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WOORD BIJ HET AFSCHEID VAN ESTHER VAN SANTEN 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 22 JANUARI 2016 

 

Op dinsdag 4 november 2014, dus nog geen 15 maanden geleden, kreeg ik een 

opvallende mail vanuit Canada. Ondertekend door Esther’s nicht Jetty Prins die 

daar samen met haar gezin woont. Jetty beschreef in een lange en gedetailleerde 

mail de dappere weg die Esther met haar ziekte al achter zich had en ook dat zij 

volgens de artsen nu uitbehandeld was. Ik citeer:  

‘’Esther is enorm sterk en mega sportief. Ze heeft marathons gelopen,  triatlons gedaan en dit terwijl 
ze chemo onderging of bestraald werd. Ze is vanaf dag 1 nooit van plan geweest haar leven te laten 
leiden door de kanker in haar lichaam en wilde dit kostte wat het kostte te boven komen. Ze blijft ook 
nu goede moed houden, maar beseft dat haar tijd dringt. Ze wil nog heel graag van alles ondernemen 
met haar zoontje Jonathan en met haar familie, zodat er herinneringen gebouwd kunnen worden 
voor later. Waar Esther, Jonathan, maar ook vooral de ouders en broer en zus van Esther de 
afgelopen jaren doorheen zijn gegaan is echt onbeschrijfelijk. Een achtbaan van emoties is zacht 
uitgedrukt. Wij zouden zo graag Esther en haar zoontje nog zoveel tijd willen geven om leuke dingen 
te doen, maar aan tijd ontbreekt het helaas. 

Graag zouden we u willen verzoeken om een (onbewuste) wens van Esther en familie in vervulling te 
laten gaan, door ze nog een tijd van hun leven te geven. Wij zouden haar en haar zoontje (en/of 
familie)  een hele reeks aan geweldige herinneringen willen meegeven, zodat ze met een geweldige 
knal de finish lijn mag behalen. Misschien krijgt u meer van dit soort verzoeken, maar u zou ons 
bijzonder blij maken iets speciaals voor deze familie te overwegen, want ze is zo kostbaar voor 
zovelen! “ 

Ons werd uit het indrukwekkende verhaal wel duidelijk hoe ernstig de situatie was en we zijn meteen 
aan het werk gegaan om Esther en haar naasten te helpen aan een reeks geweldige herinneringen en 
ook om haar te coachen.  Twee weken na het 1e contact met Jetty zijn we samen naar het concert 
Night of the Proms geweest en rond de Kerst kwam een 2e wens al in vervulling en kon Esther samen 
met olympisch kampioene Nicolien Sauerbreij gaan snowboarden, één van Esther’s grootste 
sportieve passies. Begin januari heeft Esther meegedaan aan Heroes for Heroes, een 
spinningmarathon voor ons als goede doel. Daarna kon de voorpret al beginnen voor deelname van 
Esther aan ons 2e Wintercamp naar Portugal, dat gepland stond voor begin februari. In die week en 
de maanden erna heeft zij niet alleen lotgenoten ontmoet maar vooral veel nieuwe vrienden 
gemaakt waarvan een kleine delegatie hier vandaag met ons mee is gekomen. Helaas hebben wij, en 
Esther dus ook, in het afgelopen jaar ook van enkele van deze vrienden afscheid moeten nemen. 
Derk, Leo en Oscar waren al in de hemel aangekomen en de mannen zullen ongetwijfeld een heel 
gezellig ontvangstcomité hebben gevormd voor Esther… 

Een ander hoogtepunt was de vakantieweek in maart vorig jaar naar wintersportplaats Gerlos. Eén 
van haar grootste wensen was om Jojo haar passie voor het snowbarden over te brengen en dit dan 
ook nog een keer op een echte berg met elkaar te beleven. Zij werd die week daarbij begeleid door 
Nita en Dirk van Topsport for Life en ook die reis heeft onvergetelijke beelden opgeleverd! 

