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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Geen echt Egodocument, maar een mooi boek geschreven nadat Volkskrant-journalist 

en schrijver Fokke Obbema in 2017 een hartstilstand kreeg. Het inspireerde hem tot het 

schrijven van dit boek. De  ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat 

uiteindelijk resulteerde in dit boek. Het boek is een bundeling van stukken die vanaf 

oktober 2018 in de Volkskrant gepubliceerd zijn.  

 

Het boek bestaat uit een inleidende hoofdstuk van pagina 7-23 , waarin Obbema zijn 

hartstilstand toelicht, wat dat met hem deed, en de hartstilstand het hem inspireerde tot 

het schrijven van dit boek. Daarop volgen  op pagina’s 25- 343  veertig interviews over 

existentiële vragen met uiteenlopende gesprekspartners van filosoof, chronisch zieke,  

tot ‘zuidas-advocaat. Tenslotte volgt een prachtige epiloog met 7 inzichten en een 

verantwoording.  

 

Een mooi boek, om een tijdje bij je in de buurt te houden. 

 

Over de auteur: 
Fokke Obbema werkt bij de Volkskrant, waar hij chef van de economieredactie en 

correspondent voor Frankrijk is geweest. Tegenwoordig schrijft hij als redacteur 

buitenland over zowel China als Europa, is hij commentator van de krant en legt zich toe 

op zingevingsvragen. 

 

Zoals gezegd, kreeg Fokke Obbema een hartstilstand, dit gebeurde in 2017. Lees hier het 

artikel  waar hij over zijn hartstilstand vertelt. Klik hier voor zijn ervaringsverhaal in 

video. 

 

Korte bespreking: 

Geen boek om in een ruk uit te lezen, dan doe je tekort aan alle prachtige bespiegelingen 

en zeer diverse antwoorden op levensvragen, existentiële vragen. Ze zetten je aan het 

denken over onderwerpen als wat betekenisvol leven inhoudt, de zin van het leven, kijk 

op de dood, kijk op leven na de dood, invloed van de dood op het leven, leven  

voortzetten, biologisch of via ‘levenswerken’ en nog veel meer.   

Het inleidende hoofdstuk is een korte toelichting van wat hem is overkomen, meer een 

uitleg op het waarom van dit boek.  

Obbema had een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende 

gesprekspartners waarvan in dit boek een korte weerslag te vinden is. Onder hen 

meerdere mensen met een (chronische) ziekte/aandoening. De eerste vraag  die 

Obbema stelde luidde:telkens "Wat is de zin van ons leven?' Zijn gesprekspartners 

reageerden daar zeer divers op: ‘Ik vind het leven betekenisvol, niet perse zinvol’, ‘het 

leven heeft absoluut geen zin’, ‘de zin is het zoeken naar het antwoord op die vraag’, 

‘leven is iets wat zichzelf kan voortplanten, dat definieert het.’  

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2018/even-dood/
https://www.volkskrant.nl/video/kanalen/mensen~c476/series/bijzondere-portretten~s1206/even-dood-verder-leven-na-een-hartstilstand~p50744


 

Zo leveren de gesprekken verschillende antwoorden op een rijke schakering aan 

existentiële vragen waarbij vele aspecten van onderwerpen worden belicht. Dat zet je 

aan het denken. In de korte epiloog begint de schrijver met toelichten dat juist het besef 

van sterfelijkheid hem deze vragen liet stellen. Het leverde hem ‘een berg 

levenswijsheid, geen eenduidige antwoorden’ op.  In de epiloog destilleert hij zeven 

inzichten uit de gesprekken. 

 

Wat viel op: 

Een mooi boek waarin het inleidende hoofdstuk en de epiloog de interviews ‘dragen’. Ik 

las de inleiding, een aantal interviews en begon toen aan de epiloog. 

Daarin komen onder ‘de zeven inzichten kopjes’ zoveel wijsheden van de geïnterviewden 

aan bod dat ik meteen weer terug ging naar de interviews. Daarna ben ik kriskras door 

de gesprekken antwoorden op dezelfde vragen gaan herlezen.  

Ik ben blij dat ik de epiloog na een aantal interviews vast ben gaan lezen, het gaf bij de 

interviews meer waarde.   

 

Geen boek, zoals ik al schreef, om in een ruk uit te lezen dus, dan doe je tekort aan alle 

prachtige bespiegelingen en zeer diverse antwoorden op levensvragen. Ze zetten je aan 

het denken over onderwerpen als betekenisvol leven, de zin van het leven, kijk op de 

dood, kijk op leven na de dood, invloed van de dood op het leven, leven voortzetten, 

biologisch of via ‘levenswerken’.  

