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WFRtDS-directeur en voormalig NVVE-directeur Rob Jonquière:

‘ In het buitenland zijn  ze stikjaloers op ons’  
Als huisarts vertrouwd geraakt 

met medisch verantwoorde 

euthanasie, was Rob Jonquière 

tijdens zijn tijd als NVVE-

directeur nauw betrokken 

bij de legalisering ervan. 

Sinds hij directeur is van het 

internationale Right tot Die-

netwerk (WFRtDS), wordt 

hij wereldwijd uitgenodigd 

om de grote plussen van de 

Nederlandse wet te belichten. 

Deze keer doet hij dat voor 

Relevant. • Teus Lebbing, 

Els Wiegant

+ Lijden verlichten als uitgangspunt
‘Mijn eerste ervaring met euthanasie deed ik op als huisarts in de 

jaren zeventig. Zo herinner ik me een patiënte – een ongeneeslijk 

zieke verpleegster – die mij polste of ik haar kon helpen. In het ge-

niep, want formeel beging je als arts een strafbaar feit. Ik zegde toe, 

omdat het mijn overtuiging is dat artsen er niet zijn om patiënten 

koste wat kost in leven te houden, maar om hun lijden te verlichten. 

Ook als dat betekent: hun leven beëindigen. Daarom is het zo’n 

winst dat onze uiteindelijke euthanasiewet focust op “ondraaglijk 

en uitzichtloos lijden” en niet rept over termen als “terminaal”, 

want zijn we dat goed beschouwd niet allemaal? 

Het was voor mij van cruciaal belang dat mijn patiënte zélf zou 

aangeven wanneer haar lijden ondraaglijk werd. Een half jaar lang 

hebben we daarover intensieve gesprekken gevoerd. Van haar heb 

ik geleerd hoe de grenzen die je in je wilsverklaring aangeeft, in de 

praktijk kunnen verschuiven. Dan ben je eenmaal zo ver dat je bij-

voorbeeld aan bed gekluisterd raakt, en dan kan het leven toch nog 

de moeite waard zijn. Dat gebeurde ook bij haar. Ze zei daarover: “Ik 

had zoveel vertrouwen in jouw toezegging, dat maakte het laatste 

stuk draaglijk voor mij.” 

Zo blijkt de euthanasiewet deze afgelopen twintig jaar ook uit te 

pakken: patiënten kunnen openlijk praten over hun lijden en artsen 

kunnen, mits zij de zorgvuldigheidseisen in acht nemen, hulp 

toezeggen als dat lijden de patiënt te groot wordt. Dat geeft rust en 

vertrouwen. Soms zelfs zodanig dat zij op een natuurlijke manier 

sterven.

Heb ik de euthanasie destijds gemeld, zoals eigenlijk had gemoe-

ten? Nee, zo’n dappere dokter was ik niet. Alleen een paar familiele-

den wisten het en mijn echtgenote en assistente. Euthanasie stond 

en viel met onderling vertrouwen.’

+ Samenwerking tussen patiënt en arts
‘Bij euthanasie draait het om de samenwerking tussen patiënt en 

arts: sinds mijn ervaringen als medicus is dat de rode draad geble-

ven in mijn kijk erop. Dat is wat de wet ook afdwingt. Een schrifte-

lijke wilsverklaring stop je niet in een laatje en dat is het dan, het is 

geen eenzijdig handelen. Je moet een dokter in je situatie meene-

men, dat is een continu proces. 

Op zijn beurt moet een dokter luisteren, helpen. Wil of kan hij dat 

niet, dan heeft hij de morele plicht om door te verwijzen naar een 

andere arts. Dat is de winst van de wet: ze biedt de patiënt de moge-

lijkheid om over euthanasie in gesprek te gaan met de arts. 

Hoe je dat doet en wat het inhoudt voor alle partijen, daarin heb ik 

als arts-directeur van de patiëntenorganisatie nvve een brugfunctie 

willen vervullen. Zowel bij artsen als patiënten benadrukten wij: 

pak je rol, en we boden daarin begeleiding en voorlichting. 

Daar waren flinke stappen in te zetten, zeker in de medische wereld. 

