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Een deskundige 
met eigen ervaring

[voorwoord]

Per dag slagen in ons land vijf à zes mensen erin zich van het leven 
te beroven. Vaak een impulsieve daad met een lange voorgeschiede-
nis. In 2008 schreven Monique Janssens en ik een boekje getiteld 
Een tweede leven. Ware verhalen over zelfmoordpogingen.1 Het ging 
over mensen die hun poging door een toeval overleefden. Zelfdo-
dingen hadden zich ook in ons persoonlijk leven voorgedaan, we 
voelden ons machteloos en merkten dat er een taboe op het onder-
werp rustte. Er valt uit ons boekje onder andere te leren dat vrijwel 
niemand dood wil, het is strijdig met onze natuur. Toch gaan we 
allemaal dood, en sommigen willen daarop vooruitlopen om meer 
of minder valide redenen of om angsten of sombere gevoelens van 
het moment. We hebben deze mensen een stem gegeven. Maar een 
beangstigend feit is dat zo’n 260 keer per dag iemand in Nederland 
een vergeefse zelfmoordpoging doet.2 Frank Schaake, een erva-
ringsdeskundige en nabestaande, geeft deze veel grotere groep – die 
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voor het overgrote deel niet binnen de gezondheidszorg bekend is 
– een stem met de vraag: ‘Is er een leven vóór de dood?’ 

In mijn spreekkamer was het praten over zelfmoordgedachtes 
dagelijkse kost. Dat liep van vluchtige gedachtes tot een zeer krach-
tige wens. Wanneer je geconfronteerd wordt met leed van anderen 
is er de neiging om weg te kijken. Wegkijken van leed is invoelbaar 
maar volgens mij een hoofdzonde, waar mensen in geoefend moe-
ten worden om het niet te doen. ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt 
doe dat ook een ander niet’, luidt het spreekwoord. Je ontwikkelt 
daardoor uit ervaring een fundamentele menselijke houding van 
begrip, compassie en levensmoed. 

Vanuit deze grondhouding laat Frank Schaake drieëntwintig 
andere mensen en zichzelf aan het woord. Het belang van het le-
vensverhaal is groot, het helpt om te begrijpen hoe iemand tot een 
dergelijke daad komt. Na het lezen van deze verhalen zal je anders 
gaan reageren als iemand je, op de vraag ‘hoe het gaat met je?’ 
antwoordt dat het ‘slecht’ gaat. Dan worden ook de vragen over 
suïcidepogingen die de verhalen oproepen in het laatste deel van 
het boek relevant. Bijvoorbeeld: waarom doen mensen pogingen 
om een einde aan hun eigen leven te maken? Wat is de relatie met 
psychische stoornissen? Houden suïcidale mensen geen rekening 
met anderen?

Uit de verhalen wordt duidelijk dat het vaak om veerkrachtige 
mensen gaat en wat een poging allemaal teweeg kan brengen. Vaak 
zijn mensen zich aanvankelijk onbewust van hun motieven/gedrag 
uit het leven vóór de poging. Daarom is de menselijke maat voor 
hulpverlening essentieel. Dat betekent: de ander bloedserieus ne-
men door goed te luisteren, durven voor te lichten in beslissingen, 
compassie te tonen, maar ook rekening te houden met het bevat-
tingsvermogen en de emotionele toestand van mensen. Het leven is 
voor veel mensen zeer complex en veeleisend geworden waardoor 
het voor hen vaak niet goed meer te bevatten is. Zo kan bij hen in-
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eens twijfel toeslaan of ze het leven nog wel aankunnen.
Ik kan u het lezen van dit boek van harte aanbevelen, het verrijkt 

uw leven en mensenkennis.

prof. dr. Jan Swinkels
psychiater en psychotherapeut (niet meer praktiserend)
emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam


