Zie onder voor links naar enkele videofragmenten en naar een oproep.
Het was vaak doodstil bij de voordracht van Tilly de Kruyf over ‘De zin van voltooid leven,
willen leven of willen sterven’. Het waren dan ook niet de minste vragen die aan de orde
kwamen. Hoe reageer je als iemand zegt dat het leven nu wel lang genoeg geduurd heeft?
Over het voltooid leven is veel geschreven de laatste jaren. Frits de Lange zei ‘Niemand weet
wat dat is’, terwijl Bert Keizer meent dat het is ‘Ik wil niet meer verder’. Tilly
de Kruyf haalde aan dat mensen die spreken over voltooid leven aspecten benoemen als ‘ik
heb niets meer toe te voegen, ik ben geestelijk en soms ook lichamelijk doodmoe, ik heb een
afkeer van mijn afhankelijkheid, voor wie beteken ik nog iets?’ Vooral dat laatste element
verdient aandacht in een gesprek. Elke dag een kopje thee met een buurvrouw in het
verpleeghuis drinken mag heel klein zijn, maar het heeft wel degelijk betekenis, net als de
ontmoeting met verzorgenden of een simpel gesprekje in een winkel. Het benadrukt dat je
deel blijft uitmaken van een groter geheel.
In een gesprek over voltooid leven gaat het niet primair over oplossingen aandragen. Het
gesprek zelf, het gehoord worden, de erkenning van het verlangen naar het einde is
van betekenis. Het delen van dat verlangen met familie en eventueel de huisarts, geeft een
ruimer uitzicht. Zulke gesprekken kunnen leiden tot acceptatie van gewijzigde
omstandigheden, tot aanvaarding van beperkingen. Heel zinvol is ook de vraag naar verhalen
uit iemands leven. Die geven ook betekenis aan het heden.
In de discussie kwam aan de orde dat voor gelovigen de overgang van leven naar dood niet
het einde betekent, maar een voortzetting op een andere manier. Zowel bij christenen als
moslims speelt dat soms een grote rol.
‘Ik ben klaar met het leven, maar het lijkt wel of de dood mij is vergeten ’ was een citaat
dat Tilly de Kruyf aanhaalde. Alleen al het aanwezig zijn bij iemand en het luisteren naar
zulke opmerkingen kan veel troost bieden .
-------Vanwege technische problemen konden die avond de volgende videofragmenten helaas niet
getoond worden.






Lenette van Dongen , oud en afgedankt. https://www.youtube.com/watch?v=nbpnnJ9BPw
Jan Terlouw in gesprek met Jacobine
Geel. https://www.youtube.com/watch?v=hRqA2Zqnm80
NPO zelf de streep trekken
Mw. Geerssen. https://www.youtube.com/watch?v=WGxtMAbTVPM
Uit Vrije Wil met Jan Terlouw. https://www.youtube.com/watch?v=P0uzUuiC4Pw
Maarten van Roozendaal, Als je overmorgen oud
bent. https://www.youtube.com/watch?v=ngXMhzbFPp0

Een oproep van Gerard van Merriëmboer: belangstellenden voor een verder gesprek over
levenseinde graag melden bij hem via e-mail hetgrotewater@kpnmail.nl

