan, hoor. Ik heb het gemerkt bij het
overlijden van mijn eigen vader. Dat is zo volkomen anders, dan
wanneer het iemand is, waar je al jaren voor gezorgd hebt.
Di 193 Ik moet zeggen dat ik na het overlijden van mijn vader die mensen
daarna beter kan begrijpen, wanneer ze soms huilden om iemand van 90
jaar. Vroeger dacht je: "Hoe kun je daar nu om huilen?" want, dat is
toch een mooie leeftijd, en "wees blij dat ze uit haar lijden ver
lost is". De afgelopen week overleed er een man van Θ9 jaar. Zijn
zoon zat er bij en huilde met het afscheid nemen. Ik zei: "Ja, ik
kan het toch begrijpen, want voor u is het geen oude man, voor u is
het uw vader, die u als kleine jongen een schop in zijn broek gege
ven heeft of een tik op de vingers. Dat is jouw vader".
Da 194 Ik denk dikwijls, hoe ouder de ouders worden hoe meer moeite of ze
er mee hebben. Wij hebben Iemand bij ons van 97. Dan kun je zeggen:
"Zo lang bij je gehad en zo fijn", maar het is voor die mensen niet
fijn. Wat je van eigen meegemaakt heb, dát weet je pas. 'Ik heb aardig wat mensen begeleid en het, nou ... aardig gedaan, hé. oh nee,
totdat mijn eigen vader overleden was. Toen dacht Ik: "Wat heb ik ze
Dl 195 in de kou laten staan". 'Ja, dat vind ik ook'.
Da 196 'Ik vraag me nu nog wel af, doe ik het nou zoveel beter? Ik weet het
niet. Dat hoop ik dan'.
Di 199 'Ik dacht een beetje menselijker'. Dingen waar je vroeger niet aan
dacht. Het is een moment net alsof de wereld even stil staat.
Di 202 'Alles is anders. Dan denk ik: "Hecht ik daar nou zoveel waarde
aan"? "Heb ik me daarvoor nou zo drukgemaakt? Het wordt ineens anders'.
Da 204 'Het is goed, denk ik, dat wij het op deze manier kunnen, want stel
je voor dat bij iedereen, die gaat overlijden, wij zo helemaal beDo 205 trokken zijn ...'. 'Dan kan je niet blijven leven'.
Da 206 'Je beleeft het intensief en op een andere manier, want anders zou
het niet kunnen, ja'.
Do 207 'Dan ging je er onderdoor'. Ik denk nog altijd terug aan een mevrouw
die ik heb zien sterven. Al jaren geleden. Ze had tegen de dokter
gezegd: "Dokter, als het zover is, zeg, dat ik ga sterven. Hou me
niet voor de gek". "Nee", zei de dokter, "dat zal ik je vertellen".
Ze had een pensioentje van haar man en als dat kwam eens in de
maand, ging er altijd een deel naar goede werken. Naar die pater en
naar die en die. Op een middag, als de dokter komt, zegt ze tegen
hem: "Nou moet je het me toch zeggen, kan ik de 17e februari nog
halen of niet?" Dat was de dag van haar pensioen. "Nee", zegt de
dokter, "ik heb je gezegd Anne, dat haal je niet meer". "Oh . De
dokter gaat de deur uit en ze zegt: "Geef me mijn tas eens eventjes". Ik haal die tas en ze zegt: "Hier heb je geld, breng dat even
naar Keesoom en bestel ...". Twee pakken koekjes en banket, dat deed
ze altijd voor haar dochters in het klooster, dat moest gebakken
worden. En die moest dit en dat schilderijtje moest naar die. Afijn
ze was altijd zo keurig, maar die kamer werd helemaal afgebroken
onder haar ...
De 208 toezicht. Dat heb ik ook meegemaakt.
Do 209 Want ze had stiefkinderen, dus ze dacht het moet verdeeld zijn,
voordat ik uitstap. Dat was op maandag. Tegen een oude heer, die bij
haar komt kijken, zegt ze: "Dag, Klaas, aan de kaap zien we elkaar
weer". Het was een dame die bijna niet ter communie durfde, maar op
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Dl 212
De 215

De 217
Do 218

Da 221
De 226

dat moment ... ik heb het nooit vergeten. Ze had alles even geregeld
en toen deed ze haar ogen dicht.
Ik heb ook wel eens een collega meegemaakt, die ineens op het punt
kwam om dood te gaan. Die kon er beter over praten dan ik, want ik
kon het gewoon niet begrijpen. Ineens weg.
Dat hoor je neer, dat iedereen bang is van 'nou weet ze het, hoe
leeft ze er mee'. En dat dan degene die het aangaat dat veel beter
verwerken kan. Ik heb ook lang gedacht, dat je het ongeneeslijk ziek
zijn voor ieraand moest verbergen, zo lang mogelijk. Later heb ik
ontdekt, dat je er ook recht op hebt om dingen duidelijk te weten,
omdat je bepaalde dingen ook anders doet, anders inricht, dingen nog
gaat regelen en zo. Dan gaat het ook hoe langer hoe meer een gemeenschappelijke gedachte worden; nou ja, dat dat ook beter is. Tien
jaar geleden dacht ik, vooral als het over kanker gaat, vertel het
maar niet, want dat moest zo lang mogelijk geheim blijven, want dan
zou je angstig leven. Hoe langer hoe meer mensen nu vinden dat je de
dingen onder ogen moet zien en dat het ook naar verhouding beter
verwerkt kan worden dan we altijd gedacht hebben,
De mensen er beter mee klaar komen, dan wij in onze angst denken.
Ik sprak vanavond nog met iemand die waarschijnlijk zelf ook kanker
heeft. Ik vertelde van de ander die zo rustig en overgegeven was.
Toen begon ze ineens te huilen. Ja, maar je kan ook angstig zijn en
overgegeven. Ze wilde eigenlijk zeggen: "Ik wil het ook wel goed
vinden, maar ik ben nog zo bang".
Ja, dat verloop krijg je toch helemaal, met ontkennen en ertegen
aan boksen en het daarna accepteren. Dat vind je bijna bij iedereen
terug.
Ja daar heb ik wel een paar voorbeelden van in huis op het moment.
En het valt me gewoon mee. Je hebt er zelf over nagedacht, hoe je
zo'n gesprek met iemand opbouwt, voor je naar binnen gaat aarzel je
wat en als je er uitgaat dan denk je: "Het is me meegevallen".

Koffiepauze
Di 229 'Nogmaals, richtlijnen zijn er niet voor'.
Da 230 Nee, hoor en ik vind, dat je het zelf ook de ene keer veel beter
aankunt, dan een andere keer.
Gezamenlijk 'Ja".
De 232 'Sommige mensen gaan veel voor je betekenen. Dan is het afscheid
toch ook moeilijk'. Ja, toen bij die, waarvoor ik zo'n eerbied had,
toen die bediend werd dan ben je gewoon rustig en dan tranen. Ik kon
me niet goed houden. En bij het sterven ben ik toch heel rustig bij
geweest.
Da 235 Wat dat betreft ben ik blij, want vroeger in de opleiding werd je
geleerd: "Geen emoties laten zien, flink zijn, want dat hoort voor
de familie. Die moeten je steun hebben. "Nou ik ben toch ontzettend
blij dat dat er af is. En dan hoef je nog niet iedere keer helemaal
in tranen te zijn, maar ... dat je in ieder geval je gewoon kunt
uiten, ook mag laten zien, dat je er moeite mee hebt.
Di 243 Ze zeggen vaak dat verpleegsters een beetje bedrijfsblind er van
worden, ik geloof dat het niet zo is.
Da 244 Als je voor deze dingen bedrijfsblind wordt, moet je je koffers
pakken.
Oo 245 Dan denk ik, dat je ook de levende mensen langs je heen laat gaan en
die contacten komen niet de laatste dag.
De 246 Dat heeft er mee te maken wat voor contacten je opgebouwd hebt: 'Hoe
lang je de mensen kent'.
Oo 247 'Natuurlijk'.
Da 248 'Dat kan soms kort en hevig zijn, hoor'.
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De en Oo Ja, j a , j a .
Do 252 Maar ik geloof toen "echt angstig sterven, dat maak je m e t mee'.
Da 253 Weinig, en dat valt mij (De) erg op, omdat je daar vroeger toch veel
over hoorde.
255
(gezamenlijk ) Ja.
Da 256 Nou, j a . Als het puntje b i j het paaltje komt, zoals u z e i , dan houden ze het toch nog graag even buiten de deur. En dat l i j k t me heel
gewoon. Wel groeien ze er rustig naar toe, rustiger dan vroeger.
Soms zegt er weleens een, als je z i t te praten met ze "Ik wou dat
onze lieveheer ne maar kwam halen". Dan loop ik wel eens naar de
deur en dan zeg ik "Ik zal magere Hein even binnen l a t e n " . "Ja,
maar dat bedoel ik m e t " . "Ik weet het n i e t , als ik u daar een plezier mee kan doen". "Nee, nee". "Oh", zeg 1k dan, "dan gaan we maar
weer verder". Kun je natuurlijk m e t b i j iedereen doen.
Di 257 Nee. De éen moet je het wat groffer zeggen "Nou de Grote Baas die
komt", of "Ik ga de pijp u i t " en de andere, j a , dat is heel teer en
heel voorzichtig.
De 258 Wij hebben een mevrouw, die is 89 jaar. Een juffrouw is het eigenl i j k wel. Ze is met haar broer samen b i j ons komen wonen. Die broer
i s vrijwel in het begin, 10 jaar geleden, gestorven. Z i j is nooit
erg ziek geweest. Maar een paar jaar geleden kreeg ze klachten. Ze
i s geholpen en versneld terug gekomen in het verzorgingshuis. Daar
1s a l t i j d meer opvang. Ze raakte toen wat gedesoriënteerd de eerste
twee weken, nou, die mevrouw, zei a l t i j d , na de dood van haar broer,
'Laat me a l s t u b l i e f t doodgaan', maar de dokters vonden die hoog
bejaarde dame een parade-paardje. Ze l e e f t nu nog. Ik probeer haar
gezelschap te bieden. Er komen twee dames van buiten, die de kunst
verstaan een goed gesprek te voeren. We halen haar zoveel mogelijk
naar beneden en nu z i t ze er zondags, in haar rolstoel weer b i j .
Ze woont in een kamer die er op 1s Ingericht dat iemand zelfstandig
woont, maar z i j zou eigenlijk in een groepsverbandje moeten z i t t e n ,
i n een k l e i n groepje, dan bleef ze ook nog gezellig aan de praat. Er
komt regelmatig een n i c h t j e , maar verder heeft ze geen f a m i l i e .
Eigenlijk zou je die met iemand anders m de kamer willen zetten
maar, . . .
Do 259 Dat kan je ook niet doen.
De 260 Dat kun je b i j niemand doen. Maar die denkt echt "Laat me nou maar
naar die hemel gaan. Ik ben daar ook klaar voor". De huidige wetenschap maakt de mensen soms veel te ver weer beter, want op hoge
l e e f t i j d gekomen moet je toch weer verder.
Do 261 ' J a ' .
0a 262 'Ja, dat vinden ze een hele opgave'.
De 263 Wat voor bezigheid is er rou nog voor die mensen. Alleen met iemand
praten. En dat vindt ze f i j n ook. Ik heb een paar mensen op die gang
gevraagd er eens v i j f minuten binnen te lopen om een praatje te maken. Dan Is er weer even iemand geweest. Ze staat nu ook wel eens 's
nachts op, omdat ze niet meer weet wat voor t i j d het i s . Ritme gestoord.
Di 264 Ja, bijna helemaal dement is helemaal zorgbehoeftig. Als ze alleen
nog maar gevoerd kunnen worden en zo. Dan zeg ik ook wel eens "Hé,
het is f i j n dat h i j gestorven i s ' .
Do 265 Ja, b i j ons z i t een zuster van 94 die, als je binnen komt, zegt
"Weggaan, Weggaan". Ze is heel angstig. Die is al jaren t w i n t i g zo.
Wat z i e l i g , hé, dat die mensen dan maar b l i j v e n leven.
Di 269 Wij hebben ook iemand gehad van 92, een patient met zware suikerziekte, bijna b l i n d . Dat was op het laatst ook een getob. Die k i n deren waren allemaal gepensioneerd, die losten elkaar gewoon af
vanaf 's middags een uur of drie t o t acht uur 's avonds. Het waren 8
kinderen, ze woonden allemaal in de buurt. Toen z i j s t i e r f waren ze
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Di 272

Da 278
Di 279
Do 280
De 281
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Da 284
De 285
Di 288
Da 289
Di 291

Da 292
Di 293

Da 296
Di 297

Do 298
Di 299
Da 300

nog in paniek en nu z i j n ze hun loop k w i j t . Het waren gepensioneerde
mensen . . . . Ze maakten ook wel een praatje met de andere mensen in
het huis.
Hebben j u l l i e veel mensen of f a m i l i e , die dan zeggen. "Waarom geven
j u l l i e nou geen spuitje теег" 7
Nee, families . . . . Mensen zeggen wel eens "Geef maar een s p u i t j e " .
"Zou u mij een spuitje geven, als ik daar om vroeg1"' Ik zeg. "Nou,
ik geef geen s p u i t j e , al vraag je er om, want dat wil ik m e t op
m j n geweten hebben. Moet u maar aan uw huisarts vragen. "Op zich
spuit ik e i g e n l i j k ook nooit. Ik doe dat ook bewust m e t .
'Uitvoerende werk doen we m e t ' .
'Maar ook het f e i t , niet omdat ze zullen zeggen "Kijk wat voor een
spuitje hebben ze nou in de hand". Want er z i j n er die je gewoon een
beetje uitdagen.
Een dochter van een mevrouw heeft het ons vorig jaar kwalijk geno
men, dat w i j dat m e t deden.
Dat heb ik ook meegemaakt b i j iemand.
Dat is afschuwelijk. Ik z e i : "Nou, ik weet het goed gemaakt. Ik ga
het spuitje wel v u l l e n , dan geef het maar". "Ja, nee, dat moet u
doen". Die moeder, aan één kant verlamd, genoot nog zo van het leven
met al haar mankementen. Een paar van die stralende glimoogjes. "Nou
j a of ze die nou wel of niet had, ik zou toch met spuiten, hoor".
Gezamenlijk neen.
Ik vind dat vaak moeilijk. " J u l l i e z i j n hier a c h t e r l i j k . In het
westen hadden ze het al lang gedaan". De mensen zelf vragen er met
om, maar de fami l i e .
Ja, omdat ze het met langer op kunnen brengen. Dat met aan kunnen.
Dat is het hoofdmotief. Het is een ongelovige familie moeilijk u i t
te leggen. Ze nemen je het ook wel kwalijk.
Ik heb dat nog zo direct m e t meegemaakt.
Ik twee keer heel d u i d e l i j k .
Een man, ook een ongelovige, heeft met wel eens gezegd. "Nou, geef
maar een s p u i t j e " . Ik zeg "Nou echt laten we de gewone dood maar
laten komen, zoals h i j komt. En . . . 'we zullen echt wel zorgen dat u
toch gemakkelijk zal kunnen sterven. Dat u toch wel iets k r i j g t
tegen de p i j n , enz. Daar hoeft u met bang voor te z i j n " . Die is
toen heel rustig gestorven. Maar een klaar antwoord hebben we m e t .
En het gebeurde ook wel, b i j een suiker patient, die insuline kreeg,
dat de familie zei· "Wat spuiten j u l l i e e i g e n l i j k " 7
Ik vind wel, dat wanneer die mensen helemaal afgetakeld z i j n en
helemaal opgegeven, dat de familie het ontzettend waardeert, dat je
ze houdt. Dat ze zeggen. "Nou, dat vinden wij het a l l e r f i j n s t e , dat
ze hier heeft mogen sterven. Dat u ze m e t meer naar het ziekenhuis
hebt gedaan".
Dat is ook heel moeilijk Wat is nou je kriterium waarop je iemand
maar wel houdt en waarop je zegt· "Ja, maar nu staan wij met ons rug
tegen de muur".
B i j ons kwam de huisdokter nog wel eens vragen" Kunnen j u l l i e het
nog aan" 7 Dan zei i k . "Ja dokter, wat denkt u, zullen ze hem in het
ziekenhuis wel beter maken"7 "Wat zullen ze doen7" Hem binnenste
buiten keren en er slangen instoppen . . . " .
'Afgrijselijk'.
En a l l e r l e i onderzoek. Moet dan dan nog7 "Ik zeg. "Dokter, wij z u l len het proberen. Als u denkt dat dat beter is dan doen we ze weg.
Als u denkt, dat is niet beter, dan mogen ze hier b l i j v e n " .
Als c r i t e r i u m , of tenminste ons criterium i s . als de mensen echt u i t
gaan drogen en w i j dat niet meer op peil kunnen houden dan zeg i k .
"Dit kan niet langer". Een keer hebben we iemand helemaal laten verdorsten, die we echt beloofd hadden "U mag hier b l i j v e n " , maar dat
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hebben we geweten, hoor.
Da 302 De volgende morgen zijn we allemaal met een droge mond wakker geworden. Ik dacht dat ik stikte. Gewoon dat je eigenlijk dat ontzettende droge van die man helemaal opnieuw zelf beleefd hebt. Toen
hebben we ook gezegd: "Dit doen we niet meer". Maar, ik vind het
ontstellend moeilijk, hoor uit te maken van
Di 303 'Wanneer'.
Da 304 Want dan zeg je: "Och, ze willen toch zo graag op hun eigen bed in
hun eigen kamer doodgaan".
Do 305 'Op hun eigen tijd'.
Di 307 De dokter zegt altijd: "Kunnen jullie het aan? Die tot aan ... verzorgen want ik zie er geen licht in. In het ziekenhuis kunnen ze
niks meer doen".
Da 308 Dan kun je inderdaad best een heel eind gaan, maar op een gegeven
moment lukt dat ook niet meer, hé.
Di 309 Mensen waar ze wat aan kunnen doen, een gebroken heup of een infarct, die kun je gewoon niet houden. Soms knappen ze toch ook wel
weer eens op. Maar soms kun je ze ook gewoon niet verzorgen. Dan
zeggen ze: "Laat hem hier dan maar blijven", maar dat wij gewoon
zeggen: 'Ja, dit kan niet". De familie zegt meestal: "Laat maar
hier. U doet ze toch niet meer naar het ziekenhuis".
De 310 Het is ook moeilijk te bepalen wat voor criterium er bestaat om
iemand nog in het verzorgingshuis te houden in plaats van naar een
verpleeghuis te sturen, bij demente bejaarden.
Do 311 'Ja, dat is ook moeilijk'.
De 312 Soms ben je er van overtuigd dat het voor de betrokkene beter is,
naar een verpleeghuis te gaan. Daar zal het de eerste tijd wel moeilijk zijn en de betrokkene zal er eerst wel achteruit gaan, maar na
een poos is het veel beter ... om in de groep opgevangen te worden.
Maar dat vind ik vaak ook moeilijk, de invloed van de familie is ook
groot om te proberen ze in huis te houden. Ze vergelijken onderling:
"Ja, maar, die mevrouw mag wel blijven, en waarom moet moeder weg?"
Dat is dan vaak een heel ander geval, maar dat kun je de familie
niet uitleggen, omdat je de privacy van die andere mevrouw ook moet
beschermen. Die gevallen vind ik wel eens moelijk. 'Dat is eigenlijk
ook een stukje sterven, niet?"
We hebben hier een mevrouw, die is al 9 jaar bij ons en die is echt
helemaal dement van het begin af aan. In het begin hebben we gedacht, maar nu kan het niet meer. Onder druk van de familie hebben
we haar toch nog een poosje gehouden en ook nog een keer opgegeven,
maar er was zo'n lange wachtlijst. Intussen ging ze wat achter uit,
ging minder goed lopen, werd zwakker en vaak zat ze wat te dommelen,
gezellig bij de andere mensen, waardoor je haar veel makkelijker kon
De 320 handhaven. Ze is er nu nog. 's Morgens is dat geen probleem, want 10
uur is het al gauw en dan is ze bij de koffie in de huiskamer. Ze
blijft daar een half uurtje langer zitten rond half twaalf is ze op
haar kamer. Om twaalf uur eten ze nu met een groepje van vier
soortgelijke dames, daar is dan iemand bij en dan gaan ze lekker
naar bed. Ze slaapt tot ongeveer kwart voor drie, maar dan van drie
tot vijf uur, half zes, dat is moeilijk. Half zes eet ze weer in een
groepje en daar blijft iemand tot zeven uur bij zitten. Zulke mensen
mag je niet vroeg in bed stoppen want dan zeggen de familieleden:
"Ligt moeder al in bed?" Deze mevrouw heeft 8 kinderen. Eén komt iedere dag en de hele rest zie ik nooit meer. En ze nemen het ons toch
nog kwalijk dat die kamer er zo ongezellig uitziet. 'Want iemand die
dement is, die hele kamer leeft niet, hé'.
Da 323 Alles onderste boven.
De 324 Alles is door elkaar en het bed pakt ze af. "De kraan hebben we weggehaald, want we hebben al een paar keer een overstroming gehad. De
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ene zoon komt altijd en brengt ook iedere keer bloemen mee en altijd
is het weer rommel. Hij zei eens: "Ik schaam me alleen voor u, dat
mijn familie nooit, de anderen, nooit komen' en 'we hebben we vaak
genoeg woorden over gehad". Opvang tussen drie en vijf hebben we
nodig en ik vind niet dat wij haar nu nog naar een verpleeghuis ...
want ze heeft al ledere keer op sterven gelegen. Ze heeft een zwak
330 hart, maar mensen knappen iedere keer weer op. Het is een aardige
vrouw, het troetelkind van iedereen. Ze kan zo gezellig lachen en ze
is ook vriendelijk voor iedereen. Ik loop wat moeilijk en dat heeft
ze in de gaten. Als ik dan binnenkom dan zet ze een stoel klaar en
zegt: "Kom er bij zitten".
333 De moeilijkste tijd is als ze naar bulten gaan, het dorp in lopen en
bij andere mensen naar het toilet gaan.
334 'Gingen ze daar maar naar het toilet, dan had ik er geen moeite
mee".
335 Ja, ook dat doet ze al jaren niet meer.
341 Dat vind ik ontstellend knap, hoe de bewoners, die er rondom wonen,
dat weer opvangen: zo iemand meenemen, naar de kamer terugbrengen,
ook zorgen dat er nergens een deur van balkon los staat, dat ze niet
bij de trap in de buurt komen.
347 Er zijn er ook die ze afstoten. Ze blijven er bij, maar waarschuwen
de verzorgtoestand. Zo moeten de mensen toch wel veel van elkaar
opvangen, al zijn ze bejaard.
351 Het is ook een groep bij elkaar, al woon je dan zelftstandig. Je
hoort toch tot de groep, die in dat huis woont.
352 En het sterven van die anderen, hoe beleven die mensen bij jullie
dat?
353 Ze luisteren zeer goed hoeveel missen er voor na de dood zijn. En
daar wordt hun welbevinden of hun bekendheid vóór hun overlijden op
afgelezen. Maar dat is geen antwoord op je vraag. Zo beleven ze dat
360 dus. De avond voor de begrafenis is er bij ons in huis een afscheidsmis. Dan wordt er gekeken: "hoeveel familie komt er nou, hoe
loopt dit nou? Ik denk dat ze iedere keer opnieuw, toch, ja, hun
eigen overlijden en begraven daarin ... (De 361) 'vooruit bekijken'.
362 'Maar ik bedoel: drukt het de mensen'.
363 'Nou, ik vind wel'.
364 'Bij ons wel, vind ik tenminste zo. Van de ene kant brengt het een
sterke band, zodat je zegt, ze beleven het samen, dat afscheid. Maar
ook van: "Ja, misschien ben ik dan de volgende keer".
365 Als er onverwachts iemand sterft. Want dan is het: God, die was
gisteren nog aan de koffie en nou is die dood".
367 Als iemand al een poos ziek is, dan zeggen ze: "Ja, ik zag het toch
wel aankomen". Maar als de klokken luiden dan zeggen ze: "Zal het de
volgende keer voor mij zijn"?
370 Ja, dat zie je bij ons ook.
372 De klokken van wat? Hebben j u l l i e een eigen kerkje?
373 Nee, in het dorp in de parochiekerk. Ja, want het hele dorp weet als
er Iemand overleden is. Want dan luiden de klokken om tien uur.
383 Maar Ik denk, in een klooster ben je meer gemeenschap, als het goed
is.
384 'Ja'.
385 Als het een goede gemeenschap is. Daar zal toch ook wel een stukje
familieband verbroken worden dan.
337 Ook.
387 Ik vind toch, dat het in onze verzorgingshuizen onnatuurlijk is.
Dat daar op hoge l e e f t i j d gekomen, zoveel mensen zich verzameld hebben. Als je zes bent, ga je naar de lagere school, later een middelbare school of een opleiding of een baan, een beroep, getrouwd,
kinderen. Nou, dan ben je gemiddeld zo'n twee en tachtig jaar, dan
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zit je op leeftijd gesorteerd hier ....
De 389 Daarom zal het ook wel heel anders uitpakken, hoe je eikaars dood
Di 390 Jawel, maar ze krijgen natuurlijk ook wel vriendschap. Een kaartclubje. Of ze drinken samen een borreltje of een gesprek aan tafel.
De 395 Maar het 1s toch wel een vreemd uitgangspunt eigenlijk, dat je met
zoveel bejaarde mensen op elkaar zit. Het is vroeger nooit zo geweest. Er waren bepaalde pensions enzo. Daar ging je heen als je 65
was.
Do 390 Ze kwamen er vroeger en ze stierven er minder. Nu is het veel meer,
nou die mensen met een indicatie binnen moeten komen.
Di 399 Maar ja, er zijn in zo'n dorp heel veel mensen, die komen ook bijna
allemaal uit het dorp. Die kennen elkaar toch weer van de school van
vroeger. Dus die hebben toch wel een band met elkaar. Wanneer iemand
sterft, vooral als het plotseling gebeurt, dan moeten wij de dokter
wel vaker roepen, want dan voelt men zijn hart. Ze voelen hun kwaal
dan erger, vooral hartpatiënten.
De 405 Als er zo iets is, hoor ik het ook van de dokter. "Is er soms iemand
overleden, of zo'"
Da 408 Waar ze zich wel erg over op kunnen winden is, dat er kerkhoven gesloten zijn en dat ze nou naar een nieuwe begraafplaats moeten. Ze
maken daar ook grapjes over "Zorg nou dat ik mijn gezicht die kant
op heb dan kan ik naar de brug kijken".
Da 420 In verband met het reageren op het overlijden van anderen is het opmerkelijk dat deze oudere mensen dikwijls zo enorm veel moeite krijgen, opnieuw, met het jonge overlijden van hun eigen kinderen vroeger. Dat ze dat dan weer helemaal opnieuw beleven. Ze zitten dan in
tranen en uiteindelijk komt het hoge woord eruit en dan komt er een
fotootje te voorschijn, ... van een kind dat inmiddels een jaar of
zestig zou zijn ....
Di 425 Hoe dieper je erop in gaat, ... er komen steeds zorgen bij ... ik
kom altijd tijd te kort. Met zoveel mensen zou je er dag en nacht
Da 431 mee bezig kunnen zijn, en vaak gebeurt dat ook.
De 432 Bij ons worden mensen begraven maar ook gecremeerd.
Da 433 Nee, bij ons nog m e t .
De 436 Daar stond ik van te kijken dat bejaarde mensen dat heel gewoon vinden. Veel mensen worden gecremeerd bij ons.
Di 440 Bij ons nog maar een paar.
Da 441 De bewoners zelf bij ons niet. Maar laatst wel een zoon van een van
de bewoners. Nou, die was helemaal ontstemd, Dat was toch iets, dat
kon je m e t maken.
De 444 Wordt ook gevraagd of de pater, de rector mee wil naar het crematorium' In huis is natuurlijk ook gewoon de dienst, wij hebben ook 'savonds daarvoor een dienst, maar die is dan vooral voor de bewoners.
Daar is dan wel de naaste familie bij. De andere morgen is er een
gezongen uitvaart en dat is bedoeld voor de familie.
De 446 Dat is in het tehuis en ons eigen koor zingt dan. We hebben een goed
koor en ik vind het ook een stukje heel gezonde bezigheid.
Na de begrafenis of de crematie komt men terug, dan 1s er in huis
ook de koffietafel. Dat vinden de mensen fijn, dat in het huis waar
vader of moeder zo lang gewoond heeft en waar ze ook zo vaak kwamen,
dat dat daar kan. 'Daar komt van ons ook niemand bij. En dan zitten
zij in onze huiskamer familie te zijn'. Soms is het half vier voordat ze weggaan. Want ze komen uit het hele land soms. Daarna gaan de
kinderen nog wel naar de kamer om daar een paar dingen te regelen en
in kastjes te kijken.
Di 452 Bij ons is alleen de avondmis. De uitvaart van de protestanten is
wel van ons uit de kapel.
Da 455 Bij ons op afspraak. Alles moet via het eigen parochiehuis verlopen.
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Da 465
De 466
Da 467
De 472
Di 486

Da 487
Di 488
Da 489

Di 490
De 491

De 502
Di 505

Het bejaardenhuis moet de mensen u i t het dorp het eten niet u i t de
mond stoten, wordt er dan gezegd.
Het grappige in ons huis is dat de avondmis ook is voor de n i e t katholieke mensen. Dat vragen ze ook. Wij hebben er maar heel weinig
hoor, niet-katholieken.
Een eucharistieviering dan?
Ja, een eucharistieviering voor de mensen. Het is b i j ons zuiver een
afscheid van de bewoner. We nodigen er de familie b i j u i t .
Ik vind het best een mooi idee: een eucharistieviering als afscheid.
In het begin ging b i j ons de d i r e c t i e en één van de staf naar de
begrafenis. Nu komt er veel meer vraag vanaf de afdelingen: of ze
mee mochten naar de begrafenis. Gewoon personeel. 'Afgelopen zaterdag hadden we ook een begrafenis en er waren verschillende, een stuk
of v i j f . . . ' .
'Die in hun v r i j e t i j d . . . " .
'Op hun v r i j e dag naar de begrafenis kwamen. En dat kan ik echt
waarderen'.
Ja, j a , maar ze hebben dikwijls zo lang met die mensen opgetrokken
en ze hebben er zoveel voor betekent, dat vinden ze een afronding.
Want neem nu het afleggen. Er z i j n huizen, die niet meer zelf afleggen. B i j ons hebben we dat ter discussie gesteld. Ik vind, dat
d i t toch wel een laatste iets i s , wat je voor deze mensen kunt doen.
Ze zeiden: "Nee hoor, dat geven we echt niet u i t handen". Ik denk,
dat het ook best vele goede gebruiken z i j n .
'Ja, w i j doen het ook a l t i j d z e l f " .
Als de dienst 's avonds i s , gaan ze er in hun v r i j e t i j d wel naar
toe. Dat komt regelmatig voor. Zelf ben ik wel aanwezig. B i j de
eucharistieviering voor de uitvaart en b i j het afscheid in de h a l .
Dan wordt door het koor 'In paradiso' gezongen. Dat is een echte
u i t t o c h t . Er was vroeger een daarvoor ook gebouwde zij-uitgang in
gebruik maar tegenwoordig komt men binnen en vertrekt men voorgoed
door de voordeur.
Ja en zo gaat het door en dan komt er weer een nieuwe bewoner in die
kamer. En de een woont er langer dan de andere.
Als er iemand stervende i s , dan ben ik al aan het denken. 'En nou
komt d i e ' . Want je hebt een l i j s t j e en ze z i t t e n erop te wachten.
Het gesprek t e l t 591 beurten. De laatste minuten wordt gesproken
over de figuur van de rector in het huis, zo men er al een inwonende
heeft.
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Uittreksel gesprek E
Het gesprek wordt gevoerd door vier dames, die lang werkzaam z i j n in een
verpleeghuis: Ec werkt er zes jaar. Ed negen j a a r , Ef 12 jaar en Eb acht
jaar. Sinds enige maanden werkt Eb aan de balie van de receptie van het
verpleeghuis.
Ec

Ed
Ec
Ed
Ec
Eb
Ec
Eb
Ec

Ed
Ec
Ef
Ec

Ef
Ec
Eb
Ed
Ec
Ed
Ec

Ed
Ec
Ef
Ec

26 Nou, wie begint er met een voorbeeld.
33 B i j ons l i g t er eentje, die is nog v r i j nieuw. Misschien kan ik daar
iets over v e r t e l l e n : mijnheer Traver. Die heeft een stoma. Die man
weet z e l f , dat h i j doodgaat. Ikzelf vind het a l t i j d heel moeilijk om
daarover met iemand te praten. Ik weet niet hoe j u l l i e dat ervaren?
38 Nou, dat is wel m o e i l i j k , j a .
39 Vooral, weet j e wel, j e w i l t wel beginnen, maar h i j zegt niks terug.
40 En dan ben je bang dat je te ver gaat.
41 En toch voelt h i j zich opgelaten. Hij is angstig, en h u i l t veel.
Maar j e kunt e i g e n l i j k niet t o t een goed gesprek komen.
42 Hij weet wat h i j heeft?
43 Ja, en h i j is gewoon bang om daar over te praten.
44 Heeft h i j dat wel eens ooit gezegd: 'Ik heb dat, ik heb longea...'?
45 Nee, daar heeft h i j niet over gepraat. Wel als je 's morgens b i j
z i j n bed komt dan zegt h i j : "Zuster, ik heb toch zo slecht geslapen". "Ja?, waarom dan"? "De hele nacht heb ik liggen prakkezeren".
Dan vraag j e : "Waarover dan"? "Ja. mijn vrouw b l i j f t alleen en maakt
zich zorgen over m i j " . Dan dwaalt h i j weer af. Ik zeg: 'Ja, maar
maakt u zich niet zorgen over uzelf"? 'Ook wel een b e e t j e ' , maar
j e komt gewoon niet verder.
46 Maar h i j is er wel mee bezig? Ja, dat wel.
Dat b l i j k t n a t u u r l i j k wel u i t hetgeen h i j allemaal zegt.
49 Ik vind dat m o e i l i j k : je zou hem w i l l e n helpen e i g e n l i j k , maar j e
kunt hem e i g e n l i j k n i e t helpen.
51 Maar als j e maar l u i s t e r t , dat Is ook al erg belangrijk. Dan kan
h i j uiten waar h i j op dat moment e i g e n l i j k mee z i t en misschien is
h i j er nog n i e t helemaal aan toe
55 Dat klopt ook wel. Hij h u i l t dan. Hij i s helemaal geëmotioneerd en
dan Is het afgelopen. Als h i j uitgehuild i s , kun j e weer opnieuw
beginnen en als je dat doet zal h i j weer gaan huilen. Dus b l i j f ik
maar wat b i j hem z i t t e n , of je pakt een boek of wat dan ook. Hij
geeft me het gevoel, dat h i j wel wat wil zeggen, maar h i j kan het
niet.
56 Weet je of h i j er met z i j n familie over praat?
57 Ook niet.
58 Met zijn vrouw ook niet?
59 Nee, ook niet.
61 Nou, hij praat wel met zijn vrouw, maar het wordt gewoon ...
66 niet aangeroerd.
67 Er wordt door de familie helemaal niet over gepraat.
Er wordt gezegd: 'Nou, wij komen regelmatig bij Pap en ...'. Maar
verder wordt er niet over gepraat. Maar die man, die wil dat misschien best wel graag om daarover te praten.
68 Ja, want anders zou hij niet zo reageren tegenover jou: "Ik heb zorg
en ik heb deze zorg".
69 Want als zijn familie komt, probeert hij opgewekt te zijn. Weet je
wel een beetje geforceerd.
70 Dus wil hij het verbergen dan? Onderkent hij het nog niet (Eb).
73 In die fase is hij echt bezig. Misschien dat hij straks verder is,
dat hij als hij slechter wordt er beter over kan praten. Dat weet ik
niet. Maar voor zijn gevoel, dat hij gauw geëmotioneerd raakt, dat
hij gauw gaat huilen, denk ik, dat hij er nooit eigenlijk aan toe
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Ed
Ef
Ec

Ed
Ec
Ed

komt om daarover te praten. Hij kan het niet.
74 Dat hoor je veel dat mensen er niet toe komen om erover te praten.
En op het laatst zijn ze zo slecht, dat ze er niet eens meer over
kunnen praten.
78 En tegen de dokter of zo ook niet?
79 Bij ons komt pater Temford regelmatig en dan praat hij ook oppervlakkig. Praat hij alleen maar over zijn vrouw en zijn kinderen. Als
pater Temford wat dieper wil gaan, begint hij te hullen. Dat is gewoon zijn pijnlijke punt. Pater Temford zegt dan: "Dan kom ik vanmiddag wel even terug". En dan komt hij terug en dan zie je weer
hetzelfde beeld.
80 En niemand durft de stap te wagen om verder te gaan? Of tenminste op
dit moment misschien?
81 Nou, dan ga je hem forceren, omdat hij het toch eigenlijk al zo
moeilijk heeft hé, met alles.
82 Ja.
langere stilte

Ec
Ef
Ed
Ec

83
84
85
86

Eb 87
Ed 88

Eb 89

Ed

96

Ec 101
Ed 102
Ec 103
Ec 105

Ec 107
Ed 108
Eb 111
Ed 112
Ef 114
Ef 116

Dat waren dus mijn ervaringen met die ....
Maar dat beeld kom je veel meer tegen eigenlijk.
Ja geregeld.
Ik vind eigenlijk dat het elke keer verschillend is. Want er zijn
ook mensen, die praten er wel over, heel erg over.
Als ik er dan kom: "Zuster, ik ben aan het doodgaan". Die mensen
vind ik nog veel, veel enger.
Dat vind ik ook veel moeilijker.
Ik ook. We hadden een kennisje, die lag hier ook en we wisten allemaal dat ze dood zou gaan. Ze wist het zelf ook. Maar niemand praatte er met haar over. Dat was zo raar. Tot ze op een gegeven moment
zei: "Je zult het wel wel weten, hé, dat ik doodga?' 'En je zou aan
de ene kant denken, dat je er dan heel vrij met elkaar over kunt
praten, maar dat ging ook niet'.
Ja, maar dan doen ze het toch altijd nog in de vragende vorm, hè.
Mensen die vragen, die hebben altijd hun bevestiging in een vragende vorm, zodat ze eigenlijk van jou verwachten, dat jij het dan even
bevestigt. Dat is vaak zo en ik vind het moeilijk.
Maar zij zei op de man af. "Ik ga dood". Je weet het zeker wel, hé?
Maar dat was ook heel moeilijk, omdat in één keer te verwerken, dat
zij dat tegen jou zei, want dat had je nooit verwacht. En het was
ook heel moeilijk om daarna op terug te komen. Daar is ook geen communicatie meer uit voort gekomen.
Het enige wat je dan kunt doen, iemand een hand geven en iedere keer
over de kop heenstrijken.
Ja, ja, ja, extra aandacht.
Ja, extra aandacht, maar daar houdt het eigenlijk ook mee op.
Maar Ik bedoelde eigenlijk (Ec86) dat iemand de hele tijd zegt: "Ik
heb kanker en ik weet dat ik doodga" en "Ik vind het helemaal niet
erg" en "Ik heb me er bij neergelegd". Nou, die mensen vind ik zo
akelig.
Als ze praten, als je binnenkomt, beginnen ze daarover.
Dat is ook vervelend, want je staat er machteloos tegenover. Wat je
ook doet en probeert goed te doen, het helpt toch niet meer. Je kunt
hun leven nog wel prettiger maken, misschien.
Zo prettig mogelijk.
Door je gedrag, maar het feit ligt er toch, dat ze doodgaan en daar
sta je machteloos tegenover.
Maar ja, je kunt dan toch nog wel veel doen.
Ze zo goed mogelijk verzorgen en
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Ed 117 Natuurlijk, en dat doe je dan ook wel, maar ze gaan toch dood.
E 118 Maar als de mensen opstandig worden?
Ed 119 Toch is het iets ... het gaat een keer gebeuren, daar sta je machte
loos tegenover, ook al ben je nog zo aardig.
Ec
Ja, want ze weten het. Je kunt inderdaad lief voor haar zijn, je
kunt een ander goed verzorgen, maar daar schieten ze niks mee op in
feite. Ze gaan dood.
Ef, Ed 121/122 Ja.
Ec 123 Ze worden aggressief. Ze zeggen: "Ik ga toch dood". Laat me maar".
Nou dan denk je: "Die vrouw heeft gelijk".
Ef 124 Het ligt er ook wel aan welke leeftijd ze hebben. Een ouder iemand
zal er misschien moeilijker in berusten of zo.
Ed 129 Maar iemand die 45 jaar is en die weet, dat hij CA heeft en die weet
dat hij dood moet gaan, zal veel meer problemen hebben, als iemand
die 80 is en die als halfzijdig verlamd is, en die dan doodgaat.
Ec 130 Maar ik denk, dat de pijn hetzelfde blijft. Iemand gaat weg.
ED 131 Ja.
Ec 132 Met pijn. Gevoelsmatig dan.
Ed 133 Maar ik heb ook wel eens mensen gekend die wilden dood.
Eb 134 Dat vind ik ook zo moeilijk. Die zeggen van: "Geef me toch, geef me
maar iets". "Want voor mij hoeft het niet meer. Het heeft lang ge
noeg geduurd". In de nachtdienst heb ik het wel eens gehad dat ze
zei: "Nou ben je toch alleen. Nou kun je het wel doen. Nou komt er
niemand achter".
Maar dat is moeilijk, als je daar aan zo'π bed staat. Dan weet je
het helemaal niet. Dan zeg ik: "Nou, dat mag ik niet". "Maar, je
bent toch maar alleen".
Efl37a Maar voor de familie is het soms ook best wel moeilijk, als ze zo
lang nog leven eigenlijk, dat ze ....
Ecl37b Dat zo iemand zo lang met pijn moet liggen.
Ef 138 Ja, pijn moet lijden. Dat proberen ze natuurlijk zo veel mogelijk op
te heffen.
Eb 139 Er zijn ook families genoeg, die dan zeggen: "... Nou u moet er maar
niks meer aan doen, hoor". "Laat het nou maar zitten". "U moet hem
maar niet meer op kalefateren". "Geef hem maar geen extra dingen
meer". Er zijn ook mensen, die dat zeggen hoor.
Ed 140 Ja.
Ef 141 Dat komen ze ook wel eens vragen aan mij.
Ed 142 'Maar ziet u, u hoeft ze niks meer te geven". Dit vind ik ook best
wel moeilijk. Wat dat betreft, ben ik altijd blij geweest, dat ik
daarin geen beslissingen hoef te nemen.
Ed 143 Ja, maar toch ....
Eb 144 Misschien wel, maar ja, misschien wel laf of zo, dat weet ik niet.
Maar ik vind dat altijd heel erg moeilijk, als zo'n familie tegen je
zei.
Ed 145 Ja.
Eb 146 Dan zei ik wel gauw: "Nou, dat moet u maar met de dokter overleggen.
Gezamenlijk: Ja.
Ed 148 Ja, dat zou ik ook doen. Laatst voor een maand was b i j ons een mijn
heer heel erg slecht. We dachten allemaal dat h i j die dag zou ster
ven, en dat gebeurde ook. Op een gegeven moment had h i j nog ontlas
t i n g gehad en urine laten lopen en dat moest verschoond worden. Wij
dachten, als we hem verschonen, is h i j dood. Zo slecht was h i j . Maar
j a , uur na uur en h i j bleef maar leven. Toen dacht i k , alleen in de
avonddienst als de oudste-, 'wat moet ik doen?' Ik denk, als ik hem
draai, is h i j misschien dood. Maar voor j e z e l f wil je ook niet heb
ben, dat iemand gaat sterven . . . .
Eb 149 i n het vuil s t e r f t .
Ed 150 Ik heb wel een kwartier lopen denken: "Wat zal ik nou toch doen"?
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Heb ik hem heel voorzichtig, heel voorzichtig gedraaid. In mijn achterhoofd dacht ik: 'als het mijn vader was, dan draaide ik hem om,
hoor'. Dan mocht hij van mij doodgaan, want zo hoeft het ook niet.
Maar toch zijn dat moeilijke dingen.
Ed 152 Ik wist niet wat ik moest doen. Ik heb hem toch verschoond en hij Is
niet van het verschonen overleden, maar toch wel kort daarna.
Ed 154 Maar dan weet je niet wat je m e t doen. Dat vind ik een probleem.
Eb+Ec Ja.
Ed 156 Ja, Ik dacht wel, als het mijn vader of moeder was . . . maar ik
draaide hem. Want . . . die man was toch heel slecht.
Eb 157 Dat half uurtje rekken,
Dat is dan m o e i l i j k , hoor. Want het is
meestal maar een half uurtje of zo.
Ed 160 En we moesten het avondrapport schrijven: wat zou ik nou opschrijven? Niet draaien of wel draaien of
Ik wist het n i e t . Ik heb
het zo tegen de nachtdienst verteld. Dan moet die maar k i j k e n , wat
die er mee doet.
E 161 Gezamenlijk ' J a ' .
Ef 162 Het is ook m o e i l i j k , om daar al over te beslissen.
Ed 165 Ik was b l i j , dat ik dacht: nou, de nachtdienst moet het maar zien.
Ik had er wel een mening over, maar ik dorst er niet over te beslissen.
Eb 166 Nee, ik vind, er z i j n dingen, die heel moeilijk over te beslissen
z i j n . Het l i j k t me voor een arts ook best wel m o e i l i j k , hoor.
Eb 168 Ik verplaats me wel eens in de gevoelens van zo'n a r t s : wat zou ik
nou doen, als Ik dokter was?
Ed 169 Ja. Maar 1k denk, dat als Ik op dat moment dokter was geweest, dan
had 1k gezegd: "Draai die patiënt maar".
Ec 170 Wat zou je doen, Toos? Wat zou je dan doen?
Eb 171 Nou, ik heb heel vaak best wel een andere mening gehad als de a r t s .
Dat ik dacht, als ik arts was, dan kregen ze dat wel van m i j .
Ec 174-Ed 175 Ja, j a .
Ec 176 En kon j e daar dan n i e t over praten?
Eb 177 Ik heb daar wel eens heel moeilijk over gepraat met een bepaalde
arts. Dat ging over Iemand die wist of ze ging vannacht dood of ze
ging morgen vroeg of morgen middag, of weet ik wanneer, maar ze zou
snel doodgaan en je kon haar niet meer alleen laten. Het was de
vrouw, die de eerste nacht al om een spuitje had gevraagd: "Zuster,
doet u het stieku.n". Morgens ben ik bewust b l i j v e n wachten op de
dokter эіп iets te vragen voor haar, dat ze zich lekker zou voelen en
de p i j n weg zou z i j n . Want een gewoon t a b l e t j e , dat hielp allemaal
niks. De dokter gaf als antwoord: "Als w i j een bepaald medicijn ge
ven, kan ze een h a r t s t i l s t a n d k r i j g e n " en "dat r i s i c o , dat neem ik
niet als a r t s " . Dat is best wel m o e i l i j k , als je 's nachts met zo
Iemand z i t , die echt veel p i j n heeft en die b e s l i s t ook wel dood
w i l , dat je dan moet zeggen: "Ja u k r i j g t van mij een t a b l e t j e en u
k r i j g t van mij geen p i j n s t i l l e n d s p u i t j e . Dat mag niet van de dok
ter. Ik heb toen gedacht, als ik dokter was, dan kreeg ze van mij
die Glifanan met het r i s i c o van een h a r t s t i l s t a n d en met het gevolg
dat ze dan een paar uur eerder doodgegaan zou z i j n . En toen dan 's
middags de beslissing viel om haar wel die Glifanan te geven s t i e r f
ze net voor ze het spuitje zou k r i j g e n .
Ed 182 Dat is ook heel erg.
Ec 183 Dat is t r i e s t .
Eb 186 Dan denk j e : Heb ik daar de hele week dat menske zoet moeten houden
met een glifanannetje?: Voor mij had ze het gekregen. Ze was 87,
mijn God. Heeft ze dat verdiend?
langere s t i l t e
Ed 195 Je hoort dat wel vaker, dat ze_met sterkere middelen w i l l e n begin
nen en dat dan de patiënt in één keer . . . . Dan denk j e : "Goh, had-
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den ze het maar eerder gegeven".
Maar daarom is het per arts verschillend.
Ja natuurlijk.
Ja de ene arts
Bij ons op de afdeling was een mijnheer Smits. Hij was slecht en
heel onrustig. Toen is er, hij had ook erg veel pijn, gelijk morfine
gespoten. Ik vind, die лип hoeft geen pijn te hebben. Die heeft het
toch al hartstikke moeilijk. Het is prettig als er meteen ingegrepen
wordt.
Nog moeilijker vind ik het wanneer mensen zelf niet meer kunnen aan
geven of ze pijn hebben. Bijvoorbeeld bij kanker. Een tijd terug
hadden we een andere mevrouw, die niet meer sprak. En dan denk ik:
"Zou ze pijn hebben"? Dat is moeilijk ....
Als ze de pijn niet kunnen aangeven en ook niet onrustig zijn met
armen en benen ....
Nee, nee dat niet, maar je vraagt je dan altijd nog wel af ... zou
ze echt geen pijn hebben of enz., ja.
Ja dat is inderdaad moeilijk, ja.
Je kunt wel zien dat ze niet benauwd is. Daar zorg je ook wel voor.
Maar omdat ze al zoveel tijd op bed ligt en eigenlijk steeds maar
draaien ....
Waar 1k altijd moeite mee heb, om als mensen eigenlijk op het laatst
liggen en zelf eigenlijk niet meer bewust echt weten dat er iemand
op de kamer is. Dat je die mensen dan nog zo vaak moet draaien en
wassen.
Ja, dat vind ik ook.
Dat lijkt me zo'n belasting nog voor de man.
Dan ben je echt uren met zo'n man bezig en dan denk ik: "moet dat
nou allemaal nog".
Maar ja, je weet niet of ze het niet willen.
En die mevrouw kan haar eigen toch wel weer prettig voelen, na dat
je haar gewassen hebt. Als ze tussen de schone lakens ligt of zo.
Dat weet je niet.
Maar, zal het niet te veel zijn vraag ik me af. Want je moet die man
omhoog hijsen, die man draaien.
Maar dat is het punt, waar we het net over hadden: moet je dat nou
doen of moet je dat nou niet doen.
Ja, dat is waar.
Ik weet het niet.
Ik geloof dat je het wel moet doen, maar niet zo uitgebreid als je
in de verzorging gewend bent.
Ja, aanpassen aan de situatie.
Ik bedoel niet zoals het officieel moet een pyamajasje over het
hoofd aan doen, maar bv. achterstevoren of zo iets.
Maar er zijn er die enorme toestanden maken voor zulke mensen.
Misschien is dat een beetje onervarenheid? Zou het niet?
Als zo'n man slecht zou liggen, dan zou je misschien het gezicht en
de handen wassen. Maar er zijn er ook die nog helemaal een bovenwassing geven.
Ja, en dan helemaal weer officieel het pyamajasje weer aan trekken.
En die dan van onderen nog eens een keer een hele toestand gaan ma
ken en die dan het hele bed nog eens een keer gaan verschonen.
En die dan verwonderd er van staan te kijken, als het bed schoon is

Ed 252 en dat de patiënt dan dood is.
Eb 253 En dat de lieve man dood in bed ligt. En dat ze het niet eens in de
gaten hebben gehad. Dan kun je het die mensen niet eens kwalijk
nemen, want ze bedoelen het toch verschrikkelijk goed.
Ed 256 En misschien is het op dat moment wel een uitkomst dat die patiënt
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is overleden. Hadden ze hem niet gewassen, had hij nog geleefd.
Ec 259 Maar ik denk ook wel meer het gevoel van de verzorgster, hé, daar
moet je dan ook aan denken.
Ed 260 Ja, natuurlijk, van de verzorgster.
Ec 261 Lekker verzorgen.
Eb 262 Ja, die ligt er lekker schoon bij.
Ed 263 Ja.
Ef 264 Pas is er een mevrouw bij ons overleden. Later kwam de familie bedanken, want ze lag er toch altijd zo keurig bij en zo verzorgd
bij.
Eb 265 Het doet wat, jazeker.
Ef 267 Er ligt nu een mevrouw en die heeft ontzettend goede contacten met
haar kinderen. Dan Is je begeleiding heel wat minder, als dat ze
bijna niemand hebben of de familie onderling ruzie heeft. Die mensen
nemen zoveel van je over. Ze zijn steeds op bezoek en je hoeft maar
een enkel keertje binnen te wippen. Ze geven drinken en om de beurt
zijn ze er eigenlijk haast.
Eb 270 Ja, en dat is ook vrij zeldzaam, vaak.
Ef 271 Ja, dat wel. Maar het is voor haar en voor ons best een heel fijn
gevoel.
Ec 272 En voor die man of die vrouw die daar ligt natuurlijk ook.
Eb+Ef Ja.
Eb 275 Want die mensen hebben het moeilijk, als ze op sterven liggen en er
komt helemaal geen familie. Want ...
Ef 276 die vangt daar best een stuk van op
Ed 278 Ik vind het sowieso al erg als iemand alleen moet sterven.
Ec 279 Nou.
Eb 280 Of ze staan aan het bed, terwijl ze sterven en dan zijn ze aan het
bekvechten: "Nou zal ze wel dood zijn" en "Ik neem dit mee" en "Ik
neem dat mee".
Ed 281 Aan het vechten, maar dat komt ook geregeld voor.
Eb 282 Ze vergeten helemaal dat die persoon alles nog kan horen.
Want dat is iets wat doorgaat tot de laatste adem. En als je dan bij
zo iets staat, dan weet ik het ook niet meer, hoor.
Ec 285 Dan word je zelf ook kwaad.
Eb 288 Dan moet je stevig in je schoenen staan om niet even je mond op te
trekken en te zeggen ...: 'Wilt u de gang op gaan'; want dat mag je
dan ook niet.
Ed 291 Nou, ik heb het een keer gedaan. Er ging een mevrouw dood en twee
neven stonden er bij te bekvechten om een tas. In die tas, dat wist
ik, zat het spaargiroboekje. Ik was toen nog leerling. Ik heb niets
gezegd. Een jaar later stonden twee zusjes van een stervende mevrouw
te ruziën over een blauw en een geel vest. Toen heb ik gezegd: "Nou,
die dingen kunt u beter bepraten op de gang of als uw zus is overleden". Het mens was nog niet eens dood. Die hebben totaal nergens erg
in. Misschien is het de emotie of zo. Dat kan best. Maar ik vind het
Eb 298 altijd zo'n excuus hé van: "Ze waren zo geëmotioneerd, daarom hebben
ze dat gedaan". Ik kan dat niet begrijpen.
Ed 301 Nee, dat begrijp ik ook niet.
Eb 302 Wij zijn, jij bent ook geëmotioneerd als je bij iemand staat, die
dood gaat. En dan gooien ze het onmiddellijk daar op.
Ed 303 Nee het zegt je altijd wel wat, vind ik, als er iemand dood gaat.
Het is onbegrijpelijk.
Eb 304 Het blijft je steeds wat zeggen, hoe vaak je het ook meemaakt, het
doet je toch altijd wat. Het ergste vind ik altijd, als je iemand
vindt.
Ed 305 Ja, dat vind ik ook heel erg. Dan denk ik: Oh, Is hij alleen dood
gegaan.
Ed 307 Dat vind ik zo erg. Ja, daar kun je ook niks aan doen.
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Eb 308 Ben je even weg of zo ....
Ef 309 En dan kan het.
Eb
Ed
Eb
Ef

310
311
312
317

Ed 318
Ef 319
Ec 320
Ef 323

Ec
Ef
Ed
Ec
Ef
Ef

324
325
326
327
328
331

Ec 333

Dat vind ik a l t i j d nog moeilijker, als dat ik er b i j s t a .
Moeilijk om te verwerken?
Ja, voor mezelf.
En dat wil j e ook a l t i j d voorkomen, vind i k . Ik heb a l t i j d geprobeerd om er . . . .
om er b i j te z i j n , j a .
Al l u k t het dan niet a l t i j d .
Je brengt iemand, die voor r e v a l i d a t i e komt, z i j n medicijnen en binnen een kwartier kom j e weer binnen en die man is dood . . . dat vind
ik hartstikke erg. Je kunt dat niet a l t i j d voor z i j n .
Nee, want sommige mensen uiten zich ook n i e t . Dat hebben w i j ook een
keer meegemaakt. Hij ging 's avonds na het eten nooit naar bed. Op
een avond ging h i j even naar bed. "Nou, even maar zuster", zei die,
toen ik er iets over vroeg. H i j maakte gewoon een geintje, hé: "nee
er is niks. Ik Hg maar even". De volgende morgen was h i j dood. En
die dingen kun je niet voor z i j n .
Maar je hebt dan wel het gevoel van: had ik er niks aan kunnen doen?
Ja, n a t u u r l i j k , j a .
Ja.
Je hebt iets niets aangevoeld.
Ja, want e i g e n l i j k ging h i j nooit naar bed.
Het gebeurt overal . . . op straat en noem maar op. Het gebeurt eigenl i j k overal.
Maar voor j e z e l f geeft het toch een p r e t t i g gevoel, als je iemand
helemaal begeleid hebt, t o t op het laatste toe. Dat is gewoon veel
p r e t t i g e r . Je hebt iets voor iemand kunnen doen. Acuut dood gaan is
misschien toch wel gelukkiger voor die man. Maar je hebt er niets
aan kunnen doen en voor j e z e l f is dat niet p r e t t i g .
Hier volgt een wat langere s t i l t e op.