In de periode die daarna volgde verslechterde haar gezondheid helaas waardoor ze ook niet vaak 
meer in staat was aan activiteiten van ons deel te nemen. Dit was ook allemaal nog te zien in het 
televisieprogramma Liefde voor later waaraan zij door onze tussenkomst heeft deelgenomen en 
waardoor er nu een prachtige herinneringsfilm- en ‘liefde voor later’-doos is gemaakt. 
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Eind november hebben we wel nog een hele gezellige concertavond gehad bij nogmaals Night of the 
Proms en we maakten samen met Esther alweer plannen voor een volgende deelname aan ons 3e 
Wintercamp dat nu voor de deur staat. Het heeft helaas niet meer zo mogen zijn voor haar om dat 
nog eens mee te maken. 

 

Wanneer je zo ziek bent zoals Esther was, dan is iedere dag een zware wedstrijd. Een wedstrijd ook 
waar jezelf niet om hebt gevraagd maar die je overkomt. Ineens sta je in het veld tegen een vaak 
meedogenloze tegenstander en heb je geen idee wat de beste tactiek is om toch als winnaar van het 
veld te kunnen gaan. Wanneer je ‘technische staf’, lees ‘je medisch team’, het ook niet meer weet en 
je het stempel ‘uitbehandeld’ krijgt sta je er meestal alleen voor en voor je het weet sta je dan zelfs 
in dé Grote Finale van je leven.  Ook dat is Esther overkomen.  Toch is zij met enorme moed, 
dapperheid en stelligheid die laatste wedstrijd ingegaan en heeft zij zich als een grootse kampioene 
daarin gemanifesteerd. Ook al is de finale ‘op punten’ verloren gegaan, haar strijdwijze heeft enorm 
veel respect bij velen losgemaakt. De enorme steun van haar ouders, de liefde van en voor Jojo en 
van alle andere mensen die haar dierbaar zijn, heeft haar zeker enorm geholpen om de reis te gaan 
maken naar ‘een wereld zonder pijn’. 

Ik gebruik deze metafoor van de sportwereld ook om daarmee onze visie aan te geven op het leven 
met een levensbedreigende of ongeneeslijke ziekte. In de wetenschap dat zo ziek zijn topsport is, 
biedt topsport for life op een hele persoonlijke manier de begeleiding en trachten wij ook de dagen 
in het NU ondanks alle tegenslag toch zoveel als mogelijk ‘onvergetelijk’ te maken waardoor de zieke 
en de naasten de ziekte even kunnen vergeten en beter bestand zijn tegen alle grote zorgen. 

Voor ons waren de dagen met Esther van grote intensiteit en we zijn enorm onder de indruk geraakt 
van haar pure topsportkarakter. Voor ons verdient zij dan ook zeker net zoveel respect dan iedere  
olympisch of wereldkampioen.  Jonathan, Joh, en Hennie, jullie hebben samen met Esther gestreden, 
heel veel meegemaakt en dankzij de kracht van de liefde dit hele moeilijke proces kunnen 
volhouden. Dat verdient ook enorm veel respect. Ik wil ook Jetty nog eens speciaal bedanken voor 
haar enorme inzet, ook in Canada, om actie te ondernemen en ook Topsport for Life nog eens daar 
‘op de kaart te zetten’. Ik heb er in elk geval een verre vriendin bij gekregen! Zij heeft mij laten weten 
het heel erg jammer te vinden er hier niet bij te kunnen zijn, maar zij zal met haar gezin nu ook in 
gedachten hier zijn. Gelukkig heeft zij Esther nog 2 dagen voor haar overlijden hier in Nederland 
mogen ontmoeten en afscheid kunnen nemen. 
Julie mogen als familie enorm trots zijn op jullie lieve moeder, dochter, zus, nicht, schoonzus en 
tante. We zullen Esther allemaal vreselijk gaan missen, maar troost jullie aan de mooie en bijzondere 
verhalen en herinneringen die Esther jullie nagelaten heeft en de wetenschap dat zij nu liefdevol is 
ontvangen door vrienden die haar vóór zijn gegaan. Wij zijn dankbaar haar te hebben mogen 
ontmoeten en een stukje te hebben mogen begeleiden op haar indrukwekkende pad naar haar 
levenseinde. 

 

Rust zacht, lieve Esther.   

 

Miel in ’t Zand 

voorzitter stichting Topsport for Life 


