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geboren. Toen de jongste gezond 

ter wereld kwam, zijn we gestopt 

met onze pogingen, we telden 

onze zegeningen.’ 

LIEVER NIET
‘Betty en ik zijn 56 jaar ge-

trouwd geweest, tot onze eigen 

verbazing hadden we zelden 

onenigheid, we begrepen elkaar 

goed. In juni van dit jaar is ze 

overleden. Ze had al lang reuma, 

de pijn nam toe, bovendien 

bleek ze een lekkende hartklep 

te hebben. Ook zij is er altijd 

voorstander van geweest om je 

dood in eigen hand te nemen als 

je niet meer verder kunt, maar 

het liep anders. In overleg met 

de huisarts was de euthanasie-

datum vastgesteld, maar een dag 

ervoor besloot Betty: toch liever 

niet. Dat was even schakelen, ik 

had me zo schrap gezet voor ons 

afscheid. Uiteindelijk leefde ze 

nog tien dagen. Dankzij de enge-

len van Buurtzorg en de huisarts 

zijn we daar goed doorheen ge-

komen. Betty was de laatste uren 

zo ontzettend dapper, ze is rustig 

weggegleden.’

CHARMANTE MANIER
‘We zijn nooit mensen geweest 

die elkaar in woorden de liefde 

betuigden. Maar toen Betty op 

sterven lag en niet meer kon 

spreken, heb ik haar zonder om-

haal gezegd: “Ik houd van jou, 

steeds meer.” Aan de beweging 

van haar lippen zag ik dat ze me 

verstond. Dat moment koester ik, 

want ik mis haar dag en nacht. 

Zelf zou ik ook wel dood willen. 

Ik ben 83, heb een prachtig leven 

gehad en denk steeds vaker: wat 

doe ik hier nog? Maar ik vind het 

lastig om dat met de kinderen te 

delen, ze doen zo hun best om 

er voor me te zijn. En boven-

ZELF BEPALEN
‘Al rond mijn 45e meldde ik me 

aan bij de NVVE. Voor mij is de 

dood zo’n belangrijk thema, het 

hoort bij ons bestaan. Als je niet 

meer wilt leven, vind ik dat je de 

gelegenheid mag hebben om zelf 

je einde te bepalen. Dat ik me 

daar zo bewust van ben, komt 

door Esther, ons oudste kind, zij 

is op 1-jarige leeftijd overleden. 

Door een probleem bij de beval-

ling had ze te weinig zuurstof in 

de hersenen gekregen, waardoor 

ze een vegetatief en kort leven 

had. Maar in ons hoofd en hart 

is ze altijd bij ons gebleven, tot 

op de dag van vandaag staat 

haar foto in de woonkamer. En in 

perioden dat het tegenzat, riepen 

we haar steun aan. Niet iedereen 

gelooft daarin, maar mijn vrouw 

en ik wel.’

ZEGENINGEN
‘Ik ben de jongste van tien kinde-

ren en ik heb altijd veel geleerd 

van mijn broers en zussen. Mijn 

vrouw Betty en ik droomden ook 

van een groot gezin, maar dat is 

niet gelukt. Na Esther is Betty vier 

keer zwanger geweest. Haar derde 

zwangerschap eindigde na zeven 

maanden, de vierde binnen drie 

maanden. Uit de tweede en vijfde 

zijn een prachtige zoon en dochter 
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dien: ik ben er fysiek nog aardig 

aan toe, dus hoe moet ik er op 

een charmante manier uitstap-

pen? Ik zou zo graag leven in een 

land waar je, als je dat wilt, op 

een waardige manier dood mag 

gaan.’Z
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ELIDA TUINSTRA, JAN EKELMANS EN
NANCY VAN DER PUTTEN OVERLEDEN

Op 28 oktober is Elida Tuinstra op 90-jarige leeftijd 

overleden. De voormalige D66-politica was erelid 

van de nvve. Van 1977 tot 1986 was Tuinstra lid 

van de Tweede Kamer. Al in 1984 diende zij een 

initiatiefvoorstel in om euthanasie wettelijk te regelen. 

Haar strijd voor het zelfbeschikkingsrecht plaveide de 

weg voor een euthanasiewet, die er uiteindelijk pas in 

2020 kwam. Nederland werd het eerste land ter wereld 

dat euthanasie legaliseerde.

Elida Tuinstra was sinds 1967 lid van D66. In 1970 werd 

ze lijsttrekker voor de Provinciale Staten-verkiezingen 

in Zuid-Holland. Na haar werk in de Tweede Kamer 

was zij van 1991 tot 1999 lid van de Eerste Kamer.

JAN EKELMANS
Een maand eerder overleed oud-voorzitter van de 

nvve Jan Ekelmans op 89-jarige leeftijd. Hij stierf 

gelijktijdig met zijn 86-jarige vrouw Joop. De tekst van 

de rouwadvertentie maakt duidelijk dat zij samen uit 

het leven zijn gestapt. 

Ook Ekelmans heeft zich hardgemaakt voor 

zelfbeschikking en een euthanasiewet. Al in 1979 stelde 

hij dat effectieve pijnbestrijding bij psychisch lijden 

niet voldoende was. Hij vond dat het recht op sterven 

niet beperkt mocht worden tot mensen die lichamelijk 

lijden. Begin jaren 80 sprak hij zich uit voor een niet 

al te rigide naleving van regels bij legalisering van 

euthanasie. Hij zei: ‘Vanachter een studeerkamertafel 

kan men geen exacte regels voor toelaatbaarheid 

van euthanasie stellen. […] Daarom is het gewenst dat 

spoedig een regeling tot stand komt die euthanasie 

toelaatbaar stelt en voldoende flexibel is om aan de 

behoefte van de praktijk tegemoet te komen.’

NANCY VAN DER PUTTEN 
Op 31 oktober is in haar woonplaats Den Haag 

Nancy van der Putten overleden. Zij is 79 jaar oud 

geworden. Binnen de nvve stond Nancy bekend als 

een buitengewoon actieve en betrokken vrijwilligster. 

Zo was zij een van de drijvende krachten achter de 

werkgroep Ledenparticipatie, die een bredere dialoog 

tussen leden onderling mogelijk wilde maken. Een 

oproep hiertoe leidde tot ruim duizend aanmeldingen 

van leden die daarna in kleine gezelschappen zaken 

rondom het levenseinde bespraken. Daarnaast was 

zij lid van de nvve-werkgroep Politiek. In Den Haag 

was Nancy van der Putten actief als vrijwilligster voor 

GroenLinks. 


