Een doodgewoon gesprek:

Vrij en open praten
over het leven met je
sterfelijkheid
Gonnie Jansen (1966) is levensverhalenexpert en verpleegkundige. Ze is initiatiefnemer van ‘Doodgewone gesprekken’, openhartige filminterviews met ongeneeslijk zieken over hun naderend sterven. Daarnaast geeft ze met regelmaat workshops ‘Doodgewone gesprekken’, waarin deelnemers met elkaar in
dialoog gaan over onderwerpen als het leven, sterfelijkheid en sterven.
Door: Kristel Hoogwout. Foto’s: Carla Zijlvaart.

V

oor mij zit een vriendelijke

Tijdens mijn studie had ik een bijbaan

Deze cursus heeft mij in mijn werk en in

vrouw met een warme stem

als bejaardenhulp en ontdekte ik mijn

mijn persoonlijk leven echt gevormd.”

met een licht Brabants ac-

talent als onvoorwaardelijk luisteraar

cent. “Ik ben opgegroeid als

waardoor anderen zich uitgenodigd

boerendochter in Ossendrecht”, vertelt

voelen te vertellen wat hen bezig houdt.

ze over zichzelf. “Na mijn middelbare

Het persoonlijke contact met de ouderen

schooltijd vertrok ik naar Nijmegen om

gaf mij zo veel voldoening, dat ik een

planologie te gaan studeren. Midden

85-jarige regelmatig bleef bezoeken. Mijn

jaren ‘90 stapte ik echter over naar de

werk als planoloog gaf mij daarentegen

gezondheidszorg om van stervensbegelei-

weinig voldoening.”

ding mijn beroep te maken.”

Op mijn plek

Tijdens één van haar workshops in Gouda
ontmoette ik Gonnie voor het eerst en
maakte ik kennis met een vrouw met een
bijzonder talent: het bespreekbaar maken
van de dood.
Toen ik zelf ziek was en behandeld werd voor
eierstokkanker werd ik geconfronteerd met
mijn eigen angst om te kunnen sterven. In

Wat maakte dat je dat wilde doen?

“Op aanraden van een vriend begon ik als

“Als tiener wilde ik niets te maken heb-

vrijwilliger te werken bij de Vrijwilligers

ben met de dood. Het onverwacht overlij-

Palliatieve Terminale Zorg in Nijmegen.

den van mijn 13-jarige neef, maakte een

Ik voelde dat ik op mijn plek was, en ik

diepe indruk op mij als jong meisje. Toen

besloot de studie HBO-verpleegkunde te

ik hem opgebaard zag, omringd door

gaan doen. Geboeid door het “Tibetaanse

zijn intens verdrietige naasten, besloot ik

boek van leven en sterven” van Sogyal

Vertel daar eens iets meer over.

dat ik nooit meer een overledene wilde

Rinpoche onderzocht ik in mijn afstu-

“Voor boeddhisten hoort lijden en vergan-

zien. Jarenlang vermeed ik het kerkhof,

deerscriptie wat je als westerling kunt

kelijkheid bij het leven. Zij zien de dood

terwijl ik als klein kind uit nieuwsgierig-

leren van dit boek. En hoe je stervenden

als het begin van een nieuw hoofdstuk.

heid voorheen daar wel eens ging kijken.

kunt helpen. Hierna volgde ik de jaartrai-

Hun leven lang proberen boeddhisten

Zo lang ik mij kan herinneren, heb ik

ning spirituele zorg rondom sterven bij

zich voor te bereiden op een vredige dood

het meest genoten van openhartige

Rigpa

door zoveel mogelijk innerlijke rust te

gesprekken over wat anderen beweegt.

(www.spirituelezorg.nl).

creëren, te leven op het moment, leren
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deze workshop heb ik ervaren hoe fijn het is
om met anderen gedachten, angsten, ideeën
over sterven en de dood te mogen delen. Het
gaf mij ruimte.

Gonnie Jansen (rechts) op de Olijfdag.
los te laten door veelvuldig te mediteren.

en sterven met praktische handvatten

er maar aan staan als je ongeneeslijk ziek

Regelmatig sta ik bewust stil bij wat ik

wordt uitgelegd.

bent en weet dat je niet veel tijd hebt! Ik

doe, voel en wil. Zo ben in het hier en
nu en in contact met mijzelf en vertrouw ik op mijn intuïtie. Op deze manier kan ik ook mijn hart open stellen
en contact maken met anderen, waarbij
ik mij altijd bewust ben van mijn eigen

zie mensen die moeten gaan sterven, als

Mijn missie is dat de
dood meer bespreekbaar
wordt voor iedereen…

sterfelijkheid. Mijn hobby is model schil-

mijn leermeesters, waardoor ik leer meer
te leven in het hier en nu en niets uit te
stellen.”
Wat is jouw missie?
“Mijn missie is dat de dood meer be-

deren. Van mijn docent leerde ik zo te

Hoe kijk je zelf tegen sterven en de

spreekbaar wordt voor iedereen. Of je nu

schilderen dat je portret elk moment af

dood aan?

ziek bent of niet, jong bent of oud, gelo-

lijkt. Zo probeer ik ook te leven.