Ef 334 Het l i g t er wel aan wat voor l e e f t i j d ze hebben. We hebben een mevrouw van 103. Ze had nog leuk haar verjaardag gevierd. De volgende
dag liep ze rond met haar corsage nog op. Ik zeg: "Zal ik het er afhalen"? Toen zei ze: "Nee zuster, laat het nog maar een dagje z i t ten". De volgende dag kreeg ze koorts en een dag daarna was ze . . . .
Nou dat is e i g e n l i j k , het is geweldig e i g e n l i j k .
Gezamenlijk ' J a ' .
Ef 341 Elke dood is weer anders.
Eb+Ed Ja.
Langere s t i l t e .
Ed 343 Sinds ik op het verpleeghuis werk ben ik bang om dood te gaan.
Ec 344 Dat j e er zelf over nadenkt.
Ed+Eb 345 Ja.
Ed 347 Dan denk i k , wanneer?
Ed 349 Dat heb ik iedere keer weer.
Eb 350 Ik geloof dat dat heel normaal i s . Dat heb ik zelf ook gehad met een
mevrouw, die ik verpleegd heb, die borstkanker had. En die mevrouw
is dood. Maar ik geef j e op een b r i e f j e , dat ik ook een knobbeltje
i n die borst had, die er b i j haar af was, hoor.
Ed 351 Ja?
Eb 353 Ja en dat er zat. En het is allemaal psychisch, want het was helemaal niks. Ik heb er nachten niet van geslapen.
Ed 359 Ja, ik geloof, dat je onwillekeurig toch over . . .
Eb 360 die dingen vereenzelvigt.
Ec 361 Ook alles wat je voelt, denk j e : hé.
Ed+Eb 362 Ja.
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Ее 363 Daar ben je gewoon mee bezig.
Eb 365 Ik heb dat heel sterk met mensen die CA hebben. Waar ze het ook heb
ben. Als ze dan dood zijn, dan denk ik: oh, jé.
Ed 366 Als ik het maar niet heb.
Eb 369 Als je zo'η heel proces helemaal gevolgd hebt en verpleegd hebt tot
het einde toe dan zeg ik: "Dan liever onder een auto".
Ed 370 Ja. Dat komt omdat je bang bent om dood te gaan en als je dan nog
weet wat je nog moet doorlopen, nou dat is vreselijk. Dan kun Je be
ter in één keer weg zijn. Sinds ik dit werk doe ben ik gewoon bang
om dood te gaan.
Ec 371 Ja?
Ed 372 Ja. Als er iemand sterft op de afdeling dan denk ik ...:
gelukkig dat ik het niet ben of: wanneer zal Ik doodgaan?
Ik ben er meer mee bezig dan voorheen. En ook je leven, je houdt er
veel meer rekening mee. Ik heb laatst een testament laten maken. Je
bent er gewoon onwillekeurig toch mee bezig, omdat je er meer mee
geconfronteerd wordt.
Ec 373 Maar het is eigenlijk ook realiteit, hé.
Ed 376 Ja, en ik ben ook blij dat ik er aan denk. Het hoort wel bij het
leven.
Eb 379 Ik denk ook vaak als het mijn zus of mijn moeder zou zijn, dan zou
ik veel meer willen doen als die familie voor hun gedaan hebben.
Ed 384 Ja, het is een vervelend iets, maar toch eigenlijk wel een voordeeltje.
Eb 385 Ja voor jezelf wel. Maar wij kijken er reëel tegen aan. Ik geloof
E
dat er in de verzorging mensen zijn die daar ...
Ec 388 angstig worden.
Eb 389 Aan kapot gaan. Die, als ze daar vaak mee geconfronteerd worden er
zelf zo mee bezig zijn,
Ec 393 Dat ze niet kunnen slapen.
Eb 394 Dat ze daar zelfs voor onder behandeling moeten bij een psychiater.
Eb 396 Op een gegeven moment de zin van het leven zelf helemaal niet meer
zien zitten.
Ec 397 Niks meer voor iemand kunnen doen, niks voor iemand, die dood gaat.
Ed 399 Ja, dat ze qua verzorging niks meer kunnen doen.
Ef 406 Als ze er zelf maar over kunnen praten, op de afdeling.
Eb 407 Ja, maar het zijn vaak van die blnnenvetters, die dat niet kunnen.
Ef 408 We hadden pas ook nog nieuwe zusters. Duidelijk doorgesproken, dat
ze zich er niet te veel in moesten verdiepen.
Ec 409 Maar je kent het gevoel niet bij iemand. Je weet niet hoe iemand
daar toch mee bezig is.
Ef 410 Ja, maar er toch echt voor gewaarschuwd. Dat ze zich daar niet te
veel in moeten verdiepen.
Ec 411 Dat hebben ze tegen mij ook gezegd, maar toch houdt het je heel erg
bezig. Ik vergeet nooit een meisje van 19 jaar, dat één dag vóór mij
getrouwd is en dat een baarmoeder CA kreeg. Ik kende haar, had met
haar gewerkt, ging er wel eens mee naar de film. Nou en dat meisje,
wist gewoon dat ze dood ging. Nou, op een gegeven moment zat ze in
de kamer en zei tegen haar man: "Nou", ze ze, "breng me maar naar
boven toe. Het is net of ze het licht uit mijn ogen halen". En mee
dat ze dat gezegd had, was ze dood". Nou en dat heb me echt aangegrepen. Dat vond ik zo erg. ... Nou, dan denk je ook wel: oneerlijk
is het eigenlijk de dood, hé.
Ec 413 Dan raak je echt in opstand.
Ed 414 Ja natuurlijk, ja. En ook wel mensen die wel dood willen, die blijven leven.
Eb 416 Nou, dood is iets, waar je niets over te zeggen hebt.
Ed 418 En dat Is maar goed ook'.
Ec 419 Maar het is ook het eerlijkste wat er is. Of Je nou arm bent of
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rijk, dood ga je altijd. Ja, is toch zo?
Ed 420 Ja.
Ec 421 Het eerlijkste wat er .... Mag ik nog even een kop koffie pakken?
Koffiepauze
Ef 422 De ene patiënt verdiept zich er ook meer in dan de andere. We hebben
een mevrouw, die heeft een borst afgezet. Oie k r i j g t van de special i s t a l l e brieven zoals de dokter ze k r i j g t , of ze k r i j g t ze eerder.
Ze l a a t ze je lezen. Ze zegt: "Kijk zo is het. De f o t o ' s en zo zien
er zo u i t . Het gaat echt achter u i t " . En dan is ze best een dag verd r i e t i g . Die i s , die weet, die l e e f t er zo mee.
Eb 423 Vind je dat nou niet moeilijk?
Ef 424 Op dat moment wel. Laatst ontving ze een brief eerder dan de dokter.
Ik wist er wel wat van, maar ik hield gewoon m'n mond daarover. Ik
denk het is de taak van de dokter om dat u i t te leggen. Maar ze z e i :
" K i j k , ik heb de brief a l " . "Het is allemaal niet zo best". Dan sta
j e best wel even te k i j k e n , hoor.
Gezamenlijk: Nou.
Ec 426 Het is echt een vraag van haarzelf, dat ze op de hoogte wil b l i j v e n
van haar ziekte, want het is in f e i t e haar lichaam. Ik vind het f i j n
als iemand die weet hoe het gaat daar vrede mee heeft.
Ed 427 Kan z i j het in het algemeen goed verwerken?
Ef 428 Ja, . . . nou soms n i e t , hoor. Als het weer slechter gaat heeft het
best weer even t i j d nodig om zich er b i j neer te leggen. En ook gewoon wat de p i j n betreft hebben we een keer haar zelf een programma
laten i n v u l l e n , wanneer ze de meeste p i j n heeft om aan de hand daarvan de medicijnen i n te s t e l l e n . Ze noteerde wanneer ze de meeste
p i j n had. Ze heeft het schema helemaal zelf gemaakt. En aan de hand
daarvan z i j n de medicijnen ingesteld.
Eb 433 Je kunt de medicijnen a l t i j d wel i n s t e l l e n op 8 uur, 12 uur en v i j f
uur en 21.00 uur en dan moet je gaan slapen. Maar het kan best dat
dat mens 's nachts om twee uur zo verschrikkelijk veel p i j n heeft en
dan zou j e ze niks mogen geven. Want dan z i t ze aan . . .
Ef 436 aan haar maximum dosis.
Eb 437 Haar maximum.
Ef 438 Er was haar gezegd: "Kijk hoe je met zo weinig mogelijk . . . "
Eb 439 de dag doorkomt
Ef 440 "er doorkomt";
Eb 441 want meestal is het 's nachts voor die mensen het ergste, hé'.
Ec 443 En dan was ze er bewust mee bezig en dan nam ze ook niet meer als
ze e i g e n l i j k
Eb 444 nodig had.
Ec 445 Dat is trouwens wel fijn, hé.
Eb 447 Knap hé, als je dat kunt.
Ed 448 Nou, tjonge, tjonge.
Ef 449 Een jonge vrouw en dan denk je ook wel eens: ja, ik hoop maar, dat
me niet zo Iets overkomt, eigenlijk.
Ef 453 Het is ook fijn, dat de dokter precies uitlegt, wat ze nog aan haar
kunnen doen ... ja, die heeft een fijne begeleiding.
Eb 454 Ik vind heel belangrijk dat de mensen een goede begeleiding hebben.
Ec 455 Ja, maar je kunt er vaak niet aan toe komen, gewoon, omdat andere
mensen heel erg veel eisen .... Het is te druk op de afdeling. Een
echte zieke zou eigenlijk, ja continu iemand bij zich moeten hebben.
Als er gebeld wordt, moet er meteen Iemand voor hem klaarstaan. Zo'n
mens kan op dat moment iets willen vragen. Nou, en dat is er gewoon
niemand. Zo'n persoon wil misschien niet zo vaak bellen, denkt: "Oh,
dan moet ik die zuster weer lastig vallen".
Eb 459 En die mensen komen in de drukte vaak te kort, terwijl er andere
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Ed 460 Die krijgen alle aandacht, of, eisen alle, aandacht.
Eb 463 Die roepen het hardst, dus daar ben je de hele dag mee bezig. En die
mensen, die hebben 's morgens hun verzorging gehad en eigenlijk vraEb 465 gen ze niks meer. Ze hebben een heleboel begeleiding nodig en daar
kon je vaak niet aan toe.
Wat langere stilte
Dat zal altijd wel het probleem blijven.
Ed 466 Dat denk ik ook wel.
Eb 467 En ik geloof dat dat steeds groter wordt dat probleem, want je
krijgt veel meer ...
Ec 468 zware mensen ...
Eb 469 zwaardere en oudere mensen bij vroeger vergeleken.
Er zijn bijna geen jongere mensen meer, dus het stervenspeil is veel
hoger als ...
Ec 470 jaren geleden.
Ed 473 Ja? Ik vind juist andersom.
Eb 474 Nee, hoor.
Ed 475 Tenminste, als ik
Ec 476 Ik vind dat je veel meer slechtere mensen binnen krijgt.
Eb 477 Ja, ik overzie momenteel wat er in het hele huis overlijdt. Nou ik
vind het gewoon schrikbarend. Ik zeg: "Het lijkt wel een sterfhuis
op het laatst, in plaats van een verpleeghuis".
Ed 478 Bij ons op de afdeling vind ik het de laatste tijd erg minder als
eerst.
Eb 481 Er hebben bij jullie mensen erg lang gelegen, die stuk voor stuk
wegvielen en dan valt het veel erger op.
Ef 405 Dat heb je wel eens met een bepaalde tijd.
Eb 486 Er zijn mensen die zijn al terminaal als ze binnen komen.
Ec 488 Er zijn er ook, dat je denkt, die is goed en dan komen ze in feite
terminaal binnen.
Eb 49 Over het algemeen over het huis genomen, vond ik dat best opvallen.
Ed 498 Ja.
Eb 499 Ik heb het vaak ook moeilijk gehad met mensen, die lang op de afdeling hebben gelegen en waarvan je weet: ze hebben niet lang meer te
leven en die dan halsoverkop nog voor een of ander akkevietje naar
een ziekenhuis gestuurd moeten worden.
Ec 500 Voor een onderzoek.
Eb 501 Voor een heel onderzoek van weet ik veel, waar toch niemand meer
iets aan kan doen.
Ec 502 Dat ligt gewoon weer aan de arts.
Eb 504 Die dan daar dood gaan. Dat vind ik zo verschrikkelijk, hé.
Ef 505 Eigenlijk ligt het aan de arts. Eigenlijk wordt het ook vaak met de
familie doorgesproken.
Ec 506 Ja, dat klopt.
Eb 507 Waarom moet zo'n menske hier blijven.
Ec 509 Krijgen ze weer allerlei onderzoeken.
Eb 510 Ik heb wel eens iemand opgezocht in de Poldertuin. In veertien dagen
was die verschrikkelijk achteruitgegaan en die vroeg: "Als ik dood
moet gaan, mag ik dan niet bij jullie dood gaan?' Maar die is niet
meer naar het verpleeghuis teruggekomen.
Ed 513 Dat heb ik laatst ook meegemaakt.
Eb 514 Ik vind dat erg, want ze hebben jaren bij ons gelegen, het was echt
hun huis, ze woonden daar.
Ed 515 Met vertrouwde mensen om zich heen,
Eb 516 en ze mogen er dan niet terug om dood te gaan.
Ed+Ec Ja.
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Eb 518 Die mensen hebben het best wel heel erg moeilijk.
Ec 520 Dat heb 1k gelukkig nog niet meegemaakt.
Ed 523 Ja, ik heb het nou één keer meegemaakt met een mevrouw. Maar je weet
niet of ze terug gewild heeft.
Eb 524 Ik begrijp het niet. Wie de schuld heeft, als er van schuld gesproken kan worden. Ik begrijp niet dat je je niet even kunt verplaatsen
in de gevoelens van die mensen.
Ec 526 Maar Toos, ik geloof ook dat het toch ook wel aan de arts l i g t .
Eb 529 Maar ik bedoel: kan die arts zich er dan niet In verplaatsen. Is
die alleen maar arts voor het geval, of is hij ook arts voor de
mens?
Ec 532 Want ik weet wel dat dokter Janssen resoluut genoeg is om te zeggen:
'Nou wat heb je er aan? Om die vrouw nog een keer naar het ziekenhuis te brengen voor al die onderzoeken. Is het nog wel zinvol"? Die
vrouw weet toch, dat ze doodgaat. Dokter Janssen zegt meestal: "We
doen het gewoon niet". En dan wordt het ook niet gedaan. En dat vind
ik hartstikke f i j n .
Ef 538 Ik dacht dat de dokters in huis die dingen toch bewust wel verder
met elkaar doorspreken, hoor.
Ed 539 Het komt niet veel voor.
Eb 543 Maar als het gebeurt heb ik zo'n nare bijsmaak.
Ec 544 Je weet ook niet wat de reden ervan i s , daarom.
Eb 545 Nu, dat weet je ook niet.
Ed 546 Je denkt: Moet dat nou?
Ec 549 Je komt er dan niet achter, waarom het gedaan is. Het zal best wel
goed z i j n .
Ef 550 Maar het kunnen ook acute gevallen z i j n .
Ed 554 Ze zullen hun reden er ook wel voor hebben.
Ec 555 Heb je daarna er ook over gesproken, dan?
Eb 556 Ja, ze is van de Poldertui'n naar het ziekenhuis gestuurd een paar
dagen voor ze doodging en daar is ze toen doodgegaan.
Ef 559 In het ziekenhuis zijn ze niet zo gespecialiseerd om oudere mensen
te verzorgen.
Eb 560 Ja, dat vind ik j u i s t zo erg.
Ed 561 Om haar dan wel daar te houden.
Ef 562 We hebben pas een mevrouw gehad, die aan haar ogen was geopereerd.
Toen ze uit bed moest, kon ze niet in het dagverblijf omdat daar
werd gerookt. Die zat eigenlijk de hele dag op haar kamer. En ze zei
ook: "Ik ben zo b l i j , als ik weer terug ben. Als ik weer thuis ben".
Ze zat daar eigenlijk de hele week alleen, want bezoek kreeg ze b i j na niet en dat wil ze eigenlijk ook niet weten. Als iedereen bezoek
krijgt en z i j niet. Dat Is ook iets afschuwelijks.
Ed 568 We hebben ook een keer een man gehad, die kwam binnen en die zou ook
bij ons moeten sterven. En één dag voordat die man doodging, toen
zei h i j : "Ik wil naar huis". En toen hebben ze hem naar huis gehaald
en daar is hij doodgegaan. Dat Is ook een prettig idee: Hij komt
hier voor de verzorging, maar zou gauw we merken, dat hij echt
slecht wordt, dan nemen we vader weer mee naar huis.
Ef 578 Ja, dat hebben wij ook gehad.
Ec 579 Die wou persé naar huis. Die man zei: "Al moet ik lopen maar ik wil
thuis sterven" en die mogelijkheid Is er dan. Dat vind ik hartstikke
fijn.
Ed 582 Ja, dat Is ook erg f i j n .
Eb 584 En bij j u l l i e toch ook die jonge jongen toen?
Ec 585 Ja, die uit Arnsveld kwam, die Karel, die 25 jaar was. Die wou ook
thuis sterven, en die is ook naar huls gegaan.
Ec 587 Nou vind ik, zulke dingen moeten gewoon door de wijk dan opgevangen
kunnen worden.
Ed 588 Ja, het is een fijne oplossing. Tenminste als de familie
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Ef 589 Als het kan allemaal.
Eb 590 Als de familie het aankan en zo. Maar ik geloof, j a , met een beetje
goede wil is daar toch wel een mouw aan te passen.
Ed 595 Ja, wie kan het nou beter doen dan de familie?
Ec 598 Het l i g t er ook aan, in wat voor een toestand ze naar huis kunnen
gaan. Sommige mensen kunnen echt niet meer naar huis.
Ed 601 Ik denk, dat als iemand er echt op staat, dat h i j thuis wil sterven
en h i j is nog goed b i j z i j n bewustzijn en h i j zegt: "Ik wil naar
huis", naar mijn idee zou dat dan goed gaan.
Eb 602 Hij moet de s i t u a t i e thuis goed overzien.
Ed 605 En er moet goede communicatie z i j n .
Eb 606 Ze zullen het ook wel vragen. Maar iemand die weet dat h i j aan thuis
niets meer heeft, die zal dat ook niet gauw meer vragen.
Ed 607 Nee, maar dan komt zoiets, denk I k , helemaal niet voor.
iets langere s t i l t e
Ef 612 Het is f i j n , als we weten wat de mensen hebben, dat je de achtergronden goed weet. Dan kun j e ze beter opvangen.
Ef 616 Het z i j n vaak kleine dingen waar je de mensen b l i j mee kunt maken.
Wat ze graag eten en drinken.
Ik vind dan vaak, dat de familie a l t i j d erg mee betrokken wordt.
Via de dokter en . . . . Best wel goed.
Ec 619 Dat de familie volledig op de hoogte i s .
Ef 620 Ja. Ten a l l e t i j d e n e i g e n l i j k , als ze een gesprek met de dokter w i l len hebben en zo. Je hoeft maar te bellen en ze z i j n er.
Eb 621 Ja, want dat zal ook niet overal zo z i j n .
Ed 623 Ik denk i n de ziekenhuizen niet.
Ed 633 Ja, daar sterf je op de badkamer, wel 'ns. Een tante van mij lag er
slecht. Er was geen plaats meer en toen moest ze maar naar de badkamer toe. En daar is ze doodgegaan.
Ec 637 De familie niet in opstand of zo?
Ed 638 Nou, er kon eenvoudig niks aar gedaan worden. En de familie was niet
zo bijdehand om er verder op in te gaan. En je bent al geëmotioneerd. Er gaat iemand dood en als het dan niet kan. Ja, huppel je
ook maar mee. Dan z i t j e op die badkamer.
Eb 640 Ik vraag me wel eens af, als er b i j ons iemand s t e r f t op een zaal,
hoe die andere v i j f mensen dat meemaken? Het is niet de eerste keer.
Vandaag i s er een gegaan en gisteren.
Ik vraag me af, hoe die gevoelens dan van die mensen er omheen
zijn?
Ed 641 Kun je daar achter komen?
Eb 642 Daar kom je niet achter.
Ec 646 Je komt er wel achter. Op de kamer van die mijnheer De Geus z i j n
echt vaak mensen overleden. Die man ging daar kapot aan. Hij zei
dan: "de volgende keer zal ik het wel z i j n " . Ik heb met hem gepraat
en zo'n man vroeg op een gegeven moment ook wat en mijnheer De Geus
kon niet lopen en die man die vroeg dus i e t s . Mijnheer De Geus had
echt gevoeld dat h i j iets voor de man moest doen en er was geen zuster aanwezig. Die man wilde wat drinken. Mijnheer De Geus z e i : "Nou
ik wou wel u i t dat bed komen". Nou en de volgende dag ging die man
ook dood. Toen hebben die mannen echt liggen te huilen als een k l e i n
kind. Die vond het zo erg. Ook al kende h i j die man niet zo goed.
Eb 653 Het is vaak, dat je de gevoelens niet kunt peilen. Ja, misschien is
het soort mensen op die afdeling, waar ik gewerkt heb, wel heel anders . . . .
Ed 655 Ja, dat geloof ik wel.
Eb 658 Maar, dan was er bijvoorbeeld iemand dood en dan kreeg je als react i e : "Oh, die is zeker afkoelen beneden"? En dan dacht i k : Mijn God.
En dan ging er een volgende keer iemand dood en dan vond ik dat ik
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dat heel discreet moest vertellen aan iedereen, want ze hadden er
v i j f jaar mee in het dagverblijf gehuisd en op de kamer en als ik
dan nog bedacht hoe ik zou zeggen, werd er gezegd: "Oh, dat dacht ik
wel, want ik zag het bed r i j d e n " .
662 Dat volgen ze vaak.
663 Dan denk i k : ergens goed dat ze er zo tegenover staan want misschien
denken ze wel: de volgende keer zullen ze met mij wel gaan rijden of
zo. En dan kan ik die gevoelens n i e t peilen.
664 Ja, ik kan dat ook niet. En: "Is h i j al dood"? "Nee". "God wat duurt
dat lang, hé". "Wordt t i j d , dat h i j doodgaat".
666 En hoe ze dat zeggen, zo onverschillig.
667 Misschien menen ze het zo niet en voelen ze niet zo. Misschien is
het wel een afweer voor henzelf.
670 Ik denk dat het verschilt per patiënt, Toos.
671 Ja, omdat ze er elke dag mee geconfronteerd worden.
672 Er liggen veel meer jonge mensen, die toch al bewust z i j n . Zoals
mijnheer Beek: "Ach God, is die man overleden?"
673 Wel b i j bepaalde mensen, zoals toen b i j ons Wouter overleden i s .
Toen was de hele afdeling, personeel en patiënten, daarvan ondersteboven. Toen dacht i k : Potver... moet je toch eens het verschil zien.
676 Het is maar net hoe sympathiek iemand i s .
677 Ja, ik denk ook wel, dat het aan de contacten l i g t , of zo, onderling.
67Θ Als ik iemand oppervlakkig ken, die o v e r l i j d t , dan denk i k , nou ja
en dan stap je verder. Als je goed contact hebt met iemand, g r i j p t
z i j n overlijden je veel meer aan. Met de patiënten is het ook zo. En
omdat ze in een verpleeghuis z i t t e n en er geregeld mee geconfronteerd worden, dat er mensen doodgaan, wordt het voor hen een beetje
een sleur: alweer iemand dood. Ze zien het in de krant met de naam
van hun verpleeghuis e r b i j .
679 B i j ons was het zelfs zover dat ze het begonnen te voorspellen. Soms
heel b i j g e l o v i g : 'de ekster keek naar binnen'. Maar ook: Als er een
k i s t met het weekeinde boven de aarde staat volgen er nog meer mensen. En prompt dat er drie weekeinden achter elkaar iemand overleed.
689 Het is best g r i e z e l i g , hé?
690 Ja, dat vind ik dan best g r i e z e l i g .
691 Nee, dat vind ik niet griezelig. Ja, ik ben niet gevoelig.
693 Ik ben dan veel nuchterder. Nee, ik geloof daar niet i n .
694 Nou, ik geloofde er ook nooit i n , maar het kwam verdorie wel drie
keer u i t . Dan denk j e : verdorie zullen ze nou gelijk hebben. Ja, z i j
liggen er hier midden tussen, dus die zullen dan ook wel iets voelen
b i j z i c h z e l f , hé. Dat zo'n ekster naar binnen k i j k t dat geloof ik
n a t u u r l i j k n i e t , want dat vind ik wel prima . . . .
695 De medebewoners z i j n vaak ontzettend goed op de hoogte. Ook al door
de familie die b i j andere mensen over hem praat en die als ze weggaan vragen: "Hoe is het"? Ze weten vaak heel veel meer dan je in de
gaten hebt.
698 Ja. Dat ze precies weten: hoe wat en waaraan, hoor.
699 Ja.
707 Je ziet nou ook nog wel dat mensen die in het verpleeghuis geweest
zijn nog regelmatig mensen komen opzoeken.
709 Geregeld ja.
710 Heel veel zelfs.
711 Op mijn afdeling komen oudere echtgenoten van overleden patiënten
nog op bezoek. Ze waken bij elkaar als een echtgenoot slecht ligt.
713 Of mensen die bijna geen familie hebben of zo, daar weer mee optrek715 ken en mee uitgaan. Toch graag nog iets, eigenlijk iets sociaals
willen doen.
718 Dat de mensen in het verpleeghuis vaak geconfronteerd worden met de
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dood, is, denk ik, niet leuk, maar wie weet waar het goed voor is,
omdat ze zelf ook een handicap hebben en hun ook een keer .... We
zijn allemaal een keer aan de beurt. Misschien is het toch een beetje al verwerken van de situatie, waarin ze verkeren. Misschien moet
het wel zo, hoort het wel zo.
Ja, het is gewoon niet anders, hé.
Als je in het ziekenhuis komt en je buurman komt plotseling te overlijden dan denk je: Oh, wat erg. In het verpleeghuis word je door
het wegvallen van de mensen om je heen een beetje voorbereid: "Ja,
nu ben ik ook een keer aan de beurt: "Ik heb dit" en "Ik heb dat".
Je wordt er mee geconfronteerd en misschien kan het jou dan ook helpen op dat moment.
Dat heb ik wel eens van iemand gehoord, die zei: "Nou, ik moet zorgen, dat ik geen kou vat, want dan ben ik zo de pijp uit, hoor. Dat
is met die en die ook gebeurd. Die had maar een koutje gevat".
Of: "Zuster, die moet toch zo en zo hebben, dat is toch veel beter."
Volgt een weer wat langere stilte.

Ed 736 Als er een patiënt erg slecht ligt en het duurt erg lang, dan kun je
soms een hele leuke band met de familie opbouwen en vooral in de
nachtdienst. Je kunt dan nog veel meer doen voor de familie dan voor
de patiënt.
Ed 738 Dat vind ik altijd fijn. Maar soms kom je wel eens op de afdeling en
dan ligt er iemand heel slecht bij en dan kun je er even bij gaan
zitten, omdat het druk is. Dan word je er in één keer zo nee geconfronteerd en weet je niet hoe de familie zal reageren en dat is toch
altijd wel moeilijk.
Eb 739 Ja, want de opvang van de familie is ook belangrijk en soms ook
moeilijk.
Ed 742 Ja, de ene familie vergt meer aandacht als de andere. Er was eens
een familie die zei: "Nou, als je maar een keertje komt kijken en
verder willen wij het zelf doen, ja". Dat heb ik (Eb) ook gehad.
Eb 751 En toch heb je dan veel steun aan de mensen zelf ook, hé. En zeker
in de nacht, in de nacht ben je toch eigenlijk maar alleen.
Ed 756 ... zo'π soort familie, daar heb je toch steun aan en het kan heel
prettig zijn.
Ef 759 En het is fijn als je van tevoren goede afspraken gemaakt hebt, vind
ik, als iemand slecht ligt: moet je wel bellen, moet je niet bel
len?
Eb 762 Zeker als het lang gaat duren, zo'n sterfproces. Dan heb je ze dik
wijls al vaak 's nachts laten komen en op een goed moment denk je:
moet ik ze nou vannacht weer bellen? Een keer zeiden ze toen: "Ja,
is het nou echt of is het nou net zoals de voorafgaande dagen?"
Eb 767 Het is dan best wel moeilijk om te beslissen: "Ja, u moet komen".
Ed 767 Ja, ja.
Eb 768 Omdat het lang duurt hebben ze ook niet meer zoveel puf om daar
iedere nacht voor te komen.
Ed 769 Dat ligt natuurlijk ook aan, ...
Eb 770 aan de verhoudingen, maar het komt toch ook wel voor
.
Ed 775 Nou, ik probeer altijd de beslissing aan hen over te laten.
Gezamenlijk Ja.
Ed 777 Ik zeg er altijd bij: "Mevrouw, misschien doe ik het voor niks".
"Wilt u er zeker van zijn dat u er bij wilt zijn, dan moet u toch
wel komen". "Maar het kan best zijn, dat u er morgenvroeg nog zit".
"Ik kan het u niet zeggen, maar als het mijn vader of moeder was,
dan kwam ik ook". Ik heb wel eens aan de telefoon gestaan en gezegd:
"U moet nu komen, nu meteen, want het is heel slecht." En ja, ze was
inderdaad toch nog te laat ....
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782 Maar er zijn ook mensen die zeggen: "Ik kom liever niet. Bel maar".
783 "Ja, u hoeft 's nachts niet meer te bellen".
784 Nee, dat is ook hard, vind ik, hoor.
785 Dat vind ik ook hard. Dan denk ik: "Mens, hoe ...". Maar ja, je weet
de relatie niet. Misschien doe je later hetzelfde bij iemand. Er is
moeilijk over te oordelen, maar toch denk je vaak: Moet dat nou?
Maar je hebt het recht niet om er wat van te zeggen.
Eb 786 Nee.
Ed 787 Of ze zijn nooit gekomen en die patiënt ligt op sterven
Eb 788 en ze komen allemaal.
Ed 789 En dan heb je er nog last mee ook en dan denk je:: nooit zijn ze
geweest en nou ....
Eb 790 En ze komen en staan al te bekvechten: "Ik moet dit" en "Ik moet
dat".
Ed 791 Ik denk dan wel eens: Eigenlijk zou ik zo brutaal moeten zijn om er
wat van te kunnen zeggen. Daar heb je natuurlijk het recht niet toe.
Gezamenlijk Nee.
Eb 796 Als het lang gaat duren dan is het: niet meer iedere dag, twee keer
In de week, eén keer in de week en op het laatst zie je ze niet
meer. Totdat ze horen nou gaat vader of moeder sterven. En dan komen
ze toch aanzetten en niet zo misselijk.
Ed 797 En broers en zusters en neven en nichten, die je nooit hebt gezien.
Die zie je dan ineens.
Ec 798 Kijk maar naar de familie van Petri. Bijna nooit familiebezoek gehad. Nou wordt ze slecht, nu doen ze alles voor haar. Nou krijgt ze
een elektrische deken en ze komen. Heb je nou ook met Wilma. Hou oud
zou Wilma nu zijn? 31? Man, die ouders zag je nooit, niemand van de
familie. Nou Is ze slecht en nou komen de ouders misschien wel twee
maal per dag.
Ed 801 Maar vindt zij het zelf prettig dat die ouders nog komen?
Ec 802 Zij weet het niet meer. Want ze Is zo ver, dat ze geestelijk dus
eigenlijk het niet meer weet.
Eb 803 Het zijn vaak de schuldgevoelens, die dan opgeroepen worden. Goed
maken hé.
Stilte
Eb 807 Moeilijk vind ik mensen die heel erg goed bij bewustzijn zijn en die
dood willen. Die dan zeggen: "Voor mij hoeft het niet meer". Die dan
eten gaan weigeren en drinken. Geen medicijnen meer. Die dan een
beetje gaan liggen verhongeren en verdrogen.
Ef 808 Dat zijn vaak eenzame mensen, hé.
Eb 809 Ik heb eens een jonge man verpleegd die er via praatjes achter kwam
dat zijn vrouw een vriend had. Die wilde ook niet meer eten. Die kon
je helemaal niks meer geven. Die werd opstandig en ging met alles
gooien. Nou en die zag je dan heel langzaam weg teren.
Ec 810 En het is ook triest. Je ligt op bed en je kunt niks.
Eb 811 Die machteloosheid van jezelf stond tegenover hem en hij tegenover
zichzelf. Het toch niet willen en dat gaat, dat duurt dan ook erg
lang, hoor, zo'η stervensproces. Ik vind dat dan ook heel erg
triest'.
Ed 814 Maar ik denk, dat je er ook weinig aan kunt doen.
Eb 819 Hij wilde gewoon niet meer. Toen hij dat eenmaal wist, zei hij: "Dan
heeft voor mij het leven ook geen zin meer".
Ec 820 Nou.
Eb 821 Zeker als je zo jong bent. Nog geen v i j f t i g .
Een wat langere s t i l t e .
Ef 822 Je hebt ook wel eens mensen die echt oud zijn en die eigenlijk een
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mooie stervensbegeleiding en een mooie dood hebben.
Vooral door toedoen van de kinderen. Die dan gewoon in de kamer bediend worden met kinderen en kleinkinderen en dat echt bewust meemaken, er naar toe geleefd hebben. Niet zoveel pijn hoeven te lijden,
een dochter die iedere dag op bezoek komt ... een model begeleiding
eigenlijk.
Eb 824 Ja, dan hebben ze een echte stervensbegeleiding, iets waar wijzelf
bijna nooit aan toekomen. Daar in, vind ik, schoot ikzelf vaak tekort.
Ec 827 Wij kunnen dat nooit zo doen, gewoon ook, omdat je de zorg hebt over
zoveel patiënten ....
Ed 829 Ik denk, dat je dat alleen zal kunnen, misschien, bij je eigen familie.
Ef 831 Maar er zijn ook weer andere mensen bij ons, zoals pater Temford.
Dat vind ik best wel fijn.
Eb 833 Maar die neemt de hele taak van ons over nu.
Ef 834 Dat is geweldig, hé.
Gezamenlijk Ja.
Eb 841 Hij doet enorm veel, ook aan de opvang van de familie en die regelt
begrafenissen en bidprentjes en noem maar op.
Ef 842 Komt midden in de nacht ook meteen. Brengt de familie naar huis, die
geen vervoer hebben en zo.
Eb 853 Je zette je (toen, voordat de nieuwe rector er was) zo veel mogelijk
in. Maar nu zie je, wat je toen te kort geschoten bent.
Eb 873 Nou niet, maar toen wel. Hoe dikwijls moest je niet weglopen bij zo
iemand. Al hadden ze alleen maar je hand vast. Dat was dan, dat vond
ik dan al ...
Ec 876 een fijn gevoel.
Eb 877 Ja. Ze hebben je nodig en je bent er en ze konden dan niet meer
praten. Ja, misschien als ze eens wilden bidden, dan kon je dat wel
doen. Maar je had nergens geen tijd voor. Overdag niet en 's nachts
helemaal niet. En dan dacht ik wel eens: Ja, God stervensbegeleiding
daar wordt enorm over gepraat en over geschreven. Boeken vol ... en
ja de praktijk, daar komt geen barst van uit.
Eb 833 ... meestal was je op zo'n kamer bezig en dan keek je achter het
gordijn: Ze leeft nog, dacht je dan. Als ik straks tijd heb ga ik er
bij zitten.
Ed 884 Ja, dat was heel vaak.
Ec 887 En dat niet alleen, maar de bediening, hoe breng je nou zoiets aan
de familie. Hoe ga je dat nou vertellen? Die man, wij vinden hem
slecht, eigenlijk. Nou, de arts zegt: "Hij moet bediend worden".
Ec 887 Maar jij hebt de taak om dat tegen die familie te gaan vertellen. Nu
vangt pater Temford dat heel goed op.
Ed 910 Als de patiënt en de familie er behoefte aan heeft, als iemand
slecht 1s, om te bidden is het prettiger als er een geestelijke bij
is. Wij kunnen wel Onzevader en Weesgegroet, tenminste, ook niet altijd nog. Ik heb wel eens gehad: Oh wat doe jij dat slecht. En dan
liep ik 's middags met de hond te wandelen en dan dacht ik: Oh ik
moet even het Weesgegroet oefenen, als ik het dadelijk niet meer
weet. Als de familie er om vraagt of als jij moet vragen: "Heeft u
nog behoefte om te bidden?" Je moet tegemoet komen aan de wensen.
Eb 928 Ja, je moet het toch vragen aan de familie, als het eenmaal zover
is. Tenminste je moet toch wel tegemoet komen of ze het willen of
niet.
Eb 929 Ja, willen ze bidden?
Ed 930 Of ze het willen of niet? ...
Eb 931 Dat vind ik hetzelfde als ik met iemand naar een overledene ging
kijken. Wat moet je dan doen? Dat vond ik in het begin best wel heel
erg moeilijk. En dan dacht ik: Die mensen zijn allemaal heel erg
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v e r d r i e t i g . Er z i j n er ook die beginnen heel hysterisch te huilen en
te g i l l e n .
Ed 936 Of je moet ze wegbrengen.
Eb 937 En die gaan er overheen liggen. Wat moet je daar nou eigenlijk mee,
dacht i k . Ze mogen hun emoties van mij best uiten, dat vind ik p r i ma. Beter dan dat ze ze opkroppen.
Eb 939 Ik zocht de oplossing a l t i j d van "Zullen we nou maar even bidden?"
Dan zocht ik mijn toevlucht maar gauw in het onze vader.
Eb 940 Dan ging het weer wat beter. Maar een moeder met nog jonge kinderen
l i g t heel wat anders dan een opa of een oma, die overleden i s . Dan
zeggen ze meestal "Oma is zeker naar de hemel, hé'" Want daar hebben ze op school dan een keer van gehoord.
Ef 953 Ik was a l t i j d b l i j als iemand anders van de familie de kinderen meenam.
Ed 957 Ik vraag me af of je daar wel b i j moet z i j n . Eigenlijk hoeven wij
met.
Ec 958 Wij m e t , nee.
Ed 960 Om daar met die familie mee naar het mortuarium te gaan. Natuurlijk
moet er wel iemand mee om de weg te wijzen.
Eb 961 Nou ik ging er ook nooit bijstaan. Ik ging zo een beetje achteraan
b i j de deur staan. Ook is het een gebeurd dat ik in de gang was
staan wachten en dat iemand z e i . "Goh, zuster, kunt u niet even een
gebed doen1"'
Ef 979 Toch kom je er ook wel eens vredig vandaan. Vooral als ze lang hebben moeten l i j d e n , dan zeggen de mensen op de terugweg wel eens "Het
i s toch beter zo".
Eb 980 "Het is goed dat het zo afgelopen i s . "
Ed 982 Dat is in veel gevallen.
Ef 988 "Het heeft toch al zo lang geduurd".
Ed 990 Ja . . . Het is vaak toch wel een uitkomst de dood. In veel gevallen.
Ed 992 Oh, dat denk ik vaak, maar gelukkig, hoor, misschien wel in 70% van
de gevallen, denk j e : Het is best f i j n dat die man dood is of die
vrouw.
Ec 994 Wat ik wel erg t r i e s t vind is hoe die kindjes b i j ons liggen.
Gezamenlijk Ja.
Ik denk ook Het z i j n plantjes. Ze worden wel gevoed, in het leven
gehouden, maar toekomst hebben ze met meer.
Ed 999 Ik denk vaak, als ik in de nachtdienst daar wel eens kom, als mijn
kind het was, ik wist wat ik zou doen.
EclOOO Nou.
EdlOOl Voor mij hoeft dat m e t .
Ecl002 Dan komen die ouders. "Moet dat nou7 Moet dat leven zo lang gerekt
worden' 1 Staan ze te huilen en zeggen. "Zuster, als mijn zoontje een
hoge temperatuur k r i j g t , k r i j g t h i j dan geen p i l l e n meer'.
Dan denk j e : Ja, wat heeft het eigenlijk voor een z i n '
EdlOOS Maar als die mensen die kinderen naar huis zouden halen, zouden die
kinderen dan doodgaan'
ЕЫ006 Jawel. Als j e ze hun medicijnen niet zou geven.
Ecl009 Nou, dat is verschillend.
EdlOlO Ja, maar ik bedoel, zo, normaal gesproken, zouden die dan doodgaan?
ЕЫ011 Stel dat je Paul b i j v . een hele dag niks zou geven, ik denk dat h i j
gewoon een keer in een stuip bleef. Want ik geloof dat ze met die
medicijnen i n leven gehouden worden. Als je die een dag m e t zou ge
ven, nou dat is dan de passieve euthanasie.
Gezamenlijk Ja.
Ecl019 Ik zou het bijvoorbeeld niet kunnen.
Ebl020 Ik ook n i e t . Ik zou die verantwoording m e t kunnen nemen. Nee.
Edl021 Als ik een kind
Ik denk wel eens . . . .
Ecl025 We hebben er wel eens over gepraat nou geef dat kind nou geen son-
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de-voeding meer. Nou, ik kan dat niet om dat kind zo dood te laten
gaan, zonder die voeding.
En zou dat kind dan honger krijgen of zich beroerd voelen of . . . .
Dat weet je n i e t , wat zo'n kind voelt.
Dat weet je n i e t .
Dat weet j e n a t u u r l i j k n i e t .
Ik zou het n i e t kunnen, om iedereen voeding te geven en dat kind
over te slaan. Nou, dan kan ik n i e t .
Dat kan e i g e n l i j k n i e t , dacht ik.
Nou, ik weet het niet. Na de nachtdienst heb ik thuis gezegd: "Het
is toch wel t r i e s t " . "Als mijn kind zo was . . . " . Maar ik zeg dat
nou, ik heb het z e l f nooit meegemaakt, dus mag Ik er e i g e n l i j k niet
over oordelen. Maar ik dacht: als het mijn kind was zou ik er voor
zorgen dat dat kind doodging. Want dat kind wordt groter en groter
en in hoeverre zal dat kind later het meemaken.
Dat kind weet nu nog n i e t , misschien, dat het honger heeft. Maar
over t i e n jaar weet h i j misschien wel.
Je weet niet of dat kind inderdaad misschien nog wel wat voelt. Dat
weet j e toch niet.
Ja, maar dat vind ik hetzelfde als comateuse volwassenen. Daar weet
je ook n i e t van of ze honger of dorst hebben.
Nee, maar als een comateuse patiënt dorst heeft en h i j merkt dat
nog en j e geeft hem sonde-voeding, dan heeft h i j het gevoel van om
geen dorst te hebben. Dan denkt h i j misschien b i j zichzelf, j a , dat
weet ik n i e t : Oh, ze hebben me wat gegeven, ik heb gelukkig geen
dorst meer. Maar een kind, die dat nooit gekend heeft, die weet dat
niet. Iets wat j e in j e leven nooit mee hebt gemaakt dan weet je ook
niet hoe het i s .
Dan weet je het gemis er niet van.
Dat mis je dan niet
Dat kindje van zes weken oud dat b i j ons kwam om dood te gaan en
normaal maar twee dagen l e e f t , is 2^ jaar geworden. Het l i g t met
open hersenen. Het is net een katje. Het ademt heel slecht.
Nou, ik vind het v r e s e l i j k .
Het is afschuwelijk.
Als het mijn kind was, 1k zou dat niet kunnen verwerken.
Ik geloof dat je erg realistisch in die dingen moet z i j n .
Want het is geen mens e i g e n l i j k . Het is geen mens.
Nee.
Ik vind, zo lang dat kind nog niet weet, wat honger en dorst en p i j n
en ellende i s , dan kun j e i n g r i j p e n , naar mijn idee.
Dan hadden ze daar nooit aan moeten beginnen om die een f l e s j e te
geven en zo. Dan hadden ze het g e l i j k ehh . . . af moeten kappen.
Ik weet het n i e t , hoor.
Ik weet het n i e t , hoor.
Zo'n kind geeft voor j e z e l f veel ellende, voor je gezinssituatie.
Het heeft geen nut, dat dat kind daar l i g t . Ik geloof, dat je dan
beter dood kunt z i j n , dat, dat voor mijzelf toch wel de oplossing
zou z i j n en ook voor het kind. Maar ik heb niet zo'n kind en ik weet
ook n i e t hoe ik zou reageren .
Van een volwassene, zoals die jonge mevrouw . . . , weet je niet wat
zo'n mens voelt. Die kan haar man nog wel zien, die kan de kinderen
wel zien. Je weet het n i e t . Dat zou ik ook niet durven. Maar een
kind, dat nog n i e t weet, wat het leven i s . Ik weet het n i e t .
Ja, maar volgens de dokter i s die mevrouw e i g e n l i j k c l i n i s c h dood,
zeg maar.
Ja, maar dat weten de dokters ook n i e t zeker.
Ja, volgens de dokters . . . hnrnimm.
Ja, volgens de dokters, hé Toos?
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ЕЫ080 Ja nou, we hebben toen toch Marja gehad. Een meisje van elf jaar dat
uit een schoimel was gevallen. Het werd comateus binnen gebracht met
de boodschap dat ze binnenkort zou overlijden aan een longontsteking
of Iets aan de urine wegen. Nou zo'n meisje komt dan binnen. Is niks
meer aan te doen volgens de doktoren. Maar ze is nou wel thuis en ze
gaat wel naar school. Ze gaat op de Theresea kliniek naar school. Is
ieder weekend thuis. Ze doet gewoon huiswerk. De dag vóór ze naar de
Thereseakliniek zou gaan begon ze ineens te praten. Op een zaterdagЕЫ100 morgen zei ze ineens, ik was haar het wassen, zegt ze: "Ik kan pra
ten".
ЕЫ104 Als ze met die boodschap komen dan denk ik, nou dat weten ze toch
niet, want we hebben het levende voorbeeld gehad.
ЕЫ106 'En bij Marianne was het inderdaad ook zo'.
Het gesprek gaat verder over patiënten die heel slecht zijn binnengekomen en nu toch nog leven en dikwijls met f l a i r hun handicap de
baas blijven. Op de ervaringen met het doodgaan wordt in dit laatste
gedeelte niet meer teruggekomen. Het gesprek t e l t 1349 beurten.
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Uittreksel gesprek F
Dit gesprek wordt gevoerd door drie en later door vier wijkverpleegsters.
Van hen is Fi sinds kort vanuit het ziekenhuis overgestapt naar de verpleging in de wijk. De verpleegsters werken samen op één bureau.
Fa41

Fe42
Fa43
Fi44
Fe45
Fi48

Fa49

Fi52

Fa53

Fi54
Fa55
Fi58
Fa61

Veel meemaken in de wijkverpleging valt wel een beetje tegen. Een
heleboel mensen gaan vaak naar een verpleeghuis of een ziekenhuis
juist op het laatste moment als ze erg ziek zijn. Er zijn natuurlijk
ontzettend veel mensen die graag thuis willen blijven. Dat proberen
wij ook wel. Toch geloof ik, dat een heleboel mensen naar het ziekenhuis gaan, omdat de familieleden het niet aankunnen, vind jij ook
niet?
Ja, dat is zo. Maar de situaties in huis zijn soms ook niet zo dat
het thuis kan.
Ja? Het speelt wel vaak mee.
Hoe bedoel je dat? De ruimte of de mensen die er voor moeten zorgen?
Soms qua ruimte, maar soms ook de mensen, die de patiënt moeten verzorgen. Dat kan gewoon niet, omdat het meestal toch 24 uur zorg is.
Vooral als het erg lang gaat duren.
Ik heb zo'n voorbeeld. Een mevrouw die bij haar dochter woonde. Ik
kwam daar al een week of 6 of 8 en het was duidelijk een aflopende
zaak. In het begin kon het nog een paar weken gaan duren en het kon
ook een half jaar gaan duren, die mensen waren ontzettend gemotiveerd om die moeder thuis te laten overlijden. De dochter werkte en
woonde met haar moeder. Een andere dochter uit Rotterdam werkte ook
en heeft verlof gekregen om een week of 14 dagen te komen zorgen.
Maar op een gegeven moment moet je toch gaan praten over een opname
in een verpleeghuis. Je kunt die mensen niet dag en nacht belasten
met werken én de zorg voor moeder. Maar Ineens werd ze veel sneller
slechter en toen is ze overleden. Eigenlijk, vind ik, op tijd overleden. Ze hoefde net niet meer het huis uit. En het was gewoon eigenlijk plezierig, dat het zo voor die tijd nog gebeurde. Anders is
het vaak onmacht, waardoor je mensen naar een verpleeghuis moet
doen, of naar een ziekenhuis. Maar ik denk ook in gezinnen of zo is
het best wel belastend.
Maar waarom kan zo iemand niet meer thuis zijn, wat vroeger heel
gemakkelijk was in kleine woningen en grotere gezinnen? Dat ging wel
en ja ... nu moeten ze weg. Ik vind dat heel naar, dat iemand, die
graag thuis wil blijven, dat dat niet kan.
Mensen willen vaak gezond worden of houden wat je hebt: met een infuus kan je wat langer mee. Slangen en toestanden willen ze graag.
Ze hangen zo aan het leven, dat ze het koste wat het kost, willen
rekken. Misschien is dat de invloed van het medisch denken, misschien. Toch ook de angst voor de dood, om het maar zo lang mogelijk
voor je uit te schuiven.
Dat denk ik ook wel, dat het meer angst voor de dood is. Matuurlijk
vind ik het belangrijk om de familie in te schakelen wanneer ze het
kunnen. Ik heb een keer een mijnheer gehad en die had ook in het
ziekenhuis gelegen en die wilde erg graag thuis doodgaan. Toen hij
weer thuis was heb ik de hulp van de familie ingeroepen. Hij had
vier zoons. Ik heb toen gezegd: "Ik zal hem komen helpen, maar jullie moeten je moeder helpen". Overdag kwamen de schoondochters en 's
nachts de zonen. Het is fantastisch gegaan.
Ja, als de kinderen in de buurt wonen of niet werken ....
Ze werkten allemaal. En ze woonden niet in de buurt, d.w.z. niet in
de stad. In ieder geval een eind er vandaan. Maar ze deden het.
Nou, ik vind het ontzettend knap. Hoe lang heeft het geduurd?
Een dag of acht.
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Fe62
Fa63
Fe64

Nou, ... dat is nog maar kort.
Ja, nou, ja ....
Dat is niet lang, hé. Maar ik constateer ook, dat juist oudere mensen niet zo graag de hulp van de kinderen in willen roepen. Ze zeggen: "Ze hebben hun eigen gezin. Ze hebben zelf kinderen. Ze hebben
hun eigen huishouding en als we het even kunnen, liever niet.
Fa65
Dat wilde deze man eigenlijk in het begin liever ook niet. Maar ik
heb hem gezegd dat de hulp van de kinderen nodig zou zijn als hij
thuis wilde blijven en dat de kinderen het wilden. Er is over gepraat. Ik zei: "Het Is gewoon. U hebt de zorg voor de kinderen gehad
toen ze klein waren en nu zijn ze het huis uit. De kinderen houden
zo veel van u, die willen dat graag".
F166
Maar is dit een unieke ervaring, ja natuurlijk ook op zich al, of
kom je dit vaak tegen en hoe is het bij alleenstaande mensen?
Fa67
Je komt het meer tegen dat ze hulp van kinderen niet willen en dat
kinderen het ergens wel willen. Die vinden dan: Het wordt te veel.
Het wordt te druk.
Fi68 Ja.
Fa69
Dan zeg ik meestal: "Ze z i j n jong en ze kunnen wel wat". "Dat is
niet Iets om te zeggen: dat hoeft n i e t . Als ze gemotiveerd z i j n om
het te doen, dan kunnen ze het best".
F171 Mijn ervaring is dat oudere mensen nog veel liever andere mensen i n schakelen:
gezinszorg, de wijkverpleegster, maatschappelijk werk
desnoods, dan iemand u i t de eigen f a m i l i e . Dat is me de laatste t i j d
zo opgevallen. Ik vind de eerst aangewezenen zi'jn de f a m i l i e . Als
iemand langdurige verpleging nodig heeft en ik weet niet goed hoe
het verder moet, dan zeg i k : "Ja, hoe z i t t e n ze met de familie"?
Want, ik vind, die mag je best aanschieten, want buren daar ga ik
niet zo graag naar toe. Hooguit kan ik een t i p geven: "Hoe staat u
met de buren"? Ik vind, dat hoor je gewoon als kind te doen.
Fa72 Ja, dat vind ik ook. Ik geloof dat je als ouders niet moet verlangen
van de kinderen. Maar je hoopt n a t u u r l i j k , dat ze het zullen doen,
als je het vraagt.
Fi 73
Ja.
Fa74
En als de verhouding dan goed i s .
Fe75 Ja, dat wou ik net zeggen. Het H g t natuurlijk ook een hoop aan de
verhouding en hoe het vroeger thuis is gegaan.
F178 Ja, momenteel verzorg ik een mijnheer en daar is al vanaf september
iedere nacht één van de kinderen b i j . Ik vind dat ontzettend knap.
En dat gaat nog wel vier tot zes weken duren. Ik word dan zelf weer
een beetje huiverig om het toch maar steeds normaal te b l i j v e n v i n den. Ik informeer heel duidelijk of het nog steeds gaat en hoe de
kinderen er tegenover staan. In d i t geval hebben ze een groot gezin
van acht kinderen met acht aangetrouwden en dat wisselt elkaar af.
Dus dat scheelt.
Fe78
Dat i s een goede regeling.
Fa+Fi80 Ja.
Fi81
Maar als ik nou bij me thuis kijk: drie kinderen, die alle drie werken en partners, die werken en ver weg wonen: anderhalf uur reizen.
Dan denk ik: Ja, dat kan je dan eigenlijk niet meer waarmaken om
iemand echt thuis steeds te verplegen, die veel verzorging nodig
heeft.
Fa82
Ja, dat wordt moeilijk soms.
Fi89
Dan heb je professionele hulp nodig.
Fa84
Hoewel, ik wil niet uitsluiten, dat, wanneer je vrij bent, je toch
op bepaalde dagen er samen heen kunt gaan, ook al is het ver.
Want ik vind het voor ouders ontzettend belangrijk, dat de kinderen
erbij zijn. Dat ze mee verzorgen. Het maakt het sterven niet lichter
maar ze vinden het zo fijn.
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Fa88
Fi89

Fa90
Fi91
Fa+Fi
Fa93

Fi96
FalOl

F1104
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Gewoon de steun die ze hebben van ....
Ja, steun, de liefde die de kinderen dan juist geven in deze ogenblikken door zelf te helpen en geen vreemden.
Haar dan is het in feite een stukje ondersteuning, hoewel de verzorging ook best belangrijk is. Dus, dat je er samen voor staat.
Maar, zoals jij laatst nog heb gezegd: "Gewoon een telefoontje of zo
van: "Hoe is het?" en "Gaat het?", dat kan ook best wel ondersteunend werken.
Dat het wel belangrijk is.
Een beetje medeleven voor de mens.
Ja.
Toen ik dat had gezien met die 4 zoons heb ik ze in een weekend aangeraden om beurten met moeder bij hun vader te blijven. Zelf heb ik
afscheid genomen. Hij zei: "Ik zie u niet meer terug". Ik zei: "Nee,
ik denk, dat ik u ook niet meer zie, levend". Nou maandag kwam ik
weer en toen zei hij: "Ik dacht toen u weg was, nou moet het maar.
Ik stuur ze allemaal weg en blijf met moeder hier". Ze zijn allemaal
bij hun vader geweest en zeiden: "Vader we gaan eten komen straks
terug". Toen zei hij: "Dat is goed". Iedereen ging weg en hij was
met zijn vrouw alleen, en de oudste zoon. En in die tussentijd overlijdt hij. Hij heeft ook gezegd: "Nou ben ik met jullie samen". "Ik
heb vrede". "Ik heb van jullie allemaal afscheid genomen".
Het is moeilijk om het los te laten en zij moest er ook niet alleen
voor staan en ook niet alleen achterblijven, want zo voel je dat dan
toch op dat moment.
Die mevrouw zei later: "Dat ze er allemaal waren". Dat was belangrijk voor haar. Het maakte ook op mij erg veel Indruk dat ze zo belangeloos kwamen opdraven. Ze hebben dat overlijden van hun vader
erg bewust mee gemaakt. En ik was er zelf ook van onder de indruk.
De manier waarop hij afscheid nam van mij.
Haar zo'n heel proces, dat geeft ook een band, hé. Ook weer voor later om een rouwproces verder te verwerken. Ze kunnen er nu samen beter over praten, omdat ze gewoon een ervaring samen delen.
De achterblijvende grijpt ook vaak terug op de laatste paar weken,
of misschien ook dagen. N1et op het proces dat er voor geweest is In
het ziekenhuis en zo. De laatste weken maken een ontzettend diepe
indruk.
Ja.
Ja, soms ook wel de laatste maanden.
Ja, de laatste maanden soms ook wel.
Ik herinner me vorig jaar. Dat was voor mij een unieke ervaring. Je
hebt hem waarschijnlijk niet meer gekend: mijnheer Sons. Hij Is vor i g jaar overleden, een man van 48 jaar. Ik werd daar, anderhalf
jaar geleden, gewoon voor het eerst naartoe geroepen voor een c l y s ma. Hij moest darmforo's gemaakt k r i j g e n . Ze konden niks vinden.
Z i j n moeder was drie maanden eerder aan kanker overleden. Daar had
h i j veel zorg over gehad. Hij werd magerder. Kreeg opeens veel p i j n
en een dikke buik en werd toen op eigen verzoek naar het ziekenhuis
gestuurd. Daar zeiden ze: "Ja man, waarom kom je zo laat"? Er was
niets meer aan te doen. De dokter zei hooguit zes weken. Ze hebben
a l l e r l e i therapieën geprobeerd. Cytostatica wilde h i j perse niet.
Dat had h i j pas meegemaakt met z i j n moeder. Alle haren uitgevallen.
In het ziekenhuis i s h i j al met het Moerman-dleet begonnen. Hij
kreeg er veel medewerking. Maar h i j wilde zo vlug mogelijk naar
huis, want h i j had maar 6 weken en z i j n vrouw wilde dat ook. Hij
wilde thuis doodgaan. H i j had nog 4 kinderen thuis. Die vrouw heeft
het weken lang zelf gedaan. Van heinde en ver haalde ze al dat onbespoten spul, maar ook vrienden en kennissen brachten het mee. De
buren kwamen pas weer toen h i j al weer drie weken thuis was. Echte
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vrienden van hen, maar ook de Carnavalsvereniging, die durfden ge
woon niet. De vrouw leed daar echt onder, want ze vond het ver
s c h r i k k e l i j k . Ik heb geprobeerd dat u i t te leggen en haar aangeraden
te vragen of ze eens langs wilden komen als ze wel eens belden om te
informeren hoe het ging.
Na een t i j d j e kwamen er mensen en ze gingen opgewekt weer weg. Het
Moerman-dieet hielp op een gegeven moment niet meer. Om de haverklap
moest h i j naar het ziekenhuis om afgetapt te worden. De dokters za
ten achter hem aan met die cytostatica. Hij werd bang dat ze het af
tappen zouden stoppen, want daardoor was h i j van hen afhankelijk. Ik
heb toen gezegd: "Bel de specialist op en zeg gewoon wat u mij ge
zegd hebt". De dokter zei dat h i j daar niet bang voor hoefde te z i j n
en dat ze hem met rust zouden laten. Verder had h i j nog een probleem
met de huisarts. Die had gezegd toen h i j telkens kwam: "Mou, j e hebt
niks". Zo'η beetje van: je bent een simulant. En toen hoorde h i j dat
in het ziekenhuis: "Waarom ben je niet eerder gekomen"? Maar zonder
huisarts, dacht i k , wordt dat een lijdensweg. Ik zag er zo tegen op.
En in het begin was h i j ook erg aggressief, tegen die hulsarts ook
en z i j vrouw ook. Ik zeg: "Vraag of die huisarts thuis een keer komt
praten". "U bent afhankelijk van die huisarts en u moet toch pro
beren om samen te werken". Die huisarts kwam en het is bewonderswaardig gegaan. Hij kon het naast zich neer leggen. Hij zegt: "Ja,
d i t is mij nou overkomen. Hier moet ik nou mee leven en op de best
mogelijke manier". Het was gewoon verkwikkend om te zien, hoe dat
kan: hoe een mens in z i j n laatste fase, in de laatste drie maanden
nou zo'n groot mens kan worden. Het is een hele f i j n e t i j d geweest.
Intensieve verpleging, met de familie. Ze wilden het allemaal zelf
oplossen met de vier kinderen, tussen 18 en 11. Ze hebben het een
week of zes geprobeerd om het zelf op te lossen maar het kon gewoon
niet meer. Die waren allemaal bekaf en het ging n i e t meer. Ik kwam
daar twee keer per dag, soms drie keer per dag zelfs. Ik heb toen
gezegd: "Ik zal vannacht ene nacht hier b l i j v e n , zodat u allemaal
kunt slapen, maar dan morgenvroeg de familie bellen, zodat er mor
genavond een broer of schoonzus hier i s " . Dat is gebeurd en de man
heeft nog een week of drie gelegen. Wat onvoorstelbaar i s . Zijn
ogen braken, wat je soms b i j stervenden hebt. Een paar uurtjes of
hooguit een dag dan is het afgelopen. Maar iedere keer als ik kwam,
leefde de man nog. Ik had niet eraan gedacht om, zoals op de OK,
zalf op z i j n ogen te doen om het uitdrogen te voorkomen. Maar omdat
j e dacht, de dokter zei ook: "Dat duurt niet meer lang". Zijn ogen
raakten ontstoken. Gaasjes erop gelegd, had h i j er dat ook nog b i j .
Daar heeft h i j toch nog veertien dagen mee geleefd. Soms dacht i k :
nou kent h i j me n i e t meer, maar telkens werd h i j weer wakker en
praatte alsof er niks aan de hand was. 's Nachts heeft h i j voor alle
kinderen afscheidsbrieven geschreven. Aan z i j n vrouw vertelde h i j in
die dagen, dat h i j toch soms het idee had dat h i j al bijna in een
andere wereld was geweest. Hij z e i : "Elisabeth, het is daar zo
mooi". Ik heb gedacht: "Zo zou ik ook wel w i l l e n doodgaan op die
manier, ook opgenomen in het hele gezinsverband".
FillO

Felli
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Als ik jou zo hoor dan denk ik toch, mensen groeien toe naar hun
dood. Als je zegt nu is het binnen 24 uur gebeurd, hoe beleven ze
die drie weken dan nog? Want dat is soms heel moeilijk. Van die
mijnheer, waar ik over sprak, zeiden we 4 weken geleden a l : "Nou is
h i j gewoon helemaal spits. Koude neus en extremiteit helemaal koud".
Hij kon ineens, b i j v . onder het koken, ineens dood z i j n als je bin
nen komt. De mensen z i j n nu ook zover dat te hopen dat het snel
gebeurt. 'Die z i j n niet meer echt b l i j met een dag die komt en hoe
hebben die mensen dat toen ervaren dan'?
De vrouw en de kinderen vonden: Elke dag dat h i j er i s , hebben we
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hem. Ze leven nu nog vanuit die drie, vier maanden. Zo intens hebben
ze dat meegemaakt. Wij eigenlijk allemaal. Zo iets moois had ik
zelf ook nog niet meegemaakt, ondanks verschrikkelijke pijnen.
Dat is vaak een negatieve factor, dat mensen erg veel pijn hebben.
Ja.
Hij weigerde constant pijnbestrijdende middelen, omdat hij het een
keer gehad had en zo suf werd. Dat wou hij niet.
Hij wilde er echt helemaal bij blijven.
Hij wilde het helemaal alleen doen.
Ondanks de pijn.
Ja.
Werd het voor hem n i e t minder waard of zoï
Nee. Hij koos ervoor. Liever p i j n . Zolang als het mogelijk is met de
vrouw en de kinderen kunnen praten dan geen p i j n en ook niet leven:
"als Ik daar suf l i g , is het voor mij geen leven", hé'?
Het komt vooral voor b i j mensen met deze l e e f t i j d , geloof ik wel.
Een ouder iemand i s anders als iemand van deze l e e f t i j d .
Ik heb het zelf zo bewust meegemaakt vorig jaar b i j mijn zwager. Dat
was ook precies eender. Ook iemand van 46. En daar kom je dan en dan
zegt h i j : "Ja, ik zal naar het ziekenhuis moeten, want ik kan niet
meer thuis z i j n . Dat kunnen ze niet meer aan". Toen heb ik meteen
gezegd: "Nou, dan vraag ik non-actief". Toen zei h i j : "Zou je dat
voor mij w i l l e n doen"? Ik zei: "Wat zou j i j doen als ik zo ziek
was"? Nou, ik ben er toen maar kort geweest, hoor maar vier dagen.
Maar om de beurt kwam er bij mij de broers en zwagers en z i j n
broers, kwamen waken. Gewaakt heb ik maar één nacht. Verder was ik
er overdag om mijn zus te helpen. Het i s belangrijk voor degenen die
achter b l i j f t , dat die tenminste ook nog iemand hebben waar ze t e genaan kunnen praten.
Ja, ook l a t e r , als h i j net overleden i s .
Je hebt dan al een aantal ervaringen samen,
die je kunt uitwisselen. Ja, ook voor de kinderen. "Guusje kwam op
een gegeven moment van: "Hoe gaat Papa nou dood? Hoe gaat h i j nou
dood ? Ik zeg: "Nou op een gegeven moment valt h i j in slaap". Ik
dacht, ik hoop dat het zo is. Ik z e i : "En dan gaat h i j langzaam
ademen en op een gegeven moment ademt h i j niet meer". Nou en het was
gelukkig zo.
Op d i t moment komt de nog ontbrekende vierde deelneemster aan het
gesprek binnen. Na enig heen en weer praten wordt het verhaal over
het sterven van haar zwager door Fa verder verteld.
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Toen ik na het waken 's middags b i j mijn zusje kwam zei ik zo van:
"Hij o v e r l i j d t vandaag". "Hoe zie je dat dan"? "Ja, het veranderen.
. . . Toen ik vanmorgen om half tien hem klaar had en naar bed ging en
toen ik 's middags opstond, dat verschil zie i k " . Want de dokter
z e i : "Nee, morgen". Ik z e i : "Nee, vanavond". Hij is 's avonds om
half acht overleden. De kinderen waren er allemaal b i j , en een broer
en mijn zus. Met die broer heb ik hem de laatste hulp gegeven. Hij
had me gebeld. De kinderen zeggen: "Gelukkig dat papa niet weg hoefde. Papa is thuis gebleven, want и bent terug geweest".
Ik denk dat het heel moeilijk i s om iemand voor de laatste dagen
naar een ziekenhuis te doen. Alsof j e toch een stuk a f s c h u i f t .
Terwijl j e , van de andere kant, ook merkt dat het vaak een hele gro
te belasting kan worden voor de familie. En dat het gewoon niet mo
g e l i j k i s , dat ze nog thuis b l i j v e n .
Dat je je soms afvraagt: wat is nou werkelijk beter? Is de patiënt
er thuis beter aan toe dan dat ze naar een ziekenhuis gaan?
Er z i j n ook situaties waarin je werkelijk zegt,
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Fal93 dit kan haast niet.
Fel94 Die man of vrouw is beter in het ziekenhuis.
Fi 196 Al moeten ze een bed op de gang maken. Beter dat nog, zodat er voor
de familie een stuk ontspanning komt, de zorg wegvalt en er door die
ontspanning ook beter naast kunnen gaan staan.
Fol97 Ik check het ook echt af, wat de familie nou echt wil ....
Fo+Fel98 En wat haalbaar is.
Fel99 En ook prettig voor de patiënt is.
Fo201 Ja.
Fe202 Want dat is nog wel eens de vraag: als iemand met alle geweld thuis
wil blijven of dat werkelijk fijn is, hé, als iedereen op zijn tenen
loopt en van alle kanten spanningen geeft.
Gezamenlijk Ja.
Fe207 Maar als het kan, dan is het ideaal thuis.
Fa+Fo208 Ja.
Fa209 Al gaat het met moeite, dan vind Ik het nog fijner om thuis te zijn.
Niet voor iedereen, maar wel voor veel mensen. Twee dagen in het
ziekenhuis liggen en dan doodgaan bevalt mensen niet. 'Was hij maar
thuis gebleven', dat hoor je dan ook weer.
Fo210 Dat hangt ook wel van de situatie af. Ik help iemand in de wijk,
mijnheer Zaanders, jij kent hem ook wel. Dat gaat soms met schelden
en noem maar op gepaard.
Die man wil thuis blijven. De familie heeft het eigenlijk niet voor
hem over. En dan sta je daar. Wat moet je doen? Voor die man opkomen?
F1211 Of de zin van de familie doen. De familie is misschien wel uitzonderlijk. Het bed staat in de huiskamer. De man ligt daarin dood te
gaan te midden van heel de familie en de t.v. Helemaal niet rustig,
met roken en drinken, allemaal in die ene kamer. Die man heeft er
last van maar hij wil niet opgenomen worden. Ze hebben altijd zo
geleefd en altijd ruzie gehad, en dan denk je, moet ik het nu ook
maar niet zo laten doorgaan.
F1217 Het is hun manier van leven.
Als ze geen ruzie hebben dan communiceren ze niet met elkaar.
Fa218 Wat wij verschrikkelijk vinden, vinden hun gewoon.
Gezamenlijk Ja.
Fe224 Ik geloof, dat je vaak dingen moet doen die in onze ogen onaanvaardbaar zijn, waarvan je zegt: 'dat kan gewoon niet'. Maar dan denk je:
Zo leven hun en hoe gelukkig of ongelukkig zijn hun daarmee? De
meesten zijn helemaal niet zo ongelukkig met de situatie als ik dat
zie.
F1229 Die familie geeft aan dat ze willen, dat hij wordt opgenomen.
Fo230 Ja en dat is ook wel vaak een angst die ze hebben voor iemand die
sterft.
Fa231 Dat komt misschien ook wel omdat mensen zo vaak naar ziekenhuizen
gaan: ze hebben heel weinig stervende mensen meegemaakt.
Fo232 Ja, ik denk, dat dat best wel meespeelt.
Fa233 Dat denk ik ook wel. Want de dood hoort bij het leven ... iedereen
gaat op een gegeven moment dood. Maar wanneer je dát zegt: 'Ja,
goed, als je oud bent, dan ga je dood' en 'als je jong bent, kun je
doodgaan', dan kun je dat incalculeren in je leven, maar ik denk dat
een heleboel mensen dat niet doen. Die duwen het weg.
Fo236 Die duwen het, ja, dat was daar ook zo.
Fe239 Het is natuurlijk voor de familie ook een confrontatie, net zo goed
als voor de patiënt.
Fa240 Maar als je het, zoals die mijnheer met zijn familie, verwerkt, dan
is het misschien niet mooi, maar maakt het wel diepe indruk.
Fe243 Achteraf gezien is het iets heel moois geweest. Ik ben blij dat ik
zoiets heb meegemaakt.
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Fa244 Zoiets heb ik bij mijn zwager ook gehad. Het is iets dat de hele familie aangaat. Alle kinderen 1s het verteld zelfs de kleine Rudie
wist het. Ze konden er gewoon over praten.
FÌ246 Ik vind, dat de mate van acceptatie zo ontzettend afhangt van degene
die sterft zelf. Tenminste dat vind ik steeds hoor. Als die mensen
er over kunnen praten, al hebben ze het niet geaccepteerd, dan helpen ze jou al pratend
Fa247 naar een bepaald ...
Fi248 naar een bepaald punt en dat doen ze ook, ja natuurlijk, met de familie. Als mensen vechtend doodgaan, daar houd ik ook een kater aan
over.
Gezamenlijk: Ja.
Fa250 Dat vind ik zo verschrikkelijk, hé.
Fo251 Ik weet niet, ken jij mevrouw Sikkings? Die heeft het ook helemaal
geaccepteerd. Die leeft eigenlijk gewoon. Ze is wel heel slecht en
heel ziek, maar die leeft van dag tot dag. Ze is vol belangstelling
voor alles wat er gebeurt. Die praat ook, maar daar hoef je eigenlijk niet zoveel meer over doodgaan te praten. Dat staat voor haar
gewoon ....
FÌ252 Dat hoort erbij.
Fo253 Ja, dat hoort erbij.
FÌ254 Maar die geniet nog zo, gewoon van al die kleine dingetjes. En van
haar man die in de buurt is. Ze genieten van elkaar.
Fa255 Dat was bij mevrouw Hellen ook.
Fo256 Ja, dat was ook heel sterk.
Fa257 "Ja", zei ze, "wat heb ik het toch goed en iedereen Is zo begrijpend". Dan dacht ik: "Oh, wat kan ik nog veel van haar leren". Ik
ging er gewoon opgewekt vandaan. Terwijl het eigenlijk heel treurig
is, zo'η jonge vrouw.
Fo259 De andere kant zìe je ook wel. Dat mensen het zo erg vinden, dat ze
aftakelen. Dat ze lichamelijk niks meer kunnen doen, en hun zelfstandigheid verliezen en dan ook niet meer kunnen genieten, omdat ze
daar zo mee bezig zijn.
Fi260 Dat vind ik ook van mensen die ouder worden en dat zien als een toegroeien naar de dood, ook al weet je dat het nog jaren kan duren.
Die gaan slechter lopen, bewegen zich moeilijker en kunnen dat heel
moeilijk accepteren. Ze kunnen dan niet meer genieten ... van die
dingen die nog gebeuren en van wat ze wel kunnen.
Gezamenlijk: Ja.
Fi264 Ik denk, dat dat ongeveer zo'η zelfde proces is.
Gezamenlijk Ja.
Fe266 Toch heb ik de ervaring dat je dat bij echt oude mensen heel weinig
tegen komt. Er zijn toch wel mensen die zich er echt bij neergelegd
hebben. Die zeggen: "Nou ja, elke dag is meegenomen. En wat er nog
aan bloemen te plukken valt, dat neem ik mee". Die verheugen zich op
een brief of op een oud gedichtenbundeltje. Het zijn toch kleine
dingen. Dat is mijn ervaring in mijn wijk.
En daarom juist als je zo iemand tegenkomt, valt het je zo op. En
dan vind ik het gewoon zo fijn, dat het ook nog kan, hé. Maar het is
hooguit één op de vijftien. Yeel meer maak je mee op elkaar vitten
en over al die kleine dingen vallen. En het helemaal niet fijn maken
voor elkaar. Dat vind ik zo jammer.
Fa267 Maar ja, als ze dat op de leeftijd boven zeventig, vijenzeventig
doen, dan zeg ik altijd: "Hoe hebben ze dan vóör die tijd geleefd"?
Fe268 Ik denk dat dan niet anders geweest kan zijn.
Fa269 Hebben ze elkaar dan begrepen?
Feen Fi Ja.
Fa270 Voor die tijd, want het leren begrijpen heb je niet na 75 jaar pas
als de gebreken komen.
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Maar dan komt het tenslotte tot uiting.
Je wordt ook meer afhankelijk van elkaar, en ze zitten de hele dag
bij elkaar. Dat komt als ze 65 geworden zijn en dat valt dan ook tegen.
Maar je stemt je begeleiding toch wel af op de manier hoe mensen leven, of hoe je denkt dat ze ... gewend zijn met elkaar om te gaan.
Ja, je bedoelt, je brengt dan dingen ter sprake waarvan je ziet dat
ze voor hen heel normaal zijn: ze vitten al hun hele leven.
Dat breng ik tenminste dan niet ter sprake. Ze hebben al genoeg aan
hun kop.
Ik denk ook niet meer dat je het afleert.
Ja.
Voor mij is altijd een troost de gedachte dat zij het waarschijnlijk
niet zo beleven als ik. Dat hoop ik dan maar. Ik zou het verschrikkelijk vinden dag en nacht met iemand samen te zijn waar het zo aan
toe ging. Verschrikkelijk.
Ja.
Nou, af en toe moet ik wel eens op mijn tanden b i j t e n . Ik vraag wel
eens of ik het pand even zal verlaten, zodat ze het kunnen uitvechten, hé. Ik kan er ook eigenlijk niet goed tegen, hoor.
Of mensen die zeggen: "Wat zegt u ervan, zuster"?, dan weet je ook
dat je uitgespeeld wordt.
Of je moet zeggen, dat heb Ik een keer gedaan b i j een vrouw die heel
erg ziek was: "Meent u dat, mijnheer"? Toen zei h i j : "Nee, dat meen
ik n i e t , maar ik ben zo bekaf en ik ben dat gezeur zo moe". Ik z e i :
"Ik kan het me begrijpen". Ik z e i : "Maar het k l i n k t zo onaardig in
mijn oren". "Nee", zei z i j l a t e r , "zo hebben we ook niet geleefd.
Maar ik weet wie het zegt". Toen dacht i k : "Wat maak ik me nou
druk"?
Ik denk dat het wel goed is om na te gaan wat er aan de hand is als
j e je vervelend voelt. Dan kun je er l a t e r weer p r e t t i g binnenkomen.
Ja, want h i j kon ook zo schattig voor haar z i j n .
Gaan j u l l i e wel eens kijken naar degene die a c h t e r b l i j f t ?
Ja, regelmatig.
Ik vind het moeilijk als de man a c h t e r b l i j f t , en vooral als h i j een
beetje jong 1s, d.w.z. die mensen, die werken.
Ja, ze z i j n zo vaak niet thuis.
Ja, en die hebben toch eigenlijk ook begeleiding nodig.
Maar als ze niet thuis z i j n , dan hoop ik dat ze andere mensen hebben
waar ze mee praten.
Ik heb het nog nooit gehad. Het z i j n allemaal vrouwen, die o v e r l i j den of oudere mannen dan, hé.
Ik heb nu nog een man, die werkt nog. Ik ben er een keer geweest.
Hij was Inderdaad niet thuis. Ik denk dan, h i j wil misschien wel
eens een keer praten . . . hoe moeilijk dat h i j het gehad heeft en zo.
Het Is moeilijk om te doen.
Ja, m o e i l i j k .
Ik ben het vorige week b i j de dochter geweest van di'e mevrouw die
gestorven i s , een dag voor de begrafenis. Ze was overleden op de dag
dat ik v r i j was. Ik heb gezegd: "We zien elkaar waarschijnlijk niet
meer althans niet meer met de bedoeling om nog te praten over moeder". Ik heb het zo e x p l i c i e t afgesloten. Want dat fs wat ik b i j jou
een beetje beluister: "Ik vind het erg, want het is niet af".
Ja.
Maar ik vind het moeilijk om het snel af te sluiten. In het begin
krijgen ze best veel aanloop. Ze zijn bezig met die begrafenis en
dat allemaal. Als je een paar maanden later komt, als ze er helemaal
alleen voor staan, dan wordt alles weer opnieuw beleefd.
Het hangt veel af van de relatie. Hoe lang ben je daar gekomen? Kort

maar intensief, dat kan ook. Je moet afchecken: "Wat kan ik hier
nog?"
Fo326 Maar ik vind dat het ook verschil maakt of er vrouwen alleen achter
blijven of mannen.
Fe327 Je kunt er meer mee praten, hé.
Fa328 Ik geloof dat ik met een vrouw die achter blijft makkelijker praat
dan met een man, die achter blijft.
Fo329 Ja, ik ook.
FÌ330 Omdat je gevoelsmatig op een andere golflengte zit of zo.
Fa331 Gevoelsmatig ja.
Fo332 Maar ik vind ook, dat vrouwen er zich toch soms gemakkelijker overheen zetten ....
Fa333 Makkelijker ja. En ook makkelijker iets kunnen zeggen. Ik heb altijd
het idee: een man wil zich groot houden. En wat doe ik er dan? Een
man mag niet treuren, een man mag niet huilen. Een vrouw kan nog wel
eens huilen en zeggen: "Ik heb het zo goed gehad", of het een of
ander. Een man zou zeggen: "Mijn huwelijk was best". En als dat zo
geweest is, en in de laatste twee gevallen was dat zo, dan weet ik
niet meer wat ik er moet doen. Ik vind dat toch wel moeilijk.
FÌ335 En als je daar gaat praten over hoe ze het dan nu ervaren hebben,
gewoon het alleen zijn en wat ze nog voor contacten hebben en zo.
Fe338 Ik geloof toch dat je het moet afsluiten. Gevoelsmatig wil ik de
dingen afsluiten door duidelijk te zeggen, wat ik er over denk.
Fo339 Ja, dan kunnen ze kiezen. Ze kunnen altijd een keer eerder terugkomen van hun werk. Ze kunnen kiezen voor geen begeleiding als je het
afsluit, hé. Dat je wel wilt terugkomen, maar dat dat om praktische
redenen 's avonds niet kan.
Fa341 Ik heb al twee keer gehad dat ze zeggen: "Ik zal er toch doorheen
moeten".
Fi342 Dat klinkt al wat negatief.
Fa343 Ja. Een vrouw zal sneller zeggen: "Ik zal het fijn vinden, als u
komt. Dan kan ik er nog eens over praten". Hebben jullie dat ook
meegemaakt?
Fe344 Nou misschien is dat bij jongeren. Bij oudere mannen maak ik dat
nooit mee.
Fa345 Nee.
Fe346 Nee, ik zeg net, b i j jonge mensen dan. B i j mensen die werken bedoel
i k , dan.
Gezamenlijk: Ja.
Fa349 B i j oudere mannen wel.
Fa350

Het gesprek gaat nu verder over de sociale controle die wordt
uitgeoefend op het onderlinge contact van oude mannen en
vrouwen die alleen verder moeten. Een enkele uitspraak, die
direct verband houdt met het overlijden l u i d t als volgt:

Fe376

Ja, als het maar een incidenteel geval was, maar dat komt regelmat i g voor. Mensen die er vroeger ook over de vloer kwamen, hé. Of als
ze met z i j n vieren gingen kaarten. En nou, zeg maar de man of de
vrouw is overleden en er b l i j f t eentje over, gaan ze er niet meer
naar toe.
Fa381 Dat hoor je ook a l t i j d , vooral ook als iemand jonger o v e r l i j d t : na
verloop van t i j d b l i j f t iedereen weg. Echtparen dan, hé.
Gezamenlijk 383: Ja.
Fe384 Dat merk ik zelf b i j Frankenhof, daar waar naar verhouding meer
vrouwen alleen z i j n b l i j v e n wonen dan mannen, maar dat die ook zeggen: "Echtpaar t r e k t naar echtpaar". "Kaarters z i t t e n allemaal echtpaar b i j echtpaar en als alleenstaande kom je daar niet tussen".
Algehele klacht iedere keer weer.
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Fo385 Ja, dat heb je ook wel bij oudere mensen, dat ze niet een zelfstandig leven hebben opgebouwd, hé. Dat ze zich met zijn tweeën als één
beschouwen, hé. Terwijl dat, denk ik, bij jongere mensen wel wat anders komt te liggen. Hoop Je.
Fa389 ... Ik denk juist als het goed is, dat ze dan nog meer naar elkaar
toegroeien, omdat ze dan wat meer tijd voor elkaar hebben. En dat ze
zich erg onthand voelen, als één van de twee wegvalt, hé. Ja, je
mist een sterk klankbord.
Fe390 Ja zeker, dat gemis kan niemand wegnemen. Dat blijft gewoon een gemis.
FÌ391 Ja.
Fe392 Die iemand is gewoon weg. Die kan ook niemand vervangen.
Fa+Fo Nee.
Fe394 Ik geloof dat het zinvol 1 s om de mensen er van tevoren al attent op
te maken, zeg maar op de puur organisatorische kanten van de zaak.
Fa395 Oh, j a .

Fe396

Nou, ze staan met de handen in het haar. Ze weten geen sleutel te
vinden. Ze weten helemaal niet welke bank ze hebben. Welke begrafenisondernemer het moet zijn. Er bestaan inderdaad zulke kleine enveloppen: punten voor nabestaanden, heet het. Een heel boekje, daar
staat alles in, wat degene, die overblijft, moet weten. Nou ze zijn
voor f. 2,50 verkrijgbaar en het zijn echt fijne boekjes. En dat zeg
ik wel eens tegen de oude mensen: "Heeft u daar wel eens aan gedacht?" Want dan horen ze net weer: "Ja, die oude buurvrouw, dat is
toch wel heel erg. Niemand wist iets te vinden. En hoe het allemaal
ging". Ik zeg: "Zou u het dan wel weten, als het bij u zo ging"?
Jammer, ook niet. Ja, dan zeg ik "Die mogelijkheid is er". "Ja, dat
zullen we dan wel doen", zeggen ze meestal toch wel. Pas als ze het
van dichtbij hebben meegemaakt of bij familie.
Fi399 Op een bepaalde leeftijd worden ze natuurlijk wel plotseling op
zichzelf teruggeworpen.
Fa400 Oudere mensen hebben natuurlijk altijd wel een werkverdeling. Ik heb
ook wel eens gezegd dat ze het eens moeten omdraaien. Want "je weet
nooit wie het eerste gaat en dan zal je voor elkaar wat over moeten
nemen".
Er wordt verder gepraat over de verschillende taken en
plichten van vrouwen en mannen en over de omstandigheden
waaronder ze na het pensioen daar wel of niet veranderingen
in willen en kunnen aanbrengen. Dan komt men te spreken over
de taak elkaar naar het doodgaan toe te vergezellen.
Fa442 Dat is precies eender, als bij mij die mijnheer, die zo schreeuwde.
Ik kwam daar drie keer In de week. Nou ... ik werd er stapelgek van.
Die vrouw zei: "Ja, die taak is me opgelegd". Ze zag het gewoon als
haar piicht ....
Fo447 Om die man te helpen naar zijn dood toe.
Fa448 Het was verschrikkelijk. Ik heb het ziekenhuis opgebeld en gezegd
dat ik er niet meer tegen kon. Toen zei die dokter: "Ja, ik ook
niet. Wij ook niet. De zuster ook niet. Wij bewonderen die vrouw".
Later is hij weer opgenomen en daar is hij toen ook gauw overleden,
hoor, maar ik werd er tureluurs van. Ik zei tegen hem: "Man, ik sta
vlak naast je, je hoeft niet zo hard te roepen, want alles staat
klaar". Oh, nee, verschrikkelijk. Dan help je iemand naar het eind.
Ik had er helemaal geen vat op, hoor.
Fi+Fo449 Nee.
Fa450
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Die vrouw wel. Die zag dat ook wel aankomen. Die aanvaardde het. En
die was ook b l i j later, dat hij overleed. Niet omdat hij zo
schreeuwde, maar omdat hij het zo benauwd had. Ze zei: "Ik ken mijn
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man van voor die tijd". Hij deed niet lelijk, zei ze, helemaal niet,
maar hij kon het niet gewoon zeggen.
Nou, ik geloof wel, dat een ziek zijn, een heel erge ziekte, een patiënt kan veranderen.
Dan zit je op een gegeven moment mee te roepen.
Zij vond het wel akelig, want de kinderen liepen de deur uit. Ze
zei: "Die kunnen er gewoon niet meer tegen. Maar Ik denk, ach, voor
die tijd was hij anders. En daar denk ik dan maar aan. Maar het is
mijn plicht om hem naar het eind te helpen".
En kinderen hebben dan toch een andere relatie met een vader of een
moeder, als de vrouw of de man.
Ja.
Ja.
Fi vertelt nu een toepasselijk verhaal over het wel en wee
van een echtpaar van wie de vrouw verlamd is en de man zeer
negatief reageert.
Hebben jullie wel eens meegemaakt dat een van de twee ernstig ziek
is en één het niet voor de ander wilt weten?
Ja, dat is erg.
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Hoe j e dat oplost, dat vind ik ook zo moeilijk.
Het is één van de moeilijkste s i t u a t i e s . Dan kun je niks.
Je mag het niet zeggen, want h i j mag het niet weten. Ik heb het meegemaakt dat de man dat het tegen me zei en de vrouw ook. Het waren
nogal gelovige mensen ook. Toen heb ik op een gegeven moment tegen
die vrouw gezegd: "Nou, h i j moet het weten, want uw t i j d is zo kort
om samen erover te praten. U moet er samen over spreken. Als u het
vanavond niet doet, dan zeg ik het hem morgen". De volgende morgen
zei ze dat ze er samen over hadden gepraat. Toen ze boven kwam had
h i j gevraagd: "Wat had je met de zuster te praten zo beneden"? Die
man heeft nog vier dagen geleefd. Vlak voor z i j n overlijden zei h i j :
"Het is de mooiste t i j d van mijn ziek z i j n geweest".
Z i j z e i : "We hebben een gesprek gehad en samen gehuild: want ik kon
niet huilen, waar h i j b i j was". En h i j kon n i e t huilen waar z i j b i j
was.
Fe491 Ja, ik vind dat zo jammer. Ik denk: waarvoor heb je een goede partner? Of waarvoor heb je vrienden, als je j u i s t , als je ze nodig
hebt, niet met deze dingen b i j ze kunt komen, hé.
Fa492 Ja, maar ik geloof, dat het open tegen elkaar z i j n , toch wel erg
moeilijk i s .
F1493 Ja, ze wilden elkaar beschermen, hé.
In f e i t e doet dat ontzettend veel p i j n . Ik ben best wel bang voor
die s i t u a t i e . Uit die verwijdering, dat niet praten, . . . n i e t durven
499 praten, . . . ontstaat een negatieve s i t u a t i e .
FaSOO Elkaar sparen en dan zover komen dat je niet meer kunt praten.
Fe502 Iedereen voelt zich dan ontzettend alleen. Allebei. Maar dat is ondraagbaar.
Fi+Fo504 Ja.

Fe505 Dan vraag ik me af: wat is nou beter?
Fi506 Maar dat zeggen ze ook achteraf altijd ...,
Fa507 Ja, achteraf, maar ze lopen er weken mee.
FÌ508 vanaf dat we gingen praten, werd het goed.
FiSlO In mijn wijk Is deze week een mijnheer thuisgekomen uit het ziekenhuis met een rectum CA met een A.P. Ik was het eerste bij de man.
Hij zegt: "Ik ben toch bang, dat het niet helemaal weg is". Ik heb
hem gerustgesteld en gezegd dat je daarover na een week gewoon heel
weinig kon zeggen. Beneden zei zijn vrouw: "In het ziekenhuis zeggen
ze, dat het allemaal weg is". Zo, heel erg vasthoudend aan de zekerheid, gewoon. Ik zei haar dat haar man nogal bang was, dat het niet
zo was. Een paar dagen later ben ik er, toen ze met z'n tweeën wa-
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ren, weer over begonnen. Ik dacht, als je het in het begin aanpakt,
heb je misschien de mogelijkheid dat dat open blijft. Over veertien
dagen hebben we weer een afspraak gemaakt ook om de begeleiding in
de hand te houden.
Maar bij kankerpatiënten houd je dat toch, altijd, die vrees daarachter van: ze hebben het wel gezegd, maar je weet maar nooit, hé.
En ik denk, dan moeten die mensen ook over die angst kunnen praten.
Dit is ook begrijpelijk. Hoe zal het verder uitlopen en hoe gaat het
verder?
Het Is in dit geval ook te begrijpen. Die man had zeven jaar geleden
zijn vrouw verloren en die vrouw 5 jaar geleden haar man. Ze woonden
nou net een paar maanden samen en zouden gaan trouwen. Die zijn natuurlijk razend bang om één van de twee te verliezen, ... maar ik
vind het gewoon een trieste situatie eigenlijk,
Heel erg, hé.
Ja.
Hoezo triest, met ehh?
Nou net weer een beetje aan het begin van ....
Een nieuwe fase.
... van een nieuwe fase en dan, ja, toch alweer geconfronteerd worden met een eindigheid van ook van deze relatie dan weer.
Ja.
Mogelijke eindigheid, want zo op die manier praat ik er ook wel over
met die mensen. Maar ze praten er nog niet met mij al over. Nou denk
ik: het geeft in ieder geval aanknopingspunten. Want mensen die het
ook naar jou toe ontkennen of zo, of heel moeilijk daarover zijn of
niet open, dat vind ik best moeilijk, om daar dan toch steeds mee
verder te gaan. Hoe knoop je dat aan? Wat doe je ermee als hulpverlener?
Als ze steeds duidelijk aangeven, dat ze er niet over praten?
Ja, ja.
Nou, als het mij gebeurt, dan praat ik er ook niet over. Als mensen
er duidelijk geen behoefte aan hebben dan doe ik dat ook niet. Dan
neem ik aan, dat ze wel iemand anders hebben waar ze dan beter mee
kunnen praten.
Het heeft ook weinig zin, als je zelf wilt maar zij niet. Je krijgt
dan geen antwoord meer .... Dan praat je jezelf vast.
En dat vind ik ook niet de zin van ons werk. Je moet even afchecken:
'hoe kan de patiënt verder?' Zijn er mogelijkheden om met andere
mensen te praten, dan ben ik blij. Je kunt ook andere mogelijkheden
aanwijzen. Maar kiezen moet hij zelf. Als hij maar geholpen wordt.
Ja, weet je, dan heb ik er verder ook geen probleem mee.
Nee, ik ook niet.
Maar sommige mensen zijn gewoon gesloten van zichzelf. Die kunnen
niet praten, niet met jou, maar ook niet met anderen. Dan denk ik
dat moet ik niet zo maar afsluiten maar ik vind het wel moeilijk
worden.
Maar dat is niet iets specifieks met sterven. Dat punt komt steeds
terug ook in andere situaties: hoe ga je met een gesloten karakter
om.
Ja, ja, dat is ook zo.
Dat gesloten karakter gaat soms erg open, als inderdaad de één of
ander overlijdt, hoor.
Jij hebt pas nog zoiets meegemaakt, hé.
Ja, een vrouw die er niet over wilde praten en een man die dat wel
wilde. Dus praatte ik wel met hem en dan vroeg zij: "Wat heb je toch
veel te praten". En dan zei ik: "Ja, u mag er gerust bij komen zitten, als ik hem help, dat is gezellig, dan praten we met zijn drieen". Maar dat wilde ze niet. Toen is die man overleden. Daarna ben
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ik er nog wel eens geweest maar Ik kreeg weinig voet aan de grond.
Ik dacht: 'Hier ben ik overbodig'. Toen ik haar dat zei: "dus ik kom
niet meer", toen kwam ze pas los. Toen zei ze: "Als je eens wist
hoeveel ik aan u gehad heb".
En toen begon ze pas. Dat heeft alles bij elkaar vier of vijf maanden geduurd.
Pauze. Hierin wordt o.a. besproken wat Fo heeft gemist en ook
komt tenslotte ter sprake dat Fo sinds een half jaar van het
ziekenhuis is overgestapt naar de wijkverpleging.
Stervensbegeleiding is ....
Sinds 1 mei zit ik in de wijk.
Een half jaar.
Vanuit de wijk heb Ik inderdaad niet zoveel ervaring.
Maar ja, dood is dood, hé.
Wat zeg je?
Uood is? Hoe kom je ...?
Och het maakt niet uit of je uit het ziekenhuis komt of
Oh ja. Nou ik denk, dat op zich de ervaringen thuis natuurlijk best
wel wat anders kunnen zijn, maar ....
Het mobiliseren van de familie, dat is in een ziekenhuis natuurlijk
allemaal anders.
Anders dat denk ik wel.
Ja.
Ja, w i j hadden in het ziekenhuis ook, dat je een bed had voor de f a milie en dat ze daar bleven slapen en, als het wat langer ging duren, elkaar ook afwisselden in de f a m i l i e . Ze verschoven, als het
even kon, het h u i s e l i j k leven naar de kamer. Ze ontvingen er bezoek.
Wij stimuleerden dat ook wel.
Maar u i t e i n d e l i j k l i g t de zorg toch b i j de zuster. En thuis l i g t de
zorg b i j de familieleden, 's nachts. Dat vind ik een groot verschil.
En dat is dan ook vaak de belasting, waar de mensen niet tegenop
kunnen.
Ze kunnen er makkelijker b i j z i j n , als ze van die zorg af z i j n .
Je gaat je echt afvragen, wat is nu ten bate van de patiënt beter?
Naar het ziekenhuis gaan of in deze s i t u a t i e thuis b l i j v e n . Dan doet
h i j ook a l l e stress-situaties mee op, hé.
Maar dan moet je u i t e i n d e l i j k toch zelf laten kiezen, wat familie en
patiënt het l i e f s t e w i l .
En b i j mensen, die alleenstaand z i j n , dat vind ik ook a l t i j d wel
m o e i l i j k , want dan is het moeilijker om thuis te sterven.
Dan moet je al b i j de buren gaan zoeken voor opvang of . . . .
Ik vind, dat je daar al veel vroeger mee moet beginnen. Dat kan b i j na niet.
Ja, dat kan n i e t , nee.
Dan kan gewoon n i e t .
Dat is dan soms jammer, gewoon omdat de mensen ook graag thuis . . . .
Je hebt nog . . . ja mevrouw Eiken, kent u die nog u i t de . . . straat.
Och, t o t het laatste toe. Ze was helemaal alleen. Dat ik met kloppend hart iedere morgen weer weg ging, hoe moet d i t nou. Nou op een
gegeven moment werd het helemaal onmogelijk. Zo graag als ze wilde,
maar ze was dood- en doodziek. Ja en ze is u i t e i n d e l i j k toch de
laatste twee dagen naar het ziekenhuis gegaan. Maar ze wou n i e t ,
hoor.
Weet j e , eskimo's, of weet ik waar, die lopen weg, om toch op hun
eigen manier te sterven. En dan denk i k : in het ziekenhuis gebeurt
toch heel veel, dat mensen niet kunnen sterven op hun manier. Want
ze krijgen een infuus d i t en een infuus dat en dan denk ik wel eens:
oh, wat v e r s c h r i k k e l i j k , wat erg.
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Fo816 Dat vind ik ook, ja.
Fa817 Dat de mensen niet overlijden mogen. Want ze moeten en ze zullen
blijven leven.
Fe818. Ja.
Fi 819 Dat komt vaak voor ja. Ik denk dat er ook andere situaties zijn.
Fa820 Ja, maar het gebeurt vaak zo.
Fe822 Maar, dan moet bijv. de hoofdzuster of het verplegend personeel best
wel vechten ten bate van de patiënt ... want ze proberen toch tot
het laatste toe, tot het oneindige toe nog een kol fje bloed of nog
wat. Dat op een gegeven moment de patiënt vraagt: "Doe dat toch weg.
Moet dit nou nog? Ik wil doodgaan". Maar dat is voor de artsen heel
moeilijk te slikken om dit niet meer te doen.
Fi 822 Om het helpen op een gegeven moment naast zich neer te leggen. Het
heeft ook zoveel te maken met hun opleiding.
Fa823 Ja, 1k denk dat het al een beetje gaat veranderen.
Fe824 Nee, ik verwijt het hen niet, maar op een gegeven moment moet je dit
doorbreken en zeg je: "waarom gaat het nou hier nog, hé'.
FÌ825 Ja.
Van dit gesprek zijn in totaal 1183 beurten opgenomen.
Na het beëindigen van het gesprek met beurt Fi 825 kwam het opnieuw op gang
naar aanleiding van het persoonlijke religieuze aspect in het begeleiden.
Deze persoonlijke opvattingen over de eigen beleving van het werk zijn buiten de analyse gehouden, ook omdat ze zijdelings het doodgaan tot onderwerp
hadden.
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Uittreksel gesprek G
Het gesprek wordt gevoerd door vier specialisten uit een groot ziekenhuis.
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Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk. Zelf heb ik vroeger
weleens de stelling geopperd: "De stervensbegeleiding is primair
meer een taak van familie, vrienden, dan van professionele werkers".
Toendertijd is daar nogal wat kritiek op gekomen. Misschien is het
een uitgangspunt om te beginnen, tenzij iemand anders iets anders
wil voorstellen.
Ik vind het nogal een uitdagende stelling en heel goed om te beginnen.
Misschien mag ik er enige achtergrond van aangeven.
Ik ben er opgekomen door de behandeling van een pater die uit Afrika
kwam en ziek geworden was. Ik stelde hem voor om opgenomen te worden
omdat het poliklinisch niet meer ging. Toen zei hij: "Ik wil wel
graag opgenomen worden, maar je moet me beloven, dat je me naar huis
stuurt op het moment dat je denkt hij gaat zo dood, want", zei hij,
"de stervensbegeleiding in een ziekenhuis is knudde". Daar schrok je
wel even van. Naar aanleiding van deze man en wat hij zei over de
zorg door de familie heb ik deze stelling gemaakt en kreeg daar nogal kritiek op. Een internist wees de stelling af, omdat hij de stervensbegeleiding op zijn afdeling nooit aan anderen overliet maar altijd zelf deed. Dit hield in: één keer per dag 5 à 10 minuten. Het
is natuurlijk de vraag of zo'n begeleiding intensief genoeg is. Het
vrijmaken van iemand van de verpleging voor een stervende op de
afdeling (chirurgie) overbrugt eventueel wel de dag maar maakt wisseling van de nacht noodzakelijk, gezien de regeling van een achturige werkdag. Voor de begeleiding is dat een manco.
Als de stelling in haar algemeenheid bijval verdient blijft het de
vraag: 'Hoe gaat het thuis?' Zijn er daar wel genoeg mensen met voldoende tijd. Ook daar verloopt het niet allemaal even stralend. Ook
nogal wat familie, vrienden en bekenden hebben grote moeite, denk
ik, om dat op te vangen.
De vraag waar het om gaat is dan ook: 'Wat Is eigenlijk begeleiden
en wat is eigenlijk sterven'? Kijk je naar wat de essentie van het
sterven is, dan kom je, denk ik tot de vaststelling dat het een afscheid nemen van bekenden moet zijn. Zo gedefinieerd is de arts
daarbij maar een vreemde. Artsen kunnen wel helpen, ze hebben een
belangrijke functie in het kader van het opvangen van medische problemen: pijn, jeuk, ongemakken, maar het rustgevende, dacht ik, ligt
bij de bekenden, door er gewoon bij te zitten, het samen, als het
ware, sterven. Samen lijden, dus daardoor samen iets doen, dat mede
voor die patiënt in de eindfase belangrijk is. Dan heb je natuurlijk
het meest aan iemand, die je heel na is.
Ik denk toch dat je verschil moet maken, bij het sterven, tussen een
patiënt in de eindfase en een mens, die zeventig jaar is in zijn
eind fase. Zo gauw je praat over een patiënt in zijn eindfase brengt
dat dikwijls mee dat de arts of de verpleger, of iemand anders uit
een ziekenhuis of een geneeskundig team een rol meespeelt als gids
of als raadsman voor de patiënt zelf of voor de familieleden. Hoe
dit of dat te doen? Dan kun je als arts en buitenstaanders daar vaak
door even binnen te komen stimulansen voor geven. Mensen een beetje
aangeven hoe het kan en dan weer weggaan. Er moet daarom, denk ik,
op zijn minst over twee verschillende soorten van sterven, van doodgaan gepraat worden: van patiënten: dan is de rol van de arts, denk
ik, vaak heel duidelijk en: van mensen, die niet direct door medische zorg omgeven aan het doodgaan zijn.
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Je bedoelt, mensen die geen familieleden hebben ...?
Nee, ik bedoel mensen, die expliciet ziek zijn en vanuit hun ziekte
doodgaan. Zoals wij ze in het ziekenhuis zien: ernstige zieken, of
zodanig gehandicapt, dat er bijna geen verpleging of thuis verpleging meer nogelijk is. Bijvoorbeeld de wat oudere man, van wie de
huisarts weet dat hij ergens kanker heeft en die longontsteking
krijgt en die het steeds slechter gaat maken en van wie de huisarts
op gegeven moment zegt: "Ja, het ziekenhuis heeft voor deze man geen
zin". Een dergelijke man is verschillend van iemand met een obstructie, een vernauwing van zijn darmen, waar niks meer door kan. Hiervoor zijn maagslangen nodig en infusen en hij komt met hoge pijnen
in het ziekenhuis terecht en gaat daar naar zijn einde toe.
Ik geloof zeker dat er verschillen zijn. Ik geloof dat je eigenlijk
eerst moet definiëren wat is eigenlijk stervensbegeleiding.
Want als een huisarts Iemand, zoals jij net zegt, begeleidt met een
kwaal, waarvan de afloop fataal is, zonder dat de persoon in kwestie
zelf al weet wat hem boven het hoofd hangt, dan denk ik, is dat nou
stervensbegeleiding of is dat nou ziekte-begeleiding? Ik denk dat
dat ook nog een onderscheid kan zijn.
Ik zit te denken aan twee bekenden, die ik recent heb zien doodgaan.
Twee vijftigers, dus relatief jonge mensen, met gezinnen.
Die een, die wist dat hij zou sterven, is, toen hij nog redelijk
goed was de hele kennissenkring, vrienden, bekenden, door het land
afgegaan. Hij belde gewoon eens op en zei: "Ik kom eens langs; we
komen, mijn vrouw en ik, een avond langs". Zonder te zeggen waarvoor
hij kwam. Pas vlak voor zijn doodgaan hoorden we dat hij zou gaan.
De man zag kans, met zijn vrouw samen, echt bewust afscheid te nemen.
De ander wist snel dat het binnen een halfjaar zou aflopen.
Tot het laatste toe is hij kwaad en opstandig geweest. Ondanks zijn
vrouw, zijn kinderen, ondanks vrienden en bekenden, die alsmaar probeerden over de vloer te komen. Hij vond het zo oneerlijk dat hij al
dood moest. Hij had nog zoveel met zijn kinderen te doen en net weer
een baan. Hij kon het gewoon niet opbrengen om dood te gaan. Zo zie
je dat mensen heel verschillend zijn en de begeleiding doet daar
niet zoveel aan. Het is inderdaad het proces van doodgaan, van hoe
je dat accepteert en kunt verwerken in je eigen persoonlijkheid, wat
zo verschillend is. Ik denk dat het heel moeilijk is om daar algemene regels en algemene patronen in te herkennen.
Dat geloof ik ook. Daarom ben ik het niet helemaal me je stelling
eens. Ik denk, dat het juist is dat patiënten een eigen keuze moeten
kunnen maken ook daarin, al is het vaak moeilijk hen die aan te bieden. Want veelal weten wij ook helemaal niet of een patiënt zal
doodgaan of niet. Van talloze mensen die we behandelen weten we dat
ze ziek zijn, bijvoorbeeld als ze een ongeluk gehad hebben of geopereerd zijn. Dat is dan een lang geworstel van een chirurg om te kijken of de zaak toch nog ten goede gekeerd kan worden. Deze groep,
neem ik aan, wil je niet onder stervensbegeleiding laten vallen: het
gaat om pogingen om iemand in het leven te houden. Deze mensen moeten ook in een ziekenhuis blijven. Daarnaast zijn er ook mensen, van
wie iedereen weet, dat ze, wat er ook aan gedaan wordt, zeker zullen
overlijden, maar voor wie er nauwelijks een andere plaats is dan een
ziekenhuis.
Dit is hetzelfde probleem, als het feit, zou je kunnen zeggen, dat
ouders niet meer bij hun kinderen wonen. Daarvan kun je je afvragen,
hoe is dat gekomen, dat heeft natuurlijk een hele achtergrond en
niet alleen omdat kinderen er geen zin meer in hebben, of te materialistisch zijn. Dat is ook zo, omdat de omstandigheden, de leefomstandigheden anders zijn geworden. Ik denk, dat hetzelfde probleem
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eigenlijk ook i s , zoals kinderen om een of andere reden hun ouders
niet in huis kunnen hebben, zo is het, denk 1k, ook in vele opzichten dat het vaak heel moeilijk zal z i j n om mensen, die doodgaan,
thuis te houden. Veel familieleden en ook wel de patiënt zelf voelen
de mogelijkheden die het ziekenhuis kan bieden niet als iets weerzinwekkends aan.
Ik geloof dat het ziekenhuis ervoor moet zorgen dat mensen die doodgaan al hun behoeften aan contact met familieleden moeten kunnen bevredigen. Die mensen moeten niet, b i j wijze van spreken, doodgaan op
een zaal van zes met een bezoekurenregeling. Ik zeg n i e t , dat het
niet gebeurt, maar het is ook de taak een beetje van ons om te zorgen dat je d i t soort zaken toch verandert. In het algemeen komen
patiënten, die i n een ziekenhuis overlijden toch alleen te liggen en
kan de familie toch eigenlijk a l t i j d komen, wanneer ze w i l l e n en 's
nachts ook b l i j v e n . Daar moet een ziekenhuis ook voor zorgen. Daarom
hoef je de tegenstelling n i e t zo aan te zetten, als je terecht w i j s t
op datgene waaraan iemand, die s t e r f t behoefte heeft, n l . contacten.
Het is niet in tegenspraak met wat ik gezegd heb. J i j schildert een
Ideale s i t u a t i e i n het ziekenhuis, die eigenlijk thuis zou moeten
z i j n : de familie kan i n het ziekenhuis een soort thuis creëren. En
dat i s het e i g e n l i j k , want dat is n a t u u r l i j k ook professioneel. Deze
omgeving zo structureren en de mogelijkheden zo maken, dat er geen
problemen meer z i j n wat bezoektijden en dergelijke b e t r e f t .
Maar dat z i j n allemaal dingen, die je moet organiseren.
En ze z i j n ook goed te organiseren. Maar dat wil nog niet zeggen dat
de professionele hulpverlening op grond daarvan In het kader van die
begeleiding vooraan staat. Het is die vrouw, die daar de hele t i j d
b i j z i t , denk i k , die een hele belangrijke taak heeft. En dat zal
nu wel niet meer zo vaak b i j je thuis voorkomen.
Heel opmerkelijk i s dat stervende patiënten, maar ook ernstig zieke
mensen een soort glijdende overgang daarin laten zien. Het is niet
natuurlijk op de eerste plaats de a r t s , waar de patiënt mee praat,
het is vaak een verpleegster of een van de meisjes die zo'n kamer
schoon maken. Toevallig op onze afdeling ken ik een dame, die eigenl i j k volkomen ongeschoold i s , de kantine schoonmaakt en zo, van wie
ik weet dat z i j voor talloze mensen een soort vertrouwensflguur i s .
En j a , die v r i j h e i d moet je laten. Wij moeten ons niet opdringen. Zo
van: wij zullen de stervensbegeleiding even ter hand nemen, zoals je
een therapie aanwendt, b i j wijze van spreken. Wel is het onze taak,
om a l l e s , wat er allemaal gebeurt zo te organiseren dat, wat de pat i ë n t vraagt, dat h i j dat ook kan k r i j g e n .
En voor veel patiënten moeten we n a t u u r l i j k het thuis helemaal n i e t
gaan idealiseren. Voor veel mensen is dat thuis helemaal n i e t Idea a l , en dan kan een thuis sterven misschien ook wel een drama worden. Als een patiënt naar huis w i l , z i j n er heel weinig i n d i c a t i e s ,
zelfs in extreme s i t u a t i e s , waarom patiënten in het ziekenhuis gehouden moet worden. Eigenlijk kan alles in d i t opzicht. En ik geloof ook, dat je zeer duidelijk de voorkeur van de patiënten . . . .
maar je merkt ook, dat patiënten de voorkeur hebben om In het z i e kenhuis te b l i j v e n ' .
Maar j a , vooral als het om oncologische kinderen gaat dan z i j n het
de ouders en niet de patiënten, die vragen. Dan gaat dus de omgeving
bepalen. Er z i j n ouders die hun kinderen per se mee w i l l e n hebben.
Dan doet het er niet toe hoe ernstig de s i t u a t i e is en welke moeil i j k e maatregelen er genomen moeten worden; daar z i j n allemaal oplossingen voor te vinden, als men dat w i l . En er z i j n ouders die dat
niet op kunnen brengen kennelijk. Daarom vroeg ik straks: "Hoe is
dat thuis"?
Sommige mensen kunnen het aan, andere n i e t en die komen dan heel
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veel i n het ziekenhuis. Kinderen liggen alleen. Ze hebben af en toe
de behoefte om er even u i t te z i j n , even weer naar huls te gaan,
even los van die zorgen. Van die voortdurende confrontatie, die dat
prefereren. Maar i n het algemeen kiezen kinderen n i e t , soms de wat
oudere, die zich uitspreekt, maar veel zullen dat niet uitspreken.
Er z i j n dus twee groepen van mensen: die het wel en die het niet
w i l l e n , en het kan best z i j n dat degene die het in het ziekenhuis
wil l a t e n , heel goed aanvoelen, laat mij het iraar zo doen, dat is
toch voor het kind het beste. Daarom denk i k , het is heel wisselend,
en het is deels van de de patiënt afhankelijk, maar ook voor een
heel belangrijk deel van de mensen om hem heen, wat ze aankunnen.
Professioneel of niet professioneel. Voor het eerste sta ik ook niet
i n , want ik zie daar heel veel verpleegsters met een grote boog omheen lopen.
'Ook a r t s e n ' .
'En ook artsen, misschien nog wel meer'.
Dan geef je ook alweer twee groepen aan: begeleiding van de groep
patiënten en die van de groep familieleden. B i j kinderen l i g t de
begeleiding kennelijk veel meer b i j de familieleden, omdat het kind
nauwelijks mondig i s . B i j de volwassenen heb je vaker meer met die
twee e x p l i c i e t te maken. Je z i e t , althans ik z i e , dat nog al eens,
dat de familieleden van Iemand die in het ziekenhuis l i g t en daar
zal doodgaan, j e aanklampen, laten merken dat het de eerste of de
tweede keer i s , dat het in hun familie voorkomt; van je willen weten
hoe dat gaat en r i c h t l i j n e n w i l l e n hebben.
Voor de patiënt zelf b l i j f t de arts zeker in het ziekenhuis een cent r a l e figuur zeker zo lang er nog sprake kan z i j n van genezen, hoe
dan ook, en dat is dan nog heel wat anders dan stervensbegeleiding.
Je moet d i t op twee manieren opsplitsen, zeker als het over ziekenhuispatiënten gaat.
Ik geloof dat er verschil is in die stervensbegeleiding. Er is verschil tussen de groep die weet dat ze doodgaat en de groep, die dat
niet weet, hoewel die mensen wel weten dat ze een keer op niet te
lange termijn zuilen doodgaan.
Op het moment dat j i j , als a r t s , tegenover een patiënt, uitgesproken
hebt -en ik vind dat iedere patiënt daar recht op heeft om dat te
weten- dat je het niet meer z i e t z i t t e n , dan vind i k , heb j e met
stervensbegeleiding te doen.
Op het moment dat de arts denkt, medisch gezien is deze zaak f a t a a l ,
i s er, geloof i k , geen enkele reden meer, om, indien de patiënt dat
w i l , niet naar huis te gaan.
Daar ben ik het zonder meer mee eens.
Maar nu doorgaan met datgene waar ik straks mee begon: hoe ervaren
j u l l i e het doodgaan, of hoe mensen zichzelf beleven, als ze doodgaan. De één, die dat accepteert en bewust afscheid neemt zonder de
mensen daarin te kennen en de ander die dat niet kan? Z i j n dat u i tersten? We weten dat het rouwproces een t i j d is en dat het ervaren
van doodgaan i s een t i j d . Maar de één heeft veel meer t i j d omdat te
beleven en de andere moet het in een heel korte t i j d verwerken. Voor
kinderen l i g t dat natuurlijk a l t i j d weer heel anders, t e r w i j l k i n deren, denk I k , niet w i l l e n . Wij zien ook kinderen die per se niet
w i l l e n , vooral de wat oudere, die ook het gevoel hebben: 'wat oneerl i j k ' . We hebben nu een jong liggen met een hele nare leukemie. Hij
vraagt nadrukkelijk om een maximale therapie. Hij wil niet dood. Dat
kom j e dagelijks tegen, de grootste groep wil maximale therapie.
Zolang je die therapie geeft is men hoopvol en is de patiënt nog
niet bezig met z i j n stervensbegeleiding. Hij kan wel kwaad worden:
"Waarom moet ik dat ondergaan"? Ze z i j n dan een hele t i j d geconfronteerd met het idee: "Ik heb een hele ernstige ziekte". Misschien is
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daarom, -ik geef dus vooral chemotherapie-, deze fase ook al heeft
het geen e f f e c t , een mogelijkheid om de patient al te laten wennen,
dat h i j zo straks zal overlijden. Op die manier doet het dan soms
toch nog wat goed. De fase, die j i j net aanwees in de opstandigheid,
en waarover Kubier Ross heeft geschreven, zie je soms in hele korte
t i j d doormaken. Soms v a l t het doormaken samen met het moment waarop
de diagnose v a l t . Na een paar dagen zeggen ze dan. "Alles wat er nog
i s , nemen we mee". Daarna wordt er gevochten t o t op het moment dat
b l i j k t dat de tumor progressief Is. Dan moet er, vind ik a l t i j d , een
gesprek volgen waarin wordt gezegd. "Ik zie het met meer z i t t e n " .
Dan k r i j g je echt het gesprek over het doodgaan. Dat gesprek vind 1k
essentieel· dat moet er z i j n . De patient moet weten. "De dokter
heeft de moed opgegeven". De patiënten met wie je zo'η gesprek hebt,
die sterven allemaal op een ontzettend ontspannen(de) manier.
Dat geloof ik ook.
Ik heb nooit s p i j t gehad van het f e i t dat ik aan een patient gezegd
heb "U gaat dood". Zo l e t t e r l i j k zeg ik het m e t . Ik zeg- "Wij heb
ben geen mogelijkheden meer". De patient vraagt dan: "Ja, maar wat
dan" 7 "Ja, ik zie dat u gaat sterven".
Ik sta er verbaasd over. Ik geloof, dat doodgaan helemaal niet zo
zwaar 1s. Iemand die nog behandeld wordt en die nog m e t weet, dat
h i j gaat o v e r l i j d e n , die heeft een veel zwaardere doodstrijd. Én ik
heb vooral met jongere mensen te maken. Moeders met een aantal k i n deren of vaders, noem maar op, een zus, die in zo'n eindfase raakt.
Ik vind dat de patient dat moet weten. Die heeft een lange behandel i n g achter de rug en is eigenlijk doodmoe zonder zich er b i j te
durven neerleggen. Om sociale redenen, denk i k . Want hoe kan dat
nou, die dokter doet toch z i j n best en elkeen doet zo z i j n best. En:
"Wij kunnen je nog m e t missen". Zo b l i j f t de patient doorvechten en
dan wordt het een echte doodstrijd. En op het moment dat je v e r t e l t
dat je als arts gefaald hebt, dan z i j n ze er b l i j om, en voelen ze
ontspanning, want nu kunnen ze zich pas overgeven aan die geweldige
moeheid. Ik heb er nooit s p i j t van gehad. Ik heb ook het gevoel dat
t i e n minuten, een uur, soms een dag nadat ik een gesprek over het
einde van je mogelijkheden gevoerd hebt met een patient, dat er dan
ineens a l l e deuren opengaan. Er is dan een soort f r i s h e i d , iets
nieuws, waarin Ineens . . . ja zelfs grapjes gemaakt worden, zelfs
door degene, die geen kant meer u i t kan. Het is niet alleen mijn
eigen gevoel: "Ik ben nu verlost van die mededeling" maar veel meer
het gevoel van de atmosfeer die er nu ontstaan i s .
Ik heb maar heel zelden gehad, dat ik na die t i j d er s p i j t van had.
Ik had eens een patient, een meisje van 15, 16 jaar met een maligne
lympho van de tongbasis en dat had als gevolg dat toen die tumor
therapie resistent werd, dat de tong steeds verder u i t de mond kwam
groeien. Ik had toen nog maar weinig ervaring met zulke jonge mensen
en me dus eerst geïnformeerd b i j de kinderarts of z i j deze kinderen
ook i n l i c h t e n . Z i j waren dat gewend te doen. Ik ging toen naar de
ouders omdat ik vond dat je met rechtstreeks naar zo'n meisje toe
kon gaan. Ik kreeg dus een gesprek met die ouders en vertelde dat ik
vond, dat we er mets meer aan konden doen en dat Mirjam dat moest
weten. De ouders verzochten mij d i t absoluut m e t te doen, maar,
eventueel hen straks te helpen door Mirjam een spuitje te geven. Ik
zeg 'Als de toestand zo erg 1s, dan moeten we daar maar over prat e n ' . Een dag l a t e r belde de hoofdzuster of ik b i j Mirjam wilde komen, want z i j wilde haar ouders vertellen dat ze dood ging. Ik moest
komen om die ouders op te vangen. Ik ben gegaan en het was een heel
ontroerend gesprek. Het was een hele opluchting en de daarop volgende dag kwamen de fotoboeken, die ik met Mirjam moest bekijken om ook
te zien hoe haar leven er vroeger had uitgezien. De ouders hoefden
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geen zware gang meer te maken naar het ziekenhuis het was een b i j zonder f i j n e eindfase. Over dat spuitje hebben ze nooit meer gesproken. Er was, zoals j i j ook net z e i , gelegenheid om grapjes te iraken.
Deze ervaring heb ik heel recent weer naar voren moeten halen, hoewel ik het nooit meer helemaal zou vergeten, in verband met een jongen van een jaar of zeventien, in de laatste klas van de middelbare
school in een eindfase van een acute lympho leukemie, die al regelmatig is behandeld. Er is geen hoop meer op genezing. Ik vond, wederom dat ik hem moest vertellen dat w i j geen middelen meer ter
beschikking hadden om iets te doen en ik vond dat ik eerst weer met
z i j n ouders moest spreken. De vader was ontzettend opstandig. Hij
zei: "Dit i s toch onmenselijk" en "je moet die jongen een spuit geven".
Ik z e i : "Maar die jongen l i j d t niet. Heeft h i j ergens pijn?"
Dat had h i j n i e t . Ik z e i , dat het makkelijk was, ook voor m i j , om
die jongen een spuit te geven en dat zodoende het gesprek ontlopen
werd met de moeilijke vragen. En toen heb ik dat voorbeeld, wat ik
net precies vertelde, aangehaald. "Ik vind het belangrijk", zei i k ,
"dat James d i t te weten k r i j g t , omdat h i j a l t i j d zo meegedacht heeft
met de therapie, alles precies wilde weten: "hoe z i j n nu mijn leukocyten vandaag"?" Met d i t voorbeeld wilde ik aangeven: ik voel aan
dat James d i t aan kan. En de moeder, die was tenslotte zover, die
zei: "Kom op, laten we kijken. Ik denk het ook". B i j de jongen gekomen zei h i j : "Dokter u bent uw snoetje vergeten voor te doen"? Ik
zeg: "Ja, maar met een speciale reden, want ik kom j e v e r t e l l e n , dat
w i j het e i g e n l i j k niet meer zo zien z i t t e n . Ik verwacht dat je binnenkort gaat overlijden". "Dan k r i j g ik toch een spuitje"? zei die
jongen. Toen dacht ik b i j mezelf: Ja, dat is kennelijk al een probleem, dat helemaal besproken is in een eindfase. Dan mag er geen
l i j d e n z i j n . Dan moet met een spuitje de angsten of de problemen
opgevangen worden. Ik zeg: "Ja, James, ik zal je een spuitje geven
voor de r u s t " . En h i j zegt" "U geeft toch zeker niet te veel, hé".
"Nee, een spuitje voor de rust". Ik heb hem dat gegeven, ben weggegaan en 's avonds nog even gaan k i j k e n . Op de gang kwam ik z i j n vader tegen die me zei dat het goed ging met James en dat h i j al z i j n
schoolvrienden al had opgebeld: h i j was afscheid aan het nemen.
Ik ging weer naar James en h i j zei . . . "Ik heb het al wel gezien. Ik
heb a l t i j d wel gedacht, toen die geboren werd, toen wist ik a l , die
komt voor mij in de plaats. Toen wist ik eigenlijk a l , dat ik doodging". "Maar ik heb er over nagedacht. Al mijn geld wat ik op de
spaarbank heb, dat krijgen . . . dat is voor de kankerbestrijding".
Hij wilde nog eenmaal zwemmen. Dat is gebeurd in het vlinderbad. Hij
had alles geregeld voor z i j n mis. Voor de liedjes zou de pastoor nog
langs komen. Na zo'n 36 uur is die man, die jonge man heel rustig
overleden. De ouders willen nu andere ouders eventueel helpen. Ook
van anderen heb ik gehoord dat ook deze eindfase ontzettend p o s i t i e f
is ontvangen, ook door de ouders. Anders een s p u i t j e , dat had dan
ook een abrupt einde betekent zonder duidelijk afscheid. Het heeft
opnieuw de indruk bevestigd: mensen moeten weten dat ze overlijden.
Dat d i t overlijden op korte termijn gebeurt. Sommige patiënten hebben soms een hele kleine kans on het te halen en die overlijden dan.
Dat voel ik als een nederlaag, als dat gesprek niet gevolgd i s .
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Ik denk dat ik het verhaal van James ken. Onder de familie heb ik
daar toch wel wat naar . . . . misschien niet van de ouders, maar wel
van een broer. En of die ouders zo stenisch waren als nu geschilderd
wordt, daar ben ik niet zo zeker van. Het heeft nog wel een lange
nasleep gehad.
Ja, dat is n a t u u r l i j k . . . Het was een fantastisch jong.
Ja.
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Maar ik heb de indruk, dat het feit dat het kind nog zo positief mee
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heeft kunnen doen 1n die laatste dagen, dat dat goed geweest is en
dat een spuitje als een soort euthanasie, dat dat dezelfde problemen
had gegeven.
Voor die mensen i s het evengoed een hele moeilijke zaak gebleven,
zoals natuurlijk a l t i j d het geval i s .
Ik heb bijna een analoog verhaal, ook van een 17 j a r i g e , d i e , nadat
we hem verteld hadden wat er aan de hand was, dat w i j geen mogelijkheden meer hadden en waren gestopt met de medicijnen, metastasen
kreeg in het ruggemerg, waardoor h i j verlamd werd. H i j kon z i j n v i n gers nog o p t i l l e n dat was alles. Nadat h i j het w i s t , heeft h i j nog
10 à 12 dagen geleefd. Hij kon praten en denken. Hij had net zo als
James z i j n mis geregeld en was ook begonnen over de obductie van
z i j n eigen lichaam en had dat geregeld. Als l i d van de harmonie had
h i j gemaakt dat ze zou spelen b i j z i j n uitvaartmis. Hij wilde de
verjaardag van z i j n vader nog mee naken. Ze zaten er om toerbeurt en
er was een t . v . t o e s t e l . Dat werd een groot feest. Maar daarna werd
het vakantie, de pastor moest weg en daarna ik en ook een paar verpleegkundigen zouden er het volgende weekend n i e t z i j n . 's Zaterdags
's morgens ging de telefoon, of we b i j hem wilde komen, want h i j wou
praten. Het hoefde voor hem niet meer. En drie uur l a t e r was h i j
dood. Zestien jaar en h i j had alles geregeld. En het verhaal van de
vader begon ook zo: "Begin er niet aan, begin er a l s j e b l i e f t niet
aan".
Maar je hoort ook niet zelden, dat je . . . Ik vind het in zoverre
Het 1s karakteristiek.
Ja, maar goed wat we doen i s niets anders dan karakteristiek. Toch
ook een beetje . . . Ik maak ook andere dingen weer mee. Soms z i t ik
te denken . . . : b l i j d e dingen.
Ik zeg ook: "Er z i j n uitzonderingen". Ik heb ook wel uitzonderingen.
Daar wil ik ook wel even iets van vertellen.
Het is een soort schets n a t u u r l i j k , maar In de eerste plaats maak
ik wel mee dat familieleden zeggen om het toch vooral niet tegen de
patiënt te zeggen, dat h i j doodgaat. Dat vind ik m o e i l i j k . Dat je
van een vrouw hoort: "Zeg het niet tegen mijn man, want h i j kan er
niet tegen" of omgekeerd enz. Dat vind ik a l t i j d heel moeilijke s i t u a t i e s , wat j e p l i c h t dan i s , wat je moet doen?
Ik ben het helemaal met je eens. Dit z i j n geen zaken, die in vaste
regels z i j n te vangen. Ik bespreek het wel met die naasten en mijn
s t e l l i n g gaat niet a l t i j d op. Daar leer je ook van. Een voorbeeld
was een patiënt met een Kahler. Die werd in New Orleans en hier behandeld. En toen h i j hier weer voor behandeling kwam, toen zat h i j
i n de eindfase. Er werd nog een kuur gegeven en h i j hechtte daar nog
veel waarde aan. Maar ondanks dat kreeg h i j hoge koorts en de dood
was n a b i j . Ik vond dat ik dat moest vertellen en zei tegen z i j n
vrouw: "Ik vind dat ik hem moet v e r t e l l e n , dat h i j zal gaan o v e r l i j den. "Maar", zei z i j , "vindt u dat nou echt terecht"? "Mijn man is
heel r u s t i g , s t r i j d heeft h i j n i e t " . "Dat h i j een l i j d e n b i j zich
draagt, waar h i j een keer aan o v e r l i j d t , wisten we". "Dat er soms in
zo'n fase van alles uitgepraat wordt", zegt ze, " i s helemaal niet
van toepassing, want we hebben alles uitgepraat. We hebben al een
t i j d geleden gezegd: stel dat ik er niet meer ben. Heb je nog wat te
zeggen?" Het was allemaal al geregeld. Toen heb ik het ook niet gedaan. De man is ook heel rustig verder toen ingeslapen, zonder zich
heel bewust kort daarvoor gerealiseerd te hebben, dat het zover was.
Je moet inderdaad verschrikkelijk oppassen dat we niet aan een soort
dogma gaan v a s t z i t t e n : zo moet het a l t i j d gebeuren. Er i s geen vaste
regel en het moet n i e t a l t i j d volgens een bepaald patroon lopen.
Hoe dat patroon er u i t z i e t , kun j e een beetje afleiden u i t wat je
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vanuit de omgeving hoort. Maar j a , veel van de patiënten die j i j
z i e t z i j n patiënten b i j wie je het proces meestal over langere termijn z i e t aankomen. Een hele andere categorie is die waarbij het
veel acuter en toch r e l a t i e f onverwacht plaats vindt. Men weet wel
dat iemand een bepaalde ziekte heeft waarbij zich complicaties kunnen voordoen en men weet ook dat je enigszins mag verwachten dat je
die complicaties kunt beheersen. Haar anderzijds weet je heel goed
dat er grote r i s i c o ' s z i j n . Het onaangename is dat er a l l e r l e i pogingen worden gedaan om die complicaties de baas te b l i j v e n bv. door
middel van een intensive care. Dat is aantrekkelijk omdat het in een
bepaalde categorie mogelijkheden biedt om te overleven. Aan de andere kant is het ook een oord waar je door de aard van de behandel i n g enorme r i s i c o ' s loopt. Ik weet nooit of de absolute winst en de
absolute aantallen met zo'η afdeling nou toeneemt of afneemt. Je be
gint eraan, omdat j e weet, dat er een mogelijkheid i s , en je brengt
de patiënten in een s i t u a t i e , dat er nauwelijks vaak meer van gesprekken of afscheid nemen of wat dan ook, nog sprake kan z i j n . Dat
i s dan een andere categorie, die o v e r l i j d t . Dit i s , vind i k , buitengewoon t r i e s t , werkelijk.
Wat j e met die mensen doet, kun je niet schatten. Ze worden b i j het
begin van de behandeling door de anesthesiepijp voor de beademing
l e t t e r l i j k en f i g u u r l i j k monddood gemaakt en z i j n compleet weg.
Daarna heb je eigenlijk alleen nog maar de familie. Maar je begint
vaak eraan in de hoop, dat je er na drie dagen later die pijp er
toch nog u i t kunt halen en kunt zeggen: "Mijnheer, het is gelukt.
A l s t u b l i e f t , we z i j n door het dal heen".
Toch heb ik er ook wel eens s p i j t van gehad er ooit aan begonnen te
z i j n of liever gezegd dat je zo onnozel was. Dat je wist, dat je d i t
soort therapie ging toepassen en de dingen niet goed in de gaten
had. Ik herinner me een vrouw met een ernstige kwaal, die pas laat
was ontdekt. Eigenlijk pas kort voor ze overleed. Iedereen dacht dat
het toch een soort keelontsteking was, die de luchtpijp afknelde.
Toen werd ze geintubeerd, hoewel iedereen wist dat ze ernstig ziek
was. Vanaf dat moment kon die vrouw niet meer praten. Dat moet je
eigenlijk voorzien, wanneer j e zoiets begint. Die mensen weten niet
wat er allemaal gaat gebeuren, die worden ineens zo overgeleverd,
dat ze niets meer kunnen, niets meer kunnen zeggen. Dat heeft een
hele, ja soms, een hele onmenselijke kant.
Ik geloof ook niet dat dat stervensbegeleiding i s , ook niet wat er
op de intensive care gebeurt. Dat is nog een andere fase, dan wordt
er nog gestreden en ik weet niet of j e deze mensen ook moet i n l i c h ten. De categorie mensen waarover ik heb gepraat z i j n mensen die je
al lang en goed kent, j e kunt inschatten of ze zo'n gesprek aankunnen. Ze zeggen soms zelf al het een en ander en peilen er al naar:
ze w i l l e n het graag horen.
Ik ben ook wel een beetje verrast door jouw schildering van b l i j heid. Ik heb veel minder ervaringen met volwassenen maar ik heb toch
vaak gezien dat dat helemaal niet zo goed ging, noch voor de omgeving noch voor de patiënt in kwestie. Er is de grootst mogelijke
moeite om het te accepteren, zoals b i j de man, over wie ik al vert e l d hebt, en hoewel het hem b i j herhaling is gezegd, werd h i j daar
helemaal niet b l i j van, integendeel alleen maar obstinater. Misschien i s dat een kwestie van fasen en doet de een het vlugger dan
de andere. Niet iedereen i s naar mijn gevoel daar zo al mee klaar
als h i j echt aan het doodgaan i s .
Een groot verschil tussen de mensen die u z i e t en die w i j zien is
dat die mensen al in het ziekenhuis liggen.
Ja, maar ook in mijn omgeving: bekenden.
Er z i j n ook mensen, katholieken b i j v . die niet bediend willen wor-
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den. Niet, omdat ze daar iets op tegen hebben maar gewoon, omdat ze
denken: "Oh, je hebt me opgegeven". Vaak meegemaakt, dat mensen dat
weigerden. Nou ja vaak, het is In ieder geval geen uitzondering.
Dat komt omdat het oliesel gedefinieerd wordt als een sacrament van
de stervenden, terwijl het in feite een ander accent heeft.
Ja, maar ik bedoel, dat voelen de mensen aan, hoe je de terminologie
ook maakt.
Je doet het niet als het goed gaat.
Nee.
Nee, maar ik vraag me af, nemen we voldoende de t i j d om de zaak u i t
te leggen? Om de ernst duidelijk te maken. Ik wil ook niet generaliseren. Ik w i l zelfs mijn s t e l l i n g , dat je het a l t i j d moet zeggen,
niet generaliseren. Maar er Is een bepaalde categorie van mensen,
die al langdurig z i j n behandeld en al langer hebben kunnen wennen.
Ik spreek dan niet over zaken zonder m a l i g n i t e l t of over mensen die
post-operatief zo slecht worden, eventueel ook buiten de extensive
care, dat het duidelijk is dat ze gaan overlijden. Daar heb ik ook
geen ervaringen mee. Ik spreek over de categorie, die al langdurig
met hun ziekte z i j n behebt. Al lang een s t r i j d voeren voor hun gezondheid en dan in een fase komen van: n i e t meer kunnen. Dergelijke
patiënten b l i j v e n j e natuurlijk heel erg goed b i j . Ik heb één keer
een meisje gehad van een jaar of 17, 18 met een anaplatisch c a r c i noom van de mamma die ook in één keer opstandig werd. Daar schrok ik
erg van. Maar verder, dat men in paniek raakte, nee, dat heb ik
nooit meegemaakt. Ik ben nooit in moeilijkheden geraakt, omdat ik de
psychische gevolgen niet aankon van de patiënt die daar lag.
Ik geloof dat j e g e l i j k hebt, dat wanneer je i n de p r a k t i j k eenmaal
zover gevorderd bent, dat je daarover dan goed kunt praten. Ik denk
dat j i j heel r e l a t i e f het al snel hebt gekund.
Nee, dat is niet waar.
Nou, ik denk toch wel een beetje. Voor mij is het iets dat pas heel
laat is gekomen. Ik ben nu bijna dertig jaar medicus, maar het is
hooguit de laatste t i e n jaar dat ik het kan. En j a , dat is nogal
laat.
Hebben j u l l i e ervaring met mensen met hartinfarcten, die daar niet
goed overheen komen? Dan zo'n beetje leven in de bange vrees van wat
zal me nu weer gebeuren? Mensen die zo tussen het hangen en wurgen
leven. Dat l i j k t m i j , persoonlijk, een rampzalige toestand, als je
een h a r t i n f a r c t gehad hebt en je gaat dan weer zo'n beetje r e v a l i deren, maar dat loop niet allemaal zo v o o r t r e f f e l i j k . Dat je verder
moet met een zwaard van Damocles boven je hoofd: vroeg of laat valt
h i j weer neer. Ik heb daar helemaal geen ervaring mee. Hoe z i j n die
mensen? De enkeling die ik ken Is doodsbang en daarna vaak niet te
genieten. Ik heb het gevoel dat ze inderdaad l e t t e r l i j k doodsbang
z i j n : dat het hun angst voor de dood i s , die hen voortdurend bedreigt.
Omdat er, zoals i n andere processen, geen zekere geleidelijkheid i s .
Ja en d i t loopt dan onherroepelijk af.
Maar, enfin, dat geldt ook voor mensen die het eigenlijk heel goed
maken maar o o i t een i n f a r c t gehad hebben en niet meer kunnen wennen
aan het idee dat ze nog redelijk goed kunnen leven. Maar dat is
eigenlijk weer iets anders, een soort angst die vaak ten onrechte
bestaat, maar soms ook zeer terecht. Dat is weer een heel andere
categorie.
Het is een angst voor de dood. Dat is het toch. Ik heb eens iemand
gekend die op hele jonge l e e f t i j d een h a r t i n f a r c t heeft gehad. Die
man durfde helemaal niets meer. Zag tegen alles op als tegen een
berg. Zulke mensen, doen, als ze daar even mee doorgaan, inderdaad
niks meer.

347

Go97

Ja, dat is zeer ongelukkig. Die hebben alsmaar het Idee dat het zo,
onverwachts, gaat komen. De eerste aanval is vaak ook onverwachts
gekomen. En de tweede ook. Het komt altijd inderdaad onverwachts.
GalOO Ik heb geen ervaring op dat gebied, maar het is vast een andere
categorie patiënten en in feite is het natuurlijk meer ziektebegeleiding dan stervensbegeleiding.
GolOl Maar dat loopt natuurlijk allemaal in elkaar over.
Gal02 Ja, dat loopt in elkaar over.
Gel03 Dat weet ik niet. Ziektebegeleiding 1s aardig, maar de begeleiding
van iemand met een hartkwaal is de begeleiding van iemand die voortdurend met een soort doodvrees leeft. Je kunt het hem niet uit zijn
hoofd praten als hij zegt: "Dokter, ik kan het morgen weer krijgen".
Gi
Ik heb er niet veel ervaring mee, maar het is heel sterk persoonsgebonden. Het grootste deel van die mensen kan vrij snel weer bijna
maximaal bezig in de manier, waarop ze voordien leefden en zoals wij
met zijn vijven leven. Over vijf minuten kan ieder van ons een hartaanval krijgen, maar wij denken er niet over na, omdat wij er nooit
een gehad hebben.
GolOS Ik geloof wel, dat er juist hier enorm veel afhangt van de medicus
die de patiënt begeleidt.
GÌ106 Dat zal best.
G 107 Dat is, denk ik, helemaal beslissend. Voor patiënten in ernstige
situaties is de wijze waarop de dingen worden uitgelegd bepalend
voor het feit of daar grote of geen grote angsten zijn.
GÌ108 Dat kan.
G0IO9 Dat hangt heel sterk samen met de medicus.
GillO Ja, zonder meer.
G o l i i Daar ben ik van overtuigd. Je z i e t het ook wel b i j mensen met slokdarm . . . Die voelen ook dat het zomaar begint te bloeden en dat behoeft n i e t a l t i j d dodelijk te z i j n , zoals een h a r t i n f a r c t . Maar het
i s toch Iets bedreigends. Als dat n i e t rustig wordt, dan l i g t dat,
vind i k , aan m i j .
GÌ114 Nou, ik kan dat wel een beetje i l l u s t r e r e n . Ik werk mee aan een reanimatie cursus voor leken. In het begin kwamen daar vooral jongeren. Het worden nu steeds meer oudere mensen, van zestig, vijenzest i g , wiens echtgenoot een h a r t i n f a r c t gehad heeft. Die komen met hun
tweeën naar de reanimatie, zodat ze het zaakje eveneens kunnen redden als het weer zover 1s. Op een serieuze maar toch ook op een zekere ontspannen wijze wordt er daar over die gevreesde s i t u a t i e gesproken en ook over wat de toekomst nog bieden kan. Er wordt wel
eens gevraagd hoe groot is die kans nou? Maar dat i l l u s t r e e r t dat
veel mensen na een i n f a r c t weer opklimmen t o t het niveau waarop w i j
nou z i t t e n van: j a , in het boekje staat dat het ons morgen kan overkomen, maar j e denkt er eigenlijk niet aan. Alleen een enkeling
b l i j f t daar inderdaad afschuwelijk inhangen. Die hebben voor iedere
stap toestemming nodig. "Dokter mag ik eigenlijk vissen; mag ik
e i g e n l i j k vliegen"? Die hebben t i j d nodig en een Intensieve begel e i d i n g , voordat ze zover komen, dat ze weer durven.
G0115 In Engeland, maar ook hier, heb je van die verpleeghuizen, waar mensen ook heengaan en dan eigenlijk ook weten, dat ze daar overlijden.
Een entourage, waar weinig nadruk gelegd wordt op a l l e r l e i medische
behandelingen, maar op een soort verzorging. Een open s i t u a t i e waar
veel bezoek kan komen. Zou daar behoefte aan bestaan? Zou in een
ziekenhuis . . . ? Wij zeggen wel eens: nou w i j z i j n voor diagnostiek
en therapie voorzover er mogelijkheden z i j n . En i s er niks meer te
bereiken, dan maar . . . of naar huis of naar een verpleeghuis.
Gol 15 Het v a l t me namelijk op dat van jouw patiënten, ondanks jouw s t e l l i n g er nog zoveel i n het ziekenhuis b l i j v e n . Hoe komt dat eigenl i j k ? . . . . Zou het ziekenhuis n i e t veel meer ook e i g e n l i j k die
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functie moeten hebben? Moeten we dat zo sterk schelden van: hulp,
als het niet meer zakelijk efficiënt met diagnostiek afgewerkt kan
worden? Zelf ben ik er een voorstander van alles door elkaar te
doen. Ik ben heel weinig een voorstander van, ... een van mijn stellingen, waar we misschien nog even over moeten praten ... (gelach).
Het is een mode om stervensbegeleiders te introduceren in de geneeskunde in de ziekenhuizen. Nou, in elk geval in mijn afdeling komen
ze nooit, (wordt lachend gezegd) Ik vind dat het de taak van de arts
is om dat te doen. Er zijn mensen, ziekenhuizen, die er hele toestanden van maken. Er zijn zelfs psychologen die voor de stervensbegeleiding moeten zorgen. Daar ben ik verschrikkelijk op tegen. De eh
... medicus moet het doen. Die moet het dan maar leren. Misschien
denk ik dat, omdat het bij mezelf zo lang geduurd heeft voor ik het
Idee had het eindelijk een beetje onder de knie te hebben. Er zijn
veel dingen in het ziekenhuis, die ik niet zo erg goed vind: om alles af te splitsen. Naar mijn idee moet dat op zo η afdeling alle
maal door elkaar kunnen. Ernstig zieke mensen, weinig zieke mensen
en mensen die overlijden. Dat heeft grote voordelen ook voor de pa
tiënten zelf, want die beïnvloeden elkaar. Je kunt ze ook betrekken
in de hulp aan elkaar. Dat hoeft niet allemaal passief. Ik ben dus
een voorstander ervan om niet alles af te splitsen. Nou is hij ongeveer in zijn eindfase nou gaat hij maar naar iets anders toe en dan
komt er een psycholoog en die moet het allemaal gaan verzorgen. Wat
vinden jullie? Mijn stelling Is: de arts moet het doen en niet allerlei mensen die er ook nog allemaal bij gehaald moeten worden.