Voor artsen betekende dit zó’n omschakeling. Stervensbegeleiding 

was überhaupt nauwelijks in hun opleiding aan bod gekomen, in de 

praktijk worstelden zij ermee. Euthanasie doe je ook niet zomaar als 

arts, het heeft grote impact en de uitvoering is complex. Ik vond en 

vind het belangrijk dat mensen zich daarvan bewust zijn.

Binnen de nvve heb ik het gezichtspunt van artsen ook vaak willen 

en moeten uitleggen. Er waren activistische leden die met de komst 

van de wet dachten dat euthanasie een recht was en dat ik als arts 

wel even een receptje voor een dodelijk middel kon uitschrijven. 

Hoe ingewikkeld de praktijk rond het levenseinde werkelijk is, 

bleek bijvoorbeeld ook eens tijdens een bijeenkomst over Drion (de 

rechtsgeleerde die pleitte voor een humaan zelfdodingsmiddel voor 

ouderen, red.). We hadden nvve-leden in twee groepen verdeeld: zij 

die een voltooid-leven-pil wilden en zij die deze moesten verstrek-

ken. Hé, dit is niet zomaar gepiept, zag je deelnemers constateren, 

er komt zoveel méér kijken bij levenseindehulp, zowel medisch als 

emotioneel. Ik denk dat ik als directeur, en de nvve als vereniging, 

heb bijgedragen aan acceptatie van de wet in de medische wereld. 

Tot op de dag van vandaag speelt de nvve een rol in het kweken van 

wederzijds begrip tussen de betrokken partijen.’

+ Zorgvuldigheidseisen en toetsbaarheid
‘In het buitenland moet ik het geregeld uitleggen: in onze eutha-

nasiewet is het niet “u vraagt, wij draaien”, aan het verlenen van 

euthanasie zijn zorgvuldigheidseisen verbonden. “Ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden” zijn de wettelijke kernbegrippen geworden 

voor de toetsing. Maar wanneer is lijden uitzichtloos en wanneer 

ondraaglijk? En wie bepaalt dat? 

De verhitte politieke en publieke discussies hierover in aanloop naar 

de wet, kan ik me nog levendig herinneren. Als directeur van de 

nvve heb ik destijds een aantal wetsconcepten becommentarieerd. 

Gaat het om uitzichtloos én ondraaglijk lijden, of is het óf? Met de 

uitkomst ben ik twintig jaar na dato nog dik tevreden: de patiënt 

bepaalt wanneer hij ondraaglijk lijdt, de arts beoordeelt de uitzicht-

loosheid van dat lijden, een scen-arts geeft onafhankelijk advies en 
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de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie toetsen 

of de arts aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. 

In bijna alle gevallen, dat is zo’n zevenduizend keer 

per jaar, voldoet de wet volledig. 

Voltooid leven was op dat moment niet in de euthana-

siewet te regelen. Dit was het hoogst haalbare en daar 

heb ik vrede mee. Net als Els Borst zie ik de legali-

sering van euthanasie niet als een eindstation, maar 

als een proces dat moet groeien, zeker wat betreft de 

heikele punten van voltooid leven, psychisch lijden en 

dementie. 

Van het wetsvoorstel van D66 voor voltooid leven 

ben ik geen fervent voorstander, omdat ik niet zoveel 

zie in een levensbegeleider die moet beoordelen of 

iemand toegang tot een dodelijk middel mag krijgen. 

Dat is wat een arts nu al doet. Die is ervoor opgeleid, 

dus laat dat bij de dokter, zou ik zeggen. Wat demen-

tie betreft heeft de Hoge Raad vorig jaar met zijn 

uitspraak in de casus van de verpleeghuisarts helder-

heid geschapen en onder meer de stevige rol van de 

geschreven wilsverklaring bevestigd, dat is bemoedi-

gend.