Voor mij hoort de dood gewoon bij het

vig of niet-gelovig. En dat je je gevoelens

Ik ben van plan dit jaar een e-book te ma-

leven. Echter het leren loslaten is wel de

gewoon kunt delen met je dierbaren, hoe

ken van mijn scriptie, waarin in begrijpe-

grootste uitdaging in mijn leven, wat ik

pijnlijk het ook is.”

lijke taal de Boeddhistische visie op leven

helemaal niet gemakkelijk vind. En ga

Doodgewone gesprekken

Marie gaf aan dat zij verhalen van lotgenoten

“Het is span-

Via bijzondere twittercontacten met Suzanna

miste. Er zijn wel veel boeken geschreven, maar

nend om over

van de Hunnen en Anne Marie de Vries die

zij had geen energie meer om te lezen. Ze kon

de dood te

beiden geconfronteerd werden met gynaecolo-

ook niet de deur uit. Zij vond geen films van

praten, maar

gische kanker, kwam Gonnie in 2011 op het idee

mensen die ook gewoon met de dood omgaan,

de dood is heel

voor deze filmreeks Doodgewone gesprekken.

het kunnen accepteren, zoals zij zelf deed.”

dichtbij en voor

Suzanna van de Hunnen in Een doodgewoon ge-

iedereen elk

Gonnie: “Beide vrouwen wilden graag hun ver-

sprek: “Te veel mensen gaan radeloos van angst

moment”, zegt

haal delen met een groter publiek, om het taboe

ten onder en die krijgen niet genoeg tijd, zoals

Anne Marie

te doorbreken op praten over doodgaan. Anne

ik om over die doodsangst heen te komen.”

de Vries.
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Workshop ‘doodgewone
gesprekken’ op de
Olijfdag
Op de landelijke Olijfdag van 5 oktober vorig jaar, wilde Olijf ook graag aandacht besteden aan het
bespreekbaar maken van de (naderende) dood. Het contact met Gonnie Jansen was snel gelegd.

T

ijdens de landelijke Olijfdag

er alleen in, ook al heb je lieve dierba-

zorgverleners en tijdens workshops over

dag verzorgde Gonnie Jansen

ren om je heen.

sterven zoals tijdens de Olijfdag.”

de workshop ‘Doodgewone
gesprekken’ voor 13 ongenees-

- Omgaan met dooddoeners, zoals reacties van anderen

Films

lijk zieke vrouwen met gynaecologische

- Wel of niet doorbehandelen als je niet

De workshop waarin Gonnie de docu-

kanker en enkele naasten. In deze work-

meer kunt genezen - Kun je het wel

mentaire toonde, is - met goedkeuring

shop deelden vrouwen hun ervaringen

maken voor je omgeving om te stoppen

van alle aanwezigen - weer gefilmd door

over hun leven met de naderende dood

met (palliatief) behandelen, of je nu wel

Frans Sman. Samen met Frans heeft Gon-

aan de hand van de filmfragmenten van
Suzanna van de Hunnen en Anne Marie
de Vries.

nie korte fragmenten van de workshop

Men voelde de ruimte om
over de dood te praten

Gonnie Jansen vertelt dat ze de sfeer tij-

gebruikt voor de filmreportage over de
Olijfdag. Graag zou zij in de toekomst
meer films willen maken: “Ik wil een
bijdrage leveren aan meer openheid over

dens deze workshop als bijzonder intiem

of geen kinderen hebt.

praten over sterven. Mogelijk dat mijn

heeft ervaren: “Bijzonder vond ik dat

Gonnie: “Wat op mij ook veel indruk

films anderen kunnen helpen of mis-

er in korte tijd met zoveel vrouwen die

maakte, was dat verschillende dames

schien zelfs inspireren.”

elkaar nauwelijks kennen, zo openhartig

vertelden dat ze het gevoel hadden veel

met elkaar werd gedeeld over het leven

meer tijd te hebben sinds ze (ongenees-

De filminterviews ‘Doodgewone gesprek-

met (ongeneeslijke) kanker en de dood. Er

lijke) kanker hebben: ‘De tijd is uitgerekt.

ken’ over sterven, zijn te zien op de

was sprake van herkenning en erkenning

De afgelopen 5 jaar lijken wel 15 jaar.’

website van Gonnie Jansen:

en men voelde ruimte om open over

Dat zou volgens hen komen doordat de

www.onderons.nu

de dood te praten. Jong en oud deelden

kwaliteit van leven is toegenomen door

Frans Sman: www.broadcastevents.nl

ervaringen, gedachten en gevoelens. Heel

duidelijkere keuzes te maken, want niet

bijzonder.”

alles kan en hoeft meer. Hierdoor ga je

Bent u benieuwd naar de film van de

meer mindful leven.”

Olijfdag die Gonnie samen met Frans

Tijdens de workshop die maar een

Sman voor Olijf heeft gemaakt? Kijk dan

klein uur duurde, werden veelzeggende

Gonnie is blij dat ze een bijdrage heeft

thema’s aangeroerd:

mogen leveren aan de Olijfdag .

- Leven als ongeneeslijk zieke - “De dood

”Het was een prachtige ervaring. Mijn

is mijn metgezel geworden”
- Omgaan met de eenzaamheid - Je staat
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films worden inmiddels regelmatig
gebruikt als trainingsmateriaal voor

op de website: www.olijf.nl