 

De inzichten  uit de epiloog geven ook geen eenduidige antwoorden. Vragen blijven 

bestaan, worden toegelicht in korte samenvattende stukjes met antwoorden uit de 

gesprekken. Aan bod komen: kwetsbaarheid als essentie, veerkracht,  het leven is een 

leerschool, hoop op vooruitgang, beperkingen van de wetenschap, het nut van de dood, 

geen zin, wel betekenis? 

 

Meerdere gesprekspartners hebben de publieke ruimte opgezocht, boeken geschreven. 

Onder hen ook chronisch zieken. Dat levert een meerwaarde op omdat ze hier naar op 

specifieke onderwerpen worden bevraagd, terwijl je bijvoorbeeld over hen en hun ziekte 

ervaringen/ leven met een beperking/ziekte al meer hebt gelezen.  

 

Op de cover staan foto’s van alle gesprekspartners met gesloten ogen. Op de voorflap 

heeft de schrijver zijn ogen ook gesloten, op de achterflap open. 

 

Het is een prachtig boek dat tot nadenken stemt over existentiële, trage vragen, dat 

vraagt tijd, contemplatie. 

 

Citaten: 

Anna Ahkmanova: Pag.70: “‘Nadenken over de zin van het leven is een uiting van ons 

analytisch vermogen.’ 

 

Bregje Hofstede: Pag.126: “‘Ga ik betekenis geven aan het leven door te zorgen voor een 



ander en me voort te zetten in een kind? Of doe ik het door te schrijven en me voort te 

zetten in woorden? Biologisch is de keuze gemaakt, het voortzetten van de soort, maar 

wij hebben de vrijheid anders te kiezen. Ik weifel nog.’” 

 

Henk Blanken: Pag.142: “‘ Mijn basisgedachte is: mijn dood is niet van mij. Ik ben er 

niet bang voor, ik weet niet wat dood- zijn is en zal het nooit weten, waarom zou ik me 

er dan druk over maken? Of over mijn half dood die dementie is? Ik ben het niet die 

straks in een luier rondloopt, dat heeft alleen nog betekenis voor mijn naasten. Dan laat 

ik het graag aan hen over om over mijn dood te beslissen. Ik heb in dat debat nog meer 

te doen.’” 

 

Christien Brinkgreve: Pag.244-245: “‘ Vroeger vond ik het geloof achterhaald… Daar ben 

ik van teruggekomen. Zonder dat ik mezelf overigens religieus vind. Maar ik zie nu dat 

het over waarden gaat die ernstig verwaarloosd zijn…. De waarde van het behoren tot 

een gemeenschap, bij iets groters dan jezelf. De zorg voor elkaar, de aarde, voor de ziel 

ook, wat iets anders is dan de geest.’” 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000010

7853858  

 

Extra/recensies: 

Fokke Obbema bij DWDD 

Matthijs van Nieuwkerk: ‘De beste interviewserie van 2018'  

 

NRC- De man die even dood was: ‘Ik durf kwetsbaarder te zijn, ook tegenover mijn 

vrienden’ 

‘’Fokke Obbema is door zijn bijna-doodervaring op de essentie van zijn bestaan gestuit 

en nogal onder de indruk geraakt van het fenomeen ‘bestaan’. Het leven blijkt geen 

kleinigheid en hangt met touwtjes aan elkaar.’’  https://www.vn.nl/literaire-kroniek-

fokke-obbema/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-UDRYmNf5s : Theodor Holman in gesprek met 

journalist Fokke Obbema over zijn boek 'De zin van het leven', gesprekken over de 

essentie van ons bestaan.  

https://www.nieuwwij.nl/opinie/zin-van-het-leven-recensie/  

 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/fokke-obbema-ging-op-zoek-naar-de-zin-

van-het-leven-dit-is-wat-hij-ontdekte~b0f77b8c/  

 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000107853858
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9200000107853858
https://www.youtube.com/watch?v=xR3FJnDuzyw
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/14/dit-is-de-man-die-even-dood-was-a3980229
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/14/dit-is-de-man-die-even-dood-was-a3980229
https://www.vn.nl/literaire-kroniek-fokke-obbema/
https://www.vn.nl/literaire-kroniek-fokke-obbema/
https://www.youtube.com/watch?v=G-UDRYmNf5s
https://www.nieuwwij.nl/opinie/zin-van-het-leven-recensie/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/fokke-obbema-ging-op-zoek-naar-de-zin-van-het-leven-dit-is-wat-hij-ontdekte~b0f77b8c/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/fokke-obbema-ging-op-zoek-naar-de-zin-van-het-leven-dit-is-wat-hij-ontdekte~b0f77b8c/