Het zijn allemaal ingewikkelde casussen, maar ik 

heb veel vertrouwen in het inschattings- en beoor-

delingsvermogen van artsen. Goed beschouwd doen 

zij in hun dagelijkse werk niet anders dan existen-

tiële oordelen vellen, over leven en over dood. Zeker 

huisartsen, die bij het hele leven van hun patiënten 

betrokken zijn, van geboorte tot sterven. Ik heb het 

altijd heel vanzelfsprekend gevonden dat zij dus ook 

levenseindebegeleiding bieden, alleen moeten we ze 

wel de tijd geven om in die rol door te groeien. Dat 

zie je nu gebeuren bij psychiaters, die er steeds meer 

van doordrongen raken dat hun mogelijkheden tot 

behandelen eindig kunnen zijn. Maar uiteindelijk be-

kijk ik de winst van onze wet ook pragmatisch: anders 

dan andere landen hebben wij er tenminste een, in het 

buitenland zijn ze stikjaloers op ons.’ Z
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ROB JONQUIÈRE (77) heeft zich het grootste 
deel van zijn werkende leven hard gemaakt 
voor een gelegaliseerde euthanasiepraktijk. 
Begonnen als huisarts (1972-1985) en 
directeur van een huisartsenopleiding, was 
Rob vanaf 1999 negen jaar directeur van 
de NVVE. Daarop volgde het voorzitterschap 
van de Commissie Opleiding en Registratie 
tot SCEN-arts (onderdeel KNMG). Sinds 2010 
is hij directeur van de World Federation 
of Right to Die Societies, de koepel van 58 
nationale Right to Die-organisaties in 29 
landen.

 15 

Hoeveel waardiger stierf een 

dierbare Nederlandse vriendin. 

Ze vroeg ons om bij haar 

euthanasie te zijn en haar laatste 

dag was zo joyful, precies zoals 

ze zich wenste. Toen het moment 

daar was en de arts vroeg of ze 

dit wilde, zei ze: “Yes, yes, yes.” 

Ze was er zo klaar voor.’

GERUST GEVOEL
‘Mezelf gun ik ook een humane 

manier van sterven: wettelijk, 

gesteund en gecheckt door een 

SCEN-arts. Mijn vrouw wens ik 

dat ook toe. Ze is mijn grote 

liefde en dertig jaar jonger. Het 

liefst leven we zo lang mogelijk 

samen, maar ik wil haar niet 

belasten met een ontluisterende 

aftakeling. Nu gaat het nog 

relatief goed, ik ben een bezig 

baasje en span me dagelijks in 

voor allerlei goede doelen. Maar 

door een hersenbloeding in 2008 

heb ik nu beginnende dementie. 

Ik vind het bemoedigend  

dat de Hoge Raad zich heeft 

uitgesproken over euthanasie 

bij dementie. Mijn huisarts kent 

mijn wensen en heeft in principe 

zijn medewerking al toegezegd. 

Ik heb geen haast om dood te 

gaan, maar het geeft me een 

gerust gevoel dat ik geregeld 

heb wat ik kan regelen. Tot mijn 

laatste adem wil ik bewuste 

keuzes kunnen maken.’Z

GEEN RECHTEN
‘Na een internationale loopbaan 

wilde ik mijn oude dag per se 

niet in mijn geboorteland slijten. 

Groot-Brittannië heeft geen 

geschreven grondwet, je hebt er 

feitelijk geen rechten. Je recht 

om te sterven bijvoorbeeld zal je 

moeten bevechten. Hoe anders is 

het in Nederland, waar je je kunt 

beroepen op de euthanasiewet. 

Voor mij is het een belangrijke 

reden geweest om me in 2019, 

samen met mijn Hongaarse 

partner Ildíko, hier te vestigen.’ 

GEDOE
‘Mijn laatste levensfase wil ik 

anders beleven dan mijn Britse 

vader en ex-schoonmoeder, voor 

wie ik mantelzorger was. Beiden 

zijn gestorven op een manier 

die ze niet wilden. Toen mijn 

dementerende schoonmoeder 

in een heldere bui aangaf dood 

te willen, konden we haar niet 

helpen. Uiteindelijk is ze in een 

verpleeghuis overleden, zonder 

enige privacy. Mijn vader wilde in 

zijn eigen bed sterven. Met veel 

moeite hebben we hem naar huis 

gehaald, maar een rustig afscheid 

kreeg hij niet, er was zoveel 

gedoe. 