Gel 18 Nou,
Gell9 Nu, ja... er is straks een voorbeeld gegeven. Dat kan je heel veel
tijd kosten. En niet ledere arts is daartoe in staat. Ik denk, dat
je als medicus wel een aantal taken hebt liggen maar dat je echte
stervensbegeleiding voor een heel belangrijk deel door de omgeving
moet (laten) gebeuren. Vooral door vrienden, bekenden, familie eventueel verpleging, die toch, in de tijd gezien, althans intensiever
met de patiënt geconfronteerd wordt. Ik denk toch, dat je maar in
uitzonderingen als medicus heel veel met de patiënt bezig bent. En
ik denk dat van Strik gelijk heeft: mensen die gaan sterven hebben
veel tijd nodig. En dat zal gewoon noodgedwongen veel door anderen
moeten gebeuren. Maar jouw vraag luidde of er in Nederland ergens
een plaats is voor laat ik maar zeggen, een stervenshuis. Dat was de
vraag, hè?
G0I2O Ja.
Gel21 Misschien wel, en op grond van het gegeven, naar mijn gevoel, dat
mensen niet altijd in een ziekenhuis hoeven te sterven met alles
erop en eraan, maar ook niet altijd thuis goed worden opgevangen,
omdat de omgeving dat niet kan, om welke redenen dan ook. In zo'n
situatie is er plaats voor een ruimte, waar je rustig dood kunt gaan
met maximale toelating van familie, bekenden en mensen die erbij betrokken zijn, maar je loopt het risico, dat de familie en bekenden
denken: hups, dat is mooi opgeruimd.
GÌ122 Maar dan wil je kennelijk graag dat er in zo'n huis iemand is, die
een dirigentenfunctie vervult? Want anders heb je dat huis niet
nodig.
Gel23 Ja, verzorgend bezig is en daar toch ook wat in bijdraagt. Ja; tikje
professioneel er wel Iets mee doet op grond van ervaring dan....
Gil24 In een ander geval zou je het ook de huisarts, de wijkverpleegkundige het thuis kunnen laten doen. Als het überhaupt, al nodig is.
Gel25 Ja, maar, ik denk, permanente zorg heb je nodig, vooral bij de echte
stervende zieke.
GÌ126 Ja, dan hebben we het weer over de zieke patiënt.
Gel27 Ja, ja.
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Gol28 Ja, een stervende is natuurlijk altijd ziek, in ieder geval het
acute overlijden. Maar mensen, die ... daar gaat een hele tijd overheen. We moeten niet onderschatten hoeveel mensen er niet meer kunnen terugvallen op families enzo. Het zou sterk overdreven zijn te
veronderstellen dat dat bij ledereen allemaal harmonisch is en zo
ideaal. Dat kom je tegen, maar ook dat mensen aan hun lot worden
overgelaten.
Gal29 Bomans heeft dat eens heel mooi geformuleerd: "Vroeger was het zo
als je ging sterven, dan was je er bijna, en tegenwoordig zegt men:
dan ben je er bijna geweest". Dat geeft eigenlijk de problemen aan.
Men kan wel een tijdje deze last van degeen, die zo ziek is, dragen,
maar duurt het langer, dan wordt het een te zware last. Even terugkomen op jouw opmerking dat ik nogal veel mensen heb, die in het
ziekenhuis overlijden; komt dat, omdat wij tot bijna het einde vechten en dan in één keer zeggen: we zijn uitgestreden. Dan volgt het
gesprek en dan zijn de patiënten er lichamelijk ook meestal aan toe,
althans bij de categorie waarmee ik de laatste jaren heb gewerkt:
leukemie en Hodgkins e.d. Daarnaast is er een hele andere categorie:
de gewone oncologiepatiënt. De patiënt met een tumor, van wie je
zegt: "Die heeft nu alle therapie gehad". Alles wat je er nu nog medisch aan kan doen 1s een verlenging van lijden. Dat moet ik niet
doen. Maar het overlijden is ook nog lang niet in te schatten. Dat
kan nog wel drie of vier maanden duren. Ideaal zou zijn, dat je op
je eigen ziekenhuisafdeling ruimte zou hebben om die patiënten op te
vangen. Maar vanwege de drukte op zulke ziekenhuizen waar wij werken
kan dat niet te lang duren. Daaruit ontstaat al gauw de indruk: deze
moet dan maar naar een verpleeghuis. Of je zelfs tot sterfhuizen
moet komen, ik dacht niet, dat het een ideale situatie is. Misschien
kun je zoiets wel meer creëren in een verpleegtehuis.
Gel30 Zoiets als Schoonzicht.
Gal31 Schoonzicht, ja, want dan heb je ook nog een gemêleerde populatie.
Ofschoon, wat je er over hoort van mensen die er werken, moet de
sfeer toch heel goed zijn. Een probleem tegenwoordig is natuurlijk
dat de woonhuizen één of geen logeerkamer meer hebben. Waar leg je
iemand neer die ziek wordt? Vroeger zat je met een gezin van tienen
in een heel klein kamertje en dan sliepen er vier bij elkaar op de
kamer.
Gel32 'Hebben wij vroeger ook gedaan, hoor.'
Gal33 Ja, dat was een normaal iets, en nu zeg je ervan: 'onbegrijpelijk'.
En in deze sfeer zou dat ideale thuis sterven, is dat sterven dan in
het algemeen niet meer haalbaar.
Gol34 Ik denk toch dat we moeten oppassen niet te Idealiseren. Het verleden wordt altijd geïdealiseerd, hé. Prachtige grachtjes op oude foto's wat moet dat leuk geweest zijn. Maar dat was natuurlijk maar
voor een hele kleine categorie leuk. En voor een grote categorie was
het een grote ellende. En zo is het natuurlijk ook met sterven geweest. Thuis in die ...
Gel35 Bedsteeën, hokjes.
Gol36 Ja, ik denk dat we dat niet moeten onderschatten.
Gal37 Sterven wat lang duurt is altijd een geweldige last. In dit kader
moet je het probleem van de euthanasie ook noemen. Want heel langdurig liggen te sterven, is dat menselijk? en dan is het bijna onmenselijk voor de familieleden. Vooral als het weken duurt. Er zijn dan
mensen, die gaan niet naar bed en willen niet naar huis. Ze gunnen
er zich niet de tijd voor en blijven, maar in een stoel hangen. Dat
is een moeilijke situatie. Ze worden uit hun werk weggerukt.
Gol38 Maar dat vind ik toch geen reden voor dit soort dingen. "Ja, de
familie, het is zo naar voor de familie". Ze worden uit hun werk
gerukt. Ik kan twee sm'pperdagen opnemen en dan moet het maar afge-
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lopen zijn, anders kost het mij een vakantie en dat soort dingen,
bij wijze van spreken. Het is toch weer inderdaad een beetje de taak
van de arts om toch deze zaken ... niet om dan te zeggen: "jongens,
de zoon moet weer weg en dus moet het nu maar eens opschieten, we
maken er maar een eind aan". Het komt niet ledere dag voor, maar
soms vind ik het een probleem: die dingen moeten niet gerekt worden,
dat is natuurlijk heel duidelijk, maar om te zeggen: "Dat komt allemaal niet zo goed uit en we maken er een eind aan" daar zou ik
niets voor voelen".
Het valt me wel eens op dat de zusters hiervoor een heel goed gevoel
hebben. Zij protesteren en zeggen: "Wat je doet is allemaal maar
proberen om de zaak te rekken". Daar hebben ze soms gelijk in, dat
je toch eigenlijk denkt, om wat voor redenen ook, dat je zegt: "Ja."
Maar niet altijd. Ik herinner me altijd nog die ene patiënt van me,
die nu nog kerngezond Is en aan wie de broeder, een jaar of zeven
geleden, een infuus weigerde. Hij zei: "die, dat zie je zo, die gaat
zo dood". Dat wordt soms verkeerd ingeschat.
Van beide kanten, denk ik, wel eens.
Natuurlijk
Maar ja, dat is wel eens een probleem.
Ik geloof dat je nooit de familie de reden mag laten zijn om daar
aan te denken. De vraag om euthanasie komt trouwens vanuit de patiënt ook vrijwel nooit voor. Dat valt mij ook op. Alle mensen die
er over spreken staan niet in de praktijk. Er lopen veel mensen met
zo'n bewijsje op zak: 'als ik straks niets meer kan zeggen: geef me
dan maar een spuitje'. Maar een patiënt, die er om vraagt, dat komt
zo ontzettend weinig voor.
Ja, dat geloof ik ook. Maar van de andere kant denk ik niet dat het
speciaal mensen zijn die wij zien. Er zijn ook grote groepen, die
helemaal niet in het ziekenhuis overlijden, die eigenlijk niet aan
het doodgaan zijn, maar toch niets kunnen, invalide zijn of op bed
liggen met ernstige chronische kwalen. Die het gevoel hebben voor
hun omgeving alleen nog maar een last te zijn. Dat er bij deze mensen een behoefte bestaat om ... dat geloof ik wel.
Dat geloof ik ook.
Wij hebben gesproken over oncologische patiënten, de gemiddelde
ouderdom, de jongeren. De hele categorie ouderen die overlijden, die
gewoon hun eind zien komen en aftakelen en ophouden, ver weg van hun
kinderen, die allemaal een eigen leven hebben en die om hun heen de
één na de ander zien wegvallen. Mijn ouders leven nog, maar ik zie
dat gaan gebeuren. Die mensen beleven het doodgaan van oude mensen
heel anders. Mijn moeder ziet mijn vader dementeren, ziet haar man
dement worden. Dat is een heel lang stervensproces in feite. Ze
weten dat daar een einde aan komt, ze weten alleen nog niet hoe lang
het gaat duren. De kinderen kunnen dat niet in hun huizen opvangen.
Zo er al een logeerkamer is zit je met een trap of andere praktische
inconveniënten, waardoor heel veel niet mogelijk is. Dit is ook een
categorie die in verpleeghuizen terecht komt om er dood te gaan. De
problematiek van deze stervenden zien wij niet zo gemakkelijk. Dergelijke mensen zijn niet opstandig In het algemeen. Ze accepteren
het wel, maar vinden het ook spijtig. Het leven behoeft voor hen
niet op te houden, tenzij ze absoluut invalide zíjn en niets meer
kunnen, dan is het vaak wel zo. Maar voor je zelf het gevoel hebben,
nu voor mij loopt het af, want mijn tijd is om, - zonder ziektes of
wat - dat is een heel ander proces.
Misschien heb je dan voortdurend het idee: ja, er zijn altijd mensen
die honderd jaar geworden zijn en ik voel me nog zo goed.
Ja, maar ik geloof toch dat er inderdaad een categorie oude mensen
is voor wie we de zaak vooral niet moeten idealiseren in de trant
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van: de vriendelijke gemeenschap enz. Er zijn talloze ouderen, die
hun kinderen wel eens zien, maar toch eigenlijk erg alleen zijn, ook
in bejaardentehuizen en zo. Ik denk, dat heel veel van die mensen
bijzonder gelukkig zouden zijn als ze eigenlijk dood zouden zijn.
Wij zien toch een andere categorie wanneer we zeggen: 'De mensen
vragen nooit om een spuitje'. Dit is niet alleen een kwestie van een
aantal fanatieke!ingn die vinden dat er maar eens op grote schaal
een einde aan gemaakt moet worden, letterlijk en figuurlijk. Deze
kwestie wortelt in iets dat bestaat en dat wij niet moeten wegvegen
of onderschatten.
Ja, daar staat tegenover, dat veel van die nu ouderen van zeventig,
tachtig en negentig jaren, in een geheel ander klimaat zijn opgevoed
met een vaak diep geworteld godsbesef: "God regelt dat wel". "Ik heb
er niks aan te doen". "Als mijn tijd gekomen is, dan is het zover".
Die mensen leven daar langzaam naar toe. Ik zou bijna zeggen: zoals
een kankerpatiënt naar zijn dood toeleeft, als het niet meer gaat",
maar nu wel uitgerekter en nog veel langer en veel meer midden in
het leven: met de buurman aan de overkant en de buurman ernaast, die
weggaat of doodgaat. Ik denk dat die zich veel beter voorbereiden op
de dood en de dood ook in een heel duidelijk perspectief zien: het
perspectief, waarin ze groot geworden zijn en op grond waarvan ze
vragen: "Beschik jij nu maar, dokter, over mij" in plaats van: "God
beschikt".
Ik ben het met je eens, dat er grote groepen mensen zijn die vanuit
een dergelijke overtuiging leven. Maar er is ook een andere groep.
Daar hebben wij misschien weinig contacten mee, maar ze bestaat wel.
Ja, dat bedoelde ik in het begin van het gesprek al: je moet over
twee soorten mensen praten: patiënten zoals wij die zien, ziek in
een ziekenhuis en gewoon: ouderen, die aan hun eind komen.
Daar zou je huisartsen eens over moeten horen. Die doen, die kunnen
in die categorie enorm veel goed doen. Gewoon door het frequent
komen voor een praatje van een kwartier. Dat is een heel andere
ziekte-begelelding, ouderdomsbegeleiding, maar toch een voorbereiding op het eindproces. Ik heb daar geen ervaring mee, maar 1k denk
er wel eens over na: het lijkt me niet makkelijk voor ouderen.
Nee.
Ik wil nog even ingaan op die opmerking: nooit euthanasie. Ik heb
hierover nog wel een aantal vragen, nu ja, een aantal, in ieder
geval een vraag. Ik heb twee patiënten gehad, die het mij uitdrukkelijk gevraagd hebben. Een patiënt zei: "Dokter, ik heb het aan vier
artsen gevraagd om me een spuitje te geven. Ik ben zo ontzettend
bang nu ik hier nog steeds ... ehh wakker ben. U moet me een spuitje
geven om in te slapen en niet meer wakker te worden. Ik ben panisch
en iedereen praat een tijdje met me en loopt weer weg. Hij zei nog:
"ik vraag maar één spuitje. Geef me iets zodat ik In elk geval niet
meer wakker wordt." Hij was een leukemie patiënt, helemaal in een
eindfase, verschikkelljk onder de bloedingen. Toen hij het vroeg zat
zijn vrouw erbij.
Een andere patiënt met een melanoom en reeds helemaal gemetasteerd
had al gezegd: "Laat mij niet ontmenselijken. Ik heb mijn kinderen
ook verboden om, nu ik helemaal in de eindfase ben, om naar het
ziekenhuis te komen. Want ze mogen me niet zien. D1e hebben een bepaald idee van mij". Die man kreeg tenslotte palvium in verschrikkelijke hoge doses en daarna morfine In een hoge dosering. Toch bleef
hij bij de tijd. Als je bij hem kwam, zei hij: "Gisteren ben je niet
geweest". Hij vergiste zich wel een keer omdat hij probeerde helder
te blijven en dacht toch nog door ondanks die hoge dosis morfine.
Hij verdroeg die omdat het langzaam was opgebouwd. Maar tenslotte
kon hij ook niks meer in zich nemen en raakte bewusteloos. Hij bleef

alleen nog plassen terwijl hij totaal geen vocht meer kreeg. En dan
begin Je langzamerhand je eigen lichaamswater uit te plassen. Want
men plast dan nog zo'n 1000 tot 1500 ml per dag. Na een aantal dagen
werd die man alleen nog maar vel over bot. Tenslotte kwam hij in een
arc de cercle te staan, buiten bewustzijn en begon hij hele rare
trekkingen met de arm te vertonen. Voor de familie was het afschuwelijk. Ja, en toen, dacht ik toch wel aan wat hij me gevraagd had.
Maar verder, vragen hierover heb ik niet gehad. Wel geloof ik, dat
de categorie, zoals jij die net hebt geschilderd als de categorie
die nu misschien nog met hun geloof deze eindfase opvangen, dat die
categorie steeds kleiner wordt. Kijk, dat vereenzamen, dat kan nog
via je geloof opgevangen worden, maar de groep van eenzamen en ouderen, die wordt steeds groter. Ik kan me voorstellen dat het over
een jaar of twintig, vijfentwintig zo is, dat die dan toch wel duidelijk aankomen met de vraag: "Dokter, ik moet een spuitje". Ik geloof niet dat we daar nu op moeten ingaan.
Gal65 Tegen die tijd ben je, ook door de discussies erover, ook alweer
daar meer in gerijpt. Het is allemaal een proces van, natuurlijk.
praten en denken en meningsvorming.
GÌ166 Ik heb één keer een vrouw van een jaar of zestig meegemaakt. Die had
een collum carcinoom. Daar was ze al eens aan geopereerd, maar het
was direct weer dicht gemaakt. Daar is ze weer aan geopereerd. Toen
kreeg ze een ileus en daar was niks meer aan te doen. De chirurg
heeft steunhechtingen aangebracht. Toen kwam ze op de afdeling. Haar
man was al dood. Na een paar dagen kon ze niets meer eten. Ze moest
braken. Alleen met een maag-slang ging dat braken over en als ze dan
maar weinig dronk, dan ging het wel goed. Langzaam maar zeker hebben
we met haar gepraat over haar toestand: over het feit dat ze nooit
meer beter kon worden en dat wij daar niks meer aan konden doen. Ze
kreeg steeds meer pijn en haar bulk werd iedere dag dikker. Het
vocht kwam door de wond naar buiten. Die vrouw vroeg op een gegeven
moment om een spuitje waardoor ze in zou slapen. Daar zijn een paar
dagen met een paar gesprekken overheen gegaan, totdat ze de toezegging had. Inmiddels waren haar kinderen over uit verschillende delen
van het land en daarbuiten. Ze heeft toen nog een week of tweeënhalf
met haar kinderen gesproken. Die liepen 1n en uit; ze waren er dag
en nacht. Ze ging steeds meer achteruit en haar buik werd steeds
dikker. Ze kwam haar bed niet meer uit en had veel pijn, wat we er
ook aan deden. Op een gegeven moment, toen ik weer moest komen, zei
ze: "Dokter, je hebt het me beloofd. Het moet nou maar. Ik kan er
niet meer tegen. Ik ben op. Ik ben doodmoe. Het kan nog weken doorgaan. Ik kan het niet meer". We hebben toen in opklimmende dosering
morfine gegeven en die is daarin en daaraan overleden, In een hele
of halve dag tijd, dat weet ik niet meer. Ze is heel vredig ingeslapen. De familie heb ik daarna nog twee keer gezien; die heeft er
hele fijne herinneringen aan. Ik ja, ben daar heel ambivalent in en
mee bezig geweest. En als ik nou weer in zo'n situatie zou komen te
staan, dan denk ik, dat ik het toch weer zou doen.
Gol67

Nou, ik denk ook persoonlijk niet, dat je daar .... Er is natuurlijk
een hele geleidelijke overgang tussen ehhh ... iemand een injectie
geven, zodat hij plotsklaps dood is of iemand geneesmiddelen toedienen om een groot stuk narigheid weg te nemen, afhankelijk van de
situatie waarin Iemand verkeert. Als het inderdaad een ziekte is
waarvan je weet dat dit onherroepelijk niet kan genezen en alleen
maar grote ellende voor hemzelf geeft, dan denk ik, dat je zeker het
recht hebt om op zijn minst alles te doen; dat, dat niet alleen je
recht is, maar je plicht is om dit lijden te verzachten. Wat je dan
doet, dat ligt natuurlijk dan altijd op een grens, anders helpt het
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ook niks. Maar die grens wordt zo nauw, dat het met meer gaat om
een tienvoudige dosis, die je geeft, maar dat het bijna al een soort
dosis i s , die j e nodig hebt om onder normale omstandigheden de
klachten ehhm
In haar geval was dat nog lang m e t zo. We hadden, ook voor mijn gevoel nog weken kunnen doorgaan, voordat we aan het plafond zaten van
. . . of l i e v e r , de grens bereikt hebben waarbij je zoveel bijwerkingen k r i j g t dat je een coma t o t gevolg hebt. In haar geval hebben we
het versneld op haar verzoek, na daar heel lang over gepraat te hebben. Wat me in haar geschiedenis nog heel goed b i j s t a a t i s , daarom
zou ik het weer doen, de tijdsspanne van, ik denk tien of veertien
dagen tussen als het zover komt en je vraagt het me en we praten er
weer over, dan ben ik in principe bereid om dat te doen, én, het moment, waarop het u i t e i n d e l i j k zover kwam, die veertien dagen z i j n ,
hoeveel pijn ze ook had, heel f i j n geweest voor haar.
Zolang je een klacht hebt, heb j e ook zeker duidelijk een moment om
op in te spelen, waarbij je zegt "Ze heeft p i j n " . K i j k , p i j n hoef
j e i n die eindfase m e t te hebben, vind ik a l t i j d .
Ja.
Daarom ben ik geneigd om dat koste wat ' t kost, te bestrijden. En
dan l e t ik m e t direct op die maximale dosis, die daar voor staat.
Ik bouw dat op, want p i j n behoeft n i e t . Benauwdheid is wat anders.
Dat is ontzettend erg, als men dat k r i j g t . Het is heel erg moeilijk
om dat te bestrijden. Maar p i j n , ik wil m e t zeggen dat het a l t i j d
l u k t , maar dan heb j e toch een houvast. Want als iemand in zo'n
eindfase verkeert met ook nog veel p i j n , dan vind ik ook, dat je
gerechtigd bent d i t dusdanig hoog op te voeren, dat eventueel ten
gevolge van je verhoging van de dosis de patient o v e r l i j d t .
We hebben het over de taak van de artsen gehad, wat is j u l l i e ervaring met pastors aan het ziekbed 7 Vragen de mensen er om7 Is dat erg
afhankelijk van de mens in kwestie 7 Of i s het toch een ritueel waarvan je zegt, het hoort er allemaal zo'n beetje b i j 7 In hoeverre i s
dat een belangrijke steun in het voorbereiden op het overlijden 7
B i j sonnige mensen i s het een heel belangrijke steun. Die zeggen:
" K i j k , ik heb d i t a l t i j d wel zien komen, maar ik weet dat er straks
een beter leven i s en daar hebben we voor geleefd al die t i j d . "
Als je zo'n gesprek gevoerd hebt en er komen zulke antwoorden, dan
ga je daar weer met plezier weg, ben je z e l f . . . . Zo'n gesprek voeren
i s ontzettend belastend. Je gaat er nooit met plezier naar toe. Je
gaat er met veel schroom naar toe, want het is één van de m o e i l i j k ste boodschappen, die je kunt brengen, de allermoeilijkste boodschap. Maar het valt me dan a l t i j d op, dat je zo opgelucht weer
weggaat omdat die boodschap achter de rug i s , maar ook ondat dat zo
opgevangen wordt. Je gaat soms getroost door de patient weg. De categorie die er echter het geloof b i j haalt is over het alge-neen,
denk i k , niet zo groot. Die dat u i t d r u k k e l i j k ook zeggen, dat dat
hun kracht i s , waardoor ze het heel goed kunnen, goed aankunnen, dat
z i j n er maar weinig.
Ik zou nog iets anders willen zeggen. We hebben het over stervensbegeleiding gehad. Als medicus kun je daar Έaar een heel k l e i n stukje
aan meedoen, omdat het eigenijk i e t s i s , wat zeer intensief contact
houden betekent. Door het andere werk ben je daartoe nauwelijks in
staat. Voor pastors in ziekenhuizen i s dat één van hun taken daar.
Ik voel mets voor psychologen. Niet zo zeer omdat ik iets tegen
psychologen zou hebben, maar veel meer omdat ik met geloof in een
speciale opleiding. Ik ben daar een beetje bevreesd voor, en ook
omdat, zoals ik al z e i , de mensen vaak hun eigen mensen kiezen. Wij
maken op de afdeling mee dat dat m e t de medicus i s . Helemaal zelfs
geen medicus of hoofdzuster of een andere zuster. Wij hebben op de

afdeling toevallig zo'η meisje met de capaciteit om met andere men
sen te praten. Wij praten waarschijnlijk vaak te ingewikkeld en dat
meisje praat precies. Daar gaan die mensen naar toe. Op de eerste
plaats moeten mensen het dus zelf vragen. Maar zo zouden pastoors
natuurlijk ook een hele belangrijke taak hebben, zouden kunnen heb
ben. Ik heb alleen geen goed idee, nooit goed aangevoeld, in hoever
re ze ook die taak vervullen.
Gel75 Nou, ik denk een aantal wel, wat ik er zo van merk. Ik denk dat ze
in een hele moeilijke situatie zitten. Als ze als pastor in een
ziekenhuis zitten hebben ze met de patiënten niets van doen, totdat
ze worden opgetrommeld, omdat het zover is, en dan zit je natuurlijk
in een slechte hoek.
Het lijkt me voor hen een haast onmogelijke taak, tenzij ze de mensen al vaker gezien hebben. Van de pastor zelf heb ik wel gehoord
dat ze in acute situaties er vaak bij betrokken zijn. Dan moeten er
gewoon nieuwe mensen aangeroepen worden. Dan kan zo'η pastor er
makkelijker in. Bij chronische langdurige zieken, denk ik, gaat dat
moeilijker. 'Is dat jullie ervaring ook?'
GÌ178 Ik ervaar dat anders. Ik denk dat er twee dingen zijn: al is iemand,
die de kamers schoonmaakt, geheel op hetzelfde gevoelsniveau als degene die daar ligt, dan heb je bij iedere stervensbegeleiding ook
nog een soort dirigent nodig. Iemand die de zaak centraal stelt of
centraal bekijkt, al komt hij er maar één of twee keer per dag bij.
In het ziekenhuis 1s dat vaak de arts, omdat die het beslissende
woord moet zeggen en zich daardoor in die centrale functie manouvreert, op zo'η sokkel staat en zo. Maar ik denk ook dat de pastor
in dat kader belangrijk is voor veel mensen. Katholieken, die weten
wat er gebeuren gaat en naar hun eindfase toe leven, vragen vaak om
het H. Oliesel. Dat is dan weer zo'n moment waarin iemand even cen
traal komt te staan, namelijk de pastor. Die kan daar op doorborduren. Ik denk, dat wij vaak te laat via de familie, via de hoofdzus
ter laten weten dat het verstandig is, als de pastor nog in een
vroeg stadium, als wij weten er is niets meer aan te doen, eens komt
binnen wandelen. Zo'n pastor doet dat graag, zeker als je aan de pa
tiënt na zo'n gesprek hebt gevraagd: "We kunnen medisch niks voor u
doen, zijn er nog andere dingen, zou u graag eens willen praten met
die of met die?" Soms zeggen mensen heel ambivalent: "Och, ik weet
het niet". Veel mensen in ons ziekenhuis staan er niet helemaal afzijdig tegenover. Dan komt de pastor binnen, omdat er een entree
voor hem is geschapen door de dokter. Die maakt een follow up, het
verhaal van u illustreert dat toen de pastor weg viel, dat was een
klap. Toen de dokter wegviel was het op. Bij hem stond de pastor
heel duidelijk centraal. Bij oudere mensen heb ik het wat minder ervaren, maar toch ook. Bij de protestant-christelijken heb ik te weinig ervaring. Ik herinner me één man, die had het zelf al verteld
tegen de dominee en tegen mij en tegen de zuster. Ik denk dus dat de
pastor een hele centrale functie kan hebben naast de arts, als een
spilfiguur, als vertrouwensman, die een handreiking kan geven, die
je iets kan vragen, die alle tijd voor je heeft, in principe, mits
hij maar tijdig genoeg gewaarschuwd wordt door de verpleegkundige of
door de arts.
Gal79 Wij hebben de gewoonte, als onze patiënten binnen komen en de diagnose Hodgkin of leukemie wordt gesteld om meteen de ronde met hen te
doen. Dat is alleen ter kennismaking. Sommigen wijzen dan contact
pardoes af. Anderen houden wel regelmatig contact en dan hebben pastors toch wel een belangrijke functie.
G1180 Bij de kinderen loopt het contact meestal via de ouders en die zijn
thuis in hun eigen milieu. Ze zullen veelal terugvallen op de pastor
van hun eigen parochie.
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'Ja, het contact pastor en kind 1s waarschijnlijk nooit zo Intensief. Dat loopt toch altijd via de ouders'.
Ja, behalve bij grotere kinderen, die boven de twaalf zijn.
Ik wil nog wel terug komen op jouw stelling, dat je niks met psychologen wil. Ik wil die aanvechten. Ik denk, dat het belangrijk is
voor medici dat ze op de een of andere wijze zicht krijgen op wat er
gebeurt. Ik denk, dat psychologen op zijn minst in onze opleiding
een belangrijke functie hebben. En, wat zwart - wit gesteld, omdat
ze je wat maniertjes aan kunnen leren. Ik bedoel het veel positiever
dan ik het zeg. Ze houden je een soort spiegel voor en zeggen tegen
je: 'Kijk, dat doe je in feite', en 'dat wist je niet'. Als jij
vijftien jaar eerder een psycholoog was tegengekomen .... (gelach)
Ik zou zeggen: 'Als ik nou vijftien jaar eerder jou was tegengekomen'. Ik zou, eerlijk gezegd, eerder in iemand geloven, die er het
gevoel voor heeft, maar het ook in de praktijk meemaakt, dan in een
soort theorie. Daar geloof ik helemaal niets van.
Ja, maar er zijn zeker psychologen, die in een ziekenhuis terechtkomen en in de clinische psychologie of voor mijn part in de stervensbegeleiding gespit hebben. Die kunnen je laten zien wat er in feite
gebeurt. Je mag, denk ik, niet in zijn algemeenheid zeggen: 'Psychologen hoeven voor mij niet'. Je zou, denk ik, moeten zeggen: 'ledere
medicus moet vroeg of laat in zijn opleiding één of meerdere keren
met een psycholoog of een andere 'oog' contact krijgen op een gestructureerde wijze.
Natuurlijk kan het vanzelfsprekend. Als een meisje bij ons op de afdeling dat kan, dan kan een psycholoog het ook, of een theoloog en
een arts. Iedereen zou dat in principe kunnen.
Ik denk dat we het zouden moeten leren van degene, die daar enerzijds veel ervaring mee heeft en anderzijds daar over ook kan praten, over de aanpak en de manier en dat gaat Ayars door alle lagen
heen. Ik geloof niet zo verschrikkelijk in een opleiding voor dit of
voor dat. Zou dat in de opleiding ...
Er wordt college over gegeven, samen met de kindergeneeskunde ...en
psychologen praten erover in werkgroepen.
Ik wil er wel even op aansluiten, op wat Bert zegt. In onze oncologiegroep zit een psycholoog. Dat heeft het grote voordeel, dat toch,
ja het woord 'maniertjes' is niet zo gelukkig gekozen, maar het mag
best. Er zitten toch een aantal technieken in, gesprekstechnieken,
die je ongetwijfeld kunnen helpen. Het risico daarvan is, dat elk
moeilijk probleem, dat maar zweemt naar wat zorg, meteen naar de
psycholoog wordt overgeheveld.
Ja, ok.

En dat is n a t u u r l i j k een foute zaak. Dat moet je als groep bewaken.
Zo moet het n i e t . Bovendien heeft de patiënt het recht om te kiezen
met wie h i j het doen w i l . Dat ben ik weer met Piet eens. En dat kan
de psycholoog z i j n , of de pastor of de medicus, dat kan de werkster
z i j n . Dat is een kwestie van keuze, die je niet te zeer moet sturen.
GÌ206 Over de keuze door de patiënt bestaat geen verschil van mening. Maar
de plaats van de psycholoog is nou precies het verschil tussen verpleeghulp Greet, die een uitstekend gevoel heeft en die het precies
aanvoelt en die precies weet wat er aan de hand i s , en een psycholoog, mijnheer X, die dat wel aanvoelt, op grond waarvan h i j dat vak
gekozen heeft, en die er ook nog over kan reflecteren. En ik denk
dat je die man nodig hebt om j e z e l f op te werken.
Ge207 Ja, 1n een groep, in een groep.
GÌ208 Een groep j a , heel d u i d e l i j k .
Ge209 Een groep die normaal daarin functioneert.
G02IO Nou, het kan, hoor. Ik zeg het maar expres zwart-wit. Ik doe dat
omdat ik verschrikkelijk bang ben, dat medici dat gaan afschuiven.
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Je hebt als medicus als geen ander een r e l a t i e met een patient, geen
enkele andere, m e t met één van de paters, die er komt, met met één
van de werksters, die er toevallig is of zo, omdat j e n a t u u r l i j k
toch, hoe dan ook, voor de patient i n een soort monopolie p o s i t i e
staat. Hij geeft zich aan je over, J I J moet het hem v e r t e l l e n . U i t eindelijk 1s dat ook een groot probleem, dat je In een s i t u a t i e gemanouvreprd bent, waarbij je met mensen kunt doen wat je w i l t . En ze
nemen maar aan, dat er niemand is die het beter weet dan j i j . In een
dergelijke s i t u a t i e van geweldig belang ben Ik verschikkelijk bang
j u i s t voor dat geschuif, er is een p1jnbestr1jd1ngsteam en er komt,
voor mensen die doodgaan, een team. Nou, ik moet er niets van hebben.
Nee.
Een medicus noet dat kunnen en als h i j daar geen zin 1n heeft, moet
h i j maar een ander vak gaan leren.
Ik heb helemaal dezelfde mening als Piet. Een psycholoog heeft in de
directe contacten met de patient, die daar met z i j n problemen l i g t ,
met direct een f u n c t i e , maar wel in de begeleiding van het team,
dat die patient omringt.
Toch z i j n er mensen, die het wel degelijk met een psycholoog kunnen.
In bepaalde omstandigheden is dat zo bijvoorbeeld in het kader van
de verwerking van het ziektebeeld, waarmee ze geconfronteerd worden.
Zulke patiënten hebben wij oo<. Ze z i j n u i t z o n d e r l i j k . Ze komen gelukkig niet elke dag voor, waarbij j e voelt, daar z i t een diepere
problematiek achter, die komt met klaar met dat ziekteproces, die
raakt depressief, die functioneert met meer in het huishouden,
daarvoor schakelen we een psycholoog i n . Maar in zo'n eindfase heb
Ik nog nooit een psycholoog in hoeven te schakelen, helemaal aan het
eind in het kader van de stervensbegeleiding, want dan ben j e daar
als mens en dan ben j e daar zelf continu voor bezig. Maar in het
kader van het leren voor eventuele technieken, hè. Want de zaken die
we vanavond besproken hebben z i j n allemaal nauwelijks vast te leggen. b i j deze patient doe je zo, b i j die patient doe je het zo. Toch
z i t t e n er in het hele kader van de begeleiding wel een aantal r i c h t l i j n e n die van belang z i j n . Vertel een diagnose, als je het alleen
aan de vrouw v e r t e l t , alleen aan de patient, SiJiep je een probleem.
Je moet het a l t i j d vertellen aan de naast b i j z i j n d e . Vertel beiden
hetzelfde, anders ontstaan er spanningen. Zulke technieken inoeten
gedoceerd worden.
Voorwaarden voor het omgaan met . . . zou je bijna zeggen.
En daarbij zou n a t u u r l i j k ook een psycholoog hulp kunnen bieden om
te zeggen. "Denk er om . . . "

Oe weergave van het gesprek t e l t 259 oeurten, nadat geconstateerd i s , dat
het langzamerhand t i j d wordt, wordt het gesprek afgerond.
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Uittreksel gesprek H
Een gesprek door vier bejaarden-verzorgsters u i t een verzorgingshuis.
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Ja, ik vind het wel moeilijk maar als j e eenmaal begint, dan gaat
het wel makkelijker, hè.
Ja, God, stervensbegeleiding, hè. Je ervaart het steeds anders. Er
gaan steeds andere mensen dood en het i s vaak wel persoonlijk. Als
j e mensen langer kent, dan heb j e er vaak een vertrouwenspositie mee
opgebouwd. Ik vind het b i j de één voor j e z e l f moeilijker als b i j de
ander.
Ja, het l i g t aan het contact met iemand.
Ja, het contact met mensen.
Ja, maar je vindt het vaak zo verschillend. Zoals b i j mevrouw Zwart,
toen. Wat ik er toen van meegemaakt heb was echt een band met de f a m i l i e , en met ons en met die vrouw z e l f .
Vaker is zo'n band er niet met de f a m i l i e . Vaak sta je er alleen
voor.
Ja. Het l i g t er helemaal aan hoe j e met die mensen i n contact bent
geweest. Dat maakt groot verschil. Ik heb dat gehad met mijnheer
Jackson. Die familie wou niet komen en dan sta je daar maar. Het is
vreselijk t r i e s t . Het was een leuke man, a l t i j d geweest. Dan kan ik
niet wegkomen. Die nachten was ik laat thuis.
Het komt er wel u i t als je contact hebt met iemand. Want er z i j n
best mensen waar je weinig contact mee hebt en die ploseling sterven
of zo. Dat t r e f t je helemaal n i e t zo erg. Dan vind je dat, gewoon
e i g e n l i j k n i e t , maar toch heel anders als iemand die je a l t i j d ver
zorgt.
Ja, het gebeurt toch nog erg veel, dat de familie er ook helemaal
n i e t b i j i s , dat w i j dan maar . . . . Ja, wat kun je dan doen? Hand
vasthouden. Vaak kunnen ze dan n i e t meer praten of ze reageren niet
meer. Ze voelen dat je aanwezig bent, dat ze toch maar niet alleen
liggen.
En als de f a m i l i e er wel is is het vaak wel moeilijk voor de familie
om het op te vangen.
Ja, j a ook.
En ik weet niet wat ik moet zeggen tegen de mensen. Het is
verschillend per familie hoe ze er op reageren, of ze het zo maar
gewoon vinden, of dat ze verwacht hadden dat iemand ...
Dan sta je er zelf ook anders tegenover. Als de familie echt zelf er
ook bij wil blijven of dat ze er maar echt onverschillig over doen
van: "Bel maar, als hij dood is" of zo.
Ja.
Dat gebeurt dus ook
Vaak, als je het van tevoren al z i e t aankomen, heb je al meer con
t a c t met de f a m i l i e .
Ja.
Ligt eraan, hoe lang de familie er al is.
Ja, ik heb er niet misschien niet zo'n moeite mee, als de mensen nou
weten, dat ze slecht zijn om er geleidelijk meer mee om te gaan als
ze doodgaan. Als ze plotseling doodgaan, daar heb ik veel meer moei
te mee eigenlijk dan ...
Ja, om het zelf te verwerken.
Ja.
Maar ik bedoel, als iemand lang op sterven l i g t of zo, dan z i t je
ergens zelf te hopen, dat iemand doodgaat.
Ja. Dan zeg j e vaker: "Oh, gelukkig, die man i s u i t z i j n l i j d e n " .
Vooral, omdat ze l i j d e n en zo dan, hè . . . dat het eigenlijk z i e l i g
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Is voor de mens.
Ja, dat is inderdaad zo. Ook als er Iemand plotseling sterft,
waar je goed contact mee hebt, komt dat voor jezelf ook wel hard
aan.

Ja, wat moet je daar nog meer van vertellen.
(Een langere s t i l t e . )
Het meeste hebben we eigenlijk gezegd.
Ja.
De meeste dingen, die je eigenlijk van stervensbegeleiding afweet,
die heb je eigenlijk al zo gehad.
Ja.
De grote lijnen z i j n zo gezegd. Ja, toch menselijke en persoonlijke
dingen of zo, die zeg je dan meestal toch wel niet.
(Stilte).
U zei, dat het je de ene keer veel meer doet als de andere keer. Dat
je er ook tamelijk naar van wezen kan, begreep ik, hé.
Ja. Wij werken met bejaarden en met bepaalde mensen heb je echt wel
moeite, voor jezelf ook. Als enigste troost heb je: Nou j a , die man
heeft zijn leven gehad en heeft een mooie l e e f t i j d bereikt.
Vaker moet je iemand anders troosten eigenlijk, terwijl je er zelf
misschien ook vaak mee z i t . Je mag het zelf eigenlijk ... j a , je mag
het wel laten blijken, maar op zo η moment kun je het eigenlijk niet
laten blijken.
Nee.
Erna misschien wel, maar In die t i j d niet.
(Een wat langere s t i l t e ) .
Je bent er zelf ook verdrietig van en je hebt je handen vol aan de
familie en je moet het later ook nog een beetje kwijt kunnen.
Ja. Meestal doe je dat eigenlijk wel met collega's, waar je goed mee
op kunt schieten en zo. Ja, of thuis ook wel eens.
Thuis praat je erover?
Thuis zeg je ook wel eens die dingen zo.
Je moet het toch kwijt. Ik praat wel niet zo veel over mijn werk,
maar toch zulke dingen
Vooral als je echt zoiets eenmaal meegemaakt hebt. Dan zeg je het
toch wel. En ook met collega's van het werk dan praat je er gauw ge
noeg over. Vooral de volgende dag of zo.
Als je ze dan tegenkomt wordt er gevraagd: "Hoe was het"? En dan
krijg je er toch automatisch een gesprek over.
Vaak is het moeilijk om mensen te begeleiden als ze weten, dat ze
achteruit gaan. Dan zijn ze vaak opstandig. Dan ben je je eigenlijk
bewust, dat wij het zelf ook niet weten, dat het eerst goed gaat en
later slecht en wij eigenlijk niet weten waarom. Maar dan b l i j k t la
ter gewoon dat ze iets onder de leden hebben.
Wij weten ook niet hoe z i j dat ervaren, of ze het wel weten of niet
weten.
Nee, dat weten ze vaak zelf niet. Maar vaak zijn ze toch opstandig.
Maar ze zijn wel vaak angstig.
Ze voelen het best wel aankomen, maar ze durven niet ronduit te zeg
gen van: "God ehh ... '.
Zoals bij mijnheer Kisten. Die man zei voor jaren terug a l : "Ik wou,
dat ik dood was"; Hij is inmiddels overleden, maar toen het er op
aankwam, was hij toch wel bang.
Hij was ook bang, maar hij H e t het niet merken. Hij zei: 'Ik wil
dood' en zo, en hij werd ook wel eens aggressief, toen iemand van
die anderen doodging: "Was ik het maar".
Ja, hij had echt angst. Want als je erbij was, dan praatte h i j . Je
kon hem haast niet meer verstaan, maar hij maar praten, ook die
avond dat hij doodgegaan is.
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Het moeilijkste is eigenlijk bang. Je weet niet wat er in zulke men
sen omgaat.
Nee.
Je wilt ook niet altijd alles vragen, die dingen van...
Ja, dat is waar. Ik vind het ook best wel moeilijk om dat een beetje
goed te doen.
Voor je zelf ook, want je weet niet wat ze zelf nog willen. Of ze de
familie nog willen zien .... Vaak kom je er niet achter, wat ....
Ja, die bellen je meestal wel.
Ja, meestal niet.
Nou?
Nou, niet zo veel, hoor.
Toch wel. Als je echt ziet, dat het een aflopende zaak wordt, dan
wordt de familie gebeld. Maar die familie, die zeggen gewoon: "Bel
maar als hij dood is", of zoals toen met Van der Belt, dat vind ik
vreselijk triest. Zijn schoondochter wou per se blijven en haar man
wou dat helemaal niet hebben. Zitten ze gewoon te bekvechten, dat je
dan gewoon op een gegeven moment moet zeggen: "Zou u dat niet even
op de gang bespreken?" Dat komt voor. Die man is uiteindelijk alleen
dood moeten gaan en dat vind ik afschuwelijk.
Ja.
Het l i j k t me zo v e r s c h r i k k e l i j k , eenzaam moet je dan z i j n .
Je hebt e i g e n l i j k de familie al jaren niet gezien, want de meesten
kwamen niet meer b i j hem.
Ja.
Wil zo'n man zo iemand nog zien, als ze jaren niet bij hem geweest
zijn, als hij sterft. Wil hij zo iemand weer zien?
Ja.
En zo iemand geeft dan geen antwoord meer: "die wil ik zien of die".
Het i s alleen zo als ze heel helder z i j n , maar meestal z i j n ze dan
aan het aflopen, zodat ze niks meer zeggen.
Zoals b i j mijnheer Jackson hé, dat vond ik ook raar. Zaterdags voor
h i j s t i e r f wilde h i j al z i j n kinderen zien, er was toen verder niks
aan de hand. Hij is 's-maandagsavonds gestorven in datzelfde weekend.
Als je dan kinderen belt om te zeggen dat h i j snel achteruit
gaat, zeggen ze: "Ja maar zaterdag z i j n we voor niks moeten komen".
En mijnheer Jackson was een v r o l i j k e man, die al meer dan 40 jaar in
een rolstoel zat, a l t i j d even opgewekt, en iemand met goed contact
met z i j n kinderen.
En toen h i j op sterven lag, was h i j goed b i j , zodat je met hem kon
praten. Dan kun je ook eigenlijk nagaan hoe zo'n familie i s . Hoe die
reageert op iemand. Ik bedoel, als mijn vader daar zou liggen en je
zou er mee kunnen praten, dan zou ik meteen komen.
Maar ook al zou h i j niet praten dan zou ik toch komen. Mijn vader is
ook bejaard. Als ik wist dat h i j lag te sterven, oh, al moest Ik
daar de hele nacht voor niks z i t t e n , maar dan bleef ik daar wel b i j ,
dat h i j n i e t alleen was. Want dat l i j k t me vreselijk afschuwelijk om
daar alleen te moeten doodgaan.
Misschien omdat w i j in het beroep z i t t e n dat dat ook anders i s .
Maar j a , ik neem aan dat dat toch niet anders 1s.
Maar je ervaart het vaak zo. Ga maar na van mensen, die in jouw
dienst doodgegaan z i j n . Dan denk ik toch wel: Nou, als mijn vader zo
dood moet gaan, zo helemaal op z i j n eentje, nou, dan kan ik me niet
voorstellen, dat dat gebeuren z a l , of het moet in één keer plotseling z i j n .
Maar ergens is het toch hun vader t e r w i j l w i j er wel voor zorgen
maar er een ver contact mee hebben, tenminste geen familie z i j n of
zo. Dat w i j het vaak erger vinden, er meer mee bezig z i j n , na de
late dienst en het weekend 's-morgens echt wachten, als je er om

half acht bent, of hij nog leeft.
Hal24 Ja, dat je denkt: is hij er nog of zo.
H1125 Goh, zou hij nog leven?
Gezamenlijk: Ja.
Hal28 Maar ja, bij ons woont hij dan, zeg maar. En zijn kinderen, die
wonen allemaal, die hebben hun eigen gezin. Ergens zijn wij er dan
toch nauwer bij betrokken, bij bepaalde mensen.
НеІЗІ Of zou de familie meer bang zijn? Dat ze het een beetje wegduwen,
eigenlijk?
Hal32 Ja dat heb je misschien ook wel bij bepaalde mensen.
НеІЗЗ Ik geloof dat het wel moeilijker 1s. W1j zijn er misschien beter mee
vertrouwd en als je Ineens daarboven
ja, daar heeft iedereen
toch persoonlijk een beetje moeite mee.
Hal34 Ik weet het niet. Als je ervoor staat, dan kun je dat best wel. Dan
krijg je daarna misschien wel een klap of zo, maar het lijkt me,
hoor, dat je ....
H1135 ... Of je als bejaarde in een bejaardewoning zit of in een verzor
gingshuls, dat maakt wel verschil. In een bejaardewoning moet iemand
gewoon door de familie worden opgevangen. Daar is er niemand anders
voor. Ik denk, dat familie ook wel zegt: "Ik wil die verzorging niet
voor de kop stoten of zo". Dat daar een hoop begeleiding vanaf komt.
НеІЗб Ja?
НІ137 In een bejaardenwoning dan moet wel iemand van de kinderen het doen,
want het kan niet anders. Dat weten ze. Maar in een verzorgingshuis
weten ze ook wel: nou, er is verzorging. Dat is natuurlijk niet voor
iedereen zo, maar bij de meesten komt het toch wel zo vaak over.
Hal38 Ja.
Hi 139 Je hoort ook nog wel eens zeggen over een opa of oma In een bejaar
dentehuis: "Nou echt, ik hoef niet echt elke, of om de dag, of elke
week er naar toe, want er is verzorging zat, die hebben genoeg con
tact er mee. Dan zeg 1k: "Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo,
want die hebben lang niet altijd tijd". Dat nemen ze niet zomaar van
je aan. Die denken altijd maar ....
Hal40 Nou, mijn vader zit dan ook in een bejaardenhuls, maar ik geloof dat
als ik een telefoontje zou krijgen van: "Het gaat slecht met uw va
der, het kan wel eens vannacht of vanavond gebeuren", ik geloof dat
ik er dan toch binnen vijf minuten zou staan.
Hi 141 Ja.
Hal42 En dat ik er dan toch wel bleef en dan zou ik niet denken: laat dat
maar aan de verzorging over.
НІ143 Nee, maar ja, wij zijn er nauwer bij betrokken. Wij weten hoe het
gaat. Iemand anders, die is er niet mee vertrouwd.
Hel47 Ja, misschien ... ik weet nog goed, dat toen mijn oma slecht was,
mijn ouders er meteen naar toe zijn gegaan.
Hel49 En ik weet nog goed toen mijn vader ziek was, dat alles gebeurde om
dat hij niet alleen behoefde te zijn. Dat vergeet je toch niet. Dat
blijft je toch altijd bij. De kinderen waren er allemaal omheen
НІ152 Het meeste ligt ook wel aan het contact, wat je hebt van familie.
Hoe die familie In elkaar zit. Of je een goede relatie hebt en dat
kun je bij de meeste mensen bij ons wel zien. Bij de één komt veel
familie en als zo iemand op sterven komt te liggen kun je nagaan dat
die mensen er direct zijn. Bij de meeste mensen waar de familie één
keer in de maand komt of bijna niet, die zijn er niet zo gauw.
Hal55 Nee, dat is zo.
НІ156

Die hebben er weinig mee van doen en weten niet hoe iemand erbij
l i g t . En bij ons zijn best vrij veel mensen, die geen bezoek k r i j 
gen.
Hal57 Jaaa.
Hi 160 Je kunt het bij ons goed vergelijken bij mensen die op sterven heb-
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ben gelegen en wel contact hebben met de familie en hoe het was te
genover iemand die geen contact met de familie had.
Mevouw Bomner.
Ja, wat ik net zei van mijnheer Jackson. Dat heeft mij zo verbaasd
dat die kinderen zelden: "Ja, dan komen we misschien weer voor
niks". Nou, uiteindelijk ging die man om half twaalf of zo dood. Dan
bel je en dan willen ze komen. Toen zei ik: "Nou hoeft het ook niet
meer. Kom dan morgenvroeg. ...ja, u mag gerust komen maar het heeft
geen zin meer",... of ze dat nou zelf niet in de gaten hebben.
Dat begrijp ik toch niet goed... hoor, dat de mensen zo kunnen ....
Of ze willen het niet aannemen of zo
Ja, of ze zijn bang. Volgens mij ....
Nou? Ik weet het niet.
... zijn ze toch ergens bang.
Ja, maar ik vind, als je er voor staat. Ik heb dat zelf ook wel eens
.... maar als je er zelf voor komt te staan, dan kun je dat wel.
Ja, ik weet nog goed, dat toen iemand op sterven lag, dat je bang
was dat als zo iemand doodgaat, dat jij die dan moet gaan begeleiden
en dat je dat nog nooit gedaan hebt. De eerste keer ben je er wel
bang voor. Als je dat meemaakt, dan sta je er zo tegenover, dat merk
je niet.
Ja, dat is heel normaal.
Dat loopt zo.
Ja dat heb ik met mijn schoonvader ook gehad. Mijn man zei steeds:
"Ik hoop niet dat ik er alleen bij ben, als pa doodgaat. En pa, die
is dus thuis gestorven, maar hij was er op dat moment wel alleen
bij. En het ging zo prima. Ik geloof, dan sta je ervoor en dan kun
je dat.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als iemand valt ... en je staat er
alleen voor, dan weet je niet, hoe je het doet, maar je krijgt
iemand omhoog.
(Langere stilte.)
Waar jullie tot nu toe over verteld hebben is tot aan het doodgaan.
Maar daarna heb je natuurlijk ook nog van alles en nog wat, of niet?
Nou weinig eigenlijk, hé.
Ja?
Ja, daarna heb je nog het contact met de familie. Eigenlijk worden
de dingen begeleid door de directie en zo. Als je er veel contact
mee hebt, ga je wel mee naar een begrafenis of crematie en zo. Dan
heb je nog wel met de familie te doen en gaat het om de familie,
niet om de stervende zelf.
Ja.
Nee, maar het is wel een hele nasleep.
Daar heb je v r i j weinig mee te doen. Dus eigenlijk alleen rond de
t i j d van de stervende en dan heb je veel met de familie te doen. En
met de stervende, maar zo gauw iemand overleden is, is het meestal
de directie en zo. Die hebben er dan meer contact mee.
Ja, want die gaan dan ook meestal naar de begrafenis of crematie.
En af en toe gaat er iemand van het personeel mee. Een bekende of
zo, die vraagt: "God, mag ik mee" of zo. "Ik wil graag mee" of zo.
Soms krijg je wel een plant of zo voor de goede verzorging of weet
ik wat. Maar je hebt eigenlijk daarna v r i j weinig te doen.
Daarna hebben we eigenlijk nooit echt contact met de mensen. Een
enkele.
Mevrouw Aaldijk, die kleinzoon, hé, die is toen nog wel een paar
keer geweest. Zoals ook de dochter van mevrouw Hovoller. D1e bleef
nog wel komen, hé.
Of je ziet ze wel eens een kamer opruimen of leeg maken, of zo.
Daar hebben ze de meeste moeite mee.

Hi223 Ja.
Не224 Sommigen willen liefst het gauw afhandelen en dan gauw wegwezen. Ik
geloof dat het daardoor komt, dat, als ze op het einde een beetje
hadden gewaakt, maar dat misschien ineens het contact helemaal ver
broken 1s eigenlijk. Ze moeten het zelf toch verwerken, hé.
Ha225 Ja, ik weet wel, toen mijn moeder overleden was, op de dag van de
begrafenis, dat mijn vader toen wou dat wij 's middags, voordat hij
op zijn kamer kwam, alle spullen van moeder weg hadden. Dat was voor
ons ook een zware gang. Alle kleren, alles wat van moeder was, weg.
En we hebben het gedaan, maar het was wel zwaar.
He226 Komt alles weer boven, he?
Ha227 Ja.
НІ228

Ha229

НІ230

Ha235
He236
Ha237
НІ238
Ha241
H1242
Ha243
Hl244
Ha245
He246
Ha247
He248

Ha249

Ja, ik heb dat ook meegemaakt met mijn schoonvader. Die had een
geldkistje waarin h i j spaarde voor de vakantie en drie naanden voor
de vakantie overleed h i j . Dan zie j e , b i j het opruimen, zo'n k i s t j e
staan en dan denk j e : Ja, h i j was a l t i j d zuinig met sparen en zo en
net voor de vakantie . . . . Volgens mij is dat moeilijk voor de fami
lie.
Ja.

Dat H j k t me gewoon moeilijk. Je ziet alle oude dingen terug. Dingen
die ze hadden, spulletjes die ze maakten en dan denk je: Ja, God,
hij was toch wel creatief .... Maar dat heb je nu nog als je oude
dingen bij ons ziet staan van overleden mensen dan denk je: Och,
ja, mevrouw die, en, die. Dan ga je toch weer echt denken van: hoe
was dat mens of zo en dat hou je volgens mij ook wel.
Ja, dat geloof ik ook wel en de één, ja, die blijft je langer bij
als een ander, hé, Dat is gewoon een ehh ....
Zoals mijnheer Porsen. Daar heb ik ontzettend veel moeite mee gehad.
Dat die man op het laatst niet meer kon uiten, wat hij moest zeggen.
Ja, ja, maar dat is vaak zo. Haast meestal ... dat ze echt zo dood
liggen te gaan, dan is het contact heel vaak wel weg.
Je leeft echt helemaal eigenlijk mee. Want ligt zo iemand echt, dat
ze ademnood hebben en ze kunnen niet ophoesten dan zit je zelf, dan
wil je zelf gaan hoesten ....
Ja.
... dat je zo Iemand maar helpt, maar, dat kan helemaal niet. Maar
je wil eigenlijk helpen, maar het kan gewoon niet.
Ja.
Je zit zelf af en toe te kuchen
Ja, je kunt weinig doen. Je kunt wel een keer iets zeggen, maar je
krijgt dus geen antwoord meer terug.
Nee.
Ja en dan, als ze dan helemaal niet meer reageren, nou ja, dan houd
je maar een hand vast, dat ze In ieder geval voelen, dat je aanwezig
bent.
Dat vind ik altijd moeilijk. Wat zou er dan in zo'n mens eigenlijk
omgaan? Moeilijk is, dat je helemaal geen contact hebt en dat het
dan een week duurt bijvoorbeeld. Daar heb ik echt moeite mee. Eigen
lijk moeten we er mee leren eigenlijk ehh zo om te gaan.
Ja.

He250 Het is ontzettend m o e i l i j k .
НІ251 Dat leer je nooit met zo iemand om te gaan.
He252 Je moet e i g e n l i j k zo leren goedemorgen zeggen hé. Voor die mensen
wordt het zo ook morgen of middag. Maar normaal als je niks . . . dan
doe je eigenlijk niks.
Hi253 Ik denk, dat als ze zo liggen, dat ze dan nooit weten wat voor een
dag of welk uur het i s . Als je het telkens tegen ze gaat zeggen,
denken ze van hun eigen: God, eigenlijk dom, dat Ik dat niet meer
weet. Dan krijgen ze zelf ook heel goed in de gaten, dat ze heel erg
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achteruit gaan.
Ha254 Ja.
НІ255 Ik denk, dat ze dan ook wel meer opstandig worden.
(Langere stilte. )
A256
Jullie weten niet of het eigenlijk wel goed is om, bij wijze van
spreken, die mensen bij de tijd te houden?
H1257 Nou de tijd houden wel. Maar niet precies hoe laat het is.
He266 Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Maar gewoon, dat het morgen is of
dat het avond is. Dus niet echt de tijd. Maar dat de mensen ....
НІ267 Maar dat weten ze meestal wel. Tenminste ik neem aan ....
He268 Dat weten ze niet.
НІ269 Als je zo iemand hebt om gelegd en verzorgd dan zeg je tegen zo
iemand "welterusten". Nou dan weet zij dat het nacht is, want anders
zeg je geen 'welterusten'. Zulke mensen horen toch vaak best goed.
Ha270 Want je zegt toch ook ... neem nu bijvoorbeeld mevrouw Goosens. Daar
heb je geen contact meer mee, maar die zeg je toch dat je ze gaat
verzorgen.
H1271 Ja.
Ha272 Daar praat je tegen ook al krijg je geen antwoord.
H1277 Maar kleine dingen zeggen ze toch wel.
Ha278 Ja.
НІ279 Dus als je zegt "welterusten" dan weten ze het wel.
Ha280 Ja, meestal reageren ze, maar ook heel vaak niet meer.
Maar toch praat je dan tegen ze: "Ik ga u even temperaturen".
H1281 Meestal zeg je de dingen die je wilt doen. Dat ben je zo gewend.
Maar als je het niet doet, kijken ze van: 'Wat ga je nou doen?'
Het is mijn eigen lichaam of zo.
He287 Toch heb je soms nog wel contact, ook met haar.
Ha292 Maar toch onverstaanbaar. Iets echt duidelijks dat heb ik toch de
laatste tijd helemaal niet meer van haar gehoord.
НІ295 Ja, je moet heel goed luisteren bij haar, want je kunt het bijna
niet verstaan bij haar, heel binnen monds gaat het eigenlijk dan.
Ha296 Ja.
H1297 Dat 1s hetzelfde bij stervenden. Die willen vaak wat zeggen. Mijn
heer Kisten toen, die zei gewoon dingen met geluiden eigenlijk.
Ha298 Ja.
НІ299 Nou dat vond je zelf hartstikke rot eigenlijk, dat je die man niet
kon verstaan.
НаЗОО Ja.
НІ301 Hij zei het toch drie of vier keer achter elkaar, zo'n geluid.
Nou dan kreeg je het er zelf benauwd van, dat je niks terug kon zeg
gen. Want je wil zo'n man helpen met iets terug te zeggen of zo, of
hij wil drinken? Of hij niet goed ligt? Of moet plassen? Zo'n man
wordt op den duur eigenlijk .... want het is allemaal: 'nee'. Want
dan bedoelt hij heel iets anders, bv. dat het kussen goed moet lig
gen of zo.
He305 Dat had ik toen met Winkels toen.
НаЗОб Ook zo moeilijk verstaanbaar.
He307 Hij zat maar te wijzen en Ik snapte er niets van.
Н а З Ю Ja.
(Een langere stilte.)
A311
Ik kan me voorstellen dat je het daar benauwd mee krijgt en er geen
wijs u i t kan. En dat zal toch wel eens vaak voorkomen.
H1316 Ja, bij een stervende komt het echt vaak voor, vind ik, dat ze echt
onduidelijk worden. Vooral mensen van zeventig jaar of zo, die pra
ten al iets moeilijker. Maar mensen die zich verstaanbaar maken, die
kan je dan wel ergens mee helpen. Maar soms moet je het tien keer
vragen en zo'n mensen denken zelf, volgens mij, ook nog straks: Ik
zeg niks meer, want het is veel te vermoeiend. Als ze dan echt iets

364

kwijt willen en dat gewoon niet kan, die worden vaak wel opstandig
op die manier. Dat ze het er echt moeilijk mee krijgen van ehh ...
Ik kan niks zeggen, want ze verstaan me toch niet.
A317
He320
НІ321

He326
НІ329

Ha en
НІ331

Ha332
НІЗЗЗ

Ha338

He342
Hi345

Ha346
НІ347
Ha348
НІ349
Ha350
Hi 351
Ha352

Dat komt bij jullie wel regelmatig voor? Niet zo van één keer in het
jaar of zo?
Het zijn er een paar in het ziekenhuis en er zijn er een paar bij
ons.
En er zijn tijden dan gaan er in ene keer drie, vier achter elkaar.
En dan een hele tijd niemand meer. Maar meestal bij vlagen. Bij ons
zeggen ze altijd: "Als de blaadjes komen en als ze afvallen dan gaan
de meesten dood". Dat is ook zo.
Er zijn ook mensen, die in het ziekenhuis liggen en die weten dat er
niks meer aan te doen Is, maar bij ons wensen te sterven. Dat heb Ik
ook wel meegemaakt, dat het zijn wens is.
Dat is eigenlijk vrij moeilijk. Want als zo iemand in het ziekenhuis
ligt, dan gaat de familie eigenlijk beslissen. Dat weet ik nog van
mevrouw Domaison: "Nou, ik wil dat moeder hier dood gaat". In het
bejaardentehuis, dan, terwijl eigenlijk aan de moeder zelf niks ge
vraagd werd. Toen lag ze eenmaal in het bejaardenhuis, toen ging de
familie weer zeggen: "Nou, ik wil, dat ze naar het ziekenhuis gaat".
НеЗЗО Ja, ja.
Er wordt haar niks gevraagd, maar ik denk dat die vrouw in haar
eigen omgeving, in haar eigen kamer, en waar ze woont eigenlijk,
toch wel graag wil sterven en niet In een vreemd ziekenhuis. Waar
allemaal vreemden rondlopen. Nou zijn wij ook wel .... Ja, vreemd
niet, maar wij zijn beter van aangezicht dan iemand die in het zie
kenhuis komt kijken. Wij komen vaker bij zo'n mens binnen en zo.
Ja, je hebt veel meer persoonlijk contact met die mensen als in het
ziekenhuis.
Ik bedoel: er wordt zo weinig aan iemand zelf overgelaten. Mevrouw
Domaison was toen nog heel goed. Ze kon praten en van alles nog zeg
gen. Ik vond, dat je met zo'n vrouw eigenlijk best een gesprek mag
hebben, waar ze zelf dood wil gaan. Want ze wist zelf dat ze dood
ging. Op een gegeven moment moesten wij zelf gaan zeggen: "Nou
blijft ze hier".
Toen met mevrouw Cramers, die lag dus ook echt dood te gaan, die
moest toen toch uiteindelijk naar het ziekenhuis. Dat mens kreeg
pijn en daar hadden wij de apparatuur niet voor om haar er vanaf te
helpen. Ze is diezelfde nacht nog gestorven, maar dan komen ze toch
weer in een andere omgeving en achteraf .... Ze was benauwd ... en
ehh.
Bij mijnheer De Steiger was het ook net die laatste nacht. Tijdens
mijn nachtdienst moest hij naar het ziekenhuis. Die was ook één of
twee dagen daarna was hij toen ehh ... dood.
En net zoals bij mevrouw Cramers vond ik dat toen heel erg. Want ergens praten ze vaak over de euthanasie en doen ze het niet en zo.
Bij dat mens, die werd telkens leeggezogen. Nou, dat uitzuigen stimuleert alleen maar. Dus dan bleef je aan het uitzuigen. Dat vind ik
ergens ja ... dat mens moet toch in zoiets stikken eigenlijk dan.
Ja.
Dat kon niet anders.
Maar omdat zij pijn kreeg, hé.
Ja.
Ze kreeg ontzettende pijn en toen zijn ze gaan (onverstaanbaar). Nou
dat hoeft niet.
Nee.
En daar hebben ze in het ziekenhuis wel de middelen voor om ze daar
vanaf te helpen.
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Ja, maar ik bedoel, net als dat uitzuigen, als dat helemaal geen nut
meer heeft.
Ja, Je denkt dan het verlicht een beetje
Maar dat is moeilijk. Ja, wat moet je? Moet je een beetje lucht ge
ven op het moment dat ze pijn hebben? Of angstig
Je wilt eigenlijk iets doen. Om zo'n mens te helpen. Maar ergens
help je zo iemand niet. Want zuigen stimuleert en elke keer krijgt
ze dat erger en zo krijgt ze het ook met sterven.
Daar kun je van alles tegen geven en dat krijg je terug.
Ja.
Ze slaapt toch zo in ... of ze het nou wel of niet doen. Hetzelfde
is dat met medicijnen. Om iemand te dwingen, terwijl zo iemand weet,
dat hij gaat en dat hij gewoon niks meer binnen krijgt. Dat dwingen
vind ik ergens niet nodig.
Nee, dat is zo.
Ja, maar er zit ook verschil in. Want ik heb meegemaakt bij mensen
die achteruitgaan dat we de medicijnen gewoon neerzetten en dat die
mensen niet meer wilden en dat we het gewoon terugnamen.
Ik bedoel, zo iemand die echt goed weg is en die zijn eigen helemaal
niet meer helpt, die moet jij helpen.
Ja.
Die moet jij medicijnen geven.
D1e is afhankelijk van jou.
En dan vraag ik mijn eigen af: wil zo iemand dat eigenlijk wel?
Ja.
Ja, maar voor jou is het enigszins ook vrij moeilijk, want meestal
zeggen ze tegen je: "Als je het er in krijgt, moet je het er in
krijgen". Dat er bij iemand in pompen, terwijl dat ze het er bijna
niet meer in krijgen, want ze kunnen amper drinken of wat, dan vind
ik het toch wel erg, en ergens heel raar.
Nou, maar soms ehh ... ja het ligt er natuurlijk aan, soms is het
erg moeilijk en soms kan het weken, maanden duren.
Kun je nooit zeggen, hé. Dat kan een dokter niet. Dat kan niemand
niet.
Achteraf denk je misschien, is het nou wel nodig geweest? Maar op
zo'n moment is het vaak moeilijk om te beslissen: wat moet ik nu?
Ja, je beslist het nooit. Dat mag niet.
Nee, maar ... ja.
Een arts zegt ook nooit: "Nou hoef je die medicijnen niet meer te
geven". Dat zullen ze niet zeggen.
Nee.
Nou, dat zeggen ze wel tegenwoordig. Ze zeggen in overleg met de
familie: "Nou, laten we maar met de medicijnen stoppen. Gewoon ver
zorgen. "
Nou, maar dat ligt wel aan de arts.
Het wordt wel gedaan.
Nou.
Dat noemen ze passieve euthanasie en die wordt echt wel toegepast
al, hoor.
Ja, euthanasie wordt eigenlijk toch gedaan, als iemand pijn zit te
lijden en spuiten hem onderhand plat met ehh pijnstillers, want het
is eigenlijk wel rotzooi en eigenlijk lijden ze er weer onder.
Ja. (langere stilte)
Zo hoorde ik laatst van iemand, een pastor, ja niet van ons, hoor,
die wou een cursus gaan geven voor eh stervensbegeleiding. En toen
zeiden ze: "Nou dat lijkt me helemaal niet kunnen". Zoiets moet van
jezelf uit komen. Dat is bij iedereen verschillend. Dat is zo per
soonlijk. Nou daar kun je, volgens mij, niet een cursus in volgen.
Nou mij lijkt beter, ehh ... een cursus over stervensbegeleiding kan

nooit.
Ha410 Nou ja, een cursus, gewoon: avonden, gespreksgroepen daarover houden
en op die manier en zo, hé'. Echt een aantal avonden.
H1411 (Als je er over moet praten) vind ik dat echt moeilijk of zo. Ik
weet niet hoe je moet beginnen, maar als je eenmaal aan de gang bent
of zo, komen er best wel dingen uit. Maar het is zo van: gesprekstechnieken zal wel kunnen, maar ik denk niet, dat je er weken en weken over kunt praten. Je kunt er geen cursus over geven. Hetzelfde
als over ethanasie, daar kun je ook geen cursus over geven.
Ha415 Nee.
H1417 Dat gaat niet.
He418 Vaak gaan ze er zo diep op in, dan komen ze er zelf niet meer uit.
Ha419 Nee

He427

... Vaak leer je theorieën, naar wat komt er in de praktijk van terecht? Het komt toch vaak heel anders op ehh.
Ha428 Dat is haast niet mogelijk theorie.
He429 Ja.
НІ430

Je kunt slecht in de theorie gaan zeggen: "Nou gaat iemand sterven
en direct gaan we hem begeleiden. Wat moeten we tegen die man zeg
gen? Kan die wel praten of kan hij niet praten? Wat zou j i j dan zeg
gen"? Nou volgens mij kan dat nooit.
Ha431 Nee, dat gaat helemaal niet. Dat Is voor ieder ehh ....
НІ432 Dat klopt wel, want wij hebben dat op school wel eens een keer gehad
met het mondeling te doen zulke dingen. Dat gaat helemaal niet, zo'n
rollenspel.
Ha433 Ja.

H1434

Ha435
H1436
Ha437
НІ438

Ha439

Zet er maar eens een stervend iemand neer en zeg: "Dat is een ster
vende, jij gaat met die stervende praten". Kun je niet.
Nee.
Want er zit Iemand anders bij en zo. Ik weet niet wat Ik moet zeg
gen.
Ja, ja.
En als je iemand beter kent, dan kun je er een gesprek mee beginnen.
Maar zo In het blote weg, kun je geen gesprek met zoiets beginnen.
Het is een rollenspel dus kun je nagaan dat je er geen cursus 1n
kunt geven.
Nee.
(Langere stilte. )

Er wordt nog eens koffie geschonken.
Het gesprek komt (wel) weer op gang. Er wordt gesproken over de ver
staanbaarheid van wat patiënten zeggen en te verstaan willen geven
en de moeite die zij zelf en de verpleging daar mee heeft: "eigenlijk net zo als met iemand die op sterven ligt" (H1458).
In antwoord op een vraag van A(475) of ze het gevoel hebben dat alles 1 s verteld, zegt Hl:
H1476 Ja, in grote lijnen eigenlijk wel. Die kleine dingen, ja, 1k denk
niet dat je dat gauw zegt zo'n dingen. Je hebt gewoon verteld wat je
doet bij een stervende en zo. Echt wat je precies bij iemand doet,
dat zeg je toch niet. En dat is ook bij iedereen weer verschillend.
Dat kun je ook niet. Ik geloof niet dat je kunt zeggen: "Nou, als
die dood gaat, ga ik dit doen", of zo, "of dat doen", of "ga ik dit
zeggen" of zo, en hoe die gesprekken verlopen.
A477
Ik bedoel ... je zegt: "Ja, dat zeg je toch niet". Dat snap ik niet
helemaal precies.
НІ478 Ja.

A479

Is dat zoiets van: het is te geheim, of daar kom je niet toe om dat
te vertellen.
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H1480
Ha481
H1482

Ja, geheim is het eigenlijk niet. Dat is het niet, maar ....
Jij bedoelt, dat je
Wat je tegen iemand anders zegt en zo. Ja, ja, eigenlijk geheim is
het niet, maar ik zou niet weten wat ik tegen iedereen allemaal ge
zegd heb, terwijl ik best wel veel tegen iemand, die op sterven ligt
gezegd heb. Maar ik zou het niet meer weten, wat ik gezegd heb.
A483
Maar je hebt wel hele praat met elkaar gehad.
НІ484 Ja dat wel. Maar wat je eigenlijk gezegd heb tegen zo iemand. Kan
goed eigenlijk heel weinig zijn, of, heel weinig zijn, maar wat he
lemaal geen nut heeft, wat je gezegd hebt. Maar toch alleen maar,
omdat je aan de praat bent geweest met zo iemand, want die gesprek
ken zijn vaak gewoon op niks eigenlijk, zoiets.
Ha485 Ja, ja, dat is zo. Ja, toch ook wel als ze dus nog behoorlijk aan
spreekbaar zijn, dat ze ook echt nog van hun leven vertellen en van
de kinderen.
H1486 Ja, ook meer wat ze gedaan hebben en zo.
Ha487 Ja en zo dat ze zeggen: "Ik heb mijn leven gehad". Die mensen die
zich helemaal erbij neergelegd hebben. Berust.
НІ488 Ja, ze verwijten ook wel van: "God, vroeger kon ik dit nog allemaal
en nou kan ik dat niet meer" en "nou hoeft het ook niet meer", zeg
gen ze dan. Zo'π dingen.
Ha489 Ja.
He490 Ja, maar ik geloof, dat de mensen het gewoon moeilijker accepteren,
dat ze oud zijn. Dat ze ineens ehh, ja eigenlijk minder wordt eigen
lijk ... ja, ze moeten het gewoon verwerken eigenijk.
Hoor je heel vaak. Is een van de eerste dingen, die ehh ....
Ha492 Ja natuurlijk wel. Er 1s ook niks erger dan afhankelijk zijn van
een ander.
He493 Ja, ja.
Ha494 Dat ehh ... dat 1s verschrikkelijk. Ik heb het zelf ervaren in het
ziekenhuis en je niet van je bed afkunt, dat je om een slokje water
een zuster moet bellen, dat is moeilijk te accepteren, hoor.
He497 Ik geloof, dat je een beetje meer de mensen gaat begrijpen eigen
lijk, als je zelf de ervaring hebt.
Ha498 Ja.
НІ501 Ja, zo is dat eigenlijk, als je nagaat met mijnheer Kisten toen. Om
de v i j f minuten kon hij wel bellen of zo. En dan denk je zelf er
niet bij na, j a , die man is bang, of weet ik wat.
Ha507 Ja, die was echt bang, hoor.
Hi 508 Maar dat wordt vaak gezegd.
He515 Mijnheer Boeren belt eigenlijk ook vaak, maar dat was gewoon ora
iemand bij zich te hebben. Ze zijn daar hartstikke bang.
НІ531 ... Maar ergens kun je als mens toch wel weten, dat ze niet graag
afhankelijk willen zijn. Want dat vond ik van mijnheer Van de Vaart
erg. Hij wou niet laten merken dat hij niet lekker was. En dan leg
je op een gegeven moment de man in bed en dan ontdek je pas, dat hij
eigenlijk al half op sterven l i g t of zo.
Ha+He536 Ja.
Hi537 En zo'η man zal zelf gewoon niks zeggen of zo. Echt onafhankelijk
wil hij zijn. Hij wil gewoon niet geholpen worden. En zo iemand
piept er tussen uit zonder dat je er erg 1n gehad hebt.
Ha545 Zonder dat je er erg in hebt. Ja
, Is nog dezelfde nacht gestor
ven.
H1552 Ja.
Ha553 En dan bel je achter elkaar de dokter en dan zegt die: "Oh, had maar
eerder gebeld". "Ja, wij zijn ook net in dienst gekomen".
H1558 Van: "Had niet eerder gebeld", of zo. Terwijl je zelf om half zes in
dienst kwam, terwijl de hele dag er anderen geweest zijn.
Ha559 Ja.
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НІ562

Die arts maakt aan de familie ook niet d u i d e l i j k wat . . . .
Hij durfde het eigenlijk niet goed te zeggen. Hij knikte een keer en
verder n i e t .
Ha563 Ja, die schoondochter, die wou per se b l i j v e n , en vroeg: "Hoe lang
denkt u dat het nog gaat duren"? Ja, moet je l u i s t e r e n , dat kan nie
mand zeggen, hé. Dat heb 1k ook gezegd: "Dat kan je nooit zeggen".
Hi564 Maar j e kon het aan de arts merken dat h i j het moeilijk vond om aan
de familie duidelijk te zeggen tegen de f a m i l i e : "Nou, Gods, het is
op z i j n l a a t s t " . "Het is zo gebeurd" of zo. Je kon echt merken, dat
h i j er gewoon ook moeite mee had, want h i j wist gewoon niet hoe h i j
moest beginnen om het te zeggen. "Wat ze moesten doen?" Maar daar
kon h i j geen antwoord op geven, want dat is echt ehh . . . j a , dat is
voor iedereen verschillend.
He567 Ja, dat zei h i j ook.
Η156Θ Daar kon h i j geen antwoord op geven. Daar had h i j ook g e l i j k i n .
Ha569 "Dat moet u helemaal zelf weten".
Hi570 Ik bedoel, een arts hoeft niet te beslissen of man of vrouw er wel
b i j b l i j f t of n i e t .
Ha571 Nee, dat moeten die kinderen zelf doen, dat is logisch.
НІ572 Ja, het is ook zo, als ze tegen mij zeggen: " j i j b l i j f t er niet
b i j " en ik zeg: "Ik b l i j f er b i j " , dan b l i j f ik er b i j .
Ha573 Natuurlijk.
НІ574 Dan heeft een arts niet te beslissen van: je b l i j f t er n i e t b i j .
He575 Natuurlijk.
НІ576 Daarom kon h i j ook niet beslissen toen.
Ha577

(Stilte.)
Ja. Dat was het wel een beetje, geloof i k , hé.

Hi 578 Hmm.
Het gesprek over het doodgaan eindigt hier. Er wordt nog nagepraat over de
opleiding. De t o t a l e opname omvat 864 beurten.
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Uittreksel gesprek I
Dit gesprek is gevoerd door vier pastores, van wie er drie in ziekenhuizen
zijn, en één in een parochie.
Ie 9

If 12
Id 15

ld 19

ld 21

Ie 28
le 70
Ib 33
ld 34

Ie 36
Ie 37

ld 50
Ie 56
Ib 62
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Er bestaat verschil tussen het werken voor stervenden in de parochie en in de ziekenhuissituatie. In het ziekenhuis verloopt de
kennismaking met de mensen via de verpleging en de artsen en dan
moet doorgestoten worden naar het eigenlijke toe in een vrij kort
tijdsbestek. Het 1s vluchtiger allemaal. Een pastor ontmoet, bi'jvoorbeeld, de echtgenoot en de kinderen van een ernstig zi'eke vrouw
pas na er al veel verhalen over gehoord te hebben. Toch is het wel
waardevol om mensen te kunnen begeleiden binnen een bepaald verband. Meestal gaat dat niet. Wel in de laatste ogenblikken, maar
dan valt er niet veel meer te praten.
Het sterven van tegenwoordig is, dat klinkt misschien wat raar,
niet meer wat het vroeger geweest is. Vroeger stierven mensen in
hun eigen tijd, tegenwoordig wordt er als het ware gepland, veel
meer in de tijd van, ja, wat de afdeling, wat de arts.
In al die 13 jaar heb 1k nog niet één echte doodstrijd meegemaakt,
zoals je daar vroeger over hebt geleerd, dat ze moeten zijn. De
mensen hebben moeite met de hartslag of hun ademhaling, maar mensen
die echt worstelen, vechten met .... Er is met andere woorden, geen
doodstrijd meer, zoals dat vroeger wel op plaatjes stond uitgebeeld, maar is dat een verlies of is het een winstpunt? En is er,
misschien tot voor kort, niet dikwijls lang doorgegaan met het toedienen van medicijnen; want doodstrijd is niet alleen maar iets
biologisch. Het is ook iets geestelijks. Het is ook psychisch en
menselijk, als de patiënten tenminste niet in coma raken. De doodstrijd Is er nog wel, maar niet in gecomprimeerde vorm zoals vroeger, maar lang in de tijd gerekt: er zijn nog wel degelijk mensen
zwaar aan het vechten om hun leven vast te houden. Dus zie je agresslviteit en dan zie je depressiviteit of, er wordt verdrongen.
Toegegeven: maar toch is het doodgaan van iemand in vergelijking
met vroeger nu minder ervaarbaar en benaderbaar, waar je direct ook
als mens bijstaat. Een bediening van iemand, die niet meer aanspreekbaar is en waar niemand meer iets voor kan doen, heeft, daar
wordt niet aan getwijfeld, zin, maar ervaarbaar zeg ik: Ja, die man
is dood. Die is eigenlijk dood. Alleen biologisch is daar nog iets.
Soms zijn ze comateus, dat gebeurt. Maar er gebeuren ook andere
dingen. Ik kom net van een afdeling en heb gepraat met iemand die
pas gehoord heeft een long-C.A. te hebben. Als pastor ken ik deze
patiënte al langer. Ze zegt zelf dat het slecht gaat. Ik heb voorgesteld om samen te bidden. Ze is daar opingegaan naar verder hebben we er niet over gepraat. Later op de dag vraagt de familie er
vooral geen pastor bij te halen, want dan is moeder helemaal weg.
Maar als ze vernemen dat dat al is gebeurd, aanvaarden ze het zonder moeilijkheden.
Dat 1s de discrepantie of het verschil tussen familie en patiënt en
dat kom je dikwijls tegen. Maar het snelle verloop van een ziekteproces kan je in de verslechtering van de toestand van een patiënt
overvallen. Dat Is een moeilijke situatie, die telkens weer ontstaat wanneer je geïnformeerd bent over de objectief slechte toestand van iemand en met hem of haar een gesprek aangaat. Als ze
zelf zeggen dat het slecht gaat, heb je een aanknopingspunt. Maar
het is een moeilijke positie. Het is dan belangrijk een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dat kost tijd en er moet de gelegenheid
voor geboden worden o.a. bv. door de medewerking van de mensen op
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de afdelingen, zodat je een vertrouwd figuur kunt worden, tussen
de anderen i n . Dat is voor een ziekenhuissituatie ideaal. Inderdaad
z i j n er goede r e l a t i e s met de afdelingen nodig voor het werk van
een pastor. B i j zo'n ideale s i t u a t i e hoort ook een zorg van de kant
van het basispastoraat voor de eigen parochianen die in het ziekenhuis v e r b l i j v e n . In I t a l i e is d i t gerichte pastoraat onbekend. Mensen van daar vragen aan ziekenhuispastors: 'Wat doen j u l l i e daar
e i g e n l i j k ' ? Behalve terugverwijzen naar het basispartoraat, ga
je
met mensen om en zoek j e ze op en probeert je te begeleiden.
Ziekenhuispastores staan eigenlijk wat hun werk b e t r e f t in dienst
van het basispastoraat. In het ziekenhuis z i j n de mensen maar t i j delijk en er dient contact gehouden te worden met degenen b i j wie
ze thuis horen. Het werk van de ziekenhuispastor verwijst naar de
gemeenschap van de parochie. Zo'n pastorale dienst is bv. ook in
België niet aanwezig evenmin als in I t a l i ë dus.
Ik geloof s t e l l i g dat het gewoon als vorm van pastoraat zeer z i n vol i s . De pastor, die binnenshuis woont, is in moeilijke uren, als
de medische mogelijkheden van de artsen z i j n uitgeput, bereikbaar
om b i j te staan. Want meer dan bijstaan kunnen pastores en ook de
lekenmedewerkers op het gebied van ziekenhuisbezoek toch n i e t . Maar
dat bijstaan als het nabij brengen van de parochie z e l f , of de gemeenschap z e l f , als gemeenschap hoe dan ook, i s belangrijk.
Vroeger vormden de buren ook een gemeenschap, zoals nu nog in ZuidAfrika en Zuid-Amerika, iets dat door de buitenlanders hier, weer
a c t u a l i t e i t geniet. Ondanks de bezoekregels, die voorzien in twee
bezoekers per keer, lopen zondagsavonds ziekenkamers vol met twint i g of meer mensen die een patiënt begeleiden, terugkomend van een
weekend thuis. Dat i s , precies, gemeenschap en gemeenschapsleven.
Zigeuners doen dat ook en het 1s voor wie er mee geconfronteerd
wordt een indrukwekkende verschijningsvorm, die van de EHBO t o t In
de operatiekamer en de rouwkapel laat zien hoe mensen trouw kunnen
z i j n en medeleven spontaan kunnen verwerken.
Zo kun je ook zien dat het van familie t o t familie anders wordt
verwerkt. Soiranige mensen z i j n rustig en s t i l , andere zeer emotioneel.
Vorige week verongelukte een jongen, die, toen de ouders i n het
ziekenhuis aankwamen weliswaar c l i n i s c h reeds dood was maar met
machines nog in leven gehouden kon worden en ook t o t op dat moment,
in leven gehouden was. Wat zo'n jongen overkomt en ook andere gevallen, zoals wat gastarbeiders samen doen, doet je s t i l s t a a n b i j
de vraag naar de c h r i s t e l i j k e dimensie van zo'n gebeuren. Om het
voorbeeld van de jonge man weer op te nemen, de dokter wil dat de
vader en moeder hier en nu afscheid nemen, -er kan n i e t , l a t e r nog
worden teruggekomen. Als ze dat gedaan hebben, probeert de pastor
te bidden. De vader kan dat niet. Later komt h i j er zelf op terug:
dat betekent dus, dat er een heel sterk geloof . . . of veel geloof,
aanwezig i s , dat niet direct via gebed gekanaliseerd kan worden.
Is niet wat mensen zeggen, wat ze laten zien, datgene wat ze geloven? En dan, denk i k , dat er ontzaglijk veel geloof i s . Dat sommigen u i t e n , en sommigen niet uiten.
In het verpleeghuis Uitzicht had ik l a a t s t nog een bediening die
door de stervende met een geïmproviseerd gebedje werd afgesloten.
Maar dat doodgaan l i e t daarna nog enige dagen op zich wachten en
toen begon de man te mopperen. Mensen doen dat vaker, wanneer ze
helemaal klaar z i j n om dood te gaan. 'Wanneer komt OLH. me halen,
pater, ik ben toch zo moe?'
Ja, dat is nou ook een vraag; 1k weet n i e t hoe j u l l i e dat ervaren,
maar stervensbegeleiding, dat 1s . . . is dat ehh, is dat nu iets dat
je doet of Is het meer gewoon iets van e r b i j z i j n .
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Id 186 Je bent er, niet alleen als pastor, maar als priester: je bent erbij: begeleiding is bij die mensen zijn.
If 194 Ja, heel gek, ze bedanken je geweldig, terwijl je er maar drie minuten bent en niets hebt gezegd. Dat is zo dikwijls is het geval.
Ib 197 Die functie is niet zonder waarde; je bent er een beetje in een
symboolfunctie. Die leeft ook bij gezonde mensen; dat oude sacrale,
ld 210 symbolisch leeft op in de priesterfunctie, dat is nog steeds zo.
Ook bij jongeren.
Ib 211 Op zich Is dat niet slecht. Maar wat je nu bij stervenden moet
doen, met of zonder symboolfunctie, is moeilijk.
Ib 213 Dat is helemaal het geval als jij wel weet, wat die mensen nog niet
weten, dat ze een ernstige ziekte onder de leden hebben, of zo'n
kwaal tot een halve dag voor hun dood wegduwen en iedereen er omheen in paniek is. Dan is het verschrikkelijk moeilijk om mensen te
helpen: Hoe ver kom je dan met: 'Ik ben er'?
Ie 216 Je kunt gewoon met ze praten zonder tot vertrouwen te pressen. Maar
hoe doe je dat, wanneer ze zeggen volgende week weer thuis te zijn?
Hun uitspraak voorzichtig nuanceren en voor te stellen dat maar
Ie 218 kalm af te wachten met hen, omdat de dokters daar beter iets over
Ib 227 kunnen zeggen. Maar het is wel heel moeilijk. Ik geloof nooit, dat
je mensen uit de ontkenning of afweer moet pressen, dat is levensgevaarlijk. Mensen moeten zelf het tempo bepalen en zo'n vertrouwensrelatie groeit langzaam. Pastores zijn er ten dienste van de
If 237 patiënten en het is onbevredigend, wanneer ze niet reageren en mee
willen gaan in de situatie, waarin ze verkeren.
ld 239 Dat de mens zelf zijn eigen tempo aangeeft is belangrijk. Mensen
hebben soms meer inzicht in hun eigen situatie dan wij denken. De
verpleging zit daar mee, -dat blijkt wel uit de lessen, die ik aan
leerlingverpleegsters geef, want ze mogen van de afdeling niets
zeggen tegen de patiënten. Dit vormt een actueel probleem van een
concreet ziekenhuis. De massieve keuze van de een voor de verpleegkundigen wordt door anderen gerelativeerd. Niet iedere leerlinge of
verpleegkundige kan verantwoord op eigen houtje informatie verstrekken. Een afdeling mag, zeker wanneer er goed overleg is, 1n
deze eisen stellen.
ld 255 Maar, menselijkerwijze is iedereen gelijk, gelijkwaardig en ook een
leerling kan tegenover iemand die uitspreekt ernstig ziek te zijn
niet gedwongen worden om te liegen door bv. te moeten zeggen dat
het wel meevalt als dat niet het geval is. Er moet uiteraard ook
goed overleg zijn, maar iedereen moet mens kunnen zijn voor iedereen, ook als je leerling bent.
Ib 268 Er is nog een andere kant aan deze zaak: de patiënten kiezen dikwijls zelf hun vertrouwenspersoon. Dat is niet per se de deskundige. Dat kan een meisje zijn van de keukendienst. Niet uitgesloten
is dat mensen zo iemand kiezen om maar niets te hoeven horen. Maar
het kan ook zo gaan, omdat stervensbegeleiding lets heel menselijks
Ie 277 is geen theorie of leer. Het is erbij zijn, eerlijk zoals je bent.
Maar, mensen hebben ook de neiging om doodgaan te ontkennen bv. omdat ze aan het aanvaarden ervan nog niet toe zijn. Ze zoeken dan
mensen uit om mee te praten, die zeggen wat ze wel willen horen.
ld 292 Een ander chapiter is: moet je als pastor onbevooroordeeld naar de
patiënten gaan, dan wel na informatie te hebben ingewonnen M j de
afdeling. Uit de lessen aan de verpleegkundigen blijkt dat de eerste methode vroeger is gepractiseerd, maar ik bewandel de tweede
weg. In het eerste geval ontmoet je iemand, die ziek is, in het
tweede geval ga je naar een patiënt, die mogelijk ook met heel menselijke problemen zit, maar, -en dat bepaalt de keuze voor de tweede manier van aanpak-, die als patiënt niet los gezien kan worden
van de verpleging, die continu aanwezig Is en ook niet los van de
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familie. Om goed te functioneren heb je objectieve Informatie nodig
en het is de grote kunst om dat, wat je zo weet, goed te hanteren.
Practisch is het werk bovendien nauwelijks te doen zonder informat i e van de afdelingen: en dan ben ik b l i j dat ik klaar kom.
De informatie, de goede Informatie, ook in bejaardenhuizen en van
huisartsen i s enorm belangrijk. Maar het contact met huisartsen is
nogal w i l l e k e u r i g en incidenteel bv. als het samenvalt met andere
gezamenlijke werkzaamheden, waar je ze ook ontmoet.
Op parochie-niveau l i j k t de samenwerking tussen a l l e dienstverlenende sektoren naar de mens toe op die in de ziekenhuizen tussen
a l l e dienstverlenende sektoren: Je probeert met die mensen samen
een mens in z i j n z i j n en z i j n s i t u a t i e op te vangen.
Overigens, moet j e informatie niet alleen ontvangen, die dien je
ook te verschaffen, bv. i n een bejaardenhuis. Nou, die staf daar
die heeft verschrikkelijk weinig idee van wat w i j nou e i g e n l i j k
doen, als pastor. Hetzelfde geldt voor huisartsen. Informatie geven
is nodig, want zonder hun hulp kun je niks.
Maar verduidelijken wat j e doet, i s moeilijk. Dat geldt zelfs ook
binnenshuis voor verschillende afdelingen van het ziekenhuis waar
je werkt: 'Pastor, wat doe j i j ? ' Ik kan wel zeggen: 'Ik vertegenwoordig hier Jesus van Nazareth'. Ik zeg a l t i j d : 'Wij doen niks
anders, dan j u l l i e allemaal: van mens z i j n voor een mens'.
Maar is daar pastoraat mee beschreven? Nee, dat zegt niks. En als
invalshoek wordt er nog maar mee omheen gedraald. Vul dat nu maar
eens i n , hè!
ledere christen i s voor iedere christen, . . . . echt verlossend, bevrijdend. Dus dat ben ik als pastor ook: maar je komt in zekere zin
namens de heer.
Je bent een nan van de kerk ook t e g e l i j k e r t i j d .
Namens de gemeenschap, de kerk j a . Je komt in een verlossende, bevrijdende f u n c t i e , verwijzende functie naar het leven toe, naar het
eeuwige leven en de v e r r i j z e n i s . Heel u i t d r u k k e l i j k . Maar die w i l
ik ook niet afnemen aan iedere leek. Het geldt dus ook voor de
verpleging, de diakonie van de handelingen. Wat die doen i s misschien wel mijn werk. Het werk 'van het gebed en de verkondiging',
zoals zondag i n de eerste lezing staat.
Binnen de diakonie hebben wij een meer expliciete taak: verkondiging van het h e i l , van de boodschap van verlossing, bevrijding,
verrijzenis en leed.
Deze omschrijving kun j e aanvullen met: 'De gemeente doet het ook'.
Hiervoor is een tekst van Jacobus te c i t e r e n , die in het r i t u e e l
van de bediening wordt gebruikt: ' . . . roep de priesters van het de
gemeente'. Toch neemt een pastor door z i j n werk anderen niets af en
ook hoeft n i e t iedereen aan de kant te gaan staan als de priester
komt, zoals dat b i j bedieningen in Duitsland nog steeds het geval
is.
Bedienen dient niet alléén te geschieden maar met de familie en met
de kennissen er om heen en er b i j . Ook met de arts en de verpleegkundigen. Dus dan heb je een samenbundelende functie.
Dus dan neem ik anderen niets af. Ik doe het samen met anderen,
maar ik mag dan, . . . ik mag het e x p l i c i e t maken in de kerk van de
gelovigen. Je zet iets voort, dat ook symbolisch i s , maar als symbool werkelijkheid. Het is een sacramenteel symbool. Symbolisch is
hier geen negatieve uitspraak in de zin van: het is alleen maar
symbool. Nee, het is rijkdom. Dan is het goed. Het doet de mensen
goed, dat je een handeling s t e l t , die vertegenwoordigend i s , ook
naar de mensen toe en, waar ze zelf aan mee doen.
Helaas is de huidige bedieningspraktijk in een klooster niet meer
zo: de communiteit komt voor een bediening n i e t meer b i j elkaar.
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Toch moet je met stervensbegeleiding ergens bezig zijn binnen een
gemeenschap. En hoe groter die realiteit wordt, hoe groter ook het
houvast wordt.
Dat is natuurlijk wel waar, maar ik vind dat er anderzijds ook niet
geforceerd moet worden. Stervenshulp kan op vele manieren en 7 of 8
jaren ervaring hebben voor mij aan het verschrikkelijk mysterieuze
van doodgaan nog niets afgedaan. Je moet het niet te veel willen
regelen. Van de twee tot driehonderd sterfgevallen die je per jaar
meemaakt, ben je er maar bij 5 tot 10 echt emotioneel betrokken.
D1e overige doe je goed maar functioneler. Dat ben je zo weer
kwijt.
Als iemand er voor kiest om teruggetrokken te sterven dan moeten we
dat niet in de gemeenschap doen of dat gaan regelen.
Dat geldt ook voor de plm 500 bedieningen, die een ziekenhuispastor
per jaar voltrekt. Die kun je niet telkens emotioneel helemaal meemaken. Dan word je gek.Er echt bij betrokken raken gaat niet in je
koude kleren zitten.
Ieder mens heeft recht om zijn eigen dood te sterven in zijn situatie, maar wij, pastores, hebben een verkondigende functie. Daar
gaat het ook om. En natuurlijk mag je niet opdringen, maar als je
het samenzijn kunt verhelderen is dat een plicht van verkondiging.
Een concrete Invulling hiervan kun je aanwijzen in het bij elkaar
brengen van een uiteengeslagen familie en het bijeenbrengen van
mensen rond een sterfbed. Communicatie tot stand brengen 1s immers
een pastorale taak, dat kan rustig biddend, maar dat hoeft niet per
se. Als je slaagt, heb je uitstekend pastoraal werk gedaan.
Ja, je moet Iemand respecteren, dat is vreselijk belangrijk.
Ik heb een geval meegemaakt van iemand, die vanaf zijn opname in
het ziekenhuis tot aan zijn dood niet één woord meer heeft gezegd.
Het respect voor zijn geslotenheid heb ik proberen om te zetten in
bijstand voor zijn familie en speciaal voor zijn vrouw, die ledere
dag van ver op bezoek kwam met het openbare vervoer.
Je moet mensen respecteren. Zoals een man tegen mij zegt: 'Ik heb
geleefd als een smeerlap en zo wil ik ook sterven. Hij is daarom op
zijn verzoek ook niet bediend, hoezeer zijn vrouw en dochter daarop
ook bleven aandringen.
Ik heb dat ook meegemaakt bij bepaalde oudere mensen: een oude dame
weigert tegen de zin van haar familie het H. Oliesel. Als ze in
coma is geraakt, wordt ik weer geroepen om ze nog te kunnen bedienen, maar 1k heb gezegd: 'Daar komt niets meer van in. ' 'Het is
geen magie hier, hé'. Dat moet ze zelf willen.
Waarom willen de omstanders dat er bediend wordt?Ik denk, dat ze
zekerheid wensen of denken aan wat er op de rouwbrief gezet moet
worden of wat er in de kerk zal worden afgeroepen. Maar, 'gesterkt
door de genademiddelen van de kerk' kan altijd en dat komt dan ook
op het prentje te staan.Er wordt zo ook misschien een onbewuste
velHgheidsfactor ingebouwd. Het zal en het moet wel iets goeds
zijn; wat, dat weten wij ook niet, als het maar gebeurt. Het is
niet alleen het prentje.
'Ja, het kan nooit geen kwaad', zei laatst iemand tegen mij, en een
ander vroeg of het niet stiekum kon bij vader, dat bedienen. Maar
stiekum doen we niets.
Er worden nu enige merkwaardige belevenissen verteld over het werk
in het ziekenhuis.

Ib 537
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Wat je aan gelovig beleven meemaakt in een ziekenhuis weerspiegelt
niet het leven van de katholieken 1n de streek. Daar komt nog bij
dat mensen in het ziekenhuis veelal in een crisis verkeren en:

If 540 'nood leert bidden'; bovendien is er veel onzekerheid.
Ib 545 De meeste katholieken laten zich bedienen; het lijkt op dopen en
trouwen. Maar het aantal communies in het ziekenhuis zegt niet veel
over de keren dat mensen, wanneer ze gezond zijn, ter communie
gaan. Zonder twijfel maakt deze noodbeleving in het ziekenhuis de
pastoraal er tot een dankbaar pastoraat.
If 554 Je mag gebruik maken van de situatie waarin mensen verkeren, zonder
er misbruik van te maken. Behalve een samenhang In geloven en vertrouwen van mensen 1s er het sterven als een geweldige existenIb 578 tiële gebeurtenis, waar de zin van ons bestaan mee gemoeid is.
Sterven heeft per se diepe religieuze dimensies en daar kan zo'n
intensieve ziekenhuis beleving ook uit worden afgeleid of je nu wel
Ie 5Θ2 of niet bediend wil worden. Dit is toch niet helemaal afdoende als
verklaring. De religieuze duiding van die diepe ervaring heeft
zeker ook te maken met de omgeving waaruit de mensen komen.
Ib 589 Nee, sterven is een ingrijpende existentiële ervaring, waarin en
mens leeggemaakt wordt en op de kern van zichzelf terecht komt. Dat
Ie 596 is een zuivere ervaring. Ja, dat is wel zo, maar voor het religieuze element in die ervaring is een background nodig. Sterven behoeft niet per se religieus geduid te worden. 'Nood leert bidden'
Ie 602 is er gezegd. Daarom, zo denken oude mensen, zal de jeugd wel weer
terugkomen in de kerk. Maar ik denk, dat zal niet gebeuren: er valt
ld 603 voor jongeren niet veel meer te herkennen en ze kunnen niet meer
bidden.
ld 605 Het religieuze in het sterven komt toch uit het leven vanwaaruit
mensen voortkomen denk ik en van waaruit ze bepaalde waarden hebben
Ib 610 meegekregen. Maar de ervaring is ook fundamenteel en komt je voor
Ib 614 als pas de echte werkelijkheid. En dat is zeker religieus, al is
If 616 het dan niet ... katholiek of weet ik wat.
Ie 628 De vraag naar de zin van het leven komt regelmatig voor bij ieder,
dat geloof ik ook wel. Als het leven nou tot een niets gaat, wat
heeft het dan nog voor zin? Een echte humanist heb Ik nog nooit
ontmoet. In deze streken komen de mensen uit een christelijke achId 635 tergrond. Dat christen zijn beïnvloedt het stervensproces en dat is
inderdaad ook een eigenstandig totaal diepgrijpend en fundamenteel
proces.
Ie 636 Waarin mensen op zichzelf worden teruggeworpen.
ld 637 Ik twijfel er niet aan; ik ben er verschrikkelijk bang voor, dat
meen ik eerlijk.
Ib 640 Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad; en wat we erzelf
over denken lijkt me heel bepalend.
Ib 642 Precies; daarom zei Ik straks dat het sterven niet meer is wat het
vroeger is geweest. Ik ben er enerzijds blij mee, dat je kunt sterId 642 ven met al die medicijnen, zoals dat nu gebeurt. Anderzijds wil ik
het eigenlijk helemaal zelf doen. Wat Is nou menswaardig?
Ib 657 Ik wil ongeveer 75 jaar worden en niet zo lang ziek zijn, bv. 10
Ib 659 tot 20 dagen, niet pijnlijk en bij kennis sterven. Dat meen Ik
echt, omdat mensen die in staat zijn om hun dood onder ogen te zien
en ook te aanvaarden dat heb ik altijd de meest indrukwekkende
Ib 665 sterfbedden gevonden. Natuurlijk heb je niets in de hand, maar, als
je zou kunnen kiezen, en, ik weet níet of ik daar nog bang voor
ben.
ld 668 Ik zou mensen bij me willen hebben, die me In elk geval vast hielden.
Ie 675 Ja, daar heb ik zo niet over nagedacht, over de tijd van leven. Ik
hoop dan wel oud te worden als ik tenminste maar een beetje gezond
blijf. Inzoverre Ik nog angstig ben om te sterven, en daar droom ik
nog weleens over, vind ik dat mijn geloof nog niet sterk genoeg is.
Ie 699 Ik geloof, dat het juist de heiligen zijn waar het geloof zó geTn-
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tegreerd Is, ook in de dagelijkse ervaring bij mij is dat nog niet
zo.
Ik geloof, dat het geloven in God zo niet werkt bij stervenden.
Als je stervende bent, komt het geloven pas zoals er nu over is gepraat. Groeiend naar het doodgaan zal ook het geloven meespelen in
je ervaringen. Ik heb dat gezien bij iemand die een voorbeeldig
sterfbed heeft gehad. Hij bleef volkomen zichzelf en behield zijn
waardigheid. Maar dat zal hij zelf van tevoren ook niet hebben geweten, hoe hij het er van af zou brengen.
Een klemmende vraag blijft dan toch: 'ga ik af als een gieter wanneer ik sterf of, mag ik mezelf blijven?'
Uiteraard zijn mensen bang voor vernederende aftakeling en afbraak.
Maar de ervaring, die ik bedoel is een mystieke ervaring, die je
doet zeggen: 'Verdikke nog aan toe, ik ben maar een kleine jongen
in het geloof en dat mag ook'.
Nee, ik geloof niet dat geloven bij sterven zo werkt. Het is niet
per se zo dat geloven het sterven zal vergemakkelijken. Leven loslaten roept verzet op, en depressieve gevoelens daaromtrent meemaken of in verzet komen daartegen, heeft niets te maken met minder
gelovig zijn. Want de dood is een poortje, waar je doorheen moet.
Je wordt afgepeld .... Als mensen langzaam rijpen naar overgave dan
bloeit het geloven enorm als een lelie open. En dat vind ik
groots.
Ja, dat geloven is een rijpingsproces. Er is geen relatie tussen
angst ervaren en geloven, die op te vatten is als het uitspreken
van een waardeoordeel over mensen, die dat niet kunnen, wanneer ze
sterven.
Misschien ontwikkelt zich een geloofsbeleving, de laatste 10 tot 20
jaar, die wat dit aangaat aan het veranderen is.
Vroeger bv. geloven uit angst, tegenwoordig geloven in een positieve houding ten opzichte van een Vader, bijvoorbeeld.
Het sterven vroeger was misschien ook wel fijner en mooier en plezieriger omdat het in de familie plaats vond, maar het werd bedorven door een verkeerd godsbeeld en door de verschrikkelijke rol van
het moeten biechten, omdat men bv. vrijdags vlees gegeten had of
niet nuchter te communnie was geweest.
Dat komt nauwelijks meer voor. Er wordt In het algemeen nog maar
heel weinig gebiecht. Vroeger werd bovendien de vergevende functie
van het sacrament van de zieke sterk benadrukt. Er zijn wel verschuivingen opgetreden.
Ik sta verbaast over de mensen, dat ze mooi kunnen sterven. Dan
denk ik, als ik dat ook zo kan dan is dat de moeite waard. Aanvaarding vind je op alle leeftijden, ook bij jonge mensen maar ze
vechten harder.

Totaal aantal beurten van deze weergave is 916.
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Uittreksel gesprek J
Een gesprek, dat door drie mensen wordt gevoerd over het doodgaan van een
vrouw, die Femke genoemd zal worden.
Je 11

Ja 14

Ja 19

Je 19
Ji 23

Ja 29

Ja 33

Ja 37

Je 44

Ji 54

Ja 56

Vanaf het moment dat ze wist, dat er geen genezing meer mogelijk
was, is de kring om haar heen kleiner geworden. Ze heeft daar zelf
om gevraagd. Ze wilde geen bezoek en ze wilde er ook niet over praten: "Ik wil niet, dat men die totale aftakeling ziet". Daar kwam
het eigenlijk op neer. Met het oog op haar functie wilde ze de buitenwacht er buiten houden. Dat heeft nogal wat spanningen opgeroepen, en problemen, ook verpleegkundig. Ze gaf duidelijk haar voorkeur te kennen: die wel en die niet en: "zo min mogelijk studenten
aan mijn bed". Voor de verpleging was dat belastend. De laatste
twee jaren heb 1k haar relationeel heel anders meegemaakt dan in al
die vijfentwintig jaar daar voor. Ik kende haar al toen we (Je en
Ji) hier twintig jaar geleden kwamen wonen, via de universiteit.
Het contact is toen intensiever geworden. Ze was bij ons kind aan
huis en ze had ook ontzettend goede contacten met onze eigen kinderen. Die kon ze soms erg leuke raadgevingen geven.
Nou ja, toen werd ze ziek, maar dat is twee jaar terug, hé, september ...'. 'Augustus'. 'Augustus, ja dan wordt het twee jaar'. 'Ja,
nee, dat wordt drie jaar in augustus'. 'Dat wordt drie jaar' 'Wordt
dat al drie jaar"? 'Ja, dat wordt drie jaar augustus'. Eerst werd
ze geopereerd. Dat is aanvankelijk goed verlopen en ze is hersteld.
Maar ze had haar twijfels. 'Als het maar goed blijft'. Maar ze forceerde zich, denk ik.Dat heeft ze continu gedaan.
Ja, ze heeft de onrust gehouden van: Ben ik niet te laat geweest?
en ze heeft zich van het begin af aan kras gehouden voor de buitenwereld. Ze liet niemand binnendringen in haar wezen. Dat is en stuk
behoud geweest voor haarzelf, maar was het verstandig? maar het
kwam eigenlijk, zoals het kwam; je zag die hele groeiperiode zo
komen.
Vrij snel na de operatie heeft ze toch weer pijn gekregen én gehouden én weggeschoven. Van alles ondernomen, wat ze maar кбп onder
nemen. Ze ging snel weer aan het werk. Bij de examens van het
eerste trimester was ze er alweer.
Toen ik haar in februari weer zag, schrok ik van haar. Ik heb toen
gezegd: 'wat doe je toch dom en ga nou toch een vakantie nemen'. Ze
wilde naar familie in Australië, maar ze voelde zich onzeker. 'Ik
wil niet zo ver weg'. Toch was ze er helemaal aan toe, maar ze
sleepte zich maanden voort. Zo werd het april en toen brak ik mijn
enkel. Ze is toen verschillende keren bij mij geweest. Bij herhaling is ze toen begonnen over die controles: 'Oh, God, ik moet elke
keer weer terug naar die controle en het is vast niet goed met me.
En wat moet ik nou?' Angst voor de uitslag van het onderzoek. Daar
zag ze geweldig tegen op. 'En toen ze dus ook te horen kreeg, dat
.... Maar ja, toen was het eigenlijk nog niet zo ver, hé?' 'Jawel'.
'Verleden jaar april is dat geweest'. 'Nee, nee, twee jaar geleden.
Ook in april. Twee jaar geleden in april'. En toen is ze dus naar
Australië toe gegaan. Naar haar broer en Han.
Toen hebben wij gezegd: 'Die vlucht hier weg. Die wil hier zelfs
niet weten voor de mensen dat ze doodgaat'. Die komt niet meer terug, hebben we echt gedacht. Ze was toen zo ziek.
Ze is er practisch ook niet op geweest. Ze is daar in bed gedoken.
Ze heeft me geschreven erover: '..., jij bent in mijn leven gekomen
in de kritiekste fase'. Ze wilde het verzwijgen ook voor haar familie, voor haar broers daar. Ze kon het hoge woord er niet uitkrijgen, dat ze bang was ongeneeslijk ziek te zijn. Wel schreef ze: 'We
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halen veel herinneringen op: onze jeugd komt weer helemaal op de
proppen'; en ze deed er dingen voor de laatste keer en ze wist dat.
Ze beklom een hoogte: 'Al die trappen dus op en ik dacht toen bij
mezelf, dit kan ik nog, maar dit zal ik nooit meer kunnen. En daarboven heb ik gedacht, toen ik daar zo hoog op die top was, ik
voelde me verbonden met een stukje hemel-natuur'. Ze wist dat ze
haar broers daar nooit meer zou bezoeken zoals ze daarvoor, trouw
elk jaar, gedaan had. Dit was dus in mei twee jaar geleden, juni.
Teruggekomen heeft ze haar werk weer hervat, maar eind augustus begon ze weer met die vreselijke pijn In haar rug en in het been. Een
59 uitvoerig onderzoek leverde niets verontrustends op. Dat luchtte
haar op, maar was ook doodzielig en deprimerend, want ze had last
en gewoon pijn. Maar iedereen was dolgelukkig dat er direct niks
was gevonden. Maar ja, niks vinden wil niet altijd nog niet zeggen,
60 niks hebben. Ze 1s toen, vrij opgelucht, toch weer goed naar huis
gegaan. Na een maandje, begin oktober, heeft ze weer onvoorstelbare
pijnen gehad en uren alleen thuis wanhopig 1n haar kamer op en neer
gelopen. Haar buurvrouw beneden heeft dat gehoord maar nooit iets
64 durven vragen en daarover zeer 1n gewetensnood verkeerd. Want ze
wilde per se niet dat de ander ongevraagd zou komen kijken wat er
aan de hand was midden in de nacht. Ze heeft daar al een hele
strijd gestreden: 'Ik verga van de pijn en ze zeggen allemaal dat
het niks is'.
Dat jaar is ze, met kerstmis, toch nog voor het laatst thuis geweest. Ze heeft zich voortgesleept. Ze is met de auto gegaan. Ze
kreeg toen inderdaad zo'n pijn in die benen maar ze zei: 'Dat kan
ik nog wel'. En maar volhouden heel stoer. Die kerstmis heeft ze
naar huis gewild om haar moeder, die al jaren ziekelijk was. Eerder
had ze gedacht: moeder gaat veel eerder dan ik en ze wilde voor
haar het sacrament van de zieken voorbereiden, met een huisvriend,
die pastoor was en met de gezamenlijke familie, want die woonde
daar allemaal in de contreie. Ze wilde aanvankelijk met de trein
81 gaan, maar ze kon haar koffer niet dragen. Door de telefoon heb ik
haar nog gezegd: 'Fem, ik vind het onverantwoordelijk'. Maar ze
zei: 'Als ik maar eenmaal in die auto zit, dan gaat het wel. Als ik
maar eenmaal op die baan ben. Het is allemaal vierbaans tot Dordrecht. Ze wilde zo lang mogelijk onafhankelijk blijven, op zich
blijven, niet aan de buitenwacht laten zien dat ze hulpbehoevender
werd. En dat werd ze.
95 Als haar moeder dood was gegaan, dan zou ze zich hebben kunnen laten gaan. Maar waarschijnlijk zou ze dan wel weer wat anders gevonden hebben om zich groot te houden. Ze was een selfmade vrouw -dat
ontdekten we (Je en Ji) pas later-, die alles op eigen kracht had
moeten doen: haar familie had haar nauwelijks een studie en een opvoeding kunnen geven. Ik kon haar natuurlijk voornamelijk via mijn
vrouw. Van enige afstand had 1k respect ervoor dat ze wat wilde,
maar het gaf altijd het idee dat ze op haar tenen liep. Ze heeft
onder een voortdurende spanning geleefd. Uit mijn invalshoek bezien, -maar ik kende haar niet voldoende om daarover met haar te
praten,- was ze vooral bezig met de opbouw en wat nieuw was 1n het
onderwijs, nieuwe inzichten op pedagogisch gebied en ze was er om
bekommerd het goed te doen en haar salaris waard te zijn. Ik was
niet vertrouwd genoeg met haar om haar te zeggen dat dit activisme
als essentie van levenshouding niet het enige was; persoonlijk meen
ik dat je met dat soort levenshouding wel kunt leven, maar niet
kunt sterven. En dat is gebleken, dat dat verschrikkelijk moeilijk
was voor haar. Ze kon zich niet overgeven. Dat zal haar aard wel
108 meegebracht hebben: ze was een Groningse, hé. Ze wilde zich blijven
bewijzen, en ik weet uit ervaring dat je echt zelfs niks meer kunt,
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als het op leven en dood gaat; maar ik wou daar ook niet op ingaan
praten, dat is mijn taak niet. Op een gegeven moment, twee jaar geleden heb ik gezegd: 'Ik zal voor jou bidden'. En dat heb ik regelmatig gedaan. Dan ging ik niet op de f i e t s maar te voet naar mijn
laboratorium en Ik bad ondertussen een rozenhoedje. En dat wist ze
en dat was het; er hoefde verder niets gezegd.
Ze had er steun aan, want ze heeft eens gezegd: ' J i j ( J i ) b l i j f t
toch voor me bidden, hé?1? Want ze kon het zelf n i e t .
0e laatste keer dat ze met mij openlijk over de dood heeft gesproken, heb ik gezegd: 'Ik ben een docent en j i j moet binnenkort op
examen en zo'n examen dat l i j k t als j e van bulten het kamertje binnenkomt heel erg, maar als je er eenmaal z i t , gaat het vaak veel
vriendschappelijker, dan je denkt'. In de terminale fase heeft ze
eigenlijk niet veel anders meer gedaan dan zo'n beetje weesgegroetjes bidden of zo i e t s . Curieus. Dat is typerend geweest. Ze kwam
u i t een volksbuurt waar het ouderwets en devotioneel i s toegegaan
en dat kwam weer boven, dat ze daar toch nog wat aan had.
Maar ze bad ook op haar hele eigen wijze en ze is op haar eigen
manier gestorven, zoals ze zich het zelf gedacht had.
Wat ze voorvoelde gebeurde ook en ze heeft steeds b i j alles een
stem in het k a p i t t e l gehouden, omtrent de hele verzorgings- en behandelingswijze. Daar is openlijk over gesproken en ze heeft ' j a '
of 'nee' tegen de dingen gezegd. Het meest Is ze bang geweest voor
de geweldige pijnen en voor de geweldige o n t l u i s t e r i n g , die zouden
komen. Ze heeft bewust gevraagd de mensen te mogen uitkiezen om
haar b i j te staan, ook toen ze een bestralingskuur heeft ondergaan.
Ze wilde n i e t geholpen worden door de groep die er voor bestond.
'Wat moet 1k er mee'? 'Die kennen me toch n i e t ' . ' J u l l i e doen het
t o c h ' . 'Het zal wel weer een studie-object worden' zei ze a l t i j d en
straks dacht ik nog, ze moest eens weten. Ze zou zich nog omdraaien. Nee, nee, dat denk 1k niet. Naderhand, maar, naderhand, dacht
1k ze 1s a l t i j d zo voor doceren geweest, ze hield enorm van jonge
mensen en als die hier iets mee zouden kunnen doen. Ze wilde dus
niet dat er ongevraagd mensen i n haar leven kwamen en ze koos een
groepje u i t , dat samen met haar de weg zou gaan en ik (Ja) mag wel
zeggen, dat w i j daarin de grootste taak hebben gehad. Ja, maar ik
(Je) denk ook, dat ze b i j ieder van ons ook andere dingen besprak.
Als er iemand ongevraagd binnen kwam, schrok ze. De privacy i n het
ziekenhuis vond ze m o e i l i j k . En toch gebeurde dat weleens.
Over het gevecht wat ze zelf geleverd heeft tussen haar geloof,
waarover j i j ( J i ) straks wat z e i , ben ik met haar begonnen. Ik heb
vaak met haar gesproken over het sacrament van de zieken. Ze had
daar een eigen idee over. Toen j u l l i e dochter trouwde is ze er,
u i t e i n d e l i j k , toch heengeweest. Ze moest er steeds aan wennen acht e r u i t te gaan: een stuk thuiswerk, het moeten accepteren in die
r o l s t o e l . Drama's waren dat. Zo naar het i n s t i t u u t en de stafvergaderingen gaan en daar dan zeggen: d i t en d i t 1s er met mij aan de
hand. En toen i s ze toch naar de mis gegaan van J u l l i e dochter. Ze
belde 's middags op en toen zei ze: 'Gisela, het is de mooiste dag
van mijn leven geweest' en 'Als het zo mag z i j n met mijn afscheid
in zo'n intieme k r i n g , dan denk i k : wat is het mooi en goed geweest'. Toen heeft ze voor het l a a t s t zeer bewust gecommuniceerd.
Dat was in augustus, t i e n , negen augustus, j a en In september was
ze j a r i g . In die ziekenhuisperiode is er hard aangewerkt om haar
dan thuis te kunnen laten z i j n . Die zaterdag is het idee M j haar
geboren om in verband met haar verjaardag haar afscheid ' i n communio' te vieren, als sacrament van de zieken. Dat is een weloverwogen beslissing geweest.
Dinsdag was ze j a r i g . Zaterdags zouden haar vrienden komen, onge-
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veer 15, en zondags haar familie, om haar afscheidsverjaardag te
Ja 181 vieren, waarvan ze zelf aangaf: 'Het zal mijn laatste verjaardag
zijn en jullie weten er waarschijnlijk toch geen raad mee. Wil ik
In deze vorm samen met jullie vieren'. Zelf heeft ze een openingswoord gehouden tot ieder van ons persoonlijk en hoe leder in haar
leven was gekomen. Daarna hebben we gezamenlijk gebeden, heeft een
bevriende pastor, Tom, jullie kennen hem wel, haar gezalfd en heeft
zij zelf een slotgebed uitgesproken. Daarna was er even gezellig
een glas wijn met een hapje.
Ja 187 En dat is voor haar het definitieve afscheid geweest van de vrienden. Na dit afscheid heeft ze alle contact verder afgehouden ook
telefonisch: 'Kom niet meer op bezoek, hé'. Toen is ze nog vier tot
vijf weken thuis geweest, ja, zes zelfs. Toen heeft ze gezegd: 'Het
kan niet meer'. Haar liefste wens was geweest om thuis te mogen
sterven maar wij (Je) konden het eigenlijk ook niet meer waar maken. Ze heeft gezegd: '... het liefste op de flat, maar in het ziekenhuis vind ik ook best als het dan maar op de groene kamer mag
zijn. Daar voel ik me thuis, en daar is het echt, ja daar heb ik
een stukje privacy toch'. Maar ook nog in de weken op haar flat
heeft ze haar broers en zussen altijd op een afstand gehouden; die
hielden wel aan, maar mochten niet komen.
Typerend was, dat ze door de telefoon de indruk gaf dat er geen
vuiltje aan de lucht was, ook wanneer ze diep in de ellende zat.
Je 200 Tot het laatste toe heeft ze zich goed weten te houden: 'Oh, moeder, fijn dat u er bent', of zo iets. Nou, hoe ze dat klaar kreeg.
Ook met haar zussen, want ze kwam uit een groot gezin, en die wilden komen. Toen ik (Ja) eens zei: '... laat ze toch komen', zei ze
Ja 203 ook: '... ze hebben hun handen al vol aan thuis. Ik red me nog wel
met jullie'. Hoe die familie het uitgehouden heeft Is onbegrijpelijk. Maar dat was het, hé, wat zij zei, gebeurde. Ze had een uitgesproken mening en ze was de oudste van de meisjes en ze ging na
of er gedaan was, wat zij had gezegd dat goed voor hen was. Ze reed
er voor naar Dordrecht 's avonds op en neer. Ze heeft veel van
zichzelf gevergd en zichzelf niet ontzien.
Ji 220 En ja, dat kon je dan zeggen: 'Dat is niet verstandig'. Maar ze
dwong toch tot het laatste toe respect af. Ook bv. met die huisliturgle, hoewel het onze (Je en Ji) keuze niet is. Want je vraagt
je af hoe ze het heeft volgehouden, ook die volgende dag met haar
familie. Ze kwam weer uit haar stoel en heeft weer ruim een half
uur, staande dan, ledereen een persoonlijk woordje toegesproken,
terwijl ze, wat je noemt, verging van de pijn.
Je 238 Ze bracht het verval van haar lichaam en haar trots en statigheid
ook symbolisch met elkaar in verband. 'Ik, die altijd zo statig ben
geweest, en trots en zo hautain, want zo kwam ik altijd over'. Ze
Atfong respect af, maar niet zonder dat ze ook wel als niet echt
overkwam. Dat heb ik (Ja) haar wel eens gezegd: 'dat ze dus echt,
Ja 244 altijd op haar tenen een beetje liep'. Maar zo was ze echt. Als dat
niet echt is, houd je dat zo geen twintig jaar vol en ze dwong nog
respect af toen ze werkelijk in elkaar zakte en krom werd.
Ja 253 Tot september heeft ze dus alleen willen zijn. Ik heb toen nog wel
eens gedacht aan een jaar geleden, aan juli, toen we nog naar Oostvoorne zijn gegaan. Toen redde ze zich thuis nog aardig, 's Avonds
belde ze wel eens om een boterhammetje te komen eten. We hadden met
de vriendenkring afgesproken dat iedereen zijn eigen middag had en
avond. De weekenden reserveerden ze van toen af aan voor haar familie. Ik kwam meestal 's maandagsavonds. Dan kwam ze vaak aan het
praten: 'hoe het allemaal zou gaan'; 'dat er die en die pijnen waren' en 'jij hebt zoveel ervaring, zeg nu eens, hoe zal het gaan?'
Ja 253 Maar ze zei ook 'Gelukkig kan 1k het niet allemaal voorspellen'. Op
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een gegeven moment, toen met die rolstoel, -heb ik gezegd, het is
een stuk acceptatie. 'Wat heb je liever, dat je door je benen gaat
of een dwarslaesie krijgt.' En, je weet wat een drama het is geweest met die handgrepen dus aanbrengen thuis. Toen ze het ziekenhuis uitging, vorig jaar, hebben we gezegd: 'je kunt gewoon niet
riskeren, dat je valt'.
Het was elke keer een stukje loslaten en steeds meer accepteren.
Het gekke is ook de tijd dat ze zei: 'Voor mij hoeft het niet meer.
Nou, gaven ze me maar een spuitje'. Later, toen het kritieker en
kritieker werd, zei ze: 'Nee, ik wil blijven leven'. 'Ze moeten nog
niet met dat spuitje komen'. Haar liefste wens was toen: haar ervaringen aan een ander door te geven. Dat waren ervaringen van afhankeiijkheid, van spanningen en in angsten zitten, steeds minder
kunnen, 'maar, als ik mentaal er nog maar mag blijven'. Met betrekking tot haar werk wilde ze richtlijnen kunnen blijven geven en
iets mee doen aan haar opvolging. Ze liet steeds meer los zonder
haar binding te verliezen. 'Als ik dat allemaal nog maar mag dan
ben ik dik tevreden' en 'Als die pijn maar onder controle blijft'
en toen heeft ze me wat geslikt (Je). Na die kerstmis toen ze niets
hadden kunnen vinden is ze 1n januari, 10 jan., teruggeweest voor
foto's. Toen vonden ze het. Ze was opgelucht dat ze eindelijk iets
hadden gevonden. "Zie je wel,, dat ik altijd gezegd heb, dat er
best wel...' Ze had toen wel twijfel aan heel de wetenschap. Zes
weken geleden was er niets en nu ineens een groot gat. Het is typerend voor haar dat ze telkens veel rustiger werd als ze een bevestiging kreeg van: het is zo. Dat angst en spanning iemand kunnen
breken gewoon, hé, en zo gauw als ze het elke keer maar weer wist,
dan zei ze: 'Het gaat weer beter ...' en zo. Een van de laatste
keren was op een nieuw jaar, ongeveer.
Rond nieuwjaar, haar moeder was er ook, het moet dus .... Vorig
jaar. Vorig jaar geweest zijn. Nu afgelopen jaar. Nee, nee, nee.
'80 geweest zijn'. 'Tachtig ja'. Ze was al in en uit het ziekenhuis
geweest. Ze was weer thuis en haar moeder en die zuster zaten er
bij. 'Ja', zei ik (Ji), 'ik geloof, dat je echt wat beter bent'.
Met één oogopslag H e t ze me weten: Heb je nou nog niet in de gaten wanneer ik me groot hou en voor wie ik dat doe. Ze wilde zich
staande houden en het zelf tegen haar moeder zeggen. Maar dat is
nooit meer gelukt. Ze heeft het steeds verzwegen. Want: 'Ik ga
zelfs naar moeder toe'. De huisarts die daar als zoon aan huis kwam
heeft op een gegeven moment gezegd dat het niet goed met haar ging.
Femke heeft de huisarts toen kwaad opgebeld. Ik (Ja) heb toen ook
gezegd dat het goed was dat haar moeder het wist. Ze heeft er zich
heel langzamerhand bij neergelegd en toen H e t ze ook de poort
opengaan en de familie bij zich komen. Ze heeft zich er waarschijnlijk tegen verzet om haar moeder, die de ene hartaanval na de andere kreeg, er niet op te laten afknappen. Ze heeft er op gehoopt
dat haar moeder vóór haar dood zou gaan. Ze is drie maanden na haar
gewoon stilletjes in haar bed gestorven, helemaal rustig ingeslapen.
Ze heeft telkens bepaalde afrondingen gezocht: dat moet ik nog doen
en dat. En dan had ze er geen zorg meer over. De examens vorig jaar
maart waren de eerste waar ze niets meer mee te maken had; daarvoor
nog wel, in het voorjaar dus niet. Dat vond ze vreselijk: later is
ze veel afstandelijker geworden. Dat was ook wel een probleem. Van
de ene kant mocht niemand Iets weten, van de andere kant zei ze:
'Ja, er komt ook van de universiteit niks'.
In die periode werd de binding van haar aan mij (Ja) steeds groter.
Dat gaf spanningen in de verpleging. Tegen de tijd dat ik vrije
dagen had, was holland in last. Voor de andere verpleegsters werd
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dat heel vervelend. Die kregen het gevoel niks goed te doen. 'Je
verwent haar te veel' zeiden ze tegen mij. Dat was toen ze in het
ziekenhuis terug was na die v i j f weken. Toen ik er een keer huilend
aantrof heb Ik er met haar over gesproken. Ik heb gezegd dat ik
wist waarom ze huilde: j e z i e t hier op de afdeling iemand anders
dan b i j jouw thuis. Dit is nu de moeilijke r o l , waarover we vroeger
hebben gepraat. J i j hebt zelf gewaarschuwd voor dat functioneel en
relationeel optreden. Er moest op de afdeling gewoon gezegd worden,
wat er moest gebeuren. Ze kreeg steeds meer p i j n en het verzorgen
werd moeizamer en niemand kon er nog goed tegen op, dus moest ik
steeds meer z e l f gaan doen, gewoon ook om anderen te sparen. Maar
daarmee werd ze ook verwend. Het werd dus steeds moeilijker en voor
haar en voor de afdeling en voor m i j z e l f , want ze raakte emotioneel
steeds meer gebonden aan steeds minder mensen.
De laatste twee weken zei ze nog: 'Ik wou dat j i j (Je) hier kon
b l i j v e n met Gisela'. Ze vroeg ook eens: 'Je weet precies, hoe je me
kunt helpen en pakken en hoe Gisela het doet . . . . Gisela heeft mor
gen weer twee v r i j e dagen. Kom je dan vroeg? Zorg dat je er om half
negen bent'. Nou hebben we dat inderdaad de laatste weken ook wel
gedaan. Als Iemand ontstellend p i j n heeft, is elke misgreep f a t a a l .
Dat gun je haar dan niet. Maar ten opzichte van de verpleegsters
was dat moeilijk te vertalen, zeker in de eerste maanden.
In die t i j d , toen ik ook enige t i j d daar in het ziekenhuis heb ge
legen, heb ik er weinig of niets van gemerkt dat de verpleegsters
of verplegers met terughoudendheid haar kamer binnen gingen.
Op het l a a t s t ging het ook makkelijker. Hoe slechter haar toestand
werd hoe meer ze accepteerde. Ze was meer gelaten. In de t i j d dat
j i j ( I ) er kwam, was de s t r i j d al gestreden. Ze heeft je toen ook
gevraagd b i j haar te komen z i t t e n bidden. En toen heb je mij (Je)
nog haast gebeld om te zeggen dat het bijna afgelopen was.
Die avond heeft ze mij ook nog gebeld vanaf half twaalf t o t half
twee in de nacht. Ik ben er u i t e i n d e l i j k heen gegaan. Dan kom je
met de wachtzuster i n een moeilijk pakket. Ze wist niet wat er was,
maar ze was bang en om half twee ben ik toen gekomen en 20 minuten
daarna sliep ze. 's Morgens om 8 uur heeft ze me toen gevraagd of
ik boos was, omdat ze me er 's nachts uitgehaald had. 'Ik kan er
niets aan doen', zei ze, 'maar ik vloog tegen het plafond aan'. Ze
had soms van die momenten, dat ze ontzettend in paniek was. Dan
belde ze op. Maar haar telefoonuurtje was om negen uur. 's Avonds
belde ze mij nog a l t i j d op rond half twaalf. Maar alengs werd die
t i j d vroeger.
En als ik naar mijn huis ging, vroeg ze a l t i j d of ze daar mocht
bellen. De t i j d werd alsmaar vroeger, totdat ze de laatste zes we
ken n i e t meer kon. Ze kon de telefoon zelf niet meer bedienen. De
laatste communicatie-mogelijkheid, die ze zelfstandig aan kon, werd
toen verbroken. Ze moest zich laten draaien. De nacht dat ze in pa
niek raakte, wilde de nachtportier niet doorverbinden. Ze dacht
toen: Verdomme, moet ik jou verantwoording afleggen wie ik wil bel
len. Zoiets heeft zich ook afgespeeld toen ze 's nachts naar Aust r a l i e wilde bellen om haar broers . . . daar in de middag, te berei
ken.
Ze moest stukje b i j beetje steeds afgeven. Ze heeft ook haar post
verscheurd. Dat is een hele ingrijpende avond voor haar geweest.
Net zo goed als die laatste v r i j d a g , dat ik er was. Toen moesten de
brieven voor de notaris getekend worden. Ze 1s toen onvoorstelbaar
v e r d r i e t i g geweest: ' . . . En nou komt het einde s n e l ' , zei ze. 'Ik
voel het. Het duurt geen zes weken meer'. Ze had g e l i j k .
Echt bidden en zo dat kon ze niet. Ze vroeg me wel eens 's avonds.
'Lees maar eens een stukje voor van Fortman. Daar heb ik veel meer

aan dan ehh . . . ' .
Je 441 Tegen mij zei ze: 'Nou Henk bidt wel voor m i j . Herinner je hem daar
nog eens aan'. 'Dat hoef ik niet. Dat doet Henk u i t z i j n eigen'.
Haar . . . de laatste drie dagen, niets anders gedaan dan gezegd:
'Moeder Maria kom me toch halen. Waarom pak j e me n i e t . Pák me
dan'. Ik dacht toen, weet ze nou precies wat ze zegt, want ze kon
toen ook n i e t meer u i t haar woorden komen. Maar ze wist het toch
wel en voorzover ze er zich bewust van was, vond ze het verschrikJe 447 kei i j k . Dat was het voor ons ook.
Ja 448 Die weesgegroeten hebben teruggegrepen op thuis. Dat zeiden haar
broer en haar zus. Als oudste meisje had ze de kinderen met hun
handjes op haar schoot om haar heen, om weesgegroetjes te bidden.
Op die donderdagavond, dat ze alsmaar z e i : 'Toe maar, Maria', heb
ik tegen haar gezegd: 'doe niet zo gek, ik ben Maria toch zeker
n i e t ' . 'Ach', zei ze toen. 'Knijp eens In mijn arm' vroeg ik toen,
en dat deed ze. Dus je had best een goed contact, maar ze kon zich
niet goed meer uiten. En daar is ze a l t i j d bang voor geweest, dat
dat zou komen. Er is haar niets bespaard gebleven.
Ja 454 Over het hiernamaals zei ze: 'Oh, er zal zeker iets z i j n , maar niet
zoals w i j denken van een hemel'. Ze begon dan over de natuur. Ze
dacht dat het daarboven heel mooi zou z i j n en ze geloofde n i e t dat
het hier zinloos was geweest. Als ik haar vroeg of ze wilde commuJe 455 niceren, vroeg ze m i j : 'Waarom wil j i j dat nou zo graag'? Ze vroeg
mij dan t e r verantwoording. Haar moeder heeft het erg gevonden dat
ze ook niet bediend i s . Op de avond van haar sterven ze ze: 'Wat
raar, er gebeurt hier eigenlijk n i e t s ' . We waren er toen met een
stuk of v i j f , zes denk i k ; meer niet. Later heb j i j er nog een paar
gebeld om te komen. Toen ze overleden was, vroeg haar moeder: ' I s
ze nou bediend'? Dat was ze n i e t , omdat ze het niet heeft gewild.
Haar afscheid en haar sacrament van de zieken vierde ze net ons a l Ja 474 len samen begin september. Ze heeft mij a l t i j d heel nadrukkelijk
gezegd: 'Gisela, ik wil nooit bediend worden'. Ze heeft ook niet
samen met mij t e r communie willen gaan, zoals ik haar gevraagd heb.
Ze werd daar niet kriegel over, maar heeft er over nagedacht en
toen 'nee' gezegd. Ze z e i : 'We hebben toch samen afscheid genomen'.
'Toen i s het geweest en toen is het goed geweest'. 'En als ik dat
nu met jou doe, dan zie ik het, punt één, als een uitzondering en,
punt twee, als opnieuw een afscheid. Er was veel gelatenheid; de
laatste drie weken helemaal. 'Nou mag het van mij ieder ogenblik
gebeuren'. Die geweldige pijnen, die ze had. Die grote afhankelijkheid, die ze daar had.
Ja 482 Ze was erg dankbaar voor de hulp en ze was er b l i j mee. En t o t op
het laatste toe kon ze ook heel sterk z i j n en gedecideerd. Ze l i e t
echt merken van: 'Goh, ik weet best wel, hoe moeilijk het allemaal
i s , maar je doet het goed zo . . . ' . Hoe moeilijk het ook voor jou is
in je dubbele f u n c t i e , maar ehh, . . . laat me niet l o s , want . . .
t e n z i j je het zelf niet meer aankunt'.
Ja 486 Het is best een wonderlijke ervaring geweest. Ik heb toch b i j veel
stervenden gestaan, maar ik hoop ook niet meer, dat d i t me zo nog
een keer gebeurt, moet ik zeggen, met die i n t e n s i t e i t . Want het
kost je toch wel . . . een stukje van j e z e l f . Het heeft je g e r i j p t en
v e r r i j k t , maar je bent er toch wel zo'η heel jaar elke dag en
nacht, had ik haast gezegd, mee betrokken geweest. Ik durfde niet
op vakantie en met je v r i j e dagen was het a l t i j d , dat je zegt:
' j e e t j e , ik moet maar niet ver weg gaan, want ze mist je zo.'
Ja 492 Telkens zag ze mensen op weg gaan: een beetje afscheid. Ze zei ook:
'iedereen gaat op vakantie en Ik kan het niet meer'. Dat je weg
ging, vooral van ons, dat vond ze vreselijk a l t i j d . Omdat ze gewoon
Ja 504 natuurlijk het nauwst aan ons verbonden was geraakt. Dat heeft ze
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ook vaak zelf gezegd: 'Wie had gedacht, dat ik je nog zo nodig zou
hebben'. Wat haar zelf aangaat zei ze ook: Nou voel ik zelf hoe beroerd of je j e kunt voelen en hoe afhankelijk z i j n ervaren wordt.
Ze had geen ervaring, dat een mens k l e i n is in z i j n diepste wezen.
Wanneer dus de angst en de vrees van de dood om de hoek komt k i j ken. En daarom zeg ik ook stervensbegeleiding, dat kun je m'et; dat
i s een relationeel gebeuren. Dat verloopt via je non-verbale contacten; het signaleren van wat er is door er gewoon s t i l b i j te
z i t t e n , zonder te vragen: 'Wat is e r ? ' . Hoe vaak hebben we dat niet
gedaan of j e zat wat te handwerken, dan vond ze het f i j n en dan
dutte ze een beetje weg en veel mooie mziek. Daar had ze mooie
herinneringen aan. En die speelde ze zondagsmorgens. Een gezongen
mis had ik op een band opgenomen en die heb ik op de avond van haar
sterven gedraaid.
Ze was niet erg religieus. Helemaal n i e t . Dat was j u i s t het gekke,
want de laatste weken moest er a l t i j d een kaarsje branden b i j de
1koon van Maria die daar stond. Als het u i t was, wees ze, -ze kon
toen nauwelijks meer praten- op dat kaarsje: dat moest branden. Het
was begonnen met een waxiene l i c h t j e : 'nou, dat Is een lichtpuntje
voor in de donkere uurtjes' en dat i s nooit meer uitgeweest.
Ze voelde zich erg verwant met die Madonna ook. Ze bad alleen maar
weesgegroeten, en als je met een onze vader begon, kwam ze terug op
haar weesgegroet. Heel merkwaardig. Ze beleefde haar geloof op een
hele eigen manier. Twee weken voor ze s t i e r f , stelde ik voor iets
anders te bidden, ik geloof het salve regina. Ze zei 'nee'. Het
moest het weesgegroet z i j n . Dat was echt heel curieus.
Ik heb dat hele sterven van haar als heel indrukwekkend ervaren. Je
zag het dus aankomen. Ik had een lang weekend v r i j . Zondagsavonds
ben ik overal gezocht: 'Gisela moet komen, want ik ga dood'. Haar
moeder heeft ze laten komen. Zelf kwam ik na half twaalf 's avonds.
'Ben j e daar e i n d e l i j k ' , zei ze. Ze had me niet willen laten roepen. 'Dat zou ik erg flauw van mezelf vinden, want je hebt het zo
hard nodig'. ' . . . God, heb je me zo gemist?' 'Ja, ontzettend'. 'Ga
maar r u s t i g slapen. Morgenvroeg ben ik er dus weer.' Die maandagmorgen ging het veel moeizamer. Het heeft toen nog geduurd t o t
vrijdagavond.
Moeder en dochter hebben samen intens geleden. De moeder door zorg
om haar, maar ook andersom. Ze z e i : 'Ik vind het zo erg voor moeder'. Ze wist dat haar moeder haar zou overleven en hoe moest dat
met haar zonder oudste dochter? De moeder zat e r b i j en kon niets
meer voor haar doen t e r w i j l ze steeds afhankelijker werd. Haar moeder en haar zusje hebben die week in haar f l a t gewoond. Vrijdagsmorgens, het was splegelglad, ben ik (Ja) ze gaan halen. Ze wilde
haar moeder b i j haar sterven en jou en mij en Tom als het kon.
'Maar de rest is me allemaal goed'. Er z i j n er meer geweest. Het
ging allemaal heel r u s t i g . Ik vond het een indrukwekkend gebeuren.
Om half t i e n hebben we gezamenlijk gebeden, en die gezongen Mis gedraaid. Het ging heel sereen. Ik had nog wel verzet verwacht maar
dat heeft ze absoluut niet meer gekund. Dat is verdwenen vanaf die
vrijdagavond, dat ze heeft gebeld om 's maandags te worden opgenomen. Ze voelde zich toen direct thuis op de groene kamer en was
b l i j met de bomen, die had ze op haar f l a t niet meer kunnen zien.
Misschien 1s het inderdaad maar heel goed, dat die laatste fase In
het ziekenhuis is geweest. Verpleegkundig zou het thuis ook niet
gegaan z i j n .
Naar buiten k i j k e n , dat kon ze nog. Luisteren naar muziek werd minder, lezen kon ze niet meer, te moe en die p i j n . . . daar was j e
zeer a l e r t op. Een foute beweging en je zou haar breken. Ze was
vooral bang voor een wervel i n haar nek: de manier waarop haar haar
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gewassen werd. Van toen af is ze ook in een halster gekomen. Dat
haar halswervels waren aangedaan, was een geweldige t e l e u r s t e l l i n g
voor haar: dat hadden ze als maar niet kunnen vinden.
Ze was a l t i j d om door een ringetje te halen. 'Daar ga ik nou'. Die
hele totale o n t l u i s t e r i n g . 'Mijn haren kan ik niet meer doen, zoals
ik w i l ' , daarom wilde ze de cytostica n i e t , omdat ze dan kaal werd.
Zonder haar mooie, lange, bruine haren kon ze niet leven. Een jaar
geleden heb ik heb er met haar uitgebreid over gehad, over die cytostatica. We dronken ergens k o f f i e buiten op een terras. Daags
daarna zou er een dokter over komen praten: wel doen, niet doen?
Ze heeft a l t i j d gezegd: 'Help me e r b i j , als ik in een zwak moment
zou komen. Ik wil het niet. Probeer me nooit over te halen. Want of
ik nou een half jaar langer of korter l e e f ' . Die middag begon ze er
toch over: wat z i j n de voordelen, wat de nadelen? Het is f i f t y f i f t y , maar je moet niet vragen hoe. Maar als een kat in het nauw,
hé. Ze had gezegd en zei toen weer: 'Ik wil leven zolang het mogel i j k i s , maar niet kunstmatig, want het is toch f a t a a l ' . Maar ze
kwam er wel iedere keer op terug. Hoe lang de mensen in de wijk met
cytostatica in leven waren gebleven? Een jaar, twee jaar, soms
langer, enkelen leven nu nog. Dat is voor iedere persoon anders.
In de loop van haar ziekte z i j n is er naar aanleiding van t . v . programma's over die medicijnen gepraat. Ook was er een kennis die ze
had gebruikt. Ze had artikelen erover. Hierover vroeg ze Henk om
commentaar, en er kwam een vriendin van iemand u i t haar kring langs
die dezelfde operatie had ondergaan als z i j en die nu een reis naar
Canada aan het voorbereiden was. Die vroeg haar of ze mee ging als
ze weer zover beter was.
In a l l e fases heeft ze acceptatie laten zien, dat opstandige heeft
ze eigenlijk heel weinig gehad. Ze zei a l t i j d : 'Ja, ik kan er niemand de schuld van geven, want niemand heeft het mij aangedaan' en
'Het waarom hoef ik ook niet vragen, want daar k r i j g t niemand geen
antwoord op'. Niet opstandig was ze, maar wel intens v e r d r i e t i g .
Verdrietig, heel, heel veel, heel erg v e r d r i e t i g ' . Ze kon dat uiten
ten opzichte van jou (Ja) en misschien t . a . v . mij (Je) maar zodra
er een ander b i j was, was het weg. Dan hield ze de boot af. Ik (Je)
heb dat a l t i j d zo vreemd gevonden.
Ze heeft toch nog eens, ook heel vreemd, druppels gehad van een
buitenlandse kwakzalver of zo i e t s . Daar mocht geen wijn b i j gedronken worden. Maar die wijn deed haar meer goed dan die druppels.
En de grote s t r i j d om het Moerman dieet 'Zal ik dat nog proberen'?
'Zal ik het toch nog maar doen?'
Maar opstandigheid heb ik (Ja) b i j haar niet ervaren. Ze heeft heel
veel alleen verwerkt. Ze heeft het n i e t , of in periodes, met anderen gedeeld, zoals toen van mei of a p r i l af, toen ze thuis was. Ze
was erg gesloten. ' J i j (Ja) kunt me wel eens aan de praat k r i j g e n '
heeft ze eens gezegd. Een echte pastorale begeleiding heeft ze geweigerd. De man die ze er over heeft benaderd, na haar operatie, is
nooit geweest. Hij had a l t i j d een smoes. Ze heeft hem later een
keer gevraagd: 'waarom kom j e n i e t ' ? H i j heeft toen gezegd: 'Ik
vond het te m o e i l i j k ' . Zulke ervaringen z i j n er meer geweest; ze
maakten haar allemaal onzeker maar de een meer dan de ander: het
meest wel de afstandelijke manier van doen van een vriendin van
haar. Han, die haar duidelijk heeft laten vallen, om haar huwelijk
en om haar baan ook. Daar is ze intens mee bezig geweest. De grootste ballast was dat het nooit goed is uitgesproken. Soms t r o f ik
haar huilend aan en dan zei ze: 'Han oh Han'. 'Ik ben teleurges t e l d ' , heeft ze meerdere mlen gezegd; dat je dus zo ziek bent en
dat je ook, wat je relaties b e t r e f t dan zo teleurgesteld kunt worden. Die Han is getrouwd rond de t i j d dat we naar Oostvoorne z i j n
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geweest. We kwamen donderdagsavonds terug en 's maandagsavonds belde ze me in paniek op: 'Tot hoever mag ik gaan'. Ik verrek van de
Ja 805 pijn. Ik kan het niet meer volhouden'. Die avond en nacht ben ik
bij haar geweest tot ze sliep. Daarna heb ik de opname gerealiseerd. 's Maandags is ze toen weer opgenomen in de groene kamer en
die avond heb ik een geweldige huilbui gekregen, die zij uitlokte.
Het heeft me ontstellend opgelucht.
Ja 882 Toen ze dood ging ben ik daar gebleven en heb haar dus mee afgelegd
en zo. Om twee uur ben ik naar huisgegaan en de volgende dag weer
gewoon begonnen. De verpleegsters zeiden wel: 'God, luister eens,
als het vannacht gebeurt, blijf maar thuis'. Ik dacht: ja, wat zal
ik doen. Die anderen hebben net zoveel mee geleden, dus ik kom er
's morgens om acht uur. Nu Hans en Francis waren er en we hebben
erover zitten praten. Toen ben ik de spullen daar gaan opruimen. Je
bent dan toch een beetje uit het lood geslagen. En je had zoveel
binding met die kamer. Er was daar het hele jaar lang zoveel gebeurd. Tom is toen langs gekomen en Van Mellen om de boel te regelen.
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Over wat er beleefd is aan het lange sterven van Femke, wordt nog
wat nagepraat.
Je kunt inderdaad zeggen, wat kan er om zo'n lang ziekteproces veel
gebeuren. Heel ingrijpend, vind ik (Ja) voor je zelf ook wel, maar:
het slijt wel aan je, hoor. Je bent zo'n jaar helemaal niet echt
vrij. Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. 's Nachts had
je altijd die telefoon: disponibel: geen vakantie; en als je wel
gaat, zoals jullie avond aan avond bellen uit Oostenrijk.
Ik (Ja) heb wel eens tegen Femke gezegd: 'Ik zou er een boek over
kunnen schrijven, over die laatste tweeënhalf jaar. Ik zou er op
zetten: 'Alleen voor jou'.' Ja, die hele literatuur van sterven en
stervensbegeleiding, dat 1s allemaal pracht literatuur, maar het
past niet helemaal op de persoon die het aangaat. Voor de relatie
die je opbouwt geldt dat die elke keer weer uniek is. Je krijgt met
die mensen een hele sterke binding en daarvan zeg je, elke keer
weer, het is anders.
Dat was eigenlijk ook al zo, als je naar haar toe ging om dit te
doen of dat te zeggen. Er gebeurde altijd iets anders of je kwam in
een andere toestand terecht. In het ziekenhuis was dat niet anders.
Het gebeurde nogal eens dat een pleeg naar me toe kwam en zei:
'Ohhh, we weten er geen hemelse raad mee'. En dan ging ik naar binnen en dan was ik eigenlijk bij de deur en wist ik nog niet wat ik
zeggen zou. Ik ging er dan maar even bij zitten, op de rand van het
bed en zo. Dan keek ze je vaak zo aan met die verdrietige ogen. En
dan kalmeerde ze weer. Dan had ze het gevoel: 'jij snapt wat ik bedoel en ik snap wat jij bedoelt'. Het was soms moeilijk. Achteraf
moet ik (Je) zeggen, ook wel erg mooi.
Ja, ik heb er ook erg veel zelf aanbeleefd. Persoonlijk.
Het sterke ervan vond ik (Ja) het hele groepsgebeuren. Dat je het
met elkaar kon delen. Vooral in de periode bij haar thuis. Iedereen
had een deeltaak: jij coördineerde, de buurvrouw van beneden deed
de boodschappen, iemand waste, dat was uniek. Wat kun je veel klaren als je op komt voor elkaar. Daar hoef je niet vader of moeder
van een gezin voor te zijn. Als je alles samenvat, zeg je: er is
ontzettend veel om en met haar gebeurd. Dat heb ik ook vaak tegen
haar gezegd: 'Wat gebeurt er toch allemaal met jou en om jou heen,
en met ons. En ja, die daar allemaal een klein beetje van mogen
meebeleven.' Hoe verdrietig het ook is, maar je kunt het toch niet
anders zeggen: het heeft verrijkt en gerijpt.
Ik heb haar ook eens gezegd: 'Nu je eigenlijk niks meer kunt, doe

