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Collega Margriet van der Kooi snijdt een belangrijk thema aan in haar essay over 
bestaansvragen aan het einde van het leven. Is het onder ogen zien van onze sterfelijkheid 
niet een van de moeilijkste confrontaties die we moeten aangaan, vooral als deze voor de 
deur lijkt te staan? Mw van der Kooi lijkt de stervenden te willen wijzen op haar eigen bron 
van hoop: een eeuwig leven na dit aardse bestaan. Maar mijn ervaring is, dat mensen zulke 
troost niet zomaar slikken, vooral niet als zij van het geloof zijn afgedwaald of deze nooit in 
hun levensbagage hebben meegenomen. Een snelle scan door mijn gesprekken van de 
afgelopen anderhalf jaar in het hospice waar ik werk leert, dat van de tien gasten er twee of 
drie gevoelig zijn voor de gedachte van een leven na de dood. De meeste anderen houden 
zich met bestaansvragen bezig: hoe heb ik geleefd, voor wie ben ik van betekenis geweest, 
wat laat ik (immaterieel) na, hoe ga ik om met pijn en lijden dat op mijn pad komt, waar 
vertrouw ik op. Existentiële vraagstukken zijn dat, die via een gesprek met de humanistisch 
raadsvrouw behoedzaam op gang kunnen worden gebracht. Het gaat er dan om dat de gast 
op zoek kan gaan naar de eigen bronnen van hoop en vertrouwen, en dat de raadsvrouw dit 
proces bemoedigt en faciliteert. 

Dat levert maatwerk op: de gast (her)vindt eigen bronnen en hoeft niet de overtuiging van de 
geestelijk verzorger over te nemen. Het is daarom onzin dat humanisten bedremmeld aan de 
kant zouden staan als de eeuwigheid ter sprake komt. Humanistisch geestelijk verzorgers 
mogen agnosten zijn en daarmee alle ruimte geven aan het onmogelijk te weten, maar 
mogelijk te dromen leven na de dood. Ik beschouw het daarom als een oncollegiale uitglijder 
dat mw van der Kooi de humanisten laf noemt. Als humanistisch geestelijk verzorger zou ik 
er niet over piekeren om mijn christelijke of islamitische collega op vergelijkbare manier weg 
te zetten.  Het getuigt van respect noch inzicht: een goede geestelijk verzorger onwaardig. 
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