TEKST: TEUS LEBBING | FOTO’S: MAURITS GIESEN

LEEFTIJD 69  |  WOONPLAATS ALMELO                    WERK     GEPENSIONEERD ONTWIKKELINGSWERKER  |  PRIVÉ SAMEN MET ILDÍKO, 5 KINDEREN UIT EERDERE RELATIES  |  LID VAN DE NVVE SINDS 2019

LARRY GARDINER IN DE REGIESTOEL Ook eens plaatsnemen In de regiestoel? Mail naar relevant@nvve.nl

   



 17 

Relevant | februari 2022

2009 17  16 2008

‘Euthanasieadvocaat’ Eugène Sutorius over aanloop naar de wet:

‘ Wet is er 
gekomen 
dankzij  
dappere 
artsen en 
rechters’

Eugène Sutorius, ook 

wel bekend als dé 

euthanasieadvocaat van 

Nederland, verdedigde 

in de jaren tachtig en 

negentig zeker 170 artsen 

die terechtstonden 

voor euthanasie of 

hulp bij zelfdoding. De 

jurisprudentie die deze 

processen uitlokten, 

vormde de basis van de 

legalisering. Hoe kijkt hij 

daarop terug? En: voldoet 

de wet in zijn ogen nog? • 

Teus Lebbing, Els Wiegant

De eerste euthanasierechtszaak van Sutorius in 1982 was 

meteen baanbrekend: huisarts Piet Schoonheim had eu-

thanasie gegeven aan een 95-jarige vrouw die leed onder 

haar ernstige lichamelijke aftakeling. Ze verkeerde in een medisch 

uitzichtloze maar niet terminale fase en smeekte veelvuldig om 

haar einde. Schoonheim kende de patiënt al lang en was niet over 

één nacht ijs gegaan; uitvoerig had hij met haar gesproken over haar 

lijden en de voorwaarden voor hulp. Overtuigd van de zorgvuldig-

heid van zijn handelen wilde hij publiekelijk zijn dilemma’s en 

beweegredenen uitleggen en schakelde hij Sutorius in. 

‘Schoonheim was een van die moedige dokters die bereid waren 

om op een verzoek van een patiënt in te gaan én dat te melden. 

Een arts die trouwer was aan zijn patiënt dan aan een norm uit 

1886 die hulp bij zelfdoding strafbaar stelt. Hij was een typische 

“overtuigingsdader”: hij stond pal achter wat hij had gedaan en 

wilde daar een lans voor breken.’ 

Conflict van plichten 
Die inspanning loonde: in 1984 oordeelde de Hoge Raad dat 

Schoonheim in een ‘noodtoestand’ had gehandeld en niet strafbaar 

was. Sutorius: ‘Voor het eerst boog ons hoogste rechtscollege zich 

over een euthanasiezaak. Het oordeelde dat een arts in een conflict 

van plichten terecht kan komen omdat hij er twee te verzoenen 

heeft die niet met elkaar te verzoenen zíjn, namelijk de plicht tot 

behoud van het leven en de plicht om het lijden weg te nemen. 

De Hoge Raad zei: als de arts dan een keuze maakt en handelt in 

overeenstemming met de medisch-ethische en medisch-technische 

standaard, gaat hij vrijuit. Daarmee was legalisering van euthanasie 

– door de rechter althans – eigenlijk een feit. Die uitspraak was 

misschien wel de belangrijkste opening naar een euthanasiewet.’

Vervolgens duurde het nog twintig jaar tot de wet er kwam. 
Hoe kan dat?
‘Er waren vele bewogen rechtszaken nodig om onze blik op 