veel meer dan toen je het zo druk had.' Ze was jachtig; ze was permanent bezig zichzelf waar te maken. Op haar ziekbed heeft ze ook
getracht tot het laatste toe zichzelf te blijven: een stem in het
kapittel te hebben in al haar beslissingen. Zeer duidelijk heeft ze
aangegeven wie ze wel en niet om zich heen wilde hebben en met wie
ze, ja, de laatste fase in wilde gaan. De anderen om haar heen
heeft ze ook allemaal heel duidelijk gemaakt hoe dankbaar ze ieder
was voor de deeltaak die ze erin gehad hadden.
Ze was ook duidelijk in wat ze wenste: 'jullie laten me niet alleen'. 'Laat me alsjeblieft niet alleen de laatste dagen', en 'Bel
en bel'. In tegenstelling tot vroeger wilde ze niet meer alleen
blijven. Ze zei de laatste weken veel meer: 'Wees bij me'. 'Ja,
Ja 968 maar dan had ze het liefste jou (Je) en mij (Ja)'.
Met zorg heeft ze voor al degenen, die voor haar gezorgd hebben een
blijvende herinnering uitgezocht en achtergelaten. 'Dat past bij
die en dat past niet bij die', daar hebben we (Je) uren over zitten
babbelen. Ze wilde geen geldsom, maar iets, wat echt met haar verbonden was en waar ze zelf ook aan gehecht was geweest. Zo heeft ze
Je 978 er op aangedrongen dat ik (Ja) in haar flat zou trekken. Je hebt
groot gelijk, vind ik (je) dat je dat niet gedaan hebt.
De weergave van dit gesprek omvat 1174 beurten. Er wordt nagepraat over een
onderwerp dat de overlevenden betreft.
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Uittreksel gesprek К
Het begin van d i t gesprek wordt opgehouden omdat een van de deelneemsters
m e t a r r i v e e r t , hoewel alles goed is afgesproken. Er wordt getelefoneerd om
te achterhalen of de dame wel of met onderweg i s . Ze b l i j k t er aan te ko
men er wordt toch alvast begonnen. Het gesprek begint in de 194e beurt en
met drie deelnemers. Ka werkt in de nachtdienst.
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Ik denk dat er verschil is tussen het doodgaan op een G.G.B, (afde
ling voor geestelijk gestoorde bejaarden) of een somatische afde
ling.
Ja.
Daar zit een principieel verschil tussen.
Tussen hulpbehoevenden en lichamelijk zieken.
Dat verschil zit hem hierin dat je vaak met somatische zieken kunt
praten over het doodgaan. De laatste jaren heb jij dat, denk ik vaak
gemist. Jij hebt ook een tijdje de somatische afdeling gehad.
Ja, dat is waar.
Ik vraag ne wel eens af, hebben ze wel eens het idee dat ze dood
gaan'
Ja, ik vind dat nogal moeilijk. Ik heb wel sterk het gevoel dat ze
het aan voelen komen. Ze zijn ook vaak hee! angstig, dat het misgaat
met hen, maar dat ze dan niet heel duidelijk kunnen omschrijven,
maar dat er iets heel prim..., iets heel oers
er gebeurt iets
niet goed met me.
Ja.
Ze hebben ook heel erg veel behoefte om dan die aandacht te k r i j g e n ,
die dan, helaas, vind i k , vaak veel te weinig wordt gegeven.
Hoe merk j e dat?
Ik vind, wij geven weinig, maar ook de rest, dus ook de familie
geven vooral aan die mensen weinig, aan de psychisch gestoorden en
zo, vind 1k.
Ja, ik heb vaak de indruk, dat op het moment dat mensen stervende
z i j n , dat ze dan wel aandacht k r i j g e n .
Ik weet het n i e t , op zo'n afdeling minder als op andere afdelingen,
vind i k .
Ja, goed, daar kan ik m e t i n k i j k e n .
B i j j u l l i e anders'
Vind ik wel.
Als het kort dag wordt 7
als je bijna het uur kunt voorspellen.
. . . de laatste fase . . . j a , een enorm toestromen van familieleden
over het algemeen.
Wat ik zelf heel gek heb gevonden. Ik heb eerst in de ziekenverzor
ging gezeten en toen in de В verpleging en meer dan . . . . met mensen
gewerkt waarvan er regelmatig sterven en dat ik pas na vier jaar
zelf een ontzettende klap kreeg. Er werd 's avonds gewoon een vrouw
binnen gebracht vanuit het dorp, we hadden een mortuarium en die
noest ik helpen afleggen. Ik werd helemaal . . . angstig in één keer,
na vier j a a r , toen ik misschien al honderd mensen . . . , nou dat is
misschien wat overdreven, maar toch veel mensen had afgelegd. Hebben
j u l l i e zo'n ervaring ook'
Heb ik met gehad. Ik heb gewoon als l e e r l i n g , hartstikke jong, de
eerste mensen het ergst gevonden.
Ja.
En het dood vinden van iemand, ook als ze heel jong z i j n . Helemaal
echt in de opleiding.
Als ik terugdenk aan mijn l e e r l l n g e n t i j d had ik toen meer angst voor
mensen die ernstig ziek waren, dan over mensen als ze dood waren.
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Als mensen dood waren, dan was dat voor mij toch een stukje gerusts t e l l i n g , van, daar kan ik niks meer aan verprutsen, hè.
Ik had verschrikkelijke angst dat ik iemand dood zou vinden.
Nee.
In het ziekenhuis, j a , dat had ik heel erg. Dat vond Ik verschikkel i j k . Ik heb i n het ziekenhuis ook nooit iemand doodgevonden, zo
•naar. Als mensen slechter werden, dat je dacht ze gaan er naar toe,
dan ging ik wel t i e n keer vaker kijken dan e i g e n l i j k wel nodig was.
Ik had ontzettende angst van ze liggen dood en je bent er met b i j .
Dat vond ik v e r s c h r i k k e l i j k , dat vind ik trouwens nog erg. Ik bedoel, met meer angstig voor mezelf. Maar gewoon, ik vind het gewoon
verschrikkelijk als iemand doodgaat alleen, ook al is h i j er m e t
bij.
Maar, ik nerk ook wel als mensen heel slecht liggen, dat ik mezelf
dan voor het naar binnen gaan, bescherm door te zeggen. "Nou, misschien is h i j al dood" of h i j , of z i j , zodat de klap n i e t zo hard
zou z i j n , als ik binnen zou komen.
Nee, daar ben ik nooit zo bang voor geweest.
Meestal waren er wel mensen b i j , gelukkig.
Wat wel plezierig i s , dat je het een beetje in kunt schatten wanneer
mensen doodgaan. Dat leer je wel, vind i k . Tenminste, wat ik er zo
de laatste jaren van merk, gaat het uitstekend te zeggen van zo en
zo.
Toch heb je dat vaak...
Je vergist je n a t u u r l i j k wel eens, maar . . . dat merk je vaak met
artsen. Dat is heel frappant, die gaan het wetenschappelijk benaderen en dan komen ze er gewoon met u i t .
Die zien het m e t .
Maar ik vind gewoon, j e moet gewoon k i j k e n , j a .
De meeste arsten zien het gewoon ook n i e t . Zeg j e 'Zal ik de famil i e waarschuwen'1 dan vinden ze 'Misschien morgen'. En als h i j morgenvroeg er n i e t meer i s . 'Hm, hm.'. Die zien het echt vaak n i e t ,
vind i k .
Of omgekeerd, hè. Dat ze het te snel zien gebeuren.
Het is meer een gevoel, of n i e t ' Ik kan het ook nooit zo goed aangeven.
Je kunt het zien, b i j sommige mensen heel erg. Echt met de dood in
de ogen.
Ze worden weggeleid.
B i j sommige mensen zie je het heel duidelijk en b i j andere m e t .
Soms z i j n er mensen, die ontzettend lang liggen en heel langzaam
doodgaan zoals bijvoorbeeld
Dan dacht je nou is h i j er aan toe
en dan toch weer m e t .
Een hoop mensen dood wensen, hebben j u l l i e dat ook gehad'
Of dood wensen, dat k l i n k t heel cru, hè.
Jawel.
Ik heel graag e h h . . . ,
Oh, ik ook wel.
A l s j e b l i e f t , ga vlug dood.
Ga a l s j e b l i e f t .
Ja.
Nou, dat heb ik heel veel.
Je gaat het op een gegeven ogenblik ook plannen hè.
L i e f s t in de voornacht.
Nee, met qua t i j d s t i p , maar als mensen die terminaal z i j n , een bepaalde kamer hebben, waar J I J duidelijk iemand voor hebt. In wezen
i s het vaak f i j n als de mensen doodgaan. Tenminste, zo ervaar ik het
zelf ook vaak voor mensen. Het z i j n voor hen vaak hele toestanden en
ze hebben j e heel duidelijk gezegd dat ze dood w i l l e n en dan denk
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ik Ja dat is prima. En dan vind ik het wel belangrijk, dat mensen
zo goed mogelijk doodgaan.
Ja, en dat heb ik dus wel heel anders gezien in ziekenhuizen dan in
een verpleeghuis.
Ja.
In een ziekenhuis wil je nog altijd alles doen, al zijn ze vaak oud.
Meer ingesteld om in leven te houden.
In een verpleeghuis berust je veel meer als iemand slechter wordt.
Gewoon, omdat ze oud zijn allemaal en best wel allemaal aan hun
laatste fase toe zijn. Ik geloof dat het ook te maken heeft met het
verwachtingspatroon, wat mensen hebben. Oude mensen, die in een ver
pleeghuis komen, komen er, als ik naar mijn afdeling kijk, groten
deels om dood te gaan eigenlijk. Het heeft consequenties voor de
benadering, denk Ik.
Maar voor die mensen zelf ...
Ik denk, dat de mensen zelf meer gevraagd wordt. In het ziekenhuis
doen ze wel even dit en even dat en voordat je 'a' gezegd hebt, is
het al gebeurd.
Ja.
Ik denk, dat dat een belangrijk verschil i s . De patient wordt wat
meer betrokken b i j de zaak, er wordt meer besproken.
Maar dat kan ook vaak pas, als er een bepaalde r e l a t i e i s . Mensen
moeten zover z i j n , denk ik.
Wat ik heel moeilijk vind maar ook wel f i j n is dat je in overleg met
de arts zo'n beetje beslist of je al dan m e t doorgaat met iemand
i e t s te geven om door die zware griep heen te komen. Vooral b i j ons
is dat zo, omdat j e eigenlijk een beetje voor hen moet gaan denken
van . . . zouden die mensen nou wel w i l l e n leven of m e t . Hoe voel je
dat nou aan en klopt dat wel'
Dat vind ik ook best wel m o e i l i j k , j a .
Dat vind ik heel zwaar.
Aan de andere kant, denk i k , e i g e n l i j k mag ik het wel doen, die
heeft zoveel ellende, die z i j n al helemaal weg. Wij kunnen ons met
indenken hoe die mensen zich nog voelen en of ze nog w i l l e n leven,
en wat daar nog allemaal bijkomt gebroken heupen en kapotte s t u i 
ten. Ik denk dan wel ze hebben zoveel ellende, moeten we ze nou
door een griep heenhelpen7 Dan denk ik vaak. Nee. Maar op zich dat
te b e s l u i t e n . . . .
Ja, om dat te besluiten, ook al moet dan u i t e i n d e l i j k dat besluit
door die arts . . . , die is de eerst verantwoordelijke. Je hebt het
gevoel dat je daar aan b i j moet dragen, want die arts neemt ons ook
serieus.
Ja.
Nou, dat vind ik heel zwaar, ook a l , omdat de mensen op de afdeling
er ook weer verschillend over denken.
Dat is het j u i s t en de arts ook.
De één vraagt
'Moet dat nou 7 ', volgens mij wil h i j best leven. Die
i s toch op z i j n manier of op haar manier best gelukkig. Ja, dat vind
ik heel moeilijk.
Nog een andere kant van zo'n besluit i s , dat wanneer je het heel erg
democratisch gaat doen, dan kom j e er ook m e t meer u i t .
Ki Nee.
Maar dat i s , denk i k , een bepaalde verantwoordelijkheid.
B i j lichamelijk zieken kun j e , denk i k , de persoon zelf een grote
rol laten spelen in al of met passieve euthanasie.
Ja, vaak wel. Dat kun je wel zeggen.
Ja.
Maar de neiging om dat te vergeten of het gevaar om het te vergeten
1s zeker aanwezig, doordat de mensen onderschat worden.
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Dat geloof ik ook wel.
Het kunnen mensen zijn, die je zelf heel goed kent, maar niet kunnen
praten: van wie je kunt inschatten die reageert wel of niet adequaat. Ik denk dat wij die dingen beter kunnen inschatten dan een
buitenstaander, die ze ziek ziet. Maar het is toch een stap met een
bepaald risico: die is zo slecht en kan niet praten en toe maar, hè.
Ja.
Terwijl dat niet meer ehh... Maar ik zorg er wel voor dat als hiertoe wordt besloten dat het aan de mensen zelf gevraagd wordt en als
dat vandaag niet lukt, dan kun je het de volgende dag nog eens proberen.
Ja
Ik heb het een keer meegemaakt dat het direct al anders verliep dan
ik zelf verwacht had. Een patient die erg slecht lag, met een sonde,
en op een gegeven moment de vraag: "wel doorgaan?", "niet doorgaan?"
met de sondevoeding. De sonde werd eruit gehaald en het proces werd
gevolgd. Er waren wat geluiden op de afdeling van mensen die er best
problemen mee hadden, waardoor je toch, denk ik, er op geattendeerd
wordt. En inderdaad, na een dag of twee, werd ze in één keer een
stuk beter, mogelijk door de dorstprikkel, hè.
Ja.
Ja, dat kan, en dat is het punt ook.
Het was mevrouw Plugers, misschien kende je die. Het is al wel lang
geleden.
Ja die ken ik.
Maar er speelt nog iets anders mee. Als je er wel moeite mee hebt,
dan zegt dat ook veel over je eigen, hoe je zelf met de dood bezig
bent. Als Ik daar wel moeite mee heb en jij niet, als het om een
zelfde persoon gaat, dan zegt dat ook iets over hoe ik tegen de dood
aankijk en over of ik wel afscheid kan nemen van mensen en dat soort
dingen. Herken je dat niet? Ik merk, dat je gedwongen wordt om heel
erg met je eigen bezig te zijn.
Nou, dat heb ik niet. Ik kan niet zeggen dat ik meer met die mensen
dan met mezelf bezig ben.
Nee, ik ook niet.
Ik heb dat heel sterk.
Ja, voor mij is het eigenlijk geen enkel probleem, moet Ik zeggen,
als mensen doodgaan. Ik eet er geen boterham minder om. Ik slaap er
ook niet minder om.
Ik ook niet.
Mee. Ik bedoel, 1k ben er niet mee bezig.
Ik ook niet; absoluut niet.
Wat ik belangrijk vind, is dat mensen mooi doodgaan: dan heb ik mijn
doel bereikt.
Ja, dat vind Ik ook.
Maar als je nou echt van iemand houdt. Kijk, Ik ken een mevrouw bij
ons en die was echt het liefje van de hele afdeling. Die mensen, die
heb je. En ledereen en ook ikzelf merkte, dat we allemaal aan het
proberen waren om die vrouw in het leven te houden. Ze had een
kwaadaardig gezwel, had ook best pijn maar ze mocht gewoon niet
doodgaan, want ze hoorde erbij.
Dan staat het ook niet meer centraal, hè.
Nee. Maar dan moet je wel verdomd goed in de gaten houden: waar je
nou mee bezig bent.
Ja, dat Is zeker.
Is het je eigen vasthouden aan zo'n persoon of het lijden van die
persoon op te lossen.
Ja dat heb je wel eens. Bij de één, als die dood gaat, dan denk je:
Ja, die is dood. Daar denk je helemaal verder niet meer bij na. Maar
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daarna met een ander, die j e echt beter kent, daar ben j e wel meer
mee bezig.
Ja, de binding.
Maar ik bedoel, n i e t daarna, ik bedoel op het moment en als ze dood
z i j n bijvoorbeeld 1s het gewoon weg.
Ben j e heel snel vergeten.
Ja, vind ik wel. Ik tenminste wel. Ik heb helemaal geen . . .
Dat vind ik toch wel i e t s anders.
Nu, ook b i j obducties bijvoorbeeld van bekenden, daarvan hoor j e wel
eens dat mensen zeggen 'nou daar wil ik n i e t b i j z i j n ' .
Dat vind ik v e r s c h r i k k e l i j k .
Nou, dat maakt voor mij weinig verschil of ik ze nou wel of n i e t
ken.
Dat weet 1k m e t . Ik heb lang geen obductie gezien. Alleen in mijn
l e e r l i n g e n t l j d een keer, heel lang geleden. Verder weet ik het m e t .
Nou ik heb het ook gezien b i j mensen die ik toch een t i j d verpleegd
heb.
Verder heb ik het ook m e t als Ik heel erg persoonlijk b i j mensen
betrokken ben. Dan kan ik ze best afleggen.
Ja.
Ja, ik ook wel.
Soms vinden ze dat wel m o e i l i j k
God, h i j is zo lang hier geweest en
dat wil Ik l i e v e r n i e t doen. Ik zou zeggen, dat zou ik l i e v e r j u i s t
wel doen.
Ja, die neiging heb ik ook.
Ik heb dat thuis ook een k e e r t j e gedaan, mijn eigen vader. Dat vind
i k , dat 1s heel anders gewoon. Dan kun j e veel meer afscheid van die
man nemen.
Dat voel ik ook wel zo. Als j e van iemand houdt, ook eventueel m e t
j e vader, en j e doet het z e l f , dan kun j e het gewoon op een hele
f i j n e manier proberen t e doen.
Nou vind i k , als ze eenmaal dood z i j n , dan kun j e best nog wel . . .
j a , het is wel dood materiaal misschien, maar j e kunt best door het
allemaal met iemand, meestal tezamen met een jongen of zo, toch t e
doen, dat vind ik best nog wel ehh . . .
Ik heb eens een keer een mevrouw zien afscheid nemen van een man met
wie ze een goede r e l a t i e had. Die vrouw kon geen afscheid nemen. Die
kinderen trokken haar helemaal weg, het kamertje u i t , t e r w i j l z i j
alsmaar het lichaam, dat al koud werd, alsmaar nog wou vasthouden en
s t r e l e n en aaien. Ik vond het e i g e n l i j k heel n a t u u r l i j k . Ik vond het
i e t s heel goeds hebben. Hier in het westen zien we best weinig van
d i t soort . . .
Hmmn, j a .

Misschien meer in Italie. Maar ik merk gewoon, dat wij met de dood
eigenlijk best netjes omgaan allemaal, keurig is het wel allemaal,
maar in hoeverre komt daar nog gevoel aan te pas, hè.
Ka371a Nou, ik zou er ook voor zijn dat iemand, als zij dat wil, vaker gaat
kijken. Zoals dat echtpaar bij jullie. Dat vond ik ontzettend, hij
wel dood en zij er naast liggen slapen en het helemaal niet gemerkt
hebben.
Ki374a Ja.

Ka375a Die is naar een andere kamer gebracht en die was er helemaal mee bez i g en had het l o t helemaal in Gods handen gelegd. Toen zei ze dat
ook, toen 's-morgens v e r t e l d werd dat h i j dood was
'Nou j a . God
heeft Paul t o t zich genomen' en " God heeft b e s l i s t " . Die is overdag
КіЗ Оа wel d r i e , v i e r keer b i j hem geweest.
Ka381a ledere keer wou ze binnen gaan k i j k e n . Nou, als iemand wil dan vind
ik wel dat dat kan.
Ki382a N a t u u r l i j k .
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КеЗ За Er zijn inderdaad wel mensen die ze er vanaf houden. Maar er zijn
ook mensen die hysterisch worden binnen.
К i 384а Ja, maar hysterisch.
Ka385a Dat grijpt misschien te hard aan, die moet misschien weg.
К i 386а Ja, precies, maar dat maken wij dan uit, of die familie, de dochters
of de zonen. Die vonden die vrouw ook hysterisch, die moeder. Ik
dacht: die vrouw is ontzettend aan het afscheid nemen.
Ka387 Ja.
К i 388 Dat je er niet af kan komen. Ik geef ze gewoon de tijd ervoor. Ter
wijl je in een ander geval misschien zou kunnen denken: nou moet ik
die vrouw beschermen tegen haarzelf en meenemen of zo.
Ka391 Ja. Dat doe je trouwens toch wel vaker bijvoorbeeld 's-nachts omdat
er haast is. Als de familie weer weg is, dan kun je vooruit en zo,
want soms is er familie die een uur blijft zitten en weer terug wil,
maar dan zit je met de familie en heb je nog dertig mensen op de af
Ka393 deling. Ja, maar ik geloof dat, dat best verkeerd is.
КІ394 Dat is waar. Je hebt gelijk. Dit is moeilijk anders te realiseren
met die dertig andere mensen, die ook geholpen moeten worden. Maar
dan kun je de familie niet geven waar ze eigenlijk recht op hebben.
Ка397 Ergens zeg je gewoon van: "Nou, gaat u nou maar weg", hé, of "Wat
denkt u?". Je stuurt ze toch ergens. Ik stuur ze nooit echt weg.
К i 400 Je stuurt het er op aan.
Ка401 Ja, dat vind ik wel, dat doe ik echt wel.
Ке402 Ja,
(Een tijdje blijft het stil.)
КІ403 Maakt het nog verschil met jonge mensen of met oude mensen, emotioneel , hoe je dat ... ?
Ка404 Als jongere mensen doodgaan?
КІ405 Ja.
Ка406 Vind ik wel. Met oudere mensen kun je het beter aanvaarden.
КІ407 (onverstaanbaar)
Ка408 Over het algemeen kan ik het van het verpleeghuis beter aanvaarden
als van ...
К i 409 mensen die nog een heel leven voor zich hebben.
Ка410 Niet altijd daar, maar best wel van vaak vrij jonge mensen.
Ке411 Dat is voor mij hetzelfde verhaal. Jonge mensen doen me ietsjes
meer, maar ... het is toch beperkt. Als ik gewoon kijk hoe ik er
Ке413 verder mee ... Kijk, ik denk, verdomme, een jonge knaap of jonge
meid: jammer en dat soort dingen.
Ка414 Ja. Veertig jaar en een stel kinderen.
Ке415 Maar verder gaat het eigenlijk niet.
Ка416 Bij mij ook niet verder.
Ке419 En daarom vraag ik me ook af: vind ik dat nou wel erger?
Ка420 Jawel. Jawel. Het is 's morgens wel over, maar ik verdiep me er wel
meer in van: verdorie, die was pas veertig of vijftig en jonge kinderen thuis, meer dan bij oudere mensen.
Ке421 Volgens mij is dat ook een beetje aangepraat, dat als jonge mensen
doodgaan, dat je dat dan erger moet vinden. Ik vind, dat dat er een
beetje bij zit. En dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik: ik kijk
gewoon wat ik daarna doe, naar mijn eten, drinken en dat soort
dingen. Ik ben er gewoon niet meer mee bezig. Ik zal er nog wel iets
over zeggen als ik thuis kom, maar voor de rest ... zo gaat het voor
mij, voor mij loopt het allemaal gewoon door.
Ка426 Nee, dat heb ik dus ook niet. Ja.
Ке427 In feite is de indruk die het maakt beperkt.
Ка428 Weet je wat vaak het geval is, als er bij ons jonge mensen doodgaan,
ze hebben allemaal wel zulke verschikkenjke dingen, dat het ergens
maar goed is, dat ...
КІ429 Uit hun lijden verlost.
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Ka+Ke Ja.
ka432 Dat ze u i t hun l i j d e n verlost z i j n .
Ke433 Vaak i s het zo, denk i k , als mensen doodgaan.
Ka434 En daar kun j e ook heel vaak i n berusten, vind ik.
Ke435 Ik heb één keer meegemaakt dat er iets gebeurde en we de benodigde
spullen niet hadden. Dat beleef je anders. Dan z i t je toch met een
stukje schuldgevoel, t e r w i j l j e er zelf helemaal niks aan kunt doen.
Ka444 En achteraf komt dat meestal wel weer goed, . . .
Ke445 Jawel, maar op dat moment knapte ik wel af op dingen, die, ja materieel gezien, gewoon niet deugen ergens en mensen, die er niet helemaal op ingesteld waren.
Ke449 Ja, stond je daar. Dan wordt je wel gewoon met een gevoel van
machtelooscheid opgezadeld en dat vind i k , . . . dat vond ik erg naar.
Ka450 Dat heb ik dus wel eens vaker maar dat is toch 's-morgens weg.
КІ451 Ik vind het best wel zwaar om te zeggen: "Ik heb slapeloze nachten,
want dat is helemaal niet waar.
Ke452 Nee.
КІ454 Ik kan er best mee omgaan, denk ik. Maar, vooral als je van mensen,
waar je van houdt, en dat komt vaak voor op zo'η afdeling met lang
durig verblijf, afscheid neemt, nou dat doet me echt wel iets. Daar
kan ik ook best lang mee bezig zijn. Naderhand, Verdomme.
Ke455 Echt een emotionele band.
КІ456 Ja, ook ja.
Ka457 Dat heb ik helemaal niet.
Ke458 Dat heb ik niet. Ik vind sommige mensen leuk, anderen vind ik nog
leuker en sommige mensen vind ik best lastig of vervelend. Maar het
is voor mij een beetje ingebouwd, denk ik, het zijn mensen van de
dag.
Ka459 Ja, dat is ook wel zo. Ik heb dus weinig.
Ki460
binding.
Ke463
Ja. Voor jou is het helemaal oppervlakkig, denk ik.
Ka464 Alles slaapt, dus ...
КІ465 En dat je ook alle afdelingen ...
Ka466 Ja, dus ... je kent de één wel.
Ke467 Maar, dat is wel eens anders geweest bij jou.
Ka468 Maar je kent de één sowieso ook wel beter als de ander. Bijvoorbeeld, met de pater, daar maak je elke avond en nacht een praatje
mee. En de laatste tijd, als je komt loop je er omheen. Dat vind ik
ook niet goed, maar van de andere kant ... daar kan ik haast niet
meer mee praten.
КІ469 Waarom niet? Vertel eens, ik weet niet wat er ...
Ka470 Nou, dat was dus een ...
КІ471 Had het niet met doodgaan te maken.
Ka472 Ja, ook wel, maar zo ontzettend cynisch.
КІ475 Cynisch over de dood?
Ka476 Ja.
Ke477 Ontzettend angstig, was die.
Ka478 Die was ontzettend bang, maar h i j zei dus, dat h i j niet bang was.
En: "Laat me maar doodgaan" en "Ik wil dood en die anderen gaan maar
allemaal dood en ik m e t " . 'Dood' zei h i j eigenlijk nooit, het was
a l t i j d 'kapot gaan'. "Breng me naar beneden naar die . . . " of "Heb je
nog plaats voor mij beneden i n die diepvries?" zei h i j dan. En ohh,
echt waar, daar kon ik vaak helemaal niet meer over praten met hem.
КІ481 Ik geloof, dat die man e i g e n l i j k ontzettend om hulp geschreeuwd
heeft.
Ke482 Jawel, dat heeft h i j ook wel gedaan.
Ka483 Maar h i j kreeg ook ontzettend veel aandacht, hoor, want daar zorgde
h i j wel voor.
КІ484 Dat geloof ik ook wel.
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Ka488
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Ka490
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Ka496
Ke497
КІ498
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Ke509
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Ka521
КІ522
Ke523
Ka525
Ke526
Ke527
КІ528
Ka529

Nu, maar dat is ook zo. Je hebt een beetje toch wat van fasen gezien, hè. Wat je erna zag ... van het niet accepteren, enorme problemen maken om allerlei dingen. Nou, daarna was het weer wat beter.
Maar bij hem was het ook heel erg, zo, op zich: hij ging graag dood,
hoor ...
Ja, dat geloof ik ook wel.
Maar, hij was bang voor de manier waarop.
Ja.
En dat heeft, denk i k , naar mijn gevoel duidelijk te maken met het
f e i t dat h i j veel op longen gelegen heeft.
Ja.
Benauwde mensen eigenlijk heeft zien stikken, althans aan de buitenkant.
Ja.
En daar zijn al die longklanten ontzetten bang voor.
Die zijn ontzettend bang, allemaal, voor het stikken.
En het is heel begrijpelijk.
Het lijkt me ook heel erg.
En ik vind, dat dat heel erg meevalt.
Ja, ik heb het nog niet vaak meegemaakt (schiet in de lach) het
doodgaan dan, hè, maar ik denk inderdaad, dat het heel erg meevalt.
Ja.
De meeste mensen zijn daarvoor ...
... slapen gewoon ... raken toch ergens een beetje comateus of zo.
die zakken weg en ze krijgen meestal wel wat, hè.
Ja, ook dat. En dat vind ik ook best nog wel weinig besproken, dat
als mensen terminaal zijn er over gesproken wordt: Hoe zullen we het
doen? Dat ze een beetje ...
Dat vind ik ook wel.
praten over ... iets meer doen, ja, er echt gevraagd wordt.
Maar ik denk ook dat de familie niet echt open staat voor dit soort
dingen.
Van: "Het komt wel goed", "Het valt wel mee", een beetje in die
sfeer, hè.
Ook naar de afdelingen toe.
en niet aandurven, hè.
Wat ik vaak met bewondering heb gadegeslagen is dat mensen zonder
enige wetenschappelijke scholing, zoals ziekenverzorgsters, met en
kele lessen voor stervensbegeleiding misschien, dat die bij zo'n
stervende eigenlijk constant willen blijven zitten en het gewoon
vinden: nou, die mag niet alleen zijn. Het is goed om dat te zien.
Terwijl je, als je dat w 1 H , niet kunt gaan zitten kijken. Die man
of die vrouw zal wel moeten sterven, waarschijnlijk, maar er gebeurt
een hoop op dat moment, hè.
Maar ja, dat vraag ik me dus ook wel eens af, wij denken dan wel
eens, ik tenminste wel, iemand moet niet alleen doodgaan.
Nee.
Maar je weet n a t u u r l i j k helemaal n i e t , hoe de persoon erover zal
denken, of, eventueel over denkt. Je merkt wel eens dat ze angstig
z i j n . Dat ze gewoon iemand b i j zich w i l l e n hebben, maar je merkt ook
wel eens helemaal n i e t s , en dan vind ik nog, ergens, dat ze niet a l 
leen moeten gaan.
Ik vind e i g e n l i j k dát de enige manier waarop j e weg zou moeten gaan
en dat is niet realiseerbaar.
Nee.
Want je moet gewoon andere werkzaamheden doen, dat weet ik. Maar
eigenlijk zou je alleen maar weg moeten, als die persoon er om
vraagt.
Ja.
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КІ530
Ka531
Ke532
Ke533
Ke534
КІ535
Ka536
КІ537
Ka538
КІ539
Ke540
Ka+K1
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КІ543
Ka544
Ke545
Ka546
Ke549
Ka550

KeSSl
Ka552
Ke553

K1556
Ke557
K1558
Ka559
КІ560
Ke561

Ja, alsjeblieft weg. Ik wil liever alleen zijn.
Ja.
Ja?
Maar dan zijn ze vaak zo ver, dan kunnen ze niet meer praten.
Nee, ze kunnen niet meer praten.
Dan denk 1k ...
Dan zou je moeten blijven.
Maar dat gaat niet altijd.
Nee.
Daar lopen ze dan wel tegenaan, hoor.
Maar daar kun je ook weer niet inkijken of dat wel of niet op prijs
gesteld wordt.
Nee.
Ja, en dat is bij de familie precies zo, vind ik altijd. De één
roept je wel en de ander ... en wat moet je dan doen? Ze hebben best
wel recht om alleen te zijn met ...
Ja.
... hun vader of hun moeder in die tijd, dat ze echt stervende zijn.
Dan hoef je daar niet bij te staan of ze moeten het vragen.
Ja. Wel eens een keer binnen wippen, natuurlijk.
Hmnm? Binnen kijken.
Mensen zitten altijd wel met vragen.
Er zijn ook enkelen, die verschillende cursussen hebben gelopen van:
echt stervensbegeleiding, daar moet je constant bij zijn en met de
mensen proberen te praten, maar het wel aankunnen om bij iemand, die
stervende 1s, te zitten en om de hand vast te houden dan hebben ze
daar meer aan dan aan mij, een wildvreemde.
Ja, het is niet vanzelfsprekend dat mensen iemand van de verpleging
nodig hebben.
Dat vind ik ook niet.
Dat zie ik ook niet zitten. Het hangt helemaal van de mensen af; die
moet je wel de kans geven om dat duidelijk te maken. Dat is een
wezenlijk verschil. En je hebt er ook uit de vrijwilligerssfeer: die
mensen komen zo echt goed doen.
Ja, maar daar word je ook weer niet goed van.
Daar krijg Ik Mppevel van.
Het benauwt je zo.
Voor mij hoeft het niet.
Het is heel goed bedoeld, maar ze zitten er gewoon bovenop ...
Ja.

КІ562

en geven geen ruimte meer. Ik heb er ervaring mee met mijn zoontje,
dat toen gestorven is. Ik heb toen heel erg gebrek gevoeld aan bege
leiding, niet aan medische zorg, die was perfect, uitstekend gewoon.
Vanaf die t i j d ben ik ook heel anders naar familie gaan kijken, ook
op de afdeling. Dat is een positieve kant van zo'n eigen ervaring.
Ik heb toen gedacht: verdomne j a , je z i t er ook maar ver vanaf, ter
w i j l je ook een stukje mee opgenomen wordt door de familieleden, die
hun beminde, althans dat denk je dan meestal, dan daar toch ... Dat
is heel dichtbij voor hen en daar gebeurt van alles mee. Hoe vaak
doen wij die eigenlijk dan, ja toch, te kort. Van de andere kant
vind ik wel, dat je het niet moet opdringen.
Ke+Ka Hmnm.

K1566

Ik heb ze er, - vandaar ook die familieavonden - veel meer bij be
trokken bij het hele proces. Ik heb het idee dat dat moet. Het is
eigenlijk constant sterven van het begin van de opname tot het
eind.
Ka567 Ja.
К i 568 Een stukje afscheid nemen van iemand, die je weg ziet gaan waar je
eigenlijk zo ...

396

Ke569
КІ570
Ka571
Ke572
Ka573
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КІ579
Ke580
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Ke582
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КІ585
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Ke594
Ka595
Ke596
КІ597
Ke598
КІ599

Ke602
КІ603
Ke604
Ka605

Ja goed, maar ik denk, dat het verpleeghuis vaak ook een soort
asielfunctie krijgt. Van: Zo, die zijn we kwijt.
Van de familie?
Heel veel, vind ik, heel veel.
Dat zie je erg veel.
Vooral vind ik 's-nachts. Overdag komen ze nog wel eens, maar 'snachts hoeven ze niet meer gebeld te worden: "ze liggen daar wel
goed".
Ze vinden het best. Maar ja, mensen, die er sterk mee bezig zijn,
die worden al gauw betiteld met 'lastig' en 'vervelend' en zo.
Ja, maar die asielfunctie is ook begrijpelijk. Ik zeg niet dat er
niet genoeg mensen zijn die inderdaad zeggen: 'hupsakee'. Die hoeven
zelfs niet gebeld te worden 's-nachts. Maar ik kan me ook voorstel
len, dat mensen er zo aan toe zijn. Er is vaak al zoveel gebeurd,
voordat mensen daar komen ... dat ze inderdaad het gevoel hebben
van: ik ben blij, dat vader of moeder ...", of weet ik wat, "daar
is. Dat ze gewoon helemaal .... maar dat wil niet zeggen, dat ze er
niet bij betrokken zijn.
Nee, maar ik denk, dat ik dat ook niet gezegd heb.
Nee, nee.
Maar j i j zegt: je moet de familie mee opnemen. Dat ben ik wel met j e
eens, maar het is vaak ook dat de familie dat helemaal niet w i l . Die
w i l l e n de hele zorg afstoten, niets liever dan dat. Als het maar
door het i n s t i t u u t geregeld wordt, dan vinden ze het verder prima.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Dat kom ik erg vaak tegen.
En daar kan ik niet goed tegen.
Zo gauw mensen doodgaan, dan komt men en dan zie je vaak mensen met
enorme schuldgevoelens, tenminste, zo leg je dat zelf u i t .
Dat is een taak van ons, vind ik toch. Dat w i j hen daaruit wakker
maken. Want Ik vind dat je ook zorg moet bieden naar de familie toe,
ook al l u k t dat dan niet a l t i j d .
Ik weet niet of dat echt een taak voor ons i s . Je moet ze wel iets
kunnen bieden, maar ze moeten, vind i k , zelf dat gevoel hebben.
Ja, maar ze moeten de kans krijgen om . . . , nou, ik bedoel, die f a 
milie-avonden, die z i j n ontzettend druk bezocht, wel dertig mensen
of zo. Daar denk ik van: nu krijgen ze de kans, en als ze dat n i e t
aannemen, dan had je veel meer het gevoel dat je dat kunt recht
vaardigen. Maar ik bied iets aan, vanuit de afdeling.
Dat ben ik helemaal met je eens, hoor, wat dat b e t r e f t .
Ja, dat vind i k , j a .
Maar ik denk, dat, van de andere kant, er best veel mensen z i j n , die
i n f e i t e zich heel bewust afsluiten. Zo voel ik dat.
Ja.
En zich ook willen afsluiten. Dat kom je ook tegen. Maar dat zijn
dan waarschijnlijk ook de mensen die niet op zo'n avond komen.
Nee. Vaak ook omdat mensen niet over doodgaan willen praten; er niks
mee te maken willen hebben. Zelfs niet gebeld willen worden. Maar
dan wel een gesprek met de dokter aanvragen of met ons, maar dan
blijkt gewoon, dat ze er helemaal niet tegen kunnen in feite, dat
vader of moeder .... slechter wordt. En dat betekent dan gewoon toch
weer, dat je aan de slag moet met hen.
Ja.
Het lijkt alsof ze er niks, niks mee te maken willen hebben, maar
eigenlijk zijn ze er ontzettend bang voor. Dat heb je ook.
Ja.
Ja, dat weet ik wel, maar j e hebt met volwassen mensen te doen, die
samen bezig z i j n met hun vader of moeder, die daar l i g t te sterven.
Al ben je nog zo bang, je hoeft er niet de hele t i j d b i j te z i t t e n :
ze komen met z i j n tweeën.
o n

K0640
КІ641
Ka642
КІ643
Ka644
Ke645

Ka646
Ke647
Ka648

De ontbrekende vierde deelnemer komt nu binnen. Na enige uitwisse
ling van het hoe en wat komt het gesprek weer op gang met een re
flexie van Ki naar aanleiding van een vraag van Ko:
Wat zeg je? Krijg je het gevoel, dat het niet normaal is?
Nou, nee. Ik zou willen zeggen: Ben ik dan zo emotioneel of zo?
Ja, moet je luisteren, je zult er toch niet bij staan te huilen? Of
wel?
Nee.
Nee, 1k bedoel, zo emotioneel niet.
Nee.

Maar je z u l t het best anders ervaren als een ander.
Ik denk dat je wat gevoeliger bent.
Ik ervaar het best wel als iemand die lang op de afdeling is geweest
en die ik goed ken, s t e r f t . Daar ben ik best wel emotioneel b i j be
trokken.
Ke650 Dat heb ik dus helemaal niet zo.
Ko651 Ja, ik heb dat ook wel, vooral als ze er langer z i j n .
КІ652 Ja.
Ko653 Als je er een goed contact mee hebt, vind ik dat wel eens moeilijk.
Vaak gaat het de verpleging nog meer aan dan de familie.
Ke656 Nou, het is f i f t y - f i f t y .
КІ657 Ja, ik vind wel
(onverstaanbaar, er wordt door elkaar gesproken.)
КаббЗ Ik vind . . . ohh, ik vind ook best wel de één of ander wel erger of
zo. Dat houd je toch, denk ik.
Кеббб Nou b i j mij is de . . . ik word er niet erg b i j betrokken. Nee.
Ka667 Nee, ik ook niet echt.
Ke668 Gevoelsmatig denk ik niet. Nee.
Ka669 Helemaal n i e t , misschien niet. Dat kan Ik niet zeggen: n i e t , hele
maal n i e t .
КІ670 Nee, nee.

Ka671
Ke672
Ka673
Ke674
Ka675

Maar toch wel
Je bent er heel zakelijk in, denk ik.
Ja, dat ook wel.
Voor mij hoort het er heel duidelijk bij.
Voor mij ook; ook zo, dat je, zoals ik al zei, aan een bepaalde tijd
gaat denken: bv. het liefst maar in de voornacht. Dus ... gevoelsma
tig schuif je het van je af. Het hoort gewoon bij je werk.
Ke679 Ik bedoel wat de kamer aangaat, je zei het net al, als iemand op een
kamertje, een tweepersoonskamertje doodgaat, dan heb je al in je ge
dachten, als die sterft, dan kan straks die daar naar toe en zo.
КІ680 Ja?

Ke681 Dan ben je dat wel aan het regelen.
КІ682 Oh, ik helemaal nog niet.
Ke683 Oh, jawel, daar ben ik nachten mee bezig.
Ka684 Ja, dat doe ik ook wel. Als ik op een afdeling kom, vraag i k : Is er
een v r i j " ? of zo.
Ke685 Met mijn v r i j e dagen: "Mocht h i j dood z i j n , dan moet die of die daar
dan komen".
KI686 Ja, j a .

Ke687 Ja, zo doe 1k dat dan.
Ka688 Ja.
KI689 Daar kan ik zelfs kwaad om worden, als mensen al over andere bedden
gaan praten, als iemand nog stervende is. Daar kan ik heel kwaad om
worden.
Ke690 Nee, ik helemaal niet. Maar ik doe het zelf dus ... (wordt veront
schuldigend gelachen).
Ka692 Het is ergens een planning, wat ook moet, dacht ik.
КІ693 Ja, maar ik zal wel waarschijnlijk inderdaad wel ... nou ja, niet
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Ke725
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КІ728
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geschikt zijn ... als de leidinggevende.
Nou, dat is onzin. Misschien kun je wel heel snel reageren. Wat dat
aangaat en als het zover is.
Ik vul dat wel in, hoor, ja.
En ik vind dus ook, je ziet ze zo langzaam achteruitgaan, dus je
weet toch wel...
Jawel. Ik weet ook wel dat doodgaan er bij hoort. Ik denk ook wel:
nou dat duurt niet lang meer of: dat gaat vlug achteruit. Dat soort
dingen herken ik allemaal wel, maar dan nog, ondanks dat.
Ja.
Bij die vrouw, over wie ik straks vertelde, heb ik dat heel sterk
gehad. Die moest b l i j v e n leven. Achteraf vooral, hé. Want op dat moment heb je dat niet in de gaten. Dokter Polder zei dat achteraf
ook: " j u l l i e waren met z i j n allen maar ontzettend bezig om die vrouw
in leven te houden".
Hmm.
Hij heeft dat goed met ons aangepakt en er veel over gepraat. Uit
eindelijk word je je er ook van bewust: Verdomme ja, ik kan niet
meer hebben dat zij doodgaat, want ik hou van haar. En ze mag niet
weg van mij.
Ja.
Ja goed
Maar dat zegt iets van mij, van mijn manier om om te gaan met dood
gaan, hoe ik er mee omga.
Op dat moment ben je wel verkeerd bezig, vind ik.
Ja, maar het is wel menselijker. Dat vind ik dan wel.
Menselijk. Maar ik denk, dat ... dat is wel zo en het is heel goed
te begrijpen hoor. Het is zeker geen verwijt.
Hmm.
Ik denk, dat je toch een beetje uit elkaar moet houden, wat je zelf
wil en wat die patiënt wil. Vaak Is het voor mensen een zegen, denk
ik.
Ja, maar ... ja.
Maar daarom zie je die dood ook heel anders, hé. Van oude mensen
hoor je jaren: "Ik wil graag dood".
Ik kan er ook vaak b l i j mee z i j n en denken: goh prima.
Ja, dat heb ik ook.
Dat zo'n mens e i n d e l i j k rust heeft en geen p i j n meer.
Ja, en soms vind ik een beroerte beroerder dan doodgaan.
Hm. Ja, omdat je weet, wat voor l i j d e n er allemaal weer na komt.
Ja.
En dat ga je, als het zover is, best wel allemaal bekijken. Dan zul
je het ook nog wel niet helemaal kunnen aanvaarden vaak. Maar er is
geen 'niet kunnen 1 : je moet gewoon. Maar ik vind dus dat dat best
wel meespreekt, wat ze eventueel nog allemaal zullen ....
Ja.
Ja, je weet niet wat er nog zal kunnen komen.
Dat heeft naar mijn gevoel ook te maken met ... omstandigheden op de
afdeling. Bijvoorbeeld in vakantietijd, weinig personeel en dat
soort toestanden.
Ja.
Mensen, die erg ziek z i j n en in f e i t e stervende, waar je erg veel
t i j d in moet stoppen. Dan k r i j g j e op een gegeven moment, dan denk
je wel, van zo'n Frans H. (x) bijvoorbeeld: Ja. Ik zal dat niet
doen, hoor, dat is wat anders, maar op en gegeven moment denk j e
toch
Stap er
Verdomd. Waarom wil je eigenlijk, dat iemand doodgaat. En soms komt
het gewoon erg goed uit.
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Ja. dat misschien wel, maar zo zou ik dat niet kunnen ....
Nou, ik sta ....
Jawel, dat is voor mij
Jawel, daar betrap ik mezelf wel eens
op. Van: verdomme, dat is toch mooi. Wat je net ook zei: je begrijpt
het nog niet, maar je zei net nog van: je gaat het plannen van te
voren al.
Ja, dat wel.
Want hij kan gaan sterven. Nou ik denk, dat ik precies hetzelfde
zeg. Maar het klinkt alleen nog lulliger, denk ik.
Ja.
Zoals Ik het vertel.
Ja, op zich kan ik dat best hebben, zo'n soort gedachtengang
Nee, maar ik betrapte me er zelf op. Je zit klem, er moet een hoop
gebeuren.
Ja.
En dan komt het in feite slecht uit. Maar ik ben blij dat ik die
dingen herken. In de besluitvorming neem je ze niet mee: je denkt
niet: God, omdat het mij goed uitkomt, met die stem in de hand zeg
je niet: Nou stoppen we met de medicijnen, of zo.
Ik denk, zo ver gaat het niet, maar dat zijn toch ....
Wel dingen, die, ja, inderdaad
Maar zo ga je gewoon denken. Tenminste, ik betrap me er zelf op.
Vooral als het op zo'n afdeling een keer ontzettend druk is en er
ligt er eentje, wat gewoon een handbinder is.
Ik denk wel eens zoiets, wanneer mensen zo'n pijn hebben, dat ik
denk: goh, wat zou ik jullie graag willen helpen. Maar, ik zou het
niet durven .... ook al zou het mogen, hé.
Daar zou ik best meer over willen ....
Euthanasie wordt het dan.
Ja.
Maar dat is dan meer de actieve, niet zo zeer passief, want dat doe
je al vaak, hé.
Ja, dat doe je heel vaak. Maar ....
Maar daar zou ik persoonlijk geen enkel probleem mee hebben, denk
ik, als ze er zelf achter stond, dan zou ik zonder meer ....
Ik ook. Als je er dus wel met meerderen over kunt praten, niet alleen of zo .... Ik vind, mensen moeten vaak zo ontzettend veel lijden, voordat ze eindelijk daaruit verlost zijn.
Maar voor mijzelf zou ik het geen probleem vinden, denk ik.
Ik ook niet.
Om mensen letterlijk dood te spuiten, moet ik er zelf wel van overtuigd zijn, dat het een goede zaak is.
Ja, dat wou ik ook zeggen, je moet wel ....
Maar als ik dat ben, maakt het voor mij
Je hoort dat mensen
nogal eens zeggen: Eigenlijk zou het moeten, maar ik kan het niet.
Maar dat begrijp ik dan niet. Want dan denk ik: Verdomme, dat het
op zich dan iets ....
Ja, je doet misschien iets goeds, maar ik zou het niet kunnen, In
mijn gedachten tenminste niet. Ik heb wel eens een man meegemaakt,
die zei: 'Alsjeblieft, geef me toch een spuit. Geef me toch een
spuit'.
Ja, maar dat vragen ze me best wel vaak.
Ja, maar die, van hem wist ik ook, dat hij ....
Dat die wilde.
Echt wilde: honderd procent. En alles was er voor om het te doen.
Ja goed, dan mag het dus niet. Maar zit ik wel bij mezelf te denken:
stel: ik mag het, hé, goedgekeurd in Nederland
Zou je het dan doen?
Dan zou ik het nog niet kunnen, denk ik.

Ka768
Ki769

Ik ook m e t .
Het idee, dat ik een einde aan het leven van die man, maak, dat ik
dat in de hand neem, dat vind ik toch wel heel moeilijk
Ke770 Ik zou mijn eigen vrouw . . .
Ki771 Dat je dat heel sterk kunt bepalen.
Ka772 Maar j a , ik bedoel, er z i j n ook wel dingen, die wat langer . . . dus
met met één spuitje weg wezen.
Ke773 Nee, maar dan gaat het een beetje om het principe, hé.
Ka-Ki774 Ja.
Ke775 Anders wordt het een beetje s t r u i s v o g e l p o l i t i e k , hé.
Ka776 Ja.
Ki777 Ja.
Ke778 Ehh . . . een medicament met een werking van een half uur en dan gauw
weglopen en dan 'he 7 ' Maar ik zou daar z e l f , ik heb daar best over
nagedacht, ik zou hetzelfde, bijvoorbeeld met mijn vrouw doen, als
die terminaal zou z i j n en zei " j a " . Dat zou ik doen, hoor.
Ko779 Als ze zelf zou willen?
Ke780 Ja, dat natuurlijk wel. Maar Ik zou haar er b i j helpen.
Ko783 Ja.
Ka784 Ik weet het m e t . Ik ben a l t i j d zo bang, dat ze dan nog niet zo ver
z i j n dan.
Ko785 Ja.
KI786 Wie bepaalt dat'
Ke787 Ja, maar dat schat je
Daar zou ik wel van overtuigd moeten
zijn.
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Ja.
Als je t w i j f e l t , dan denk i k , dan zou ik het m e t doen.
Nee.
Want sommige gevallen, als ik zo terug k i j k , z i j n best gevallen,
waarvan je denkt verdomme, waarom hebben ze dat dat nou . . . ' In
zo'η geval zou ik het gewoon doen. Mensen die de hele dag schreeuwen
van de p i j n . Nou daar t w i j f e l ik m e t aan, hoor.
Ik ook m e t .
En zeker m e t , als het compleet uitzichtsloos is en ze w i l l e n zelf
graag. Nou dan . . .
Ja, dat geloof ik ook.
Ik vind het best wel een moeilijk i e t s , hé.
is het voor mij geen punt.
Ik denk, van de ene kant het hoort ook b i j het leven p i j n .
Ja.
Nou, dat weet ik helemaal m e t , of dat hoort. Daar ben ik het helemaal m e t mee eens.
Ja, dat denk ik zelf dan, hé.
Dat zeggen ze, maar . . . .
Waarom b i j eentje wel en de andere n i e t ' Als je één toch dood z i e t
gaan met ontzettend veel p i j n , benauwd en akelig. En de andere gaat
dood en is weg.
Ja.
En . . . , ja dat kan, wie beslist dat J I J veel p i j n moet hebben. Ik
vind m e t , ik vind dat . . . .
De wegen naar de hemel z i j n smal en m o e i l i j k , hé.
Ik vind, dat iemand niet met verschrikkelijk veel p i j n hoeft dood te
gaan. Daar ben ik gewoon tegen.
Ja, ik weet het m e t , ik vind het wel m o e i l i j k .
Soms denk ik dat het belangrijk i s , dat mensen er echt aan toe z i j n .
Hoe zie je dat dan'
Sommige mensen, die w i l l e n gewoon n i e t .
Hoe zie J I J dat dan'
Nou, 1k zou het zelf nooit durven. Soms denk ik het wel eens, maar
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dan denk Ik: ja, hoort het er eigenlijk niet bij?, mag ik zo iets
wel afbreken?
Ik zou het ook niet graag afbreken, maar wel heel veel geven om de
pijn weg te nemen. Ik vind het niet menselijk om iemand ontzettend
veel pijn te laten lijden.
Ja, maar door de wetenschap kun je dan die man uit zijn lijden ha
len. We hadden het net over euthanasie.
Ja, maar zij bedoelt dat pijn bij het leven hoort.
Dat is een bepaald standpunt. Er kan uit volgen, dat je dus ook geen
medicijnen zou geven, bijvoorbeeld.
Nou, dat wel.
Jawel.
Stel in theorie kun je de pijn voor 80% bestrijden, maar je houdt
20% over en dat kan heel ernstig zijn. Wat moet je daar dan mee?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het een heel moeilijk punt.
Het is ook wel niet makkelijk.
Die pijnbestrijding vind ik één van die dingen, die ontzettend belangrijk zijn. Pijn en dorst, die kweken angst en ze zijn minder
angstig als ze niet meer zo'η pijn hebben.
Er zijn mensen, die echt doodsangsten hebben, die zíjn als de dood
om dood te gaan.
Ja, dat Is ook zo, maar als ze ontzettend veel pijn hebben en de
angst om te stikken, dan is de angst ook veel minder als die pijn
helemaal weg is.
Ik denk, dat ook pijn voor een belangrijk component psychisch is.
Dan moet je dat bestrijden.
Ja, daarom vraag ik me ook af: is het nou angst of Is het nou pijn?
Angst is heel vaak een belangrijk deel van de pijn.
Ik kom weer terug op een oud punt: als ik angstig ben en ik lig dood
te gaan hoe kun jij mij dan helpen, buiten de pillen om, die je me
eventueel geeft?
Ja, dat is het.
Dan zal ik toch betrokkenheid moeten voelen, of niet?
Ja, ik denk, dat het afhangt van de relaties die je hebt en in hoe
verre de mensen er zelf over kunnen praten.
Als mensen er goed over kunnen praten, dan kun je best wat beteke
nen. Maar dan moet je toch een mens zijn. Dus niet met het stan
daardverhaaltje komen, maar gewoon van man tot man: echt op een hele
vriendschappelijke basis .... Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Bij sommigen heb ik dat wel meegemaakt: bij Marieke bijvoorbeeld,
die ken je nog wel. Dat was een vrouw, die er enorm mee bezig was.
Ze was lid van die euthanasietoestand en die wilde eigenlijk wel.
Wanneer nu zo'n vrouw zover zou zijn, en je kende haar al jaren, nou
dan zou ik het gewoon doen om haar een plezier te doen. Dat klinkt
misschien gek, maar dan zou ik het "hup" gewoon doen.
Ja, daar kon je ook altijd mee praten en zo, en vaak gaat dat dus
niet.
Nee, want dat hangt af van in hoeverre je iemand kunt helpen en in
hoeverre ze zich laten helpen.
Als ik aan mezelf denk is het verschil tussen jou en mij misschien
wel het verschil hoe wij tegen de dood aankijken. Als ik angstig ben
en hulp nodig heb zou Ik naar een psycholoog gaan. Met hem zou ik op
een verantwoorde wijze alles op een rijtje krijgen, maar ik denk dat
ik daaraan niet voldoende zou hebben: Ik zou ook behoefte hebben om
iets te voelen van warmte dichtbij. Nu ik aan doodgaan denk, lijkt
mij, maar 1k heb het nog nooit meegemaakt, dat dat hetzelfde is. Er
moet dan iemand zijn, die niet alleen maar duidelijk aan mij zegt,
waar ....
Dat is belangrijker dan een psycholoog, dat bedoel ik ook. Van man

tot man, gewoon.
Ka866 Dat geloof ik ook wel.
Ke867 Daarom is ook de relatie zo belangrijk. Het lullige 1s vaak, dat
mensen die doodgaan in feite zo alleen staan, denk ik.
Dat Is net als met de familie. D1e kapt het af: "het valt wel mee"
en "zover zijn we nog niet". Maar 1n wezen durven ze er gewoon niet
over te praten. En dan wordt jij, wel eens, of beter, regelmatig,
aangeklampt. Jij bent degene, die daar wel misschien op in durft te
gaan. Het is ook een kwestie van durven, denk 1k.
КІ870 Of van de andere kant, dat de familie nog meer problemen heeft en
nog meer huilt dan degene die doodgaat.
Ke871 Ja, die durven het gewoon niet aan. Maar, het is natuurlijk angstig.
Ja, en doodgaan zelf, dat is Iets, wat in feite mateloos faclneert.
Daar kom ik niet uit. Wat Is dat nou? Van het ene moment is hij er
nog en dan: hup ... weg. ... Daar komt 1k niet uit.
Ka876 Ik denk, je kunt het wel allemaal mooi beschrijven maar ik geloof
toch niet dat daar iemand eigenlijk uitkomt. Het is gewoon iets dat
Ke877 Nee, en dan heb je de bijbel nog. Dat is vaak zo, denk ik, maar dat
is een heel ander punt, ook het onbekende, hé.
K1881 Er zijn Inderdaad veel mensen
(onverstaanbaar)
Vooral oudere mensen.
Ke88Z Ja, dat is zeker. Je ziet ook het verschil, mensen die echt vol
overtuiging doodgaan of sommigen, die er echt 1n berusten: de dood
met vertrouwen tegemoet zien, denk Ik. Het versterkt hun geloof.
Ka887 Ontzettend gelovig, dat zie je best wel veel, ook wel jonge mensen.
Ke888 Ook mensen die nou niet zo geweldig hebben geleden, dat kun je toch
wel merken, maar, weet ik wat uitgehaald hebben, en die dat op zo'n
moment ....
Ka891 Dat komt natuurlijk allemaal naar je toe, waarschijnlijk, ja,
Ke892 naar boven zien komen. Dat is voor mij zeker een belangrijke factor,
als je terug kunt kijken op een leven, waar je zelf tevreden mee
bent of niet. Dat zal een enorm verschil geven. Dat zie je ook vaak.
Ka895 En dat komt ook weer bij de familie terug. Als het altijd allemaal
goed is gegaan, en allemaal goed is, dan hebben ze er ook niet zoveel moeite mee, en dan gaat het anders, heel anders.
Ke900 Dan met schuldgevoelens wat je dan vaak ziet.
Ka901 Degene die doodgaat, zal wel op zijn leven terugkijken, maar de
familie doet precies hetzelfde, en met name, wat ze voor die persoon
betekend heeft.
Ke
De laatste jaren zie je ze nooit, zoals ik net vertelde, en 1s het
zo vér, dan komen ze. En dan komen ze met enorme kritiek naar de
verpleging toe: dit klopt niet en dat klopt niet. Dat is dan best
moeilijk, soms.
K1911 Dit is zo. Daar kan 1k me ook wel eens goed kwaad over maken, maar
ik probeer er toch maar doorheen te kijken.
Ze kunnen het gewoon niet aanvaarden. Ze zijn er zelf helemaal niet
mee klaar. Daar ligt het aan. Dan moeten wij gewoon een stukje aanbieden en verder moeten ze het toch zelf doen.
Ke914 Ja, maar dat vind ik wel een probleem. Je kunt er de mensen niet op
wijzen, dat ze gefaald hebben, vind ik. Ook niet, wanneer je ze
daarna nooit meer ziet. Dat gaat wel als het doorloopt, maar meestal
is het zo: de mensen zijn dood en die familie zie je dan ook niet
meer en v6ór het doodgaan zijn ze er niet ontvankelijk voor.
КІ923 Sterven er op andere afdelingen ook wel eens mensen, niet op een
éénpersoonskamer, tussen andere mensen In. Gewoon, dat er geen
ruimte is.
Ka924 Ja, dat vind ik ook wel wat.
Ke925 Bij ons niet meer, al lang niet meer.
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Er zijn toch wel afdelingen waar geen één kamertje vrijstaat
En dat, vind ik, zou moeten.
Ja, dat bedoel ik.
En dat is dus niet het geval, of wel?
Ja, wel eens, als we het weten, hé.
Ja, als je het weet, maar er is geen kamertje vrij bij jullie, bijvoorbeeld.
Nee, dat maken we dan vrij, hé. Er wordt gewoon plaats gemaakt, hé.
Bij jullie moet eerst een mevrouw van de kamer af en zo zijn er
eigenlijk best nog wel meer afdelingen.
(Onverstaanbaar.)
Er zijn afdelingen, bijvoorbeeld, waar je werkelijk helemaal niks
hebt om iemand rustig met de familie dood te laten gaan, zonder dat
er iedereen bij is.
Op zich triest in een verpleeghuis, vind ik ....
Weinig privacy.
Of ze worden ergens neergestopt gauw. Inderdaad. Die mevrouw wou er
af en ik er op. Dat vind ik niet prettig.
Waar je overigens niks aan kunt doen.
Nee, naar die afdeling is het niet alleen. Maar het is gewoon.
Het is triest.
Er wordt nog veel te weinig bij stil gestaan, hoe belangrijk dat is.
Ik heb eens een keer meegemaakt dat de mensen niet wilden dat de pa
tiënt van de kamer afging. Ze wilden die op de kamer houden.
Wie wou dat? De medebewoners?
Ja, de omgeving, ja, en dat is ontzettend leuk.
En die persoon was bij zijn positieven?
Ja.
En wou die zelf ook?
Ja.
Ja, dat is n a t u u r l i j k wel prima.
Ja, dat is wel mooi. Maar het is ook zo, dat als er zo'n kamertje
i s , dan is het ook op een gegeven moment het "dodenkamertje".
Als j e daar naar toe moet, dan is het bekeken.
Ja, maar dat was het argument n i e t , denk ik. Het z i j n de andere pa
t i ë n t e n , die wilden dat gewoon n i e t dat er zo over gepraat werd.
Maar gewoon normaal al op veel afdelingen is dat er echt een kamert j e v r i j is en daar wordt ook niemand opgenomen.
Ja, als je daar staat, betekent dat het einde.
Ja voor mensen die dat zelf nog niet helemaal zo aanvoelen is dat
misschien zo: ze moeten toch naar dat kamertje.
Het is een teken aan de wand, n a t u u r l i j k . Daar moet ik niet komen.
Van de andere kant kun je het de andere mensen eigenlijk niet aandoen ze niet naar die kamer te brengen.
Dat is ook zo voor de f a m i l i e , niet alleen voor de medebewoners. De
familie moet ook met die persoon alleen kunnen z i j n .
Maar het leukste zou z i j n , inderdaad, gewoon in de kamer, maar dat
is allemaal afhankelijk van r e l a t i e s . Het wisselt enorm hoe medebewoners omgaan met iemand, die slecht i s . Het is duidelijk merkbaar
of iemand echt iets betekent op een afdeling.
Dat zie je nou met Velders, die in een volle huiskamer bediend i s .
Waar iedereen b i j was. Dat was best mooi, hoor.
Maar dat zal h i j z e l f ook wel gewild hebben.
Ja, maar de bewoners wilden het ook en die gingen er ook allemaal
naar toe.
Van de andere kant loop je de kans dat het een "moef'-sfeertje
wordt, een beetje.
Je kunt je ook afvragen wat het betekent als dat t r a d i t i e wordt,
maar dat wordt het binnen zo'n afdeling natuurlijk nooit.

Ko999 Mee, dat doen ze m e t .
KelOOO Van mij zou het wel mogen, als mensen dat w i l l e n . . . .
KalOOl Ja, als er een f a m i l i e l i d van mij doodgaat, dan w i l l e n we er ook
allemaal b i j z i j n . En zo'n afdeling i s toch een grote familie zo'n
beetje aan het worden.
Kei002 Ja, ik ben b l i j dat w i j niet zo'n familie hebben, ik vind het nogal
"Ik, ikke en de rest kan s t i k k e n ' , maar . . . .
КіІООЗ Maar stel je voor dat je moeder of vader . . . . daar ben ik best wel
vaak mee bezig geweest, daar l i g t op z'n a f d e l i n g ' Hoe zou je daar
tegenaan k i j k e n , als ze er zo mee om zouden gaan, zoals ze er nu mee
omgaan7, zoals w i j er mee omgaan.
Kel004 Ik hoop dat het nooit komt.
KUDOS Waarom hoop je dat ze er nooit komt' Wat stoot je dan a f
K1IOO6 Een snelle dood wens ik haar toe.
KelOlO Voor een verpleeghuis zou ik in zo'n geval best l a s t i g z i j n , denk
i k . Dat bedoel je waarschijnlijk 7
K i l O l l Nou, hoe zou je dat ervaren 7 Maar misschien stel ik moeilijke vra
gen. Of vind j e , dat je ze iets beter te bieden hebt als dat, als
een verpleeghuis?
Kel012 Ja, thuis, denk Ik. Daarbuiten z i j n er weinig alternatieven.
КаІОІб Ja, want overal komt het op hetzelfde neer, b i j de ene misschien
iets meer privacy als b i j de ander.
K1IOI9 Dat is ook zo. Wij praten er allemaal v r i j vlot over en zo, maar,
zat ik te denken, als j e er iemand van je eigen in zet . . . dan wordt
het in één keer heel anders, want wat kun je dan nog verbeteren binnen zo'n verpleegtehuis, wat we nu met doen? Daar z i t ik een beetje
mee.
Kel024 Ja, misschien iets in de sfeer. En een vraag misschien i s , zou het
wat die begeleiding en zo betreft, zou dat beter kunnen7
KilOZ7 Nou, dat weet ik dus m e t zo of dat . . . .
Kel028 Maar dat is de vraag, denk ik.
Kal029 Ja wel.
КеІОЗО Ik denk dat het zeker kan, maar dan moet er nogal wat veranderen.
Met name kwalitatieve verbetering van het personeel. Daar kom j e
met onderuit en dat zal in deze t i j d met lukken, denk ik. En je
hebt vaak met mensen te maken, die in f e i t e zelf erg jong z i j n . In
f e i t e nog meer met zichzelf bezig z i j n , en daar moet je het gewoon
op d i t moment mee doen, denk ik.
КіІОЗІ Binnen de mogelijkheden, die er nu z i j n zou je niks kunnen verbete
ren, e i g e n l i j k .
Kel032 Nou dat is zeer beperkt, denk ik.
К1ІОЗЗ Ik moet er m e t aan denken mijn moeder daar te hebben liggen, hoor.
Kel034 Nee, ik zou het ook ehh . . . met leuk vinden.
Kal035 Het 1s ook de vraag hoe ze er zelf tegenover staan, hé.
К1ІОЗ6 Ja, dat is ook wel zo.
Kal037 De een wil wel gewoon naar een ziekenhuis, een ander wil er met
naar toe.
Kel038 Ja. Maar stel dat ze er zelf met meer over kunnen beslissen.
Een hersenbloeding bijvoorbeeld, waar je dan met uitkomt.
Ik zou het, als mijn moeder er in lag, om twee redenen l u l l i g vin
den. Omdat ze een hersenbloed heeft gehad, plus de gevolgen dat vind
je ook vervelend.
Kal039 Maar je zou toch Iets moeten doen. Wat zou j e dan w i l l e n 7
Kel043 Ze k r i j g t , denk i k , een bepaalde zorg aangeboden en die ga j e dan
wel k r i t i s c h bezien. Ik denk, dat ik dan best l a s t i g zou kunnen
zijn.
Kil046 Eigenlijk hebben w i j macht over de mensen, hé.
Kal046 Ja.
Kil048 Van toen met Pieter herinner ik me, dat de medische verzorging p r i -
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ma was, maar dat we k r i t i e k hadden, omdat ons nooit iets werd vert e l d . We moesten alles maar vragen en de antwoorden waren heel summier. Terwijl je als familie een hoop vragen hebt en k r i t i e k en ook
l a s t i g wil z i j n , durfden we dat niet te uiten omdat we bang waren
dat z i j het weer zouden verhalen op Pieter.
en Ke Ja.
Zo op de manier van: die rotouders of zo, weet j e wel en daarom
hield je dus j e mond maar dicht.
Een stapje verder is n a t u u r l i j k : God, die heeft een rot f a m i l i e , dus
. . . maar dat . . . , nu, dat moet je wel loskoppelen, maar . . . .
Ja, dat weet ik wel.
Maar je bent misschien toch bang, . . . als je teveel babbels hebt,
dat je familie er de dupe van wordt.
Ja, want waarom ben ik er bang voor? Dan zou ik het toch eerst er
varen moeten hebben, of niet?
Ja
ik zou er niet zo bang voor z i j n , denk ik.
Nee, 1k ook n i e t , maar toch, j a , ik weet n i e t , als er iemand van je
zelf l i g t en zo, dat is toch wel anders. Je d u r f t gewoon minder, ge
loof ik dan, om er op 1n te gaan en zo.
Als familie zijnde?
Ja.

Kel068 Ik ben bang dat ik lastig zou zijn.
КІ1069 Hmm.

