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De nier kwam niet op gang en 

ook mijn darmen kwamen stil te 

liggen, ik ging ziekenhuis in en 

uit. Er waren momenten dat ik 

overwoog de pijp aan Maarten te 

geven, maar dan komt toch weer 

die vechtersmentaliteit boven. 

Ik wil doorgaan, leren van alles 

en me richten op de positieve 

dingen: mijn dochter, kleinzoon, 

lieve vrienden, de natuur, al mijn 

hobby’s.’

IN HET REINE KOMEN

‘Wat helpt, is dat ik me kan 

uiten. Zo blijf ik niet rondlopen 

met de narigheid die ik al sinds 

jong meemaak. In mijn jeugd 

kreeg ik de boodschap dat ik niet 

voldeed. Waar het kon, liet mijn 

moeder me weten hoe lastig 

en stout ik was. Ze stuurde me 

zelfs naar kostschool. Het heeft 

lang geduurd voordat ik haar 

afwijzing van me af heb kunnen 

schudden. Nu weet ik dat het 

haar onmacht was, ze had een 

hekel aan het woord “lief”. Na 

vele therapieën heb ik het haar 

kunnen vergeven. Op haar sterf-

bed – ze kreeg euthanasie op 

haar 91e – zei ik: “Ondanks alles 

houd ik van je”. Het is belangrijk 

om goed afscheid te nemen en 

in het reine te komen. Met mijn 

eigen dochter heb ik de opvoe-

ding anders aangepakt, ik heb 

haar alle liefde en vertrouwen 

gegeven. Dat heeft veel moois 

opgeleverd, onze band is hecht.’

NIET DICHTTIMMEREN

‘Het leven loopt altijd anders, 

heb ik ondervonden, en ook het 

einde kun je volgens mij niet 

dichttimmeren. Natuurlijk denk 

ik er wel over na, ik heb een 

wilsverklaring en mijn huisarts 

en dochter kennen mijn wensen. 

Ik wil niemand belasten, ook niet 

met mijn dood. Maar wanneer is 

BLIJVEN AVONTURIEREN 

‘Het leven stelt me vaak op de 

proef, maar ik weet er altijd weer 

het beste van te maken. Op mijn 

34e bleek ik de erfelijke ziekte 

cystenieren te hebben. Volgens 

de artsen moest ik meteen aan 

de dialyse, maar dat wilde ik 

nog niet. Ik voedde mijn dochter 

op, werkte, sportte, deed allerlei 

vrijwilligersbanen, totdat ik op 

mijn 51e nauwelijks meer kon 

bewegen. Mijn nieren werkten 

nog maar voor 20 procent. Dan 

toch aan de dialyse. Er volgden 

jaren vol medische ellende, maar 

ik bleef zoeken naar wat er wél 

kon. De schrik slaat me om het 

hart als ik denk aan de reizen 

die ik in mijn eentje maakte, 

met dialysemachine en al. Wat 

een onderneming was dat, maar 

ik deed het, vastbesloten om te 

blijven avonturieren.’

VECHTERSMENTALITEIT

‘In 2017 trouwde mijn dochter 

en op de terugweg naar huis 

ontving ik een telefoontje: er 

was een donornier voor me. “Je 

krijgt je moeder terug”, zei ik 

hoopvol tegen mijn dochter. Nog 

steeds ben ik de donor dankbaar, 

maar het eerste jaar was zwaar. 
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de grens bereikt? Tot nu toe heb 

ik die altijd weten op te rekken. 

Ik zie het wel, heb ik besloten, 

ook nu in deze coronacrisis. In 

het begin beefde ik van angst, 

totdat ik me realiseerde dat ik 

een keuze heb: of machteloos op 

de bank blijven zitten of zo veilig 

mogelijk doorgaan. Ik ga voor het 

laatste.’Z
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komen: we zijn om beurten met mijn ouders naar 

de huisarts gegaan. Mijn zus en ik hebben het 

traject zoveel mogelijk begeleid, om onze moeder 

te ontlasten.’ 

Dag 10

‘Goed dat jullie hier zijn. Het feit dat jullie hier met z’n 

drieën zijn, geeft ook aan dat jullie het hier onderling over 

hebben gehad’, zegt de huisarts.  

‘Papa, pak even je briefje erbij’, zeg ik.  

Mijn vader frommelt het briefje uit zijn linker borstzak.  

‘Ja, de eerste vraag is natuurlijk principieel’, begint hij. ‘Of 

we voor deze vraag bij u terecht kunnen. Anders staan we 

natuurlijk snel weer buiten.’ Mijn vader en de huisarts 

lachen.  

 

‘Op de dag van het eerste huisartsbezoek zijn mijn 

vader en ik begonnen met het schrijven van zijn 

euthanasieverzoek. In de maanden erna voerden 

we alle benodigde gesprekken met de huisarts, 

de scen-arts, met elkaar. Mijn zus en ik groeiden 

meer dan ooit naar elkaar toe, we begrepen elkaar, 

waren het steeds zo eens. Dat heeft het intensieve, 

uitputtende proces lichter gemaakt. Voor mijn 

vader voelde het traject alsof hij een examen moest 

afleggen. Hij wilde per se slagen. Op het moment 

dat hij een datum kreeg, viel er zichtbaar een last 

van hem af: geslaagd, met vlag en wimpel. De 

laatste vier dagen voor zijn dood kwam hij, zoals 

hij was voordat hij ziek werd, weer een beetje 

tevoorschijn. De frontotemporale dementie had 

zijn energieke, levenslustige en ondernemende 

persoonlijkheid weggevaagd. Maar in die laatste 

dagen herkende ik hem weer. We hebben nog veel 

lol gehad.’ 

Dag 471

Er zijn drie kwartier verstreken sinds papa het drankje 

nam. Hij ademt rustig en begint zelfs een beetje te snurken. 

We lachen. Ineens lijkt het een volstrekt vertrouwde scène 

waar we in zitten; drie vrouwen rondom een slapende papa.

Anderhalf uur zitten we daar zo. Het wordt steeds gekker. 

We maken grapjes dat hij zo weer wakker wordt. Hoe 

konden we ooit denken dat onze vader zich door een drankje 

zou laten vellen? 

23.06 uur. Hij is weg. Papa is dood. 

\
Het hele manuscript van Zina is te lezen op 

http://bit.ly/wiebewaaktdetijd.