Kal070 Ja dat is misschien wel een tekortkoming in ons. Je maakt niet dat
die mensen je vertrouwen. Je zou zelf naar hen toe moeten gaan en
iedere keer iets v e r t e l l e n , bijvoorbeeld. J i j zegt dat je het bijna
n i e t durfde te vragen.
Kel071 Maar daar z i t het niet i n , denk i k .
КІ1072 Dat is ook wat de familie op familie-avonden zegt: ' j u l l i e vertellen
nooit niks u i t j e z e l f ' . Je moet a l t i j d iemand gaan zoeken en ze heb
ben dan ook nog nooit t i j d voor j e , want j u l l i e hebben het a l t i j d
druk'. Ik kan het wel snappen, hoor. Het 1s heel ongelijkwaardig,
hoe z i j daar staan en hoe wij er in staan. Wij hebben min of meer de
macht.
Kel074 Maar informatie zal toch niet het belangrijkste z i j n , denk ik.
КІ1078 Ja, j i j z u l t er om vragen, j i j bent k r i t i s c h genoeg.
Kel079 Nee, maar ik zelf zou gewoon de dingen zien: j e komt binnen en je
z i e t best wel of het goed of fout gaat. Je weet dat ze daar z i t en
vaak naar de w.c. moet en dat dat gedonder geeft, daar denk ik van:
verdomme, daar zou ik veel meer problemen mee hebben.
КІ1082 Ah, j a , dat soort dingen. Terwijl je nou, bijvoorbeeld, zelf aan
blaastraining doet, om het maar mooi u i t te drukken.
Kel083 Dat is b i j ons afgeschaft, maar los daarvan, j e kunt het op ver
schillende manieren benaderen. Je zou een boek moeten schrijven over
de goede dingen, maar ook één over het slechte deel van het verpleeghuis. Ze z i j n allebei mogelijk en allebei even dik. Het is maar
net hoe je die dingen bekijkt.
Kal084 En w i j kijken anders als andere familieleden, die er helemaal niets
mee te maken hebben. Als het zover is zal er best angst z i j n : ze
z i j n bang omdat ze doodgaat en er 1s nog angst om iets te vragen: ik
vraag veel sneller iets dan iemand die helemaal niets van de verpleging afweet of zo. En zo moeten w i j de familieleden ook bekijken en
dat doen we ook n i e t . Dus door informatie te geven.
Ki en Ко 1085 Ja.
Kel090 Ja, daar schieten we 1n te k o r t , dat weet I k , maar ik voel me er in
z i j n geheel n i e t in te kort schieten. ( H i l a r i t e i t ) .
Dat meen i k ; dat is gewoon best frustrerend, maar ook dat kan ik re
l a t i v e r e n , denk ik zelf, maar ik kan wel vertellen wat ik nou zou
wensen met betrekking t o t het werk. Maar ik k r i j g het niet voor e l -
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kaar, dat lukt nooit. Dat 1s een enorm probleem. Je moet het, zoals
gezegd, met een bepaald soort mensen doen erg jong en onvoldoende
opgeleid.
Het is eigenlijk keihard, hé.
Ja, maar het is wel zo.
Hoe jong of je daar komt, dat je al met de dood op die manier geconfronteerd wordt. Het is keihard.
Maar als je ziet, hoe ze er mee omgaan met oudere mensen ....
Maar, toch grijpt "dood" hen allemaal wel aan.
Ja, nou zeker.
Nou, nou'

KallOe Ja wel, ze z i j n allemaal wel . . . .
Kell09 Sommige wel, maar ik vind dat het heel sterk wisselt. Er z i j n er die
de eerste keer onder de indruk z i j n maar de derde keer z i j n het al
r o u t i n i e r s , hoor. Ik zie vaak dat ze er niet bewust mee bezig z i j n ,
dat ze er compleet blind voor worden, dat gaat erg snel, vind ik.
Kol 110 Ja.
К1І112 Ja, dat komt voor.
КеШЗ Als de mensen er nog f r i s eigenlijk u i t z i e n , dan z i j n veel eerste
jaars heel geduldig met ze. Maar zo gauw als ze wat verder <omen,
zie je b i j velen, vind i k , dan worden ze al een stuk harder.
K i l l l 4 Ja, bedrijfsblindheld of zo is dat. Maar mij heeft het toch nog a l 
t i j d i e t s gedaan, als iemand s t i e r f . Ik denk, dat ik het a l t i j d maar
weer Iets heel bijzonders vond, dat iemand s t e r f t .
K a l l l 7 Ja, het f e i t op zich. Toch.
K a l l l 9 Het doodgaan is inderdaad wel i e t s , waar j e zelf e i g e n l i j k m e t b i j
kan, hé.
Kell20 Als er mensen stervende z i j n , gaat mijn aandacht voor een belangrijk
deel naar de familie toe, zoals ik al vertelde.
En op zich vind ik dat eigenlijk het mooiste werk binnen het verpleeghuis, moet ik e e r l i j k zeggen. Ik zou best in een kankercentrum
kunnen werken, denk ik.
K i l 123 Hmmn.
Kall24 Ik ook.
Kell25 Ik zou dat ook best w i l l e n misschien, z e l f s . Maar dan moet je er ook
een beetje . . . .
K i l l 2 6 ruimte voor k r i j g e n .
1127 Ja, ruimte voor k r i j g e n , anders moet je het niet doen. Want soms
maak je zeer tegengestelde dingen mee van een b l i j d e gebeurtenis t o t
een dodelijke tumor. Dat heb ik a l t i j d gevonden b i j verpleging, acteren is een belangrijke factor, vind ik toch. Je moet kunnen overschakelen.
КаІІЗЗ Ja, en zo is het leven, hier wordt iets geboren en daar ehh . . . .
K i l l 3 4 Ja, dat i s de kringloop.
Kell34 Jawel, maar daar zie je het haaks op elkaar staan. Die twee u i t e r 
sten liggen dan erg dicht b i j elkaar.
K i l l 4 0 Maar je hebt het over mensen die kanker hebben, daar zul je best mee
kunnen werken. Die komen b i j je met "Waarom moet ik nou toch dood
7
gaan" of wat dan ook, nou ik vind het verdomde moeilijk. Ik vind
dat zwaar.
Kall41 Ik vind, dat als ze dan het geloof e r b i j halen is het a l t i j d makke
l i j k e r om daar op terug te vallen.
Kell42 Ja, ik denk dat dat helemaal met zo moeilijk i s . K i j k , als iemand
mij vraagt, waarom h i j kanker heeft, dan weet ik dat n i e t .
K i l l 4 3 Nee, nee, maar als h i j zich afvraagt waarom h i j dood moet, dan kun
j e niks beginnen.
Kell49 Ja, maar goed, dan z i t j e met het probleem dat j e geen antwoord ge
ven kan. Ik zeg "God, dat weet ik n i e t " . Maar dat z i j n dingen, die
ik zelf best wel leuk vind. Ik heb best met mensen kunnen praten
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over doodgaan, wat ik dan zelf erg bevredigend vind, naderhand. Dan
denk i k : verdomd, ik heb echt iets gedaan. Maar dat vind je best
plezierig eigenlijk.
En dan vind ik toch, mensen, die een heel diep geloof hebben, daar
kun je vaak beter mee praten. Die z i j n geruster om dood te gaan.
Ja?
Jawel, dat heb ik toch heel vaak meegemaakt.
Die houden zich daaraan vast en ze z i j n n i e t helemaal alleen.
Dat wisselt enorm. Ik heb gelovige mensen gezien, die knijpen hem
als . . . .
Oh, die knijpen hem wel, maar echt gelovig, hebben ze ergens i e t s ,
een verklaring, voor.
Naar mijn ervaring z i j n er weinig mensen die echt dankzij hun geloof
vol overgave z i j n doodgegaan.
Ja, echt overgave, dat is er geloof i k , niet gauw b i j . Maar pas heb
ik het in de Oosterkliniek meegemaakt. Dat was een één en al gelovig
mens. Daar kon je ook echt mee praten, met die man. Hij had ook a l les geregeld en overal kwam z i j n geloof b i j terug: dat is zo b i j
iemand, die zich aan het hiernamaals, of weet ik wat, vasthoudt en
daar ook over praat: "Er is iets en daar moet ik naar toe leven".
Dat vind ik prettiger dan iemand die helemaal geen geloof heeft en
zegt: "Ja, dan moet ik maar dood en moet ik daar die grond i n " en
"het is afgelopen en wat moet ik dan"?
Het l i j k t mij wel heel erg veel steun te geven als ik zo zou kunnen
denken.
Ja.
Ik ben er wel eens jalours op, op mensen die zo kunnen geloven.
Ja nou, dat vind ik ook. Ik zou er zondags bijna voor naar de kerk
gaan. Ja, dat meen ik echt. Ik heb die man de hele week verzorgd en
dat heeft ontzettend veel indruk op me gemaakt. Maar ja, als het weg
is, is het weer over.
Naar mijn gevoel is het geloof niet per definitie een grote steun,
wat dat betreft.
Nee, ik geloof ook niet, dat dat altijd zo is.
Veel mensen geloven met twijfels.
Ja. Maar er zijn er ook, die helemaal geen geloof hebben. Bijna ie
dereen, ga maar na, wil op het laatste moment toch nog bediend wor
den, of wil nog, als ze katholiek zijn, iets bidden, of ze roepen om
iets.
In nood.
Dat vind ik best wel.
In nood l e e r t men bidden, hé.
En volgens mij vinden ze best wel daar toch wel berusting i n .
B i j ons maak je dat eigenlijk heel weinig mee, dat mensen bewust
gaan, dat ze er om vragen. Dat moet je vaak zelf maar invullen.
Ja, dat is het punt ook, hé.
Dat vind ik ook wel moeilijk.
Ik denk, dat dat veel moeilijker i s .
Ga je er dan op een gegeven moment en pater bijhalen.
Ja.
Als je er met mensen niet over kunt praten, met wie je nauwelijks
echt contact kunt maken. Dat vind ik a l t i j d een stuk moeilijker l i g gen.
Ja, en dan vind i k , dan heb je best de familie ergens b i j nodig.
Ja, die heb je zeker nodig.
Want die weten tenminste, hoe iemand vroeger was, gelovig of niet.
Als iemand niet gelovig geweest i s , hoef je er ook niet op het laatste moment een geestelijke b i j te halen; wel als h i j er zelf om zou
vragen. Je haalt er wel eentje b i j , als iemand, die a l t i j d echt ont-

zettend gelovig is geweest, het nou niet meer kan zeggen.
КІ1204 Dat is echt heel waar wat je zegt, dat de familie
Kal205 En dan mis je best vaak de familie, want je weet wat van één of twee
maanden, dat ze bij jullie zijn, maar dan weet je eigenlijk helemaal
niet ....
КІ1207 Die cardioloog bij jullie heeft wel eens tegen ons gezegd: "De beste
diagnose stellen de ouders zelf, d.w.z., de ouders of de familie.
Want die kunnen hun vader of moeder of broers zo goed, dat ze vaak
een beetje aanvoelen: nou gaat het echt mis. En dan hoor je dat vaak
niet altijd. Dan denk je: ja, volgens mij gaat het niet mis. Maar
achteraf moet je dan vaak toegeven: ja, je hebt het goed aange
voeld. Ze kennen die mensen toch door en door.
Kel208 De mensen zelf zeggen op een gegeven moment ook wel: "Nou ga ik
dood". Bij oudere mensen komt het vaak uit. Niet direct, want mees
tal schatten ze het veel korter in. Maar het komt toch vaak uit. Ik
denk, dat veel mensen als ze eenmaal dood willen, dan gaan ze ook.
Kal218 Dan is de wil helemaal weg.
КІ1219 Als mensen bij jullie sterven op de afdeling, hoe zet je dat dan in,
hoe oefen je daar invloed op uit, want daar zit ik, eerlijk gezegd,
zelf ook altijd mee?
K0I22I Hoe wij dat dan invullen?
Kal222 Ja, hoe je voor jezelf ....
КІ1223 Hoe je dat .... je vond het heel moeilijk, zei je.
Kal224 Dan heb je de familie ehh
K0I225 Nou, als ze katholiek zijn geweest, ga je op een gegeven moment toch
een pater erbij halen, om aan het bed te zitten. Je weet vaak niet
wat er in de mensen omgaat, in hoeverre ze er nog bewust bij zijn.
Dan ga je er maar bij zitten.
Gezamenlijk: Ja.
Kel227 Ik denk ook, dat het een probleem van jezelf is: hoe geloof ik zelf.
КОІ228 Echt praten kun je dan niet meer.
Kal229 Nee, maar het word je ook in het verpleeghuis opgedrongen om de pas
toor te roepen: je moet op tijd waarschuwen, dat ... krijg je ook in
een vergadering te horen. Je moet daar eerst aan denken.
Kel243 Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Kijk, als het alleen de
wens van de rector zou zijn, dan zou ik zeggen: "Bekijk het maar".
Kal246 Nee, niet helemaal alleen, dat niet.
Kel247 Maar ik denk dat het voor die mensen en voor de familie vaak cen
traal staat en ik denk, dat het best veel aandacht vraagt.
Kal248 Ja.
Kel249 Kijk naar jezelf, ik heb een heel andere overtuiging dan jij.
Kal250 Ja.
Kel251 Maar ik vind die dingen gewoon belangrijk. Ik denk dat voor die men
sen van de honderd er toch wel een dikke negentig z i j n , die dat erg
graag w i l l e n .
Kel252 Die het heel belangrijk vinden, j a .
КІ1253 Ja, dat is heel belangrijk, als de mensen het zelf w i l l e n , dan snap
ik het, maar j i j . . . .
Kal254 Als je dat verder helemaal niet weet en zo en het gaat snel, dan
vergeet je dat.
Kol256 Ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt.
Kal257 En dan k r i j g je toch van die andere kant ontzettend veel k r i t i e k .
Kol258 Нтіші.
Kel253 Ja
Kel263 Ik heb er wel eens met een geestelijke in huis over gediscussieerd.
Dat ging toen over bedienen of dat nou wel goed gegaan was of niet.
Ik heb toen gezegd: 'nou, ik k i j k met vertrouwen naar de Heer, die
zal het wel uitmaken. Als ik fout ben geweest, dan is er nog niks
gebeurd want h i j weet h e t ' . Ja, dat is wel zo, daar komt het wel op
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neer, denk ik.
Ka+Ki Ja.
Kel266 Maar dat bedienen heeft ook duidelijk iets met jezelf te maken.
Achter religie voor mensen, die geestelijk hulpbehoevend zijn, daar
kun je een vraagteken zetten. Waar ben je dan mee bezig?
Met een bepaald ritueel? Ik denk, dat het weinig inhoud heeft waar
schijnlijk.
Kal267 Ja, als je zelf denkt, dat het weinig inhoud heeft, bedoel je.
Kel268 Ja.
Kal269 Ja, maar ik geloof, dat als je er zelf weinig inhoud aan geeft je
juist als iemand katholiek is, of hervormd of net wat, je er ontzet
tend veel probeert om te geven. Gewoon, omdat ik weet, dat ik er
niet veel van afweet bijvoorbeeld. Ik moet er iedereen bijroepen of
zo. Daar doe je dan bewust meer voor.
Kel270 Nou, ik ben er best een beetje attent op. Ik vind het best belang
rijk maar een ander ding is natuurlijk ook, een non bijvoorbeeld,
die zal de bediening nooit vergeten. Ik denk, dat het los staat van
mijn geloof. Het heeft meer te maken met het respect dat je hebt
voor de overtuiging van een ander: voor mij ligt het meer in die
sfeer.
КІ1283 Ja, geestelijke hulpbehoevenden, die stervende zijn, daar is vaak
weinig contact meer mee bij een bediening. Maar meer als je van te
voren in een groepje bedient en je het de familie vraagt en de per
soon zelf. Je probeert ze toch zo serieus mogelijk te nemen ondanks
bepaalde leegtes, die ze hebben. Dan merk je, aansluitend aan jouw
opmerking, dat er best wel nog religie zit, juist misschien bij hen,
omdat er iets oers terugkomt.
Kal286 Ja.
КІ1287 Ze zijn een stukje verstand kwijt, maar ....
Kel288 De vraag wordt dan of het religie is, maar dat is een hele andere
discussie: religie of ritueel.
КІ1289 Oké, maar ik vind het gewoon belangrijk dat ze daar behoefte aan
hebben, aan ritueel of weet ik wat.
Kel290 Ja,ja, ik zeg niet, dat het .... Maar dan zit je meer met je eigen
geloof. Dat probeert ik duidelijk te maken: voor mij heeft zoiets
weinig betekenis.
КІ1291 Voor jou.
Kel292 Ja.
КІ1293 Ja, oké
Kel294 Nee, maar goed, dat bedoel ik precies. Ik vind het wel belangrijk.
K0I295 Om dat van tevoren te doen.
Kal296 Ja.
Kel297 Nee, maar gewoon dat soort dingen. Wat hij zegt: in groepjes bedienen en dat soort dingen. Kijk als iemand in coma ligt en die gaat
dood, om je dan druk te maken of hij nou wel of niet bediend is, op
zich vind ik dat idioot. Als ik God zou zijn, dan zou ik zeggen:
"Verdomme, het is zijn schuld niet".
KI1300 Ja, precies.
КеІЗОІ Maar die lullige broeder vergeet het, dus hij moet dan toch in de
hemel komen.
Kal302 Je krijgt er wel iets door.
КеІЗОЗ He? Wat?
КаІЗОб Met een bediening, al liggen ze in coma.
Kel307 Nee, maar het punt is voor mij, want nu zit je over je eigen geloof
te praten, als iemand in coma ligt en hij wordt bediend, en komt
daardoor in de hemel, dat vind ik idioot.
Kal308 Ja, dat is het zeker.
Kel309 Als die patiënt niet bediend wordt en hij er zelf niets aan kan
doen, dat zou toch compleet onrechtvaardig zijn.
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КаІЗЮ Ja, dat 1s het zeker.
КеІЗП Daarom heb ik ook tegen die pastor gezegd: "God, ik denk dat dat bo
ven nog wel bekeken wordt".
КІ1312 Dat is waar, zo heb ik het ook ervaren.
КеІЗІЗ Maar ik bedoel er niet mee dat je niet moet bedienen of zo.
КІ1314 Nee, nee, maar ik dacht dat j i j misschien z e i , dat die mensen weinig
gevoel meer voor r e l i g i e hebben. Maar j a , je kunt er inderdaad ook
over praten als over geloof.
Kel315 Nee, maar dat zie je b i j andere mensen op de eigen afdeling ook, dat
ze te communie gaan, omdat het er b i j hoort. Ze z i t t e n de krant te
lezen, oh, daar komt de communie en hup daar ga je weer verder. Ja,
zo ging het.
КаІЗІб Toch vind i k , dat als ze echt aan sterven toe z i j n , dat ze dan wel
wat teruggrijpen.
КІ1320 Ik heb ook wel eens, dat heeft me best moeite gekost, een heel stuk
u i t een bijbel moeten voorlezen, of moeten, gevraagd. Achteraf had
ik misschien beter de rector kunnen halen, of de dominee, om al het
mogelijke te doen: het was een protestant iemand.
Kal325 Oat vind ik ook best wel m o e i l i j k , als ze echt stervende z i j n . Dan
vraagt de familie al of je w i l t bidden.
КІ1326 Ja, dat bedoel i k , zoiets.
Kal327 Dat is moeilijk en haal maar eens een rector u i t z i j n bed om effe
een weesgegroetje te bidden.
Kel328 Hij zei l a a t s t tegen m i j , dat h i j het met plezier deed.
КІ1331 Wat doe je dan, als je dat gevraagd wordt?
Kal332 Oh, ik bid wel eens, maar niet vaak.
КІ1333 Nee, wat zeg je dan?
Kal334 Nou, ik vraag gewoon of ze dat zelf niet kunnen. Als hun vader ka
tholiek is of protestant, dan neem ik aan dat ze zelf toch ook een
gebedje kunnen bidden.
Kel335 Aan mij is het nog nooit gevraagd.
Kal336 Ja, aan mij wel en dan z i t je met v i j f t i e n man e r b i j en dan moet de
zuster een weesgegroetje komen bidden.
Kel339 Misschien denken ze, dat je een echte zuster bent of zo.
Kal340 Oh kan best, ik weet het ook niet.
КІ1344 En b i j stervenden ruzie maken, dat zal je allemaal meemaken. Om
geld, of zelfs om de sinaasappel die op het nachtkastje lag. Dat is
echt heel mooi grof geweest.
Kel348 Of een verzoek van: Verdomme, kun je niet opletten, die ring dat ze
die er niet afhalen". Ik zeg: "Nee, daar l e t ik niet op".
Kal350 Of een t i e n t j e i n de portemonnee, in één keer slaande ruzie.
КІ1352 Dat maak je toch nog wel veel mee.
Kal354 Je moet er a l t i j d wel een beetje mee oppassen, anders k r i j g je l a t e r
wel eens de schuld: "Waar is die ring gebleven"?
Kel355 Ik heb zoiets n i e t echt meegemaakt, dat ringen weg waren. Wat ik wel
vaak zeg: 'als die dingen niet duidelijk z i j n , dan niks meegeven of
zo'.
Kal356 Ja nou, dat is ook zoiets, vind ik.
Kel357 Nee, maar dan z i j n ze dood, afleggen en dan die dingen weg.
Kal358 Ja, dat vind ik ook naar.
Kel359 Maar niet als de mensen nog leven, want dat heb ik wel meegemaakt:
"God, kun je niet op die ring l e t t e n , want ik ben bang, dat die en
die die ring meeneemt".
Dan proberen ze je gewoon in te huren. Daar begin ik niet aan.
КІ1363 Daar moet je inderdaad ontzettend mee op l e t t e n , dat je er niet tus
sen komt te staan tussen de familie. Bijvoorbeeld ook zo met contact
opnemen als Iemand stervende i s .
Eén contactadres. Want je kunt slecht a l l e familieleden gaan bellen.
Die ene bel je en dan b l i j k t dat de rest van de familie ruzie met
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hem heeft en die willen dan apart gebeld worden en van dat soort ellende.
Kel370 Als het bij verrassing gaat is dat wél zo. Meestal zie je het wel
een paar dagen aankomen en is meestal wel bekend wie er gebeld moet
worden.
Kal373 Ja, ik vraag ook altijd of ze de rest willen bellen.
Kei374 Ja.
(Enige stilte. )
КОІ375 Maar hoe ervaren de mensen dat, als ze van tevoren bediend worden in
groepjes?
K11376 Bij geestelijk hulpbehoevenden? Nou, dat is niet zo eenvoudig aan te
geven. Ik ervaar het heel sterk als vrij feestelijk. Het is uit de
taboesfeer gehaald en uit de sfeer van de angst, een beetje: paniek:
dokter erbij en de pastor. Het hangt op de agape.
"Hier zijn allemaal zieke, brose mensjes bij elkaar", zo zegt de
rector dat, "en allemaal katholiek". Hij zegt het op een heel leuke
manier. Naderhand een kopje koffie met gebak. De familie is er bij
met de bewoners. Een stuk of drie of vier om de groep niet te groot
te maken. Dan krijgen ze het H. Oliesel en ik heb het gevoel dat ze
de wereld op zich al heel erg prettig vinden. Sommigen houden het
ook heel lang vast. Van tevoren is er met hen over gesproken, met de
bewoner zelf en met iemand van de familie, die hem goed kent, want
wij weten niet hoe zo iemand zich tegenover de kerk en het ontvangen
van de sacramenten heeft opgesteld. Dat moet je ook weer respecte
ren, terwijl wij het dan eigenlijk ook weer voor die mensen moeten
invullen vaak.
К0ІЗ8І Ja.
КІ13 2 Maar ik heb a l t i j d het gevoel dat ze het heel prettig vinden. Niet
dat ze het allemaal heel bewust ervaren, maar gewoon het ritueel, de
aandacht die ze krijgen. Het is nu niet paniekerig.
Kal383 Het heeft zo misschien ook wel meer zin, als het op het laatste mo
ment effe gauw toedienen.
КІ1384 En dat neg a l t i j d nog, als de familie er op staat. Dan чад je de
rector nog een keer apart laten komen. Dat was, denk ik jouw vraag.
Ik vind, dat deze mensen over de dood eigenlijk heel eerlijk zijn.
Je kunt er heel vaak van leren van deze mensen, die dement genoemd
worden. Omdat ze gewoon een stuk verstand kwijt zijn, leven ze pre
cies op het gevoel. Ze zeggen recht in je gezicht wat ze van je vin
den, of hoe ze denken over doodgaan of over wat dan ook. Een mooi
voorbeeld hiervan betreft een pastoor die bij ons met een parochi
aan-bewoner zat te praten. Ik kwam er langs met een mevrouw aan mijn
arm. Ze zag de pastoor hij had zijn gewaad aan, en zei toen: "Dag
mijnheer pastoor". Die pastoor kende haar niet en zei dus nauwelijks
iets terug. Ze k i j k t hem nog eens goed aan en zegt dan: "Doe toch
niet zo koel". Ze zei precies wat ze voelde. De pastoor kreeg een
rode kleur, keek mij aan, en zei: "Ze weet niet wat ze zegt, hé". Ik
zei: "mijnheer pastoor, ze weet heel goed wat ze zegt".
Kel391 Heel mooi.
КІ1392 Ik dacht toen: ... wat is het toch eigenlijk goed. Wat kun je veel
leren, j u i s t van die mensen eigenlijk, omdat ze die dingen ook zo
helder kunnen zeggen.
Kol393 En zo goed kunnen aanvoelen.
Kal394 Ja juist. Ze leven op het gevoel.
КІ1395 Ja, een juist gevoel, vind ik. Al is het misschien een zijspron
getje, maar dit soort voorvallen heeft me wel heel erg aan het den
ken gezet.
Kel398 Ja. Dat mensen, dit over het sterven zelf, vaak wachten tot alle
kinderen er zijn en zo, dat zie je ook best vaak.
Kal401 Dat ze echt liggen te wachten tot die allemaal uit Amerika overwip-
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pen of zo. En dan echt bewust niet sterven.
Kel404 Ja, dat kunnen ze u i t s t e l l e n .
Kal405 Je zegt wel, j e kunt er niets aan doen, aan dat sterven, je gaat als
het je t i j d i s , maar toch geloof i k , dat mensen . . . .
КІ1407 Het een beetje in de hand kunnen houden of tegenhouden.
Kal410 ' . . . tegenhouden, totdat iedereen er is . . . .
Kel411 Ze kunnen het best rekken. Ik heb wel eens het idee, dat als mensen
er echt in berusten om dood te gaan, dat ze dan ook gaan en snel
ook.
КОІ412 Ja.
КІ1413 Dat is waar.
Kal417 Als j e denkt dat ze i n coma liggen, hebben ze nog wel eens de ogen
open. Ik denk toch vaak . . . nou, die is er helemaal n i e t meer b i j .
Kel422 Nee, maar dan heb j e j e er toch in vergist.
Kal423 Ja.
Kel424 Dat ze toch nog even kijken of zo.
Kal4Z5 Dat ze dan toch nog op iemand liggen te wachten.
Kel426 Of als iemand weggaat de hand vasthouden. Dat z i j n dingen, die je
vaak zeggen moet, hé: "pak de hand maar vast" en "denk er aan, dat
h i j alles hoort".
КІ1427 Ja nou. Ik zeg dan wel, als de familie vraagt: "Hoe lang duurt het
nog'? of zo i e t s : "denk er aan, mijnheer Jansen", of hoe die dan ook
heet, "die hoort alles wat u zegt".
Kel438 Als j e zoiets zegt, dan zeggen de mensen: "Sstt". Dan zeg i k : "Nee,
dat mag h i j best weten" of "dat mag z i j best horen".
КІ1439 Ja, dat bedoel i k .
Kel440 Ja.
Kal441 En dat vind ik ook best wel vaak een taboe: " s t i l z i j n binnen, ner
gens over praten". Die man of vrouw, die daar stervende i s , weet
best dat ze stervende z i j n .
Ke+K1l445 Ja.
Kel446 Wat ook zo typisch i s , dat mensen a l t i j d zeggen: "God, h i j heeft
toch een sterk hart". Dat komt er a l t i j d u i t . Het hart is a l t i j d
sterk. ( H i l a r i t e i t . )
КІ1449 De beste doodsoorzaak i s ook a l t i j d h a r t s t i l s t a n d , hé.
Kol450 Ja.
K11451 Dat is a l t i j d goed.
Kol452 Ja.
Kel453 Ik weet n i e t , dat vinden mensen toch a l t i j d mooi om te horen b l i j k baar: toch een taaie of het is een sterke.
КІ1454 Ja, dat is waar. Ze w i l l e n het nog even bevestigd zien, dat het een
sterke f a m i l i e i s .
Kel457 Ja, op zoek naar zekerheid voor zichzelf misschien.
Ki en Ka Ja.

Kal493
КІ1497
Kel498
КІ1499
Ka1505
Kal507
Kol512

(Stilte.)
Met betrekking t o t de ervaringen met het doodgaan wordt na een
intermezzo over dromen nog het volgende gezegd:
Als ik mensen afleg wil ik ze nooit, bijvoorbeeld, kleren aandoen
met korte mouwen. Gewoon warm aankleden, vind ik a l t i j d .
Ja? (Wordt lachend gevraagd).
Dat vind ik heel erg.
Nee, ik lach j e niet u i t , hoor, ik vind het eigenlijk heel l i e f .
Ik herinner me een heel mager vrouwtje, dat ik moest afleggen en die
kreeg een heel dun katoenen jasje aan met zo'n korte mouw. Dat was
allemaal zo mager en zo koud en zo. En die moet je dan naar de koe
l i n g r i j d e n . (Een beetje gelach). Het is natuurlijk belachelijk,
maar Ik vind dat best belangrijk.
En een paar panty's aan.
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Kel512 Nou het warm aankleden vind ik niet zo belangrijk, maar het is een
beetje . . . j a
Kal513 Niet alleen dat warme, maar dat men er goed b i j l i g t om te zien gewoon, dat vind ik dan belangrijk.
Kel514 Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt.
KalSIS . . . Belangrijker.
Kol516 Hnim. Dat is belangrijk. Netjes, maar niet alleen netjes maar ook afgewerkt.
Kal522 Ik heb ook wel eens een keer iemand afgelegd in ondergoed en een
pyama en daarover een hemd en pak.
Kel523 In verband met de warmte of zo?
Kal524 Nee. De familie wist n i e t , wat ze wilde. Eerst moest het in ondergoed en dan zouden ze nog wat denken. Toen moest het in een pyama.
Later kwamen ze nog met het pak. Ik heb alles over elkaar aangedaan.
Het ergste was, dat er later een obductie moest worden gedaan.
Nou dat moet er ook z i j n , als j e doden a f l e g t , dan moet je best wel
eens kunnen lachen. Je hoeft het niet allemaal zwaar op te nemen.
Kol530 Oh, maar ik vind het ook a l t i j d wel mooi, dat afleggen.
Kal531 Ik ook.
Kol532 Als mensen er eenmaal liggen. Er gaat zo'n rust vanuit.
Kil533 Vaak zien ze er ook heel jong u i t , hé.
Kal535 Jong en heel r u s t i g , vooral als ze veel geleden hebben.
Kol536 Ja.
Kal537 De familie zit erbij, ze liggen te kreunen en te kermen, voordat ze
dood zijn, of zijn benauwd en hebben pijn ... en zo gauw als ze dood
zijn, hebben ze helemaal een ... ja gewoon een rustig, tevreden ....
КІ153 Hoor je ook meestal
Kel539 Dat wisselt sterk, hé.
КІ1539 "Ze zien er weer uit als vroeger" zeggen ze dan.
Kal540 Of: "Alsof hij ligt te slapen".
Kel543 Maar sommige mensen ken je niet terug, vind ik. Vooral mensen met
CA, de mond open en schuim ....
Kal544 Ja.
КІ1545 Ja, dat is waar.
Kel546 Daar ken je het gezicht helemaal niet meer terug.
Kal547 Dat komt ook wel omdat ze dan de mensen hun gebit weer in doen. Ze
lopen dan maanden zonder gebit, en zo zie ik ze altijd omdat ik ze
overdag nooit zie, maar als ze dan doodgaan moeten ze zo nodig ...
staat dat gebit daar klaar ....
КІ1550 Dan weet je niet wat je ziet.
Kal554 Ja, en dat heb ik dus niet. Maar dan denk ik: Oh, dat is ze helemaal
niet meer.
Kel555 Nee.
Kal556 Zou er z i j n er best wel veel, die er zo b i j liggen dat ze heel vaak
zeggen: "Nou, dat is ze n i e t , als ze eenmaal klaar i s " .
S t i l t e . Daarna wordt voorgesteld om te stappen.
De opname omvat 1703 beurten (+ 16 (p. 129) dubbeltellingen). Er
wordt kort nagepraat over de opleidingen, die de verschillende deel
nemers hebben genoten.
* Frans H.
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Bedoeld wordt een verpleger, die in het nieuws is geko
men omdat h i j , naar men z e i , ook het doodgaan van be
jaarde mensen bewerkstelligde.

Uittreksel gesprek L
Gesprek over het doodgaan van een vrouw die Claire genoemd zal worden.
Lo 42

Le 43
Lo 44

La 49
Le 50

Le 53
Lo 58
LI 60
Lo 61
Lo 65

Het gaat om de betekenis. Hoe wij dood ervaren of hoe wij dat proces als dood ervaren. Laten we er stukjes uitnemen, dan wordt het
verhaal toch wel compleet. Het hoeft niet precies het resultaat te
zijn. Het gaat eigenlijk om de belevenis.
Het was in ieder geval anders dan wij het voorspeld hadden, zelf.
Het meest emotionele moment voor mijzelf vond ik het moment, dat ze
net dood was en dat ik haar nog even recht gelegd heb. En nog eventjes haar hoofd recht gelegd heb, even over haar voorhoofd streek.
Toen viel er een baksteen op mijn maag: nou het is echt. Het was
een heel erg aangrijpend moment. Het andere stuk heb ik als heel
natuurlijk ervaren en daarna, ook eigenlijk weer als heel vanzelfsprekend. Maar op dat moment heb ik afscheid genomen, lichamelijk eigenlijk. Toen ik 's avonds bij haar binnen kwam en ze zo
tegen me zei: "Nou, ik ben van plan om er vanavond tussenuit te
stappen", was dat voor mij ook heel vanzelfsprekend. Ik zei: "Nou,
dat vind ik prima". Dat was geestelijk het afscheid. Het was net of
ze iedereen toestemming vroeg. Ik vond het fijn, dat ze het deed.
Kon ik ook fijn op antwoorden: "Nou prima eigenlijk".
Weten jullie nog wanneer je voor het eerst gehoord hebt dat ze een
ongeneeslijke ziekte had? Was dat op het moment dat je haar voor
het eerst zag?
Nee; nee, bij mij ook niet. Het heeft me ook verbaasd dat ik het zo
lang niet geweten heb. Achteraf vond ik het heel onrechtvaardig van
mezelf gedacht te hebben: wat ziet dat kind er toch ongezond uit;
dat gekuch en zo'n flets iemand. Ik vond het een aardige vrouw. Ze
belde me een keer op om een afspraak af te bellen, 'want ze had net
een longbloeding gehad'. Ja, nou, daar hoefde ik me verder helemaal
niet dik over te maken, dat gebeurde wel meer. Ik kon wel naar haar
toe komen. Ze woonde toen nog bij Greet. En toen hoorde ik dat verhaal. Het was heel deprimerend en pas daarna ben ik nieuwsgieriger
gaan vragen om te weten, wat ze daar al achter de rug had. En wat
er misschien verder ging gebeuren. Daarna zit er een gat in mijn
geheugen. Ik weet niet meer precies hoe het verder is gegaan. Dat
we gezamenlijk dingen moesten organiseren of dat het toen al heel
concreet was of ik wilde kloppen? Ik dacht: zo iemand mag er niet
tussenuit gaan. Ik voelde me gezond en wel, vitaal en blozend toekijken; terwijl zij langzaam maar zeker slechter werd. Toen ze dus
vroeg of ik wilde kloppen dacht ik, nou fijn, kunnen we nog wat
doen die laatste paar maanden. Het is anderhalf jaar geworden, denk
ik.
Ja, want eerst wilde Stans het nog helemaal op haar eentje doen en
vielen wij maar in. Nou toen waren we eigenlijk wel zo intiem dat
we een gewoon persoonlijk contact hadden.
Ik had haar zo'n drie jaar daarvoor leren kennen. Ik zag toen dat
ze ziek was en vond haar heel erg ziek. Achteraf denk ik: hoe kan
ik het aan haar gezien hebben? Het was nog niet te zien toen, nee.
Ik (I) had het ook niet gezien.
Toen een keer, -het was in december-, ben ik haar wezen opzoeken.
Ik zat 1n de put en heb een heel fijn gesprek gehad, meteen ook
daarover en toen kwam er dus uit, dat inderdaad .... wanneer, dat
was dan heel onzeker. Per jaar kwam er een jaar bij. Ja, inderdaad,
ieder jaar was het weer: nou nog een jaar. Toen werd het een halfjaar, nog een winter, nog een zomer, toen nog korter, drie maanden.
Op het laatst wisten we niet meer ... maar, het heeft lang geduurd
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La 78
Le 81

Lo 88
Li 89

La 100

Le 103
Le 107
La 112
Le 115

Le 117
La 118

Li 128

Le 146

Lo 147
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voordat dat kort werd. Ja, tot het laatste jaar toe eigenlijk.
Voor de mensen om je heen, die dan wisten, dat je klopte, was het
soms niet te geloven. Ik ben er minder over gaan praten. Want het
lijkt net of je hele sombere verhalen zit te doen, terwijl het toch
steeds heel ernstig was. Hoewel, het was verbazend hoe ze steeds
weer opkrabbelde. Na die kuur in het ziekenhuis, ongelooflijk, hoe
die aansloeg. En steeds het gevoel, dat alles weer meegenomen is.
Als ze in het ziekenhuis lag was Hans eigenlijk veel meer bang dat
ze er echt doodging. Daar was ik eigenlijk nooit bang voor.
Oh, ik één keer. Dat was voor mij de meest schokkende ervaring.
Toen ze zo hallucineerde. Ik had haar aan de telefoon en toen ging
het helemaal niet meer. Ze zei: Ja, nou kan ik niks zeggen. Ze had
toen Ineens die pancreatitis gekregen. Toen was het echt van: ja,
die gaat echt dood. Je dacht wel, het zal wel een keer gebeuren,
maar het akelige toen was, dat je niet meer het normale contact met
haar had. Voor haar dood had je dat wel. De laatste nacht heb ik de
hele avond, zo normaal met haar zitten praten, dat ik helemaal niet
verwachtte dat ze 's avonds dood zou gaan. Want we hebben zo'η lol
gehad 's nachts eigenlijk. Er moest elk moment wat aan haar gebeu
ren, zo slecht was ze.
Daar ben ik best nog wel eens jaloers op. Ze was heel slecht, maar
geen verschil met anders, dacht ik (La). Ik geloofde het gewoon
niet. Nou, die laatste paar dagen, het was voor mij een opluchting,
dat ze zelf zo'n moment ... bepaalde. Ik zag al lang dat ze het
niet meer kon. Ik had haar toen woensdag, nee, dinsdag of zo gezien
en toen de volgende maandag. Ik vond het ontzettend schokkend.
Met Pinksteren. Daar lag een schaduw of wat over. Ik dacht: in de
buurt blijven. Het was ook onvoorspelbaar hoe dat einde uiteinde
lijk was. Toen alles vrij normaal liep met fatsoenlijke klopbeurten, redelijk eten, dacht ik wel eens: wat doe je op zo'n moment,
als ze in een hoestbui blijft? Ik had ervan gedroomd, dat ze in
mijn armen stierf. Dat ik ze tegen me aanhield en dat ze er ineens
helemaal niet meer was. Dat ik gewoon zo'n huls vasthad. Gewoon.
Ik vond haar die nacht beter dan de tijd er omheen, omdat ze zo
rustig was, ook overdag. Ze was toen rustig en haar omgeving ook en
dat vond ze prettig. Daardoor ging het gewoon goed. De volgende dag
werd ze ineen hopeloos. Toen werd het ook heel druk. Daar kon ze
niet meer tegen. Want wij kwamen en Angela en Winnie en die pastor.
Die kwam toevallig langs. Dat wil zeggen, die was de avond tevoren
gebeld. En de ouders of de moeder was er. De plankenvloer op de
slaapkamer maakte een herrie. Daar werd ze helemaal gek van.
En toen bleef ze ook zo in die hoestbui. Oh, ik kon er bij staan
janken. Je kon niks doen. Ze hoestte zich bewusteloos, zo'n beetje.
En voordat ze dan weer bijkwam. En alles irriteerde haar dan. Je
kon alleen nog maar heel voorzichtig, zo ja ... wat strelen. Maar
dat deed ik ook verkeerd. "Doe maar zachtjes: zo".
Ik ben toen nog kussens gaan halen: daar vroeg ze om; 's-nachts om
vier uur. Jij (Lo) had er de nacht tevoren gezeten. Toen vroeg ze
mij (Lo) de volgende nacht ook nog. Ik had het toen zo druk. En
toen heb ik jou (La) gebeld. 'Ja', Bofkont (Li). Ja, want ik (La)
heb er helemaal niet zo'n nare herinneringen aan. Nou het was, weet
je wat het wel was, het was enorm vermoeiend. Ik ben niet meer gaan
werken, want je was eigenlijk de hele dag, of de hele nacht was je
bezig, opgeweest. Eerst zou ik er komen slapen, maar dat vond. ze
eigenlijk maar niks, maar je wil dan wat doen. Ik ben de hele nacht
in de weer geweest met een zal fje, en dan weer vasthouden en zo, en
je kon met haar praten, dat vind ik zo ontzettend leuk. Ja, maar ze
vond, dat ik maar moest vertellen over het kindercentrum en weet ik
wat allemaal nog meer. Ze kon eigenlijk bijna niet meer praten.

Lo 180
La 182
Li 185
La 186

La 193
Li 196
La 197
Le 198
Lo 199
Le 208

La 212
Le 218

Le 227
La 234
La 241
La 242
Le 246
La 249
La 253

's-Morgens was ze helemaal vervelend. Toen heeft ze iedereen e r u i t
gecommandeerd.
Heb j i j (Li) nou nog wel wat met haar kunnen praten?
Nee, heel weinig nog, nee, eigenHj'k weinig, vind ik z e l f .
Ze was ook niet i n staat om echt moeilijk te praten. Daar had ze
helemaal geen puf meer i n . Ik bedoel echt praten zo van: afscheid
nemen. Daar had ze helemaal geen behoefte aan. Ze had al afscheid
genomen. Ze wilde gewoon zo wat horen: dat was het meer dan ergens
echt diep over praten, want dan kon ze helemaal niet meer, dat had
ze al gehad. Het zou niet f i j n geweest z i j n , als ik heel droevig
had z i t t e n doen. Ik was dat ook helemaal n i e t . Ik was helemaal n i e t
droevig en ik babbelde net als a l t i j d .
Ja het was op dat moment helemaal niet zo akelig. De volgende dag
zei ze: "Nou, ik heb eigenlijk al afscheid genomen. Voor mij is het
ook helemaal n i e t akelig meer". Of zo. "Maar het is voor j u l l i e wel
r o t " . Ze had geen zin meer om zich met al onze emoties bezig te
gaan z i t t e n houden.
Achteraf is het een beetje onaf. Ik had de woensdag of die donderdagavond nog geklopt. Daarna kon ze helemaal niet meer geklopt worden. Ze is toen nog wel wat gemasseerd, dat kloppen lukte niet
meer. Ja, zondagmorgen. Ik heb de laatste klopping gedaan. Toen zei
ze, 's-middags, -het was Pinksteren toen, en Ik zou de volgende
klop ook doen-, dat ze niet meer wilde. Het was gewoon een marteHng. Over de herinnering van mijn laatste klopbeurt l i g t een
sluier. Dat vind ik een onaf gevoel. Ik zat gezellig te praten over
iets wat me erg bezig hield en Claire zat zo wat te verschuiven en
schikken van: "Ja, daar nog een beetje". Ze had ook niet veel i n t e resse, realiseerde ik me naderhand. Maar ik vond het leuk om het
haar allemaal te v e r t e l l e n . Naderhand heb ik met s p i j t bedacht,
goh, als ik me toen toch wat meer met haar bezig had gehouden. Ze
kon de interesse n i e t opbrengen en het kloppen leverde ook n i e t dat
op, wat het zou moeten z i j n . Ik heb gedacht: ik heb het n i e t goed
afgerond. Het zat me een beetje dwars.
Volgens mij vond z i j het wel goed zo. Ze wilde ook helemaal n i e t .
Maar dat kun je ook n i e t , helemaal afronden.
Maar er was ook niet meer af te s l u i t e n . Er i s a l t i j d een punt dat
niet af Is. Dat is ook j u i s t het m o e i l i j k s t e , wat j e z e l f te verwerken k r i j g t : dat j e het gewoon n i e t af kunt ronden op de manier
waarop je het echt zelf zou w i l l e n . Dat (sterven) kun je gewoon
niet afronden, zoals b i j een b r i e f of een telefoongesprek: j e zegt
het a l l e r l a a t s t e of j e doet het a l l e r l a a t s t e en dan ben je rond. Ik
vond dat we wel in een stadium waren, waarin alles was uitgewisseld
en aan alles was gedacht. Dat je alles k w i j t was. Naderhand heb ik
(Lo) nooit gedacht, had ik d i t nou maar aan haar gevraagd of dat
aan haar gezegd. Wel zou ik nog eens een keer met haar z i t t e n w i l len praten. Ik heb wel eens het gevoel gehad, dat het ontzettend
kort is geweest.
Ik ben haar al wel een paar keer in het ziekenhuis wezen op zoeken.
Dat was heel leuk.
Je bent er in de winter b i j gekomen, toen w i j al aan het kloppen
waren. Ja, j u l l i e waren al aan het kloppen. Ja, want je hebt nog
een keer opgebeld om een klopbeurt te r u i l e n . Je zei toen: 'want ik
doe het a l t i j d op zaterdag'. Ik (La) klopte wel op zaterdag, maar
veel minder dan j i j (Le). Je bent er dus in de winter of in het
voorjaar bijgekomen. Ja, maar ik kende haar daarvoor al wel, j a ,
via Arthur. We wilden samen iets doen, maar toen was ze al zo
slecht.
Toen, in het ziekenhuis nog, heb ik gezegd dat ik wel wilde kloppen als het o o i t nodig mocht z i j n . In het ziekenhuis ging ik tussen
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de middag wel eens naar haar toe.
Lo 260 Meestal sprak ze inderdaad af, buiten de bezoekuren, wanneer we
Le 262 konden komen. In het ziekenhuis vond ik ( Le) het nooit zo leuk om
haar te bezoeken. Wel bij Mieke, als ik daar dan bleef slapen. Dan
had je een hele avond voor je. Dat waren altijd heel gezellige intieme avonden. Zo knus en ze schuifelde dan nog naar het tafeltje.
Li 269 Dat was heel gezellig, leuk en het werd altijd ontzettend laat. Er
werd gelachen, veel en hard en om hele crue dingen en er ging van
alles over de vloer en dan zei ze: "Zo, zoek het maar uit" en van:
"Ruim het maar op". Als ze heel depressief was, kon het op een
bepaald moment ook zo omslaan in grote vrolijkheid of van grote
vrolijkheid ineens in heel hard janken ... of over hele erge dingen, gewoon keihard gaan lachen.
Le 293 Ik vraag me af, welk moment ik het meest ontroerend vond: Jij begon
met het moment toen ze al dood was. Nou, voor mij was dat een ware
opluchting. Ook een heel bizar gezicht. Dat je ze niet zag zwoegen.
Dat het heel rustig lag. Dat was gewoon ... nou, engelachtig dat
dat kon. Dat ze er zo bij kon liggen.
Le 296 Na dat lange weekend kwam ik 's avonds binnen met het idee dat ze
er zo allerbelabberdst en beroerd bij zou liggen en zou liggen lijden en toen zat daar net, hoe heet die notaris van haar, o ja, Van
Gielen, zat Van Gielen, die ik overigens helemaal niet ken, bij
haar. Als een lieve vader of grootvader zat hij bij haar. Hij zat
te praten met haar. En ze keken elkaar echt heel lief in de ogen.
Dat maakte op mij echt zo'n indruk. Hij nam echt afscheid met nog
woorden uit zijn eigen jeugd, die zijn grootmoeder hem had gezegd.
Le 307 Het was een stralend moment, dat vaak bij me is teruggekomen als
iets heel ontroerends. Maar, daarna, die lange gang, hé. Toen de
zuurstof al was weggehangen. Ik dacht: de meeste doden sterven 'smorgens: madrugada, ergens in het ochtendgloren, tussen twaalf en
zes. Wie weet hoe lang we hier nog zitten, dacht ik. En zij maar
zwoegen. Het was een opluchting voor me, dat ze echt op een bepaald
moment ... nou het er aan gaf, hé.
La 310 Ik vind het nog steeds verbazingwekkend dat we er allemaal zo rustig omheen gezeten hebben met zeventien mensen. Niemand deed iets
en het heeft geduurd van kwart over acht tot elf. Ik vond het wel
een verschrikking, eerlijk gezegd.
Le 318 We wisselden wel af en toe blikken. Ik (La) was blij af en toe een
nat washandje te kunnen toegooien. Is het nou nog niet afgelopen?
Oh, ik vond het echt een ramp.
Li 324 Ja, maar toch verbaasde het me dat iedereen er tegen kon, behalve
haar zusje. Het duurde uren qua tijd. Dat zusje, zag ik echt knettergek worden. De rest zat er allemaal rustig bij, zo van: nou,
Claire moet inderdaad de kans krijgen om dood te gaan. Dat vond
Li 330 iedereen: dat kan en dat moet. Dat moet nou een keer. Zo iets van:
Claire wil dat en dat moet. Achteraf vind ik het verbazingwekkend
en het was eigenlijk heel afschuwelijk. Het was er, omdat Claire
Lo 333 echt had gezegd: "Je moet me niet vasthouden. Loslaten". Ja. Dat
hebben we met zijn allen gedaan. We hebben haar gewoon laten gaan.
Ja. Op haar eigen manier. En daardoor kon dat, denk ik (Lo) ook zo.
Li 341 Wat me (Li) op viel was, dat ze ook duidelijk niets meer met het
leven te maken had. Ze was al in een soort tunnel. Ze was al weg.
Le 343 Mieke was nog een en al bezorgdheid. Die hield haar zo vast. Er was
zelfs iets, heel overdreven gezegd dan, van afweer bij Claire daar
voor, toen ze toch weer een hoestaanval kreeg. Ruud zat daar en ze
neeg naar Ruud.
Het was duidelijk de enige voor haar, die haar nog een stukje ...
nou dus het donker in kon helpen. Ook als ze de blik nog opsloeg.
Le 347 Ik vond het dramatisch. Ik hoopte dat ze in coma raakte of zo. Ik
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had er helemaal geen voorstelling van. Dat ze het niet allemaal
voelt; dat ze niet wanhopig wordt van: er komt geen eind aan. Ze
werkte om weg te komen. Dan sloeg ze haar blik nog even op en dan
ving ze precies Ruud's blik.
Hij was de enige, die ze nog heeft aangekeken. Tevoren had ze het
tegen Angela gezegd: "Ik wil dan niet op dat moment, dat iemand van
jullie me vasthoudt, omdat jullie me toch niet kunnen laten gaan.
Er moet iemand zijn, die er iets verder vanaf staat". En als je dat
weet, want ik (Li) dacht ook: ik zou doodgaan van ellende als ik
toch Mieke was. Maar als je het dan weet Is het niet meer zo erg.
Wist Mieke het eigenlijk?
Nee. nou, ik (Lo) dacht van wel. Claire heeft mij verteld dat ze
het met Mieke tevoren heeft afgesproken. Anders heeft Mieke alleen
gereageerd op wat Claire deed. Ja, maar die afweer was juist zo
vreselijk; en ook wel vreemd.
We hebben daar 's-nachts een heel gesprek over gehad en toen is ze
donderdags ongeveer aan besluiten toegekomen, toen ze jullie opbelde van: nou, dit gaat niet langer meer. Twee nachten daarvoor
heeft ze echt besloten: "Nou stop ik er mee". De volgende dag is er
niet meer geklopt en 's-nachts heeft ze met Mieke gesproken, practische dingen geregeld en ook van dat doodgaan en vasthouden.
Ik wist dat niet, maar Angela in ieder geval wel. Zij kon er ook
rustiger bijzitten, daardoor.
Het lag ook wel in de lijn van het contact dat ze met Claire hadden. Ik heb me er ook wat Mieke betreft, niet over verbaasd. Mieke
heeft het toch wel moeilijk gevonden, ondanks dat ze het wist. Maar
later kwam Claire wel weer bij haar terug. Ze was toen bij wijze
van spreken de drempel over, zo tegen half elf.
Ze vroeg toen: "Kan het niet vlugger?" "Kan het niet wat vlugger?"
Nou, daar was ik blij om, dat ze dat vroeg.
Het was goed, dat ze dat kon vragen. Ik snapte niet dat ze, al zo
lang zonder zuurstof, hoe ze nog kon praten. En hoe we het allemaal
zo duidelijk hebben kunnen horen.
Ze heeft het twee keer gezegd. Ze heeft het nog een keer gevraagd.
Toen duurde het nog lang. Het duurde nog wel een half uur voor het
zover was.
Ik dacht, toen ze dood was, dat ze in coma geraakt was. Ik wist
niet dat ze dood was, toen. Ik dacht, in coma, eindelijk gelukkig.
Een hart stilstand heb je dan toch, of niet? De verwachting was,
dat ze in coma zou raken, ja, dat is logisch, als je natuurlijk gewoon iemand zonder zuurstof laat. Dan raak je langzamerhand in
coma.
Maar ik wist niet, dat ze toen echt doodgegaan was.
Ja, door die spuit. Ja, maar dat was even onduidelijk. Gewoon van:
wat is er nou gebeurd. Is ze nou dood of is ze nou niet dood?
Maar Ruud heeft toen met zijn hoofd aan haar borst geluisterd en
met de hand aan de pols. Dat kon ik niet zo goed zien, toen. 'Ze
hoeft niet meer', zei hij. Ja, maar ik (Li) wist niet wat dat betekende. Voor mij was het onduidelijk. Voor mij (La) was het wel
duidelijk. Voor mij (Le) ook. Het was ook heel duidelijk aan haar
te zien. Het was in één keer, ... (geluid van een diepe zucht) ...
ineens weg. Dat was echt de laatste ademtocht, toen.
Dat heb ik niet gezien, ik zat achter het bed. Ik (Lo) zat er
naast. Ja, jij zat aan de zijkant. Een hele diepe zucht. Dat was
maar één keer, dat ze dat kon halen. En toen had ze daarna eigenlijk meteen een hartstilstand. Toen heeft, hoe heet hij, Ruud, ook
nog naar de pols gekeken. Hij heeft toen nog aan het hart gevoeld.
Maar dat was toen helemaal stil.
Toen kwam iedereen in beweging. Toen kwamen alle emoties los ....
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want als je zo lang dat allemaal aangezien hebt.
Als je haar zo zag ademen. Als je iedereen ook zag ademen, ohh God.
Is dat jullie ook opgevallen: dat iedereen ontzettend krampachtig
ademde, zelf? Ja. Ja. Ik (Lo) ruik de lucht nog wel. Dat is me (La)
eigenlijk niet zo opgevallen. Oh, wat was het toen warm. Ik (Le)
zie nog die schermerlamp, dat invallen en uiteindelijk de kaarsen
met hun minimum aan beweging. Ik herinner me nog wel de kaarsen,
want daar wees ze nog naar, toen ze aangingen. Dat vond ik leuk.
Toen ze dood was had ik nog steeds het gevoel dat ze alles zou kun
nen zien, wat ik aan het doen was. Hadden jullie dat nou ook?
Ja, net of ze heel dicht bij bleef. Dat heb ik nog wel weken gehou
den eigenlijk. Ja, ik (La) ook, heel lang.
Ik zat voortdurend met haar te kletsen. Alleen in de auto, dat was
echt wel gek, onderweg zat ik echt constant met haar te kletsen.
Ik had het alleen vlak na het sterven, toen hing ze als een wolkje
om ons heen. Zonder pijn, op een prettige manier, zo van: nou kon
zij ook eens lekker kijken, eindelijk er eens ontspannen bij zijn.
Dat hebben we toen allemaal gezegd.
Marie zei toen: laten we maar wachten met waarschuwen, want die
wilde zo'η anderhalf uur respecteren: dat de ziel uit het lichaam
kon. In ieder geval vond ik (E) dat ook ontzettend nodig. Want je
zag ook het leven eruitgaan. Ze was dus dood, maar ze was zo mooi
ontspannen. Je zag het verstillen helemaal. Ook voelen. We hebben
allemaal nog gevoeld aan haar. Dat was ineens zo lief.
Ze was Claire nog, op het moment, dat ze doodging. En anderhalf uur
later toen ze haar kwamen halen, was ze het niet meer, mochten ze
haar van mij ook best meenemen. Dat was Claire voor mij niet meer.
Ja, ik heb ook helemaal niet meer haar lichaam gezien daarna, voor
de begrafenis. Ik wel in de rouwkapel. Ik had stiekum zin om haar
wat te fatsoeneren. Haar haren waren netjes gekamd. Nou, dat mag
helemaal niet. Daar hebben we (La) van tevoren best wel vaak overgepraat. Daar lag echt een masker. Daar lag echt een dode. Het
mankeerde er nog maar aan dat ze haar hadden opgemaakt. Daar was ze
eerst zo bang voor. Want ze had er een keer een t. v. -programma over
gezien, met een dame die drie lijken dus helemaal mooi maakte. Ze
zei: "Stel je nou voor, dat ik opgemaakt wordt". Dat vond ze heel
naar en daar was ze heel bang voor. Ze had daar een afspraak over
gemaakt, geloof ik (Li), met die zusters die dat zouden doen. De
wijkzuster. Ja, maar dat deed zij nooit meer. "Ja, goh, het kan mij
ook niet zoveel schelen", had ze gezegd. "Als iemand anders dat
doet, maar dan niet opmaken".
Het was een afspraak met de zusters van het Wester Ziekenhuis of
zo.
Ze is daar heen gebracht en daar verder netjes afgelegd en daar
zijn ook haar kleren naartoe gegaan. Waar we allemaal voor stemden.
Nou, het was echt waardeloos zo'n dooie daar. Met die bloemen er
omheen. Het had er helemaal niets mee te maken.
Het was niet pijnlijk of wat dan ook, maar het was echt een verto
ning. De mensen kwamen en dat was eigenlijk heel bizar. Wij hadden
het samen beleefd. Wij waren allemaal een beetje eufoor. Er kwamen
mensen die echt geschokt waren. Ze zagen Claire en hielden zich
misschien op dat moment bezig met het feit dat het nou afgelopen
was. Überhaupt met de dood.
Was jij erbij, toen Greet nog een keer kwam?
Ja. Ze zeiden: "Er is nog een vrouw binnen. Van Rita hoorde ik
(Le): "Greet is nog binnen, dus laten we maar even wachten".
Achteraf bleek, dat zij onder de indruk was, dat ze ze helemaal
niet herkende. Nou ze was wel herkenbaar, maar Greet had haar al
lang niet gezien. Voor Greet was het ook afschuwelijk.

Le 530

Ik had de kinderen bij me. Mirjam vond het reuze interessant. Femke
is nog klein, die keek net over de kist heen. Ze schrok toen ze
dacht dat ze aangekeken werd. Ik heb ze opgetild en er wat over
gepraat. We hebben er wat naar gekeken. Ze dacht dat Claire haar
aangekeken had, zei ze later.
Le 538 Ja. Ik wilde dat mijn gezin een stukje meevoelde van wat ik zelf
had doorstaan. Ze wisten wel waar ik mee bezig was. Ik wilde dat
het ook een beetje indruk maakte op de rest.
La 539 Vond je dat niet moeilijk? Ik trok eigenlijk meer naar Claire dan
naar Bert. Hij stond er maar helemaal buiten. Ik kon het ook eigenlijk niet goed overbrengen. Van de ene kant wilde ik hem er wel bij
betrekken, maar het was gewoon niet zo, of tenminste, niet zoals
La 547 het voor mij was. Dat kan ook niet. Het gaat alleen maar via jou
dan.
Le 548 Het was wel iets heel centraals en iets heel belangrijks. Dus dat
moest mijn gezin duidelijk merken. Ik vond, ik wil er veel over
praten en Guus heeft daar maar een slecht oor voor. Die vindt dat
moeilijk, die dingen. Hij kon er niet in komen, wat dat allemaal
Le 551 voor mij was en naderhand werd dat veel sterker. Die hele periode
na het sterven tot en met de crematie en ook nog wel daarna, wat er
daarna, ook nog gebeurde aan gemeenschappelijks. Ik had het gevoel
Le 553 dat dát mijn thuis veel meer was dan mijn feitelijke thuis. Ik had
een hele rare nieuwe kijk op de dingen. Dat heeft enige tijd een
afstand gegeven tussen Guus en mij.
La 554 Bij mij ook. Niet dat Bert er geen oor voor heeft, maar hij is minder emotioneel. Dat irriteert mij. Dan denk ik: ja, waarom voelt
hij het nou niet als ik. Ik kan dat gewoon niet uitstaan.
Le
Ja, nou, dat doe ik ook. Guus had ook allemaal smoezen, dat hij het
op zijn werk ook vaak genoeg tegenkwam. Dat het hem al genoeg
achtervolgde.
La 566 Dan merk je pas hoe verschillend je bent.
Lo 570 Dat was met Carla en Fried precies hetzelfde. Want Carla wilde er
helemaal niks van weten. Ik (Le) heb haar dat nog kwalijk genomen
(wordt lachend gezegd), want ik vind dan eigenlijk dat mensen zich
open moeten stellen voor dat soort dingen.
Le 580 Toen we de flat op ruimden was dat weer zo. Ik in een uitbundige
stemming, vertel daarover van: eenmaal, andermaal. Die neemt dit
mee .... Nou, dan neem hij het. Ik had die mixer, wat wij al tijden hadden willen hebben. Moet je eens kijken, waar ik hier mee aan
kom zetten. En toen begon hij accuut te janken en door de kamer te
ijsberen. Onze beleving liep zo scheef op dat moment. Ja, omdat je
Le 588 het niet tegelijk meemaakt. 'Moet je toch even kijken' zei ik en
Li 589 Guus dacht: oh, wat erg dat meisje. En nou, die zat nog in een hele
Le 590 andere fase. Ja, die werd geconfronteerd met: Ja, het is echt afgelopen, terwijl, dat voor jou ... ja, wij waren in een heel andere
fase aangeland.
La 591 Het is goed dat je dat allemaal meemaakt, dan verwerk je het veel
beter.
Le 594 Ja, want dat is Claire haar inbreng geweest. Soms zeiden ze wel
eens, kennissen, 'Goh, wat goed van jullie'. Ik had dan zelf het
idee: 'Logisch, dat zou jij ook gedaan hebben voor iemand als
Lo 603 Claire. Die haalt dat uit je, die doet dat met je. De laatste dagen
zijn eigenlijk wel ontzettend fijn geweest. Nou die dagen hebben we
bijna dag en nacht met elkaar opgetrokken.
Le 605 Na het sterven.
Lo 607 Toen we zondagavond de flat leeghaalden. Later heb ik gedacht: ik
ben blij, dat we meteen alles
opgeruimd'.
Le 610 Het uitdenken van de dienst. Nou, daaraan heb ik de meest idiote
herinneringen. Oh, God al die misverstanden rondom de "Goede Dood".

421

LI 611 Dat was een uitgelaten moment van zoveel spanning hebben we nou al
gehad, er moet nu gelachen worden, ook al kon het niet.
Le 612 Nee, het was echt genant, schoolkinderachtig. Ja, we konden niet
meer ophouden.
La 617 Als ik nog denk aan die morgen voor haar dood, om een uur of acht.
Ik stond i n de keuken iets te doen, toen de pastor kwam. 'Oh, J I J
bent degene die vannacht b i j Claire gewaakt h e e f t ' , en w i j hadden
best l o l gehad en morbide grappen verteld: echt C l a i r s ' l o l een
beetje. Die man bedoelde dat vreselijk goed. Ik dacht direct aan
beroepsdeformatie als je zo begint.
Le 625 Nee, dan waren we meer f r i s geholpen door die begrafenisondernemer.
Samen met Claire en Mieke hebben we z i t t e n doorpraten, wat doen we
wel of niet. Uiteindelijk hebben we die tekst nog 's nachts u i t
z i t t e n denken. Twee verschillende teksten een van de familie en
een van de vrienden. Die begrafenisondernemer was een hele prettige
L1 635 man. Hij begon, -ontzettend goed vond i k - , van. Ja, hier z i t ik
dan. En Claire lag 1n bed. En Ja, nou gaan we even een aantal
dingen regelen. En dat hoeft nou m e t te betekenen, dat je nou
snel dood moet gaan. En Het moet geregeld worden en je kunt van
a l l e s . Hij maakte er ook grapjes over. Dat was koren op de molen
van Claire. Die was helemaal in s t i j l en serieus op het j u i s t e moLo 642 ment. D1e man, die was heel echt. Hij had z e l f ook een paar keer op
sterven gelegen.
Li 669 Maar, dat vond ik toen wel heel afschuwelijk, al dat gedoe dat toen
op me afkwam. Van· Oh, God, nou moet ik van alles gaan doen. Wat
La 671 moet ik ook al weer gaan doen' Ja, J I J moest dat regelen, hé.
LI 683 Ik dacht van Oh, mijn God, wat moet ik doen, hoe ging het ook a l weer, wat hadden we afgesproken en wat moet nou e e r s t ' Toen heb ik
ook meteen die map e r b i j gepakt. Een draaiboek. En toen. Oh, dat
Le 690 hebben we m e t opgeschreven.
Le 693 Maar vind j e het m e t gek, dat w i j toen helemaal nog niet een tekst
Li 695 hadden bedacht' Die moesten we toen bedenken. Maar dat was niet zo
gek, want Claire z e i , toen we met de begrafenisondernemer bezig waren over de tekst. 'Dat kan me niks schelen, j e bedenkt maar wat'.
Lo 698 Ze vond dat haar ouders het er mee eens moesten z i j n , daar moest ik
een beetje rekening mee houden. De rest 'dat verzin je dan zelf
maar'. Die nacht dat we er mee bezig waren, wilden we twee heel
Le 702 verschillende s t i j l e n aaneen smeden. De plaats van de namen onder
de aankondiging gaf ook moeilijkheden. Ze stonden naast elkaar maar
moesten de vrienden links en de familie rechts of andersom' Ik (Lo)
heb ze, toen het al gedrukt was, uitgelegd dat ze normaal a l t i j d
rechts staan. Naderhand is er door haar vader of haar zus of weet
ik wat, nog iets over gevraagd. Maar toen was het goed. Ik had er
ook werkelijk m e t b i j stilgestaan.
Lo 747 Alles b i j elkaar heb ik wat we hebben meegemaakt als heel natuurl i j k ervaren. Ik heb me afgevraagd, hoe is dat nu als iemand p l o t seling doodgaat. Dat je onder een t r e i n komt. Hoe 1s dat e i g e n l i j k '
Le 752 Afschuwelijk en onaf. Dat heb ik met mijn moeder meegemaakt. Die
z i j n met een auto-ongeluk omgekomen. Dat was ook, naar mijn idee,
heel erg onterecht.
Lo 757 Zou dat heel anders z i j n , als w i j dat nou zelf zouden meemaken'
Le 758 Nee, het missen 1s hetzelfde. En het afscheid nemen 1s ook hetzelfde. Nou, ik (Le) denk dat het voor iedereen verschillend l i g t .
La 763 Ik (La) heb het pas meegemaakt met een zwager. Ik vond het heel anders. Je z i e t daar niets positiefs aan. Het doodgaan van Claire had
heel veel p o s i t i e f s . Je hebt e i g e n l i j k doodgaan op een positieve
manier meegemaakt. Van mijn zwager herinner ik me alleen een v o l komen mismaakt l i j k , waarvan j e alleen het hoofd mag zien en de
La 767 rest daar kan j e wel naar raden. Dat is afschuwelijk. En zonder
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voorbereiding en onbegrijpelijk wel met die kinderen. Ik ben er het
afgelopen weekend nog geweest. Het is zo ontzettend moeilijk. Dat
valt niet mee. Dat zijn hele andere situaties en dingen, die onbegrijpelijk zijn. Ik heb nog steeds de neiging om te zeggen: 'Albertine en Koos', dat is een begrip. Dat is heel raar.
Hoe is dat voor jouzelf? Er zijn andere mensen omheen: hoe is doodgaan op deze manier? Het is heel anders.
Een verschil Is ook dat Claire zelf ook al een hele tijd vrede had
met het idee. Ze had het zelf helemaal geaccepteerd. Ik had nog wel
voor haar willen vechten, terwijl zij al lang wist van: laat maar.
Nou niet al lang. Dat was eigenlijk pas op het einde. Ze deed wel
steeds een stapje terug. Accepteren wat ze niet meer kon. Accepteren dat ze niet meer in de electrische rolstoel kon. Dat was twee
weken voor ze dood ging.
Ik ben toen nog eens met haar die lijdensweg gegaan naar het
schuurtje. Ze wou en ze zou naar buiten. Ja, ze accepteerde bepaalde dingen wel, maar ze haalde eruit, wat erin zat. Alle momenten
van haar leven waren kostbaar. Ze heeft ermee gedaan wat ermee te
doen was, heel efficiënt geleefd. Ze had geen toekomstplannen.
Claire zat niet meer te bespiegelen, wat ze misschien gedaan had
kunnen hebben, als ze niet ziek was.
In die zin was Claire iemand met een korte toekomst. Iemand die je
nog in beperkte zin om je heen had en daarna was ze er niet meer.
Ik was daar zelf volledig op ingesteld. Ik hoefde geen leuke plannetjes uit te denken om nog eens met Claire te doen.
Als je echt doodgaat dan denk je pas: het hoeft niet meer. Ik denk
dat Claire dat pas op de laatste dag besloten heeft: dit wil ik
niet meer. 's-Middags, toen die wijkzuster kwam. Die heeft gezegd:
'Meisje, geef het toch op'. En toen heeft ze het pas opgegeven. Dat
Is uiteindelijk eigenlijk pas de acceptatie.
Ja, maar het wisselde ook toch wel. Ik herinner me dat ze gewoon op
een stoel zat even, buiten het bed en dat er dan bijvoorbeeld niemand was, dat vertelde ze dan, en dat ze zei: "nou er was een hele
mooie lucht en ik keek er naar en toen vond ik het eigenlijk best
prima om nou maar dood te gaan". Soms had ze er vrede mee en ja,
daarna weer niet. Het basisgevoel was dat ze het wel accepteerde.
Er was nooit ontzettende paniek. Maar wel een gevecht om het zo
lang mogelijk uit te stellen.
Voor mij is doodgaan, denk ik, makkelijker geworden door dit zo mee
te maken. Als je dood bent, denk ik, dan ben je toch dood.
Toen Claire doodging, was ik alleen met haar bezig geweest. Ik had
er nooit bij stilgestaan, dat het iets met mezelf te maken zou kunnen hebben, totdat een vriendin me er naar vroeg. Toen dacht ik
eerst aan Guus en daarna pas: stel je voor dat je zelf langzaam
maar zeker invalide raakt of iets in die geest. Als ik mijn vitaliteit kwijt zou raken, zou ik een lange strijd te strijden hebben,
voordat ik de fase van Claire zou hebben bereikt.
Ja, maar Claire heeft er ook lang over gedaan.
Ik denk dat Angela en ik er gewoon nu beter over zouden kunnen praten dan we gekund zouden hebben, als we dit niet hadden meegemaakt.
Je weet waar eventueel de moeilijkheden liggen. Je weet dat je er
niet alleen doormoet. Je moet meer mensen inschakelen. Dat moet je
althans proberen. Je weet dat je vreselijk geïrriteerd raakt door
het feit dat je partner niks meer kan. Dat je ze wel kunt vermoorden bij tijd en wijle, dat je ontzettend afhankelijk wordt. Het
zijn wel weetjes, maar het zijn toch dingen, die maken, dat het bespreekbaarder is, als het zover komt. En dat is het niet geweest
ook niet voor Angela.
Je hebt er mee leren omgaan, denk ik als het weer voorkomt of als
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ik er zelf aanga. In ieder geval kom je een stapje dichter b i j ,
denk ik ( L i ) . Nou ik (Le) heb er voor het leven ook nog wel wat van
geleerd. Je hebt a l t i j d met iemand anders te doen. Ciaire was één
persoon. Sindsdien z i j n er in mijn naaste omgeving twee andere mensen doodgegaan. Dat was heel erg naar. Ik denk niet dat nu ik het
eenmaal heb meegemaakt, ik er tegen kan of zo. ledere s i t u a t i e is
totaal anders. Het is met Claire, het is iemand anders.
Ik heb twee maal andere doden meegemaakt. De mensen erom heen waren
ook best emotioneel, maar m e t helemaal ondersteboven. Ze konden er
ook redelijk mee omgaan en zelf kon ik er ook wel mee u i t de voeten. Die verschillen vind ik m e t zo groot. Wel, hoe de mensen ermee omgaan. Maar, met de mensen heb je te maken. Met de mensen heb
j e 5ók te maken. En dat maakt het toch wel moeilijk. Sommige mensen
w i l l e n er m e t over praten en j i j wel. Sommigen beleven het r e l i gieus en anderen n i e t . Dat levert a l l e r l e i ingewikkelde toestanden
op.
Oat denk ik zeker. Maar als ik k i j k naar Angela en mij samen, dan
denk ik dat het voor ons winst heeft opgeleverd. Maar dat je er
zoveel aan over hebt gehouden voor je leven, dan vind ik best moeil i j k . Ik vergeet het nogal regelmatig. Wel had ik het na Claire's
dood meteen een stuk minder druk; het scheelde een hoop t i j d .
Ik moet wel zeggen, dat het me, voor ze doodging, steeds meer ging
benauwen, dat je het eigenlijk n i e t goed kon doen. Ik deed ook
steeds van die onbenullige dingen fout. Claire had dan ook geen
rust, toen ze maar één zuurstofcylinder had en ik dat ding heb gemold: of dat je iets verkeerd kookte, wat ze echt heel erg lekker
vond, of vergat iets in de week te zetten. En alles begon steeds
grotere consequenties te k r i j g e n . In het begin 'Ja, goh, foutje
hé'.
Maar naarmate ze dichter b i j de dood kwam vergde dat ontzettend
veel. Daar heb ik inderdaad een nachtmerrie over gehad, omdat er
door mijn schuld een heel hard lawaai was.
Die zuurstof 's nachts vond 1k ook wel spannend. Dat kabbelen. Je
was a l t i j d bang als dat kabbelen van het zuurstof stopt, dan is er
iets met die zuurstofcylinder.
Ik had daar geen problemen mee. Hoewel i k , volgens m i j , heel vaak
iets fout deed, maar z i j zei a l t i j d hoe het moest. Ik was a l t i j d
veel meer met haarzelf bezig dan met die apparaten. Ik stond daar
dus vaak heel onhandig te klungelen. Ik vond, dat het allemaal heel
moeilijk was, ook het kloppen, en dat z i j het allemaal wist en het
mij wel zou vertellen. En zo ging het ook meestal wel.
Maar ik wist ook dat ze er erg van baalde om het steeds te v e r t e l len, wel aan t w i n t i g verschillende mensen. ledere keer opnieuw. Dat
het apparaat kapot ging was me een zorg, maar dat z i j daar last van
had, dat vond ik heel erg. Ik vond jou (Li) ook ontzettend verantwoordelijk. Ik (Le) weet m e t of nou iemand verantwoordelijk was.
en of iemand wat naar zich toe trok. Dat lag ook in de r e l a t i e met
Claire besloten.
Van de crematie herinner ik me nog maar vaag wat. Er kwamen mensen
voor het eerst, nieuw dus, b i j , en het was van een heel andere
orde, dan wat w i j toch al hadden meegemaakt. Het was bijna routine.
De dag tevoren had ik precies opgemeten hoe lang die plaat duurde
en de speech van Bert. Ik had die verhalen al zo vaak gehoord. Voor
mij was het een draaiboek, wat doorgebladerd werd. Het enige, dat
opviel, was dat J I J (Le) dat verhaal voorlas.
Ik vond het wel f i j n om te doen, maar ik zag er vreselijk tegen op.
Tevoren b i j het rangschikken van de bloemen rond de k i s t werd ik
zeer getroffen omdat de bloemen van Mieke met e r b i j gelegd werden.
Ik gaf ze aan maar ze werden weer op de bank gelegd. Dat is het
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enige waar ik me toen over opwond. Dat bosje bloemen is uiteindelijk toch goed terecht gekomen. Daarna kon ik toch mijn verhaaltje
doen. Ik had wel geoefend maar thuis kwam ik steeds niet verder
dan het zinnetje van: we zijn lang vrienden geweest. Dat kon ik
thuis al niet uitspreken. Ik zag er vreselijk tegenop, dat ik daar
dan zou haperen. Ik was blij, dat dat achter de rug was. Maar voor
de rest was het volkomen routine, die hele toestand.
Ja dat gevoel had ik ook: ik heb al lang afscheid genomen van
Claire. Het was inderdaad daar voor de andere mensen schokkender
dan voor ons. In het begin irriteerde het me zelfs een beetje. Moet
dat nou allemaal nog. En vooral als dan iedereen zo treurig staat
te kijken.
Maar er waren toch niet heel veel mensen toen.
Ja, ik (E) vond het juist onterecht, dat er niet meer mensen waren.
Ik vond Claire zo belangrijk. Ik miste ook bepaalde mensen. Ik
dacht: daar moet je toch aan kunnen aflezen, dat Claire een ontzettend belangrijk iemand is geweest.
Ja, maar wat betekent belangrijk. Zij had natuurlijk alleen maar
intieme contacten en helemaal niets oppervlakkigs. Daar had ze
gewoon helemaal geen tijd voor.
Maar die had wel, ze had wel veel contacten. Ja, maar die waren
verder weg, die had ze min of meer bewust op een gegeven moment
laten vallen. Ze moest het nou toch beperken en ze koos zelf ervoor
om met bepaalde mensen zelf dan zelf maar geen contact meer te
hebben.
Er waren veel mensen met wie ze vroeger intensief heeft opgetrokken, die waren er niet. Dat was in het ziekenhuis ook zo. Een paar
jaar voor ze dood ging, kwam er veel bezoek. Dat moest geregeld
worden. En de laatste keer dat ze in het ziekenhuis lag, kwam er
bijna nooit meer iemand. En bij sommige contacten moest ze het zelf
zeggen, dat ze het gewoon niet meer kon hebben.
Claire koos voor minder maar intensievere contacten. Die mensen
vonden dat soms zelf heel erg. Het zal haar ook wel wat gekost hebben. Het was op een gegeven moment te slepend en te slopend, en
daarmee was het ook afgebouwd.
Een maand van tevoren heeft ze nog een keer het groepje nog een
keer kleiner gemaakt. Maar ook wat oude mensen nog opgebeld, die
oude collega van vroeger: "nog één keer in mijn leven zien". En die
kwam onmiddellijk. Ze wilde haar ook maar één keer zien: een afscheid. En toen was het afgelopen.
Wat dat betreft vond ik het hartstikke fijn dat ik kon kloppen. Ik
zou haar anders nooit meer echt hebben leren kennen, omdat ik er
heel laat bij kwam.
Dat geldt voor een deel eigenlijk ook voor ons. Als wij niet geklopt hadden, was er geen tijd geweest voor ons allemaal.
En nu zat je een anderhalf uur iedere keer en ik heb het toen wel
erg gezellig gevonden altijd.
Claire was ook duidelijk in haar sympathieën. Ik had niet het gevoel dat ik me opdrong, wel dat er een wederzijdse relatie was.
Toen ik hoorde, dat ze bepaalde mensen liever niet meer zag, voelde
ik me vereerd, van: fijn, ik hoor nog wel bij de mensen, die ze nog
om haar heen kan hebben.
Het was ook geen verplichting op die manier, eigenlijk gewoon een
vrije vriendschap. Ja, dat was erg goed, en knap van Claire.
Ze vond: 'Wie geen pijn wil lijden, moet niet aan liefde beginnen'.
We hebben best veel afgelachen.
Ik vond Claire ook zo'n wijs iemand, en een zo zuiver iemand.
Ze was ook bijna nooit kwaad. Claire was wel eens kwaad, soms. Maar
meer op de manier van geïrriteerd en als dat voorkwam, praatte ze

425

Le 1122 er ook over. Je kon daarom van harte ' j a ' of 'nee' zeggen wanneer
ze je vroeg voor een extra klopbeurt te komen. Ze chanteerde niet
met z i e l i g h e i d .
La 1132 Claire geloofde in reïncarnatie: sommige mensen waren zo w i j s , die
moesten wel meerdere levens achter de rug hebben. Het was voor haar
ook een manier om de dood te accepteren. Maar ze geloofde het ook
Li 1140 echt wel, zelfs als ze er wel eens grappen over maakte. Ze heeft
een periode gedroomd hoe ze loskwam van haar lichaam. Althans, symbolisch waren ze zo te duiden. Ze is ook een t i j d j e bezig geweest
Le 1167 met een boek over belevingen van mensen, die een clinische dood
gestorven z i j n .
Le 1170 In haar stervensproces zag ik terug wat we er over besproken hadden: op je eentje door een donkere tunnel het donker in en dan heel
in de verte het l i c h t . Ze had zo'n ervaring van bijna dood z i j n al
eens gehad toen ze een jaar of 16 was: als het ware door zo'n tunnel. Dat maakte dat ze ook niet zo bang was. Ze wist hoe het l i c h a melijk voelde om dood te gaan: van helemaal koud z i j n eigenlijk a l .
Le 1181 Die morgen zei ze ook: "Nou bel Wim en Angela maar". Dat gevoel had
ze toen, van doodgaan: nou zal het wel d i c h t b i j z i j n , want d i t is
het. Dat was het.
Lo 1189 Mieke is de avond daarvoor gebeld, die was op vakantie. Ze heeft
toen gezegd: ' D i t duurt niet lang meer'. Toen Mieke terug was zei
ze: 'Nou ga ik ook niet meer weg'. Het ging ineens slecht en er
waren een boel mensen weg. Er moest extra geklopt worden. Claire
had er zelf ook ontzettend genoeg van om steeds weer nieuwe mensen
u i t te leggen hoe te kloppen en die klopten allemaal niet goed in
Li 1200 het begin. Ja was logisch, dat kan niemand meteen goed. Daar had ze
zo genoeg van. Ze was het echt zat. Mieke belde toen wij net wilde
vertrekken voor drie weken.
Li 1209 Ze vond het lang, dat wij weggingen. Ik dacht ach, als het in d i t
tempo doorgaat, kan het nog best een paar maanden duren.
Le 1210 Ze heeft ook steeds drie weken genoemd. Ze had een kort perspect i e f ; tenminste naar het einde toe werd het steeds korter. Nou,
drie weken haalde ze nog wel, heeft ze toe gezegd.
Le 1214 Ik vond, dat j i j zo doodleuk reageerde toen ik j u l l i e belde in
Zuid-Engeland: '0 j a , nou, dat is goed. Ja hoor, nee, dan komen we
terug'.
Li 1219 We hielden er helemaal geen rekening mee. Toen je belde, dacht ik
oh, er is zeker iets met mijn ouders. Maar die z i j n helemaal niet
ziek. Toen dacht i k : Claire. Maar toen: nee, dat kan niet.
Li 1228 J i j z e i : ' K i j k maar, wat je doet'. Maar hoe kan ik dat hier nou bekijken. Ik (Le) mocht j u l l i e van Claire niet echt terug roepen. Als
j u l l i e zouden bellen moest ik zeggen: 'Doe maar op je gemak, want
ze redt het wel weer een t i j d j e " .
LI 1223 Het jaar daarvoor was het ook al zo geweest. Toen was het ook zo
somber en ook slecht, toen we weggingen.
Li 1245 Toen we aankwamen was het een rare afknapper. We konden niet naar
Claire toe, want de ouders waren er, en de f a m i l i e , de rest van de
Li 1250 familie was er. Kom j e terug, kun je er nog niet naar toe. We z i j n
naar bed gegaan. 's-Morgens zag ik haar. Ik wist niet wat ik zag.
Ik herkende haar wel goed. Ze was erg afgevallen en ze kon eigenl i j k niet meer praten. Dat had ik nog niet meegemaakt. Het was akeLe 1265 l i g dat ze niet meer u i t haar woorden kon komen, omdat ze dan weer
zo η hoestaanval kreeg.
Lo 1267 's-Morgens was het a l t i j d m o e i l i j k . Vooral als je geklopt had,
moest ze toch een t i j d j e bijkomen. Dan kon ze niet meer praten,
want dan s t i k t e ze bijna in haar eigen s l i j m .
Li 1271 Het was n i e t echt ochtend voor haar, want ze had de hele nacht
recht overeind gezeten. De laatste nachten heeft ze ook geen oog
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Lo 1274 meer dichtgedaan. De laatste drie nachten. Ze kon ook helemaal niet
meer liggen, de laatste nacht. Ze zat voorover.
La 1280 Als ze achterover ging liggen, begon ze te hoesten. Het grootste
deel van de nacht heeft ze zo gezeten. Dat was de enige mogelijk
heid voor haar om het nog een beetje uit te houden. Dat was een
benauwde toestand.
Le 1282 Naderhand heb ik wel gemist, dat haar flat er niet meer was, ineens
al was uitgeruimd.
Li 1285 Vorige week ben ik er voor eerst weer geweest. Ik moest nog wat
sleutels terugbrengen. Ik had er eerst moeite mee. Telkens uitge
steld: dat doe ik nog wel een keer. Het deed me niks meer die hele
flat. Maar ja, die was totaal veranderd, die houten vloer lag er
Li 1319 nog in, maar verder .... Ja, ik raakte er echt iets mee kwijt. Zo
van: nou dat hebben we ook weer gehad. Ja misschien, Ik heb niet
La 1320 het gevoel, dat ik iets kwijt wil raken.
1321 Ik leef nog wel met dingen van Claire. Ik wil dat beeld helemaal
niet kwijt raken.
Li 1323 Dat beeld ... dat is er voor mij nog wel, hoe de flat er uitzag en
hoe het allemaal klonk, en wat voor stoeltjes en bankjes en de
toestanden om het bed.
La 1332 Ik vind al de spulletjes leuk, die we van haar hebben. Ja, dat zijn
kleine reliquietjes.
Le 1340 Ik heb nog een nachtpon van Claire. Ik heb hem nog graag aan. Ik
heb nog steeds niet het gevoel, dat het mijn nachtpon is. Dat is
gewoon nog iets van Claire.
Lo 1348 Ik had die gele kamerjas van haar. En toen kwam Joanna en die had
hem eens een keer aan en toen schrok is ervan. Ik dacht: afblijven.
Afblijven, daar mag jij niet in.
La 1355 Ja, dat zou ik (La) ook zeggen.
Lo 1358 En toen dacht ik (Lo), оке, dat is ook voorbij dan. Het is anders
nou. Het zijn van die stomme kleine dingen dan.
Le 1363 Ik zou dat bandje wel eens willen horen van Claire. Nee, ik heb het
toen niet gehoord, ik was er niet bij. Ik heb het niet mogen copieëren. Er staat iets op over haar ouders. Dat ze er niet zo'n
Li 1374 goede band mee had. Haar vader vond dat toen zo erg. Het is er wel
Le 1378 nog steeds. Ze hebben het zelf. 0, dan is het goed, want dan kom ik
het nog wel eens tegen.
Lo 1385 Er staat het verhaal op dat ik met haar naar zee geweest ben: 'Ja,
vanmiddag ben ik bijvoorbeeld nog met een vriend ...'.
La 1395 Zo iets zei ze toen, hé. Het was niet echt negatief, dat over haar
ouders, maar dat ze verschillend waren. Ik denk dat voor ons dat
doodgaan van Claire, ook veel gemakkelijker was dan voor haar familie.
Le 1401 Een familieband is ook anders. Dat is ook veel moeilijker.
Le 1403 Ik heb me er in verplaatst. Mevrouw Neef s, die me op een zondag
morgen uitliet, zei me eens, in de gang, met tranen in de ogen:
'Ach, er gaat geen dag voorbij, dat je er niet aan denkt. Moet je
je eens voorstellen, dat je kind zoiets heeft'. Dat sloeg in bij
me. Ik dacht: 'Het is je dochter'. Ik zie mijn kindertjes lekker
opgroeien en als je weet, dat daar een eind aan komt, dat is voor
ouders anders te verteren. Wat voor band je dan verder ook hebt.
La 1404 Ja, maar wel een band, is heel belangrijk. Ze konden niks, of tenminste veel minder bijdragen dan wij. Ze hadden een heel ander contact. Daar zat het hem in, volgens mij. Claire had met haar ouders
best een goed contact, vergeleken met anderen. Het was een veel
meer ingegroeid contact. Een contact tussen aanhalingstekens; er
hangt veel af van wat dat voorstelt. Claire had zich in een hele
bepaalde richting ontwikkeld. Haar ouders konden daar wel inkomen,
maar het kostten hen veel moeite. Voor ons is dat allemaal van-
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zelfsprekend. Haar leven en zo is voor ons normaal. Haar ouders
hebben daar langzaam in moeten groeien.
Er bleef een afstand, of niet een afstand maar gewoon onbegrip. Een
heel groot stuk onbegrip. Maar dat kan ook niet anders. Die ouders
leven op een hele andere manier, terwijl wij Claire ook veel meer
dagelijks meemaakten. Dan groei je ook mee, hé.
Nou ja, je komt uit dezelfde ideeënwereld. Dat is juist een punt.
Ik zou het ontzettend moeilijk vinden, zoiets mee te maken en er
niet bij te kunnen helpen. Je wil het beste voor je kind en je wilt
helpen. Mijn ouders wilden dat ook bij mijn zusje. Zij zei: 'Weg,
ik wil geen kind zijn nou ineens, nou ik weer weduwe ben'.
Die ouders wilden eigenlijk iets doen. En wij konden iets doen,
maar zij konden veel minder.
Dat is hetzelfde als met de mensen waar Claire tegen zei: 'Ja, ik
heb beperkte energie en ik kan het gewoon niet meer'. Tegen je
familie en tegen je ouders kun je dat niet zeggen.
En in het laatste jaar is er ontzettend veel verbeterd en werden ze
ook heel goed Ingeschakeld. Maar waarom heeft ze daar energie ingestoken, omdat het haar ouders waren. Anders zou ze het niet gedaan
hebben. De ouders stonden te popelen om ingeschakeld te worden en
dat is ook met de weekeinden met name gebeurd.
Ik heb me er over verbaasd. Ik dacht dat zijn twee volkomen gescheiden werelden, de vriendenwereld en het gezin. En zo rond het
sterfbed en daarna was dat zo'n eenheid. Dat we nou zo'n soort
liefdevol respect over en weer hadden van: ja, zij voelen daar anders over of, dat het zo hoort. Dat heb ik van tevoren niet kunnen
denken Ik (I) had tevoren niet gedacht dat het zo moeilijk zou
zijn.
Claire heeft daar zelf ook nog het een en ander op het laatst aan
gedaan. Door te laten uitpraten met elkaar. Kaspar voelde zich aan
alle fronten bedreigd. Misschien voelde hij zelfs wel kritiek. Maar
voor Claire was het helemaal nog niet zo duidelijk, dat haar familie erbij zou zijn. Tot 's-ochtends. Want toen heeft ze nog tegen
haar moeder gezegd: 'Ik wil jullie niet meer zien'. Ze wilde toen
niemand meer zien in die bui. En als het dan moest liever niet meer
de familie.
Daar wou ze toen eigenlijk maandagavond afscheid van nemen.
Toen wilde ze daar een punt achter zetten. Toen ze later toch weer
over dat dooie punt heen kwam, heeft ze toch de familie weer opgeroepen. Die moeder, die wou dat ook gewoon, koste wat het kost. Ik
(Li) kon me dat goed voorstellen. Dat is ook moeilijk.
Maar Claire was daar zelf het helemaal niet met zichzelf over eens.
Ik vond dat haar vader ook op zo'n onbegrijpende manier dicht bij
haar en lief wilde zijn. Zo'n grote, zware, man en dan zat hij aan
die hand. Ik dacht: Oh, blijf er van af, zo'n broos kind; doe dat
niet, dat irriteert alleen maar. Hij wist niet meer hoe hij het
had.
Haar vader werkte Claire in het algemeen heel erg op haar zenuwen.
Je voelde dat ook, dat straalde hij ook uit. En die tranen naderhand. Het liep zo lief naderhand. Zo echt van ... 'ons pa'.
Want wij dachten, oh laat hij er af blijven, want dadelijk slaat
ze, dan stuurt ze hem weg.
Het was op de een of andere manier opvallend. Met name vlak van tevoren nog. Vlak voordat zij die toespraak ging houden.
En die man was heel erg emotioneel. Op dat moment wilde zij die
emoties gewoon niet meer. Nee, dat kon niet meer. Maar daar kon hij
niet mee uit de voeten. En ik (Le) vond het ze zielig voor hem, maar
wou hem behoeden voor wat er verder mis kon gaan. Ze stuurt hem
weg, zo voelde ik.

Li 1512 Maar het is gelukkig niet gebeurd.
La 1515 Die moeder deed het wel erg goed. Ik (Le) vond dat hij het toch ook
wel goed deed, Jawel, op zijn manier. En zijn manier werkte Claire
gewoon op de zenuwen.
Li 1521 Man, die moeder begreep er eigenlijk ook niet zoveel van.
Le 1522 Toch vond ik, dat zij meer Inspeelde op wat Claire wel of niet
wi1 de.
Li 1524 Ja, ze deed wel meer, maar dat zij het echt begreep, daar geloof ik
helemaal niks van. Nee? Maar wat begrijpen dan?
Lo 1528 Ze had er wel een goed gevoel voor. Ze voelde wel aan, wat Claire
wel en niet wilde. Maar begrijpen waarom ze het wilde. Dat geloof
ik (Li ) echt niet.
Le 1534 Nee, ze respecteerde dat. Ja dat is het punt. En die vader was daar
helemaal niet zo aan toe
Li 1540 Zij belde haar ook op, 's-avonds, tegen zevenen. Dat vonden ze allebei heel erg fijn dat telefoneren.
La 1547 Het lijkt me moeilijk om elke keer te vertellen, dat het niet goed
gaat. Want het ging gewoon best wel vaak niet goed. Ja, maar zij
La 1556 ging daar toch vrij serieus altijd op in.
Lo 1560 Dat wel, maar ze liet ook hele stukken weg. Ja hoor, ze kon ook zo
Le 1567 luchtigjes aan de telefoon zijn en dat wij in zak en as zaten.
La 1569 Ze moest haar ouders in bescherming nemen.
La 1579 Mat ik na haar dood heel lang gehad heb Is het gevoel, als Claire
geleefd had, zou ik me niet zo laten opjutten.
Le 1584 Dat daar rust vanuit ging, ben ik helemaal met je eens.
La 1586 Ik had wel het gevoel dat ik aan haar moest verantwoorden, wat ik
nou weer allemaal deed.
Le
Ja, dat heb ik ook altijd gehad.
Li 1508 Zo van: vind je het goed? of: oh, dat zou Claire toch niet zo geweldig gevonden hebben. Een tweede geweten erbij. Ja, maar meer als
Iemand die mij (La) juist in de goede kant duwde. Die ik nodig had,
terwijl de omgeving mij voor mij gevoel altijd de verkeerde kant
heenduwt.
Li 1601 Ik heb echt het gevoel: ja, jij zou het wel niet juist vinden, maar
ik doe het toch. Maar dat is dan wat jij toch al wil. I3ij mij is
dat anders.
La 1610 In het algemeen door haar ziek zijn, door haar hele situatie dacht
ik steeds van: je moet nú leven. En ze zei dat ook steeds. De
laatste nacht nog: 'Je leeft voor jezelf. Hard werken, aan je toekomst, dat is een andere kant van het leven. Je moet je niet laten
opjagen'.
Le 1625 Ik heb een Claire in mij, die mij influistert, je weet het eigenlijk wel. Doe maar niet zo ingewikkeld. Aan mijn contact met haar
Le 1632 heb ik overgehouden het echte belangrijke zuiverder te beoordelen
en dat over te houden.
De weergave van dit gesprek omvat 1977 beurten.
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BIJLAGE A: Resultaten van regel 12 van thema O.G. over euthanasie en z e l f moord
(a) Vanzelfsprekend mag j'e mensen dood maken n i e t doen (cl 297;wo). Over
euthanasie moet j'e niet te l i c h t denken (co 342;aj). Passieve euthanasie
doe j e , vanzelfsprekend, al vaak (ki 752;aj+wo). Je b e s t r i j d t er a l l e r l e i
zaken mee, waar men nu j u i s t bang voor is en terug schrikt (ca 376;wo).
Vanzelfsprekend gaat het om p i j n 1n de laatste fase en dat je gewoon het
l i j d e n verzacht (ca 307;aj). Je geeft ze een morfinespuit, t e r w i j l j e , vanzelfsprekend, weet, dat het hart zo geremd wordt, dat het overlijden zeer
waarschijnlijk wordt (ei 302;aj).
Omdat patiënten die hulp van de dokter nodig hebben, is het vanzelfsprekend, dat je als arts zelf moet beslissen op een gegeven moment (of je het
doet) (co 354;aj;ce 356;n+wo).
Je k r i j g t vanzelfsprekend de grootste moeilijkheden, wanneer je iemand met
í n - en toestemming van de familie doodspuit en er daarna wordt gezegd: de
dokter 1s een moordenaar (ca 320;aj+n).
Zonder doktershulp is het iets anders, want dat is een moord; daar schrikken ze van terug, want, vanzelfsprekend w i l l e n ze zichzelf niet vermoorden,
dat j i j het wel mag, i s vanzelfsprekend (ca 359;wo).
In een bejaardenhuis zou j e een gekke sfeer krijgen als je die mensen a l l e maal een spuitje zou geven (co 323;aj). Op een heel erg democratische manier gaan besluiten of er nog medicijnen gegeven worden aan een te zwaar
zieke daar kom je ook n i e t meer u i t (ke 306;aj).
Je werkt vanzelfsprekend alleen maar mee aan actieve euthanasie, wanneer de
patiënt zelf dood wil

(ke 780;n). (Geproblematiseerd wordt of Iemand, die

het w i l , al wel zover is (ka 784)).
Vanzelfsprekend hebben mensen levenstestamenten in hele andere levenssitaut i e s gemaakt, dan wanneer je er echt voor staat (ce 352;wo).
(b) Het is een vanzelfsprekende veronderstelling te verwachten dat z e l f moorden

plaatsvinden

407;13/14)

in

een

hele

bepaalde

emotionele

toestand

(ei

(co 462;15: achtergrond is een gestoorde r e l a t i e met schuldge-

voelens voor de nabestaanden).
Euthanasie is een doodgewoon onderwerp om over te praten, maar in de prakt i j k niet vanzelfsprekend regel (di 279;27).
Het i s zonder meer vanzelfsprekend, dat verschillen i n levensbeschouwing
(hier i n een bejaardenhuis) het euthanasievraagstuk nog ingewikkelder maken
(di 291: aan een ongelovige mens moet worden uitgelegd, waarom er van een
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spuitje geven geen sprake kan z i j n ) .
Het is zonder meer vanzelfsprekend, dat mensen er zó slecht aan toe kunnen
z i j n , dat ze om hun dood vragen (ki 761;9: de verpleger weet dat de man in
kwestie het voor 100% meent, wat h i j vraagt en h i j zou hem ook w i l l e n helpen, maar kan het z e l f n i e t , zelfs niet al zou d i t in Nederland niet verboden z i j n .
(c) Het is niet vanzelfsprekend dat een patiënt de dokter om een spuitje
vraagt om van z i j n l i j d e n verlost te worden, 'want j e mag het n i e t doen'
(je=arts). (ei 297) (moeilijk+ci 287: 'want . . . ' ) .
Wat niet vanzelfsprekend i s , is dat iemand erom vraagt van wie je zeker
meent dat het nog wel een paar weken zou kunnen duren (ei 316(moeilijk)).
Eveneens niet vanzelfsprekend is dat de f a m i l i e , - die het er, wanneer de
patiënt nog l e e f t , allemaal mee eens z i j n - daarna zegt: de dokter is een
moordenaar (ca 320 (grote moeilijkheid)).
Het is niet vanzelfsprekend om jezelf een dodelijke i n j e c t i e toe te dienen,
ook n i e t , als je er nog wel toe in staat bent (ce 370 (moeilijk) + ce 366)
en evenmin dat iemand zo het recht heeft om zo een einde aan z i j n leven te
maken (ei 381(moeite)+(ce 380: geen moeite met d i t recht).
In het algemeen is een zelfmoord iets aparts, ook wat je er mee moet doen
ten opzichte van de nabestaanden i s dat.
De constatering dat een zelfmoord vaak samengaat met gestoorde relaties in
de t i j d daarvoor vermindert het niet vanzelfsprekende karakter van de vraag
of je daar dan niets aan had kunnen doen, n i e t . (co 462(moeil1jk). Het is
niet vanzelfsprekend bestaat er u i t dat je slecht tegen die mensen kunt
zeggen: 'was uw r e l a t i e gestoord?' (ei 463;15(moeilijk)).
Het idee dat ik van die man een einde aan het leven maak, dat ik dat in de
hand neem, dat vind ik helemaal niet vanzelfsprekend

(ka 784(moeilijk).

Gewoon tegen p i j n z i j n is niet vanzelfsprekend, wanneer p i j n b i j het leven
hoort, maar ook dat is aan t w i j f e l onderhevig ( ' p i j n , daar ben ik gewoon
tegen' ka 806/808) (ko 797(moeili"jk )).
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BIJLAGE В
Bij een overledene sta je zelf nog
overeind bij iemand, die voorgoed
ligt. Canetti.
De omstaanders, die behandelen
Een huisarts praat met doodzieke mensen, die deel uitmaken van zijn prak
tijk om ze te vertellen dat hun ziekte ongeneeslijk is en kwaadaardig,
omdat onderzoek dat heeft uitgewezen en daarna over wat er nog gedaan, maar
vooral wat er allemaal gelaten zal moeten worden en over hoe lang het nog
zal duren: hierover valt eigenlijk niets zinnigs te zeggen en je moet ie
mand nooit vastpinnen op een bepaalde periode: dat is te onzeker; doodgaan
wordt meestal moeilijk aanvaard; van iemand, die zijn doodgaan tezamen met
zijn vrouw metterdaad direct accepteert en ook aankan is in een twintigja
rige huisartsenpraktijk slechts één keer sprake.
Hoe een familie op doodgaan zal reageren is niet te voorspellen. Meegaan
met de partner van de patiënt of met de kinderen om het doodgaan voor de
persoon in kwestie te verzwijgen is niet in het belang van de patiënt zelf:
als het wordt volgehouden voelt zij (of hij) zich In de steek gelaten; het
is even moeilijk om te zeggen dat het nooit moet, als te beweren dat je een
patiënt altijd moet vertellen wat hij (of zij) mankeert; het is een kwestie
van aanvoelen: nu moet ik ze een stapje verder helpen. Wat mensen niet willen horen kun je ze niet te verstaan geven: soms willen mensen gewoon niet
weten dat ze doodgaan; mensen zijn niet gebaat met richtlijnen, waarin
staat hoe ze hun doodgaan moeten accepteren, bijvoorbeeld, omdat het zo of
zo geschreven staat 1n de H. Schrift; ze hebben meer aan een persoonlijk,
gesprek waarin ze hun gevoelens openlijk kunnen uitspreken; bij mensen, die
een beschermd leventje hebben geleid en die door een sterfgeval totaal afhankelijk en geheel alleen achterblijven komen nogal eens depressies voor;
zoals je na een sterven ook weleens schuldgevoelens ziet bovenkomen; maar
het kan je ook gebeuren dat iemand, die jarenlang getrouwd is geweest, zonder echte problemen alleen verder leeft.
De familie van een overleden patiënt gaan condoleren is niet gebruikelijk
onder huisartsen, hoewel specialisten het soms wel doen. Zo er al een bericht ontvangen is van het overlijden, kost het er heengaan veel tijd en
gezien het werk is het tijdstip waarop, dikwijls ongunstig, bovendien verwachten de patiënten het niet, maar dat is mogelijk zo, omdat wij nooit ko-
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men; dikwijls heb je er als dokter zelf ook geen behoefte aan: dat is пиаг
goed ook, want emotioneel gebonden zijn aan een patiënt is een ramp; je
kunt niet iedere week of maand zo emotioneel reageren zonder dat je functioneren er onder lijdt. Nabestaanden van een overledene uit de praktijk
blijven meestal 'patiënt' van de betreffende huisarts; sommigen gaan zo nu
en dan met regelmatig langere tussenpozen eens kijken naar die achtergebleven zijn, zij doen dit consciëntieus en houden het bij in hun agenda; anderen wachten af tot zo iemand zich weer eens meldt met het een of ander: op
die manier loop je niet het risico dat ze denken: 'daar heb je die dokter
weer' en ook dat ze weer herinnerd worden aan droeve dagen, die nu voorbij
zijn.
Mensen je medeleven betuigen wanneer een patiënt van je na een lang lijden
door te overlijden daaruit verlost is, is een moeilijke opgave, maar na een
dodelijk ongeluk heb je helemaal niets te vertellen; vervelend is condoleren na het overlijden van een patiënt, wanneer er door de familie verwijten
worden gemaakt, maar ook een huisarts werkt niet altijd honderd percent,
en, wanneer is iemand nu te laat doorverwezen of naar het ziekenhuis gestuurd? wanneer heb je voldoende moeite gedaan om iemand voor zijn sterven
nog te bezoeken om tot een gesprek te komen, in een ziekenhuis op zaal?
Sterven mensen thuis dan ga je er welhaast iedere dag en soms meerdere keren per dag, even naar toe, niet meer om te praten, maar om te zien hoe het
gaat en om de pijn te bestrijden.
Bij 't doodgaan van 'n zieke, die in het ziekenhuis ligt, Is de arts iemand, die er niet echt bijhoort: hij is een vreemde, die ongemakken kan
verhelpen, een gids, die beter, maar ook niet precies, weet, wat er gaat
komen en de grens aangeeft van wat kan; als arts begin je met de begeleiding van een stervende vanaf het moment, dat je tegenover je patiënt hebt
uitgesproken, dat je niets meer voor haar of hem kunt doen; van zo'n gesprek heeft niemand spijt en vaak ontstaat erna een ontspannen sfeer waarin
sterven mogelijk is; heel vaak kán een patiënt na dat gesprek naar huis
gaan, wanneer hij dat wil; patiënten moet je dat zelf laten kiezen en als
ze in het ziekenhuis willen (of, moeten) blijven moet de zorg zo georganiseerd worden, dat ze kunnen ontvangen wat ze vragen om het afscheid te nemen, dat doodgaan is; ze moeten zelf de persoon kunnen uitkiezen met wie ze
vertrouwelijk willen praten: degenen, die er de hele dag bijzit en aanwezig
is, is degene, die het doodgaan begeleidt.
Als behandelend arts zo'n gesprek niet voeren staat gelijk met een nederlaag, maar in deze materie bestaan geen dogma's, niet iedereen heeft het
jong geleerd en het pakt niet altijd even goed uit, soms maak je uitzonder-
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lijke dingen mee: families, die er op staan de naderende dood voor hun verwant te verzwijgen, - wat is dan je plicht? - of mensen, die stellig beweren, dat alles wat ze elkaar te zeggen hebben, nu een van hen de dood te
verwachten heeft, is gezegd: een gesprek over het naderende sterven is
overbodig.
Acute gevallen vragen om risicovolle behandelingen, omdat het verloop niet
Is te overzien met als gevolg, dat er geen afscheid meer genomen kan worden: in een intensive care worden mensen, op hoop van zegen, letterlijk en
figuurlijk monddood gemaakt, maar moet je hen ook in deze gevallen van tevoren inlichten: het zijn behandelingen om hun leven te behouden, daar
wordt alles voor gedaan, het is een strijdbare fase; bij andere patiënten
kan ledere verdere behandeling verlenging van lijden betekenen; ook dat
komt voor en dokters worden er, dan, ook door het verplegend personeel op
gewezen, dat ze een leven rekken door de behandeling niet te stoppen:
overigens brengt het staken van een behandeling het doodgaan van iemand
niet zonder meer naderbij.
De vraag om een spuitje komend van eigen patiënten komen dokters in ziekenhuizen weinig tegen, maar met mensen, die buiten het ziekenhuis sterven
hebben ze weinig ervaringen; het is daarom niet op grond van ervaring met
precies die, vaak oude mensen, dat ze vinden dat patiënten maar zelden om
een spuitje vragen. Wanneer mensen liggen te sterven is elke klacht een
reden om je met hen bezig te houden; in de eindfase hoeft pijn niet; benauwdheid Is wat anders en jeuk.
De omstaanders, die verplegen en verzorgen
Wanneer je er voor staat, voor de eerste keer, om iemand, die gaat sterven
te begeleiden, ben je bang, maar als je het meemaakt sta je er anders tegenover: het is normaal en loopt gewoon; na een paar keer zie je dat ook
jonge mensen al routine hebben, ze zijn er niet meer bewust mee bezig en
worden er blind voor, soms al heel snel.
Het is prettig wanneer je het tijdstip van doodgaan kunt inschatten; dat
gaat op de duur ook steeds beter. Natuurlijk, vergis je je wel eens, maar
dat doen de artsen ook. Die zien het gewoon niet, als je het vraagt om de
familie te waarschuwen. Als je van tevoren contact opneemt met de familie,
kun je regelen hoe ze het beste gewaarschuwd kunnen worden, als het nodig
is, zonder iedereen af te hoeven bellen: je spreekt een contactadres af;
een enkele keer levert dat moeilijkheden op omdat er ruzie is in de familie, dan kun je altijd nog twee mensen waarschuwen.
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Het is moeilijk om mensen te begeleiden, die achteruit gaan maar niet weten
waarom (pas later blijkt dan wat er aan de hand is); je weet niet wát ze
ervaren en zelf weten wij het eigenlijk ook niet en het moeilijkste is nog
wel als ze bang zijn: je weet niet waarvoor ze het zijn en, je wilt ook
niet alles vragen. Zelf vraag je je dan bijvoorbeeld wel eens af of ze hun
familie nog wel willen zien en als het 'n week duurt of langer, weet je helemaal niet meer wat er In hen omgaat.
Als oude mensen Ineens achteruitgaan moeten ze leren dat te accepteren: ze
moeten het gewoon verwerken eigenlijk: je begrijpt dat, als je zelf in een
ziekenhuis gelegen hebt en om alles hebt moeten vragen; en wat te doen bij
mensen, die terminaal zijn, maar het alleen zelf nog niet weten of een halve dag voor hun dood het nog wegdrukken? Je kunt luisteren en terugpraten
en nuanceren, maar je mag ze nooit uit hun ontkenning losmaken dat is levensgevaarlijk en je hebt er het recht niet toe: als iemand het niet wil
weten, is dat een probleem voor de verzorgers niet van de persoon, die verzorgd wordt. Praten valt niet mee met zo'n patiënt, ook niet wanneer er
vanuit wordt gegaan dat stervende mensen bepaalde fases doormaken en er een
herkenbaar verloop is van ontkennen, er tegen vechten en aanvaarden: als
iemand gewoon bang is om er over te praten, ben je het zelf ook om te ver
te gaan.
Als ze niet ziek worden, kunnen mensen naar hun doodgaan toegroeien en ieder doet dat op zijn eigen wijze: de stervende mensen geven daarbij zelf
het tempo aan, niet wij, die hen verzorgen, verplegen en, of begeleiden.
Als iemand helemaal niet meer wil praten, kun je weinig anders doen dan
zijn zwijgen respecteren en zijn familie met zorg omringen; mensen, die hun
hele leven samenhebben geleefd, moeten, als er iets ernstigs dreigt, erover
praten, ook met hun partner en ook als het kanker is: waarvoor heb je een
goede partner als je elkaar niet kunt bereiken, als je elkaar echt nodig
hebt? Hoe het aanvaard wordt hangt af van degene, die sterft en het is nogal eens onbevredigend voor de omstaanders wanneer oude of zieke mensen niet
reageren en niet willen ingaan op de situatie waarin ze verkeren. Het enige
wat je in dergelijke omstandigheden kunt, Is nagaan hoe de patiënt verder
kan. Maar je moet hem zelf laten kiezen. Het helemaal meegaan met het sterven zelf tot het einde toe is een emotioneel proces: dat is het voor de
mens zelf, die doodgaat, zolang hij bij kennis is, voor de familie, die
zich daar nogal eens, te pas, en te onpas, op beroept, maar het is het ook
voor de mensen, die de dagelijkse zorg en begeleiding voor hen hebben: het
gaat je dan ook de ene keer beter af dan een andere en het doodgaan van iemand, die je beter kent en langer hebt verzorgd is dikwijls moeilijker te
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verwerken, maar het kan ook kort maar hevig zijn.
Dat doodgaan je altijd wel wat doet, is niet voor ieder, die voor verzorging en begeleiding verantwoordelijk is even waar: soms wordt de nadruk
gelegd op de zorg voor de stervende zelf, soms legt men die op de opvang
van de familie.
Dat doodzieke mensen hals over kop naar het ziekenhuis moeten ligt aan de
arts en de familie met wie hij de toestand bespreekt; maar zij zorgen er
ook voor dat mensen, wanneer ze dat willen thuis kunnen doodgaan. Dat is
een fijne oplossing, als de familie het aankan, want wie kan het beter dan
de familie? Dergelijke gevallen moeten dan door de wijkverpleegsters worden
opgevangen. Zij proberen dat zolang als mogelijk is, maar veel mensen gaan
tenslotte toch naar een ziekenhuis, omdat de familie, zeker een langdurige
verpleging niet aankan; met name voor ouders is het belangrijk dat de kinderen mee verzorgen. Dat maakt het sterven niet lichter, maar heeft wel als
gevolg dat ze zeggen: 'ik vind het zo fijn'. Maar op een gegeven moment
moet er toch gepraat gaan worden over het opnemen in een verpleeghuis,
omdat de familieleden zo'n intensieve verpleging van dag en nacht niet meer
kunnen volhouden als het erg lang gaat duren. Er moet dan nauwkeurig worden
afgechecked wat de familie, ook de laatste dagen, echt wil, wat haalbaar is
en vooral, wat prettig Is voor de patiënt. En de patiënt én de familie moeten zelf kiezen. Bij alleenstaande mensen is het nog moeilijker om thuis te
sterven: dat kan gewoon niet.
Het doodgaan kun je zien aankomen: soms H g t iemand echt met de dood in
zijn ogen. Als een patiënt zover 1s, moet er voor gezorgd worden dat er
Iemand bij Is: alleen sterven is problematisch voor de verpleging en iemand
dood vinden is het allerergste. Als je erbij gestaan hebt is het doodgaan
van iemand minder moeilijk te verwerken dan wanneer hij 1s gestorven zonder
dat er iemand bij was, ookal was het maar vijf minuten; het geeft voor jezelf een prettig gevoel iemand tot het laatste toe helemaal begeleid te
hebben. Als er familie bij is, moet het in de kamer gaan zoals het thuis
zou zijn; verpleging is slechts een tussenpersoon: het is hun gebeuren.
Komt er geen familie dan moeten de verzorgsters en verzorgers de nodige
nabijheid bieden, want ook al gaat een mens zelf alleen dood, zeker wanneer
er geen familie is, moet voorkomen worden dat iemand op zijn eentje doodgaat. Dat lukt niet altijd. Iedereen op de afdeling heeft het altijd druk
en als je bij iemand bent, moet je telkens weer weglopen, om mensen te
helpen, die nog niet zover zijn, maar wel harder roepen. Toch is niet-alleen de enige manier waarop je zou moeten doodgaan, tenminste als ze niet
vragen: 'ga alsjeblieft weg', maar als het zover is en zij het kunnen en
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ook willen, kun je best wat voor stervende mensen betekenen, maar dan moet
je wel een mens zijn: geen standaardverhaaltje, maar van man tot man, persoonlijk, praten over doodgaan; dat kan best en het is bevredigend. Ook
wanneer de familie afhaakt is er dan toch nog iemand die er op in durft te
gaan.
Maar ook wanneer mensen, die stervende zijn, zich niet meer kunnen uiten,
dan moet je blijven, ofschoon het contact dan wel moeilijk wordt. Ze liggen
dood te gaan en je leeft helemaal mee: als zij het benauwd hebben, wil je
zelf ook hoesten, eigenlijk wil je helpen, maar dat kan gewoon niet. Je
kunt iets zeggen, maar je krijgt geen antwoord terug, je houdt hun hand
maar vast, dan voelen ze dat je er bent; je wilt ze helpen, maar wat moet
je? Lucht geven als ze pijn hebben en angstig zijn? Help je ze daar mee:
het komt steeds erger terug en moet je iemand dwingen om medicijnen in te
nemen? en wil zo iemand nog wel?
Iemand, die helemaal bewusteloos is, helpt zichzelf niet meer, die is afhankelijk: je moet leren om met zulke mensen om te gaan, leren om 'goede
morgen' te zeggen, opdat ze weten dat het morgen is. Ook met het innemen
van medicijnen zijn ze afhankelijk en jij moet die toedienen en dat kan
weken maar ook maanden duren, niemand weet hoe lang dat gaat duren en op
zo'n moment is het moeilijk om te beslissen: je beslist ook nooit, dat mag
niet, het ligt aan de artsen, hoe er beslist wordt. In overleg met de familie zeggen ze wel eens: 'alleen gewoon verzorgen'. Er wordt weinig gepraat
over wat er gedaan gaat worden als mensen terminaal zijn. De familie staat
er weinig voor open, maar de afdelingen evenmin. Toch is overleg met de
arts over het wel of niet behandelen voor een zware griep fijn, want die
patiënten hebben dikwijls al zoveel ellende.
Als iemand lang ligt dood te gaan hoop je op den duur dat hij nu snel gaat,
vooral als hij veel pijn lijdt: je wenst de dood: 'ga alsjeblieft, het
liefste in de voornacht', maar vaak ook voor de mensen zelf. Dikwijls hebben deze patiënten eerder al te kennen gegeven dat ze dood willen en als ze
zelf niet meer verder willen leven dan kun je daar nog maar vrij weinig aan
doen. Belangrijk is dan dat ze goed doodgaan, dat er rekening wordt gehouden met wat ze verwachten, dat er in hun doodgaan wordt berust en dat ze
niet, zoals in ziekenhuizen, 1n leven worden gehouden.
Het verzorgen van doodzieke mensen geeft wel een machteloos gevoel: je weet
dat ze doodgaan, maar het is bij iedereen toch weer anders en ook steeds
onzeker of iets nu nog wel of niet meer nodig Is: moet je iemand, die ligt
te sterven nog helemaal verschonen? doe je het niet dan ligt er iemand in
een vies en nat bed dood te gaan, doe je het wel dan verhaast je zijn over-
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lijden misschien, maar het geeft ook een prettig gevoel, dat de patiënt er
helemaal verschoond bij ligt, zoals het hoort volgens het boekje. Een opname in een verpleeghuis is dikwijls een constant sterven van het begin tot
het einde en vaak geldt dit ook wel een beetje voor de familie van de
patiënt, bijvoorbeeld wat de begeleiding betreft bij het sterven. Sommige
families komen veel en regelmatig, zij kunnen de verzorgsters veel werk uit
handen nemen, maar hebben zelf tijd om zich met het sterven bezig te houden, omdat ze niet de dagelijkse zorg hebben voor de patiënt. Zonder familie dood liggen gaan houdt in helemaal afhankelijk zijn van de verzorgsters
en verzorgers voor alles, ook bijvoorbeeld voor het lezen van kleine stukjes uit de bijbel.
Als in een verpleeghuis mensen op een apart kamerje kunnen doodgaan hoeft
het niet te gebeuren temidden van de andere patiënten. Is er zo'n kamertje,
dan weet iedereen, die er wordt neergelegd, wat er aan de hand is, maar je
kunt het de andere bewoners ook niet aandoen het kamertje niet te gebruiken. Door dat wel te doen kan de stervende ook alleen zijn met zijn familie. Om te weten wat dubbel gehandicapte bejaarden willen met het oog op hun
sterven, of ze bijvoorbeeld bediend wensen te worden, heb je de familie nodig. Als ze katholiek zijn moet de pastor gewaarschuwd worden dit te doen.
Later ga je er zelf bij zitten, maar wat er in hun omgaat weet je niet en
echt praten met ze kun je dan niet meer. Het is bewonderenswaardig hoe jonge ziekenverzorgsters, haast zonder opleiding constant rustig willen blijven zitten bij een stervende en het gewoon vinden dat die niet alleen mogen
zijn: jonge mensen kunnen soms heel goede dingen doen, zeker als ze een
goede relatie hebben met de stervende. Wat je dan doet bij iemand die ligt
te sterven is moeilijk te zeggen. Je weet gewoon niet meer wat je allemaal
gezegd hebt: je praat over van alles en niets eigenlijk en er mee omgaan is
makkelijker wanneer je ze langer kent, dan wanneer je een vreemde moet helpen.
In de huizen heeft de verzorging dikwijls een goede band met de familie,
hoewel de ene familie de andere niet is. Als de familie, zoals is afgesproken wordt gebeld dat de toestand kritiek is geworden, moet je proberen het
aan henzelf over te laten of ze komen. Wanneer ze komen en dat ook regelmatig doen, wat heel zeldzaam is, kunnen ze veel werk van de verzorgsters
overnemen: dat geeft een fijn gevoel, natuurlijk ook voor die vrouw of die
man, die daar ligt, want die hebben het vaak heel moeilijk als ze op sterven liggen en er komt niemand.
Soms ontstaat er door de opname in een huis een kloof tussen de patiënt en
zijn familie, tussen wat zij of hij weet en aanvaardt en hetgeen waarvan de
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familie op de hoogte is. Om daar tussen te bemiddelen is moeilijk voor de
mensen van de verpleging en de verzorging: je ziet wel dat een pastor hier
goed werk doet. In hoeverre je ook de begeleiding van de familie van een
stervende patiënt bij je verzorging moet opnemen is niet helemaal duidelijk: moet je erbij blijven, zoals die familie vaak wil, wanneer ze bang is
voor het sterven van vader of moeder, of moet je zeggen: het gaat over
volwassen mensen, die ook het recht hebben om alleen te zijn met hun vader
of moeder die stervende is. Je kunt er zo nu en dan even binnen wippen.
Mensen die een cursus stervensbegeleiding hebben gedaan, vinden dat je er
constant bij moet blijven en moet proberen te praten, ook met de mensen,
maar hoort dat wel bij de taak van de verzorgsters? en als er familie is en
ze houden de hand van de stervende vast, heeft hij daar dan niet meer aan
dan aan een wildvreemde of aan vrijwilligsters, die het zo echt komen doen?
Families maken soms ook rond en over het bed van een stervende heen ruzie
om wat dan ook, een ring of een vestje, maar ook om een tas met geld of girocheques. Je moet dan een beetje oppassen, want anders krijg jij later de
schuld als er iets kwijt is. Ook moet je maken dat je nooit tussen de familie komt te staan. Als ze nog leven moet je verder nooit iets meegeven aan
familieleden en daarna alleen als het duidelijk is wat het Is en aan wie
het wordt meegegeven.
Als mensen zijn gestorven worden ze afgelegd. Het is belangrijk dat ze er
netjes bij liggen. De familie, die daarna binnenkomt om afscheid te nemen
wil nog wel eens vragen om met hen te bidden. Voor de verpleging is dat
moeilijk, soms omdat ze zelf niet gelovig zijn, soms omdat ze de gebeden
niet kennen, die bijvoorbeeld een protestantse familie wil bidden. Waarom
bidt zo'n familie zelf ook niet?
Het komt wel eens voor dat een van de nabestaanden meerdere keren wil gaan
kijken naar de pas overleden man of echtgenote. Het is goed dat zij of hij
dat doet, daar moet je ze niet vanaf houden om ze tegen zichzelf te beschermen, want ze nemen afscheid. Wanneer het de familie 1s, die 's nachts
lang blijft nadat iemand is gestorven, kun je niet opschieten met je werk:
je kunt ze niet wegsturen, maar je kunt het er wel op aansturen.
Als mensen plotseling doodgaan moet je het ook ineens verwerken. Als het
langzaam gaat leef je er geleidelijk mee naar toe. Als ze dood zijn, moet
je vaak de familie troosten, terwijl je er zelf mee zit en dat niet mag laten blijken. En zo nu en dan vinden wij het erger dan de familie, maar ja
zo Iemand woont ook bij ons. Je ziet ook oude dingen in het huis, die je
herinneren aan gestorven mensen en de een blijft je gewoon langer bij dan
de ander.
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Als mensen langzaam achteruitgaan houd je er ook rekening mee bij je werk:
de planning ervan met het oog op de volgende bewoner, als een bed of een
kamer v r i j komen en de werkschema's voor de nachtdienst of in de vakanties.
Voor het werk komt het doodgaan van iemand wel eens goed u i t , als je klem
z i t en er veel moet gebeuren, want stervende mensen vragen veel t i j d . Het
is goed dat je dat bij jezelf onderkent en je moet het niet meenemen bij de
besluitvorming, wanneer er met medicijnen gestopt moet worden: je moet goed
uit elkaar houden wat je zelf wil en wat de patiënt wil. Zoiets is er ook
ten opzichte van wat de familie van een patiënt wel of niet doet: je moet
dat los zien van hoe je met zo'n patiënt omgaat: als verzorgster of verzorger heb Je min of meer macht: de verhouding tussen de familie en de verzorging is ongelijkwaardig en eigenlijk zouden wij als verzorgers wel wat
meer zelf naar de familie toe kunnen gaan en zelf iets vertellen in plaats
van a l t i j d te wachten tot er ons iets wordt gevraagd.
Gezien de omstandigheden waaronder er voor echt oude mensen en ernstige
zieken gezorgd moet worden, - van belde komen er steeds meer - valt er aan
de verzorging niet veel te verbeteren: het komt overal wel zo'n beetje op
hetzelfde neer: hier wat meer privacy dan daar en overal jonge mensen die
het werk moeten doen. De verzorging van oude, maar ook jonge comateuze
patiënten is niet alleen voor hen heel moeilijk. Je zou er zó voor moeten
zorgen dat ze doodgaan, maar, wie kan er mee ophouden om ze te voeden? Dat
is afschuwelijk, ook al zeggen dokters dat ze klinisch dood zijn.

440

Summary
The t i t l e of the foregoing text i s : dying taken for granted. I t is a sociological study of the proces of «lying, as a cultural phenomenon, through the
analysis of i t s 'selfevldent' aspects as expressed i n some conversations.
I t comprises theoretical considerations about the nuatally dependent behaviour of people and about what is selfevldent (taken for granted) ( I , I I ,
and I I I ) ,

analyses of conversations concerning (tying (IV, V and VI) and

descriptions in which theory and ordinary behaviour are linked in order to
get further insight into the actual giving of meaning. There is a descriptive

commentary on what the analyses have produced concerning what

is

selfevldent about dying for the people who talked to each other about i t
(VII).

The beginning Is an explanation of what Is understood i n the statement:
people are mutually
'sociological

dependent i n order t o t explain the characterisation

study of c u l t u r e ' , which Indicated a direction but is also

l i m i t i n g . Special attention Is given to the creation of meaning and the exchange of meanings as both processes are simultaneously being realised in
the behaviour of mjtually dependent people. The creation of meaning and i t s
exchange stretch -together with the mutual dependence- over generations,
but they are equally discernable within the l i f e and development of ar\y
Individual. Gifted with reason and language people have developed an awareness and a knowledge of 'us' and 'me' ('we' and ' I ' ) .
The relationship between meaning and behaviour 1s dealt with later from the
point of view that words are deeds and from the realisation that behaviour
also has meaning as for Instance in 'eye contact'. People themselves are
the connection between what one presumes is meant and what is

actually

understood. Giving meaning and meaning i t s e l f , in other words, can be subs t i t u t e d f o r human behaviour and I t s results. As people are never really
able to conpletely escape from each other, they are continually In 'mean i n g f u l ' setting and are understood accordingly.
People are users of language. Language conveys meaning i n two ways: as behaviour and as language. When people talk with each other they talk and
l i s t e n to each other in turn. This is most obvious when people come t o gether or are together and then talk (symmetrical conversation). When they
behave thus -and therefore during that time are 'symmetrically'

interde-
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pendent- i t can be presumed that they are j o i n t l y engaged 1n something in a
way they have chosen and by which they understand each other.
The j o i n t l i v i n g that people do has a seifevldent character. I t consists of
a hundred and one things that people do daily in a particular way without
for a single moment considering why they are doing so. This is also r e f l e c ted in ideas such as Schutz has indicated: taken for granted is eg.: other
people also have a bo<1y and experience i t l i k e I do. What is selfevidently
being exchanged and shared with each other concerns unspoken assumptions
that not only have a basic but also an a r b i t r a r y character. Therefore what
is seifevldent 1s vulnerable. That part of human behaviour that is referred
to by seifevident and what is taken for granted, is also touched upon when
one speaks of folkways (Sumner) or t r a d i t i o n a l behaviour (Weber).
What repeatedly

happens i n

a society

everyone happens selfevidently.

according to the expectations

of

I t can be compared with the way in which

people when talking to each other interchange the various pronouns. Without
any d i f f i c u l t y one changes from 'we' to ' I ' , from 'you' to ' u s ' . To c l a r i f y
t h i s thought further one could say that as one predicated ' n a t u r a l ' when
t a l k i n g about nature, so one uses 'seifevldent' when talking about j o i n t
human l i v i n g .

People

do not

do this

instinctively,

expectations that they do not reconsider afterwards.

but

according

Although,

to

strictly

speaking - I n other words, l i f t e d out of the context of the actual situation
i n which i t happened- i t could have been done otherwise. Seifevldent behaviour is the realisation of that p o s s i b i l i t y which i n a concrete situation
i s experienced as the only one by the people in that situation. F l e x i b i l i t y
and p l i a b i l i t y

are always

Intertwined with

seifevident

behaviour.

They

determine not only the l i m i t s of what is possible, but they also indicate
i t s v u l n e r a b i l i t y . Something is seifevldent as long as i t lasts. That is to
say u n t i l i the opposite becomes apparent.
In human behaviour a d i s t i n c t i o n can a n a l y t i c a l l y be made between the process of becoming sei fevi dent and the content of what is taken for granted.
Together however these two aspects exist i n actual behaviour that can be
q u a l i f i e d by being routine and of regular occurrence or by being part of
institutionally

guided behaviour.

Seifevldent

point of view can be either good or bad; i t
seifevldent decent behaviour.
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behaviour

from an ethical

is not on account of being

What has emerged in a p a r t i c u l a r society as selfevident behaviour can take
on an independent existence as for instance happens to a meloijy. One can
therefore study the changes which over time have occured in a selfevident
behaviour pattern that in particular times and societies had i t s

related

concretely circumscribed form. To conclude this chapter concerning what is
taken for granted such a study in summarily i l l u s t r a t e d in the case of what
has been selfevident concerning dying in these parts over the last 400
years.
With a view to the analyses, i t Is assumed that what is selfevident concerning «lying can be found i n the conversations people have concerning that
subject. Meaningful mutual behaviour emerges through what the participants
in such a conversation on (tying have to say while t h e i r

interdependence

occurs again and again in t h e i r taking turns when one hooks i n on what
another has said. This taking turns l i m i t s the topics of the conversation
which constitutes the situation within which what is selfevident is being
said. I t can be assumed that an 'outsider' not only can follow such a conversation in i t s e n t i r e t y but also the meanings that have been exchanged by
each in turn. In order to isolate out of these conversations what has been
said concerning dying that f a l l s into the selfevident category

Indicators

have been sought that are independent of the content. I f however in someone's t u r n , in addition to something selfevident concerning dying, a reservation has been expressed by which whatever had been said about (lying
becomes problematic, then such statements have not been Incorporated i n t o
the material from which the description of what is selfevident in (tying has
been made. Such reservation has been taken as a contra-indicator of what
can be seen as selfevident.
The actual information covering the experiences of people and ¡tying has not
been gathered through questionnaire-type discussions but by means of openended conversations among, each time, four people. Some of these conversations were between people who got t h e i r experience in relation to dying
through t h e i r work. In other conversations people were brought together who
had recently experienced the dying of someone 1n t h e i r immediate c i r c l e . Of
15 discussions o r i g i n a l l y planned, 11 were held by the following:
- relatives of a late father
- family doctors
- matrons of old-age homes
- nurses i n a house of care (2x)
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- district nurses
- hospital specialists
- nurses in a home for the aged
- pastors
- people who accompanied the (lying of a friend (2x)
Every conversation was attended by one individual who took the role of
s i l e n t host.
The analyses of

the conversations were done using both video and audio

tapes and a s c r i p t r e f l e c t i n g a l l that was said. This script was typed by
one single person. The f i r s t analysis concerns the topics of conversation
that were i n i t i a t e d and limited through the participants taking turns to
speak. In this way some topics could be i d e n t i f i e d for every conversation.
The number of these topics varied for each conversation from four to eight.
In one conversation (E) f o r instance the topics were:
I

Conversation with someone who (knows he/she) i s dying

II

Conversation i s not possible anymore (or does not help) what can one do
to (and for) the dying person

I I I Decisions are being (might or have to be) taken when one is caring for
(lying persons
IV

The dying i t s e l f

V

One's own death and the death of close relatives

VI

How do inhabitants of the home come to terms with the death of other
patients

The pinpointing of what is sel fevi dent concerning dying by means of three
content

independent

indicators

has consistently

been done taking

into

account the rule that no r e s t r i c t i o n has been voiced with regard to what
has been said within the context of taking turns where the selfevident statements are found. Chapter VI contains: an explanation of the above mentioned fundamental condition for the i d e n t i f i c a t i o n of what is selfevident
-here concerning (lying- using examples that are drawn from the conversations; the use of the words 'of course' and 'selfevident' als indicators;
the use of sentences beginning with 'because'; one should . . . '
use of examples and the word ' d i f f i c u l t '

statements;

as an indicator of what is not

selfevident.
In the descriptions a choice has been made to present the results by 'topic
of conversation'. A d i s t i n c t i o n Is made here between statements on (lying in
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general and statements concerning dying away from home ( i n hospitals, homes
of care, old age homes). Moreover a d i s t i n c t i o n is made between what is
descriptive of a situation and what can be seen as describing behaviour.
The subjects are presented i n the following order: dying from the point of
view of the t r e a t i n g , nursing and caring bystanders; the (tying person him/herself; the family during the process of (tying; the bereaved and/or copatient, cohabitants; euthanasia and/or suicide; personal reactions to the
dying of participants of the conversations; dying as an event to be accompanied; dying and the religious aspects; a general consideration of «tying;
dying as something expected because of sickness as opposed to unexpected
demise; the funeral, and cooperation between persons 1n the professional
sphere. An attempt is made to make the description as complete as possible.
A second presentation aims to present the results in a very legible form.
Again the order mentioned above is followed. Several themes are approached
from different angles. These are for instance: Conversation with and by
dying persons; questions that are being asked; taking leave; the pain; the
helplessness; dying as an everyday occurrence; accompanying the dying and
hew that should be done; involvement In the process of dying i f

that

is

something that one experiences often; (tying at home or elsewhere and the
role of the family.
The descriptions of what is selfevident concerning (tying are concluded with
a t h i r d write-up in which an attempt is made to verbalize something s e l f evident such as for instance wanting to die at home. Apart from dealing
with the end of the l i f e of another person, attention is drawn to the place
and time of dying, selfevident aspects that are exceptionally important in
the dying of everyone.
A theoretical commentary deals inter a l i a with:
- the imagery that Is sei fevidently passed on with various concepts of time
such as for instance a linear one;
- the relevance of concrete situations for what is selfevidently done and
said because i t is role specific and
- the d i s t i n c t i o n between the 'ought' stemming from nature and the 'ought'
stemming from culture.
As f a r as the proposed method is concerned what is important 1s that here a
way of working has veen described and has been practiced which can also be
used for the study of other topics. This is p a r t i c u l a r l y so when one hesi-
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tates to use questionnaire-type discussions because of the nature of the
material that is to be gathered.
A content commentary on what is selfevident in dying is given using some
available literature about the dying of a child and the subequent dealing
with that event by those who remain behind. This is because it proved too
difficult to find a group of people who were willing to talk about it. This
section ends with an extensive description of all that has been aired in
the conversations about euthanasia. This sketch serves as background for
what has been shown as selfevident through the content independent indicators. Once again both aspects of this study, the theoretical one -being
selfevident- and the content one -concerning dying- are jointly written up
in such a way that is seems worthwhile to continue with this approach.
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Stellingen behorende bij het proefschrift van M.C.M. Kabel:
Wat vanzelfsprekend is omtrent doodgaan.

1. Het bespreekbaar maken van wat vanzelfsprekend is, brengt met zich mee
dat, wat vanzelfsprekend is, ophoudt het te zijn.
2. Vanzelfsprekend aan doodgaan is, wat er aan leven rest: overlevenden
maken letterlijk en figuurlijk de dienst uit.
3. Dat mensen in moderne samenlevingen onderling steeds meer en steeds
indringender louter functioneel van elkaar afhankelijk worden, laat ook
hun doodgaan niet ongemoeid. Overleven omvat tegenwoordig ook metterdaad door medemensen 1n leven gehouden worden. (Zie: M. Kabel, 'Leven
en dood'. Een ongebruikelijk thema in de sociologie, in: Gestalten van
de dood, 1980).
4. Dat, zoals Ariès zegt, er vroeger sprake is geweest van een ritueel,
'dat werd georganiseerd door de stervende zelf', wordt anno 1985 minder
'vreemd', wanneer men hoert of leest wat mensen vertellen, die het
doodgaan van een vriendin of vriend hebben meegemaakt. (Zie: Ph. Ariès,
Met het oog op de dood, 1975 en de gesprekken in dit proefschrift).
5. Uitspraken over wat er na de dood wel of niet zal zijn, hebben vaak
iets vrijblijvends, omdat dood zijn voor stervelingen zo definitief is.
Net zo als over het verleden kan ook over de toekomst bijna alles beweerd worden. (Zie: H. Mulisch, Het Ene, 1984).
6. Het onderzoek naar betekenissen en waarden In de cultuursociologie/psychologie is gebaat bij het zoeken naar methoden van materiaal verzameling, die, -meer dan dikwijls met voorgestructureerde interviews mogelijk is-, niet alleen het gesprekskarakter van het materiaal ongemoeid
laten, maar tevens de situatie waarin betekenissen en waarden tot uitdrukking worden gebracht. De aanpak in dit proefschrift Is een voorbeeld van zo'η werkwijze.
7. Het bewaren van de anonimiteit van mensen, die aan sociologisch onder
zoek meewerken heeft twee kanten. Van de ene kant wordt er daardoor
zorg voor gedragen dat, wat behoort tot de persoonlijke sfeer van ie-

mand, onaangetast blijft. Van de andere kant wordt erdoor bevorderd da
de boven-individuele kant van hun doen en laten wordt belicht, die men
sen iedere dag opnieuw ook zelf 'meemaken'.
8. Omdat levensechte gevallen sprekend op elkaar lijken, komt men er mak
kei ijker toe te menen, dat men ze kent. Waarschijnlijker is het echte
dat men ze herkent.
9. De anatomie van de folklore waarover Karl Stern in zijn Derde Revoluti
(195Θ) schrijft, kan sinds de opkomst van de alternatieve geneeswijze
worden uitgebreid. Dat iemand zijn hoofd krabt alvorens antwoord te ge
ven op een lastige vraag, wordt met de aanname van het zogenaamde pun
Paie Roe even betekenisvol als de in dit geval passende uitspraak, dat
hij met het antwoord op die vraag in zijn maag zit. (Paie Roe is de
naam voor een punt boven achter op de schedel).
10. In de Collationes van de presbyter Johannes heeft het woord 'solitudo'
een neutrale betekenis, die kan worden weergegeven met: afzondering,
wanneer de context m e t toelaat het met woestijn te vertalen. Het woord
duidt op de omstandigheid, die een monnik zelf kiest, hem rust en stil
te schenkt als hij daar zelf rijp voor is, en waarvoor wordt gekozen om
tot een diep en heel persoonlijk gebedsleven te geraken. Een biddend
mens bereikt zijn doel als hij met zijn geest God raakt op een intuïtieve manier en gelijk een juweel in de zon, flonkert In het goddelijk
licht; deze toestand komt het ontslapen zijn in de Heer nabij en men
noemt het soms: deelhebben aan de conversatie der engelen. (Zie: M. Kabel, "Alleen Ik en God zijn op de wereld", 1959).
11. Dat ertoe wordt overgegaan om in een bejaardenhuis of verpleeghuis vanwege de bezuiniging het koekje bij de thee af te schaffen Is krenterig.
12. Het kiezen voor de ontmoeting met slechts 'loyale' gelovigen laat een
plaatsbekleder mogelijk wel als de goede herder uit Johannes 10, 11
zien, maar, naar het lijkt, niet als de man met honderd schapen uit
Matteüs 18, 12 en Lukas 15, 3.