zo’n subtiele medisch-ethische kwestie te laten groeien. Het 

zijn heldhaftige dokters en rechters met lef en intelligentie die 

onze euthanasiewet mogelijk hebben gemaakt. Het strafrecht 

functioneerde als een soort van kijkdoos. Doordat we onze eigen, 

zo vertrouwde huisartsen terecht zagen staan en goed zagen 

wat ze deden, konden we de open maatschappelijke discussie 

voeren zoals we dat hebben gedaan. En dat is goed: in een 

democratische rechtstaat moet over een onderwerp als dit veel 

gepraat worden. Rechters mogen natuurlijk geen wetten schrijven, 

maar ze wilden graag “mee-normeren” en deden dat ook. De 

zorgvuldigheidseisen die zich gaandeweg in de jurisprudentie 

ontwikkelden en die later in de wet werden opgenomen – zoals de 

waarde van de wilsverklaring en de consultatie-eis van een tweede, 

onafhankelijke arts – zijn het product daarvan. De vrucht van de 

jarenlange jurisprudentie die zij met elkaar opbouwden, is dat wij 

in Nederland een soort vertrouwen ontwikkelden: hé, misschien 

krijgen we dit wel onder de knie. Totdat Els Borst, toenmalig 

minister van Volksgezondheid, zei: “We kunnen het overlaten aan 

de rechters, maar dat is mijn eer te na.” Mede dankzij haar politieke 

daadkracht en lobby keerde het tij richting een heuse wet.’ 

Levensmoeheid
Een andere belangrijke zaak is die van Sutorius’ neef Flip geweest. 

Deze huisarts gaf in 1998 euthanasie aan de 95-jarige oud-senator 

Brongersma die zijn leven ‘voltooid’ vond, hoewel die term toen 

nog niet werd gebezigd. Een fel debat over levensmoeheid als grond 

voor euthanasie ontstond. Na vier jaar procederen achtte de Hoge 

Raad de huisarts strafbaar, maar legde hem geen straf op omdat hij 

zorgvuldig had gehandeld. 

Sutorius, die overigens niet als advocaat van zijn neef optrad, zegt 

erover: ‘Voltooid leven was in deze “nog-niks-formeel-geregelde-

tijd” duidelijk een stap te ver voor de Hoge Raad.’ In hetzelfde jaar 

van de uitspraak, op 1 april 2002, is de euthanasiewet van kracht 

geworden. Niet langer is euthanasie strafbaar als aan een aantal 

zorgvuldigheidseisen is voldaan, maar het heikele punt ‘voltooid 

leven’ wordt buiten de wet gehouden. 

Wat vond u van de wet, zoals die er lag?
‘Ik voelde vooral blijheid, voor mijn cliënten en voor alle burgers: 

eindelijk, er is een wet. En een grote tevredenheid dat onze, mijn 

vrijheid om te beslissen hoe en wanneer te sterven nu duidelijk in 

de wet was vastgelegd. Bovendien vond ik het een hele prestatie 

dat de Nederlandse samenleving, en ik vermeld de nvve daarbij 

met ere, zoiets ingewikkelds in een wet hadden weten te vatten. 

Het is een wet met goeie “checks and balances”, met veel aandacht 

voor toetsing en transparantie en een prominente plaats voor de 

wilsverklaring. 

De wet kwam wel heel laat. Veel dokters waren moe geworden 

van euthanasie. Zíj kregen de lasten, zíj moesten terechtstaan. 

Veel dokters zeiden: “Euthanasie, dat moet iemand anders van 

onze groepspraktijk maar doen.” Dat vind ik zonde, hoewel die 

bereidheid nu wel weer groter is geworden, mede dankzij het 

Expertisecentrum Euthanasie. 

Mijn grootste bezwaar tegen de euthanasiewet – en dat is een 

kwestie van voortschrijdend inzicht – is dat die een prijs heeft: 

we zijn ons sterven gaan medicaliseren, we zijn afhankelijk van 

artsen geworden. Nadeel daarvan is dat bij sommige patiënten een 

claimachtige houding is ontstaan: dokter, u weet wat ik wil, doe het 

nou maar.’ 
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Wat is dan uw ideaal?
‘In mijn ogen zouden we toe moeten naar een samenleving 

waarin mensen zich ontfermen over hun eigen 

vergankelijkheid, dat zij de omgang met hun ziekte en dood 

wat meer naar zich toe trekken. Dat zij stilstaan bij vragen 

als: wat betekent zelfbeschikking eigenlijk? Hoe zie ik dat 

voor mezelf, bij mijn eigen levenseinde? Je zou je kunnen 

voorstellen dat je burgers daarin opvoedt, de nvve kan daar 

het voortouw in nemen. 

Het mooist zou het zijn als zij dat proces in alle openheid 

met hun familie en hulpverleners kunnen bespreken en zo 

eventueel hun eigen sterven kunnen organiseren. Dat begint 

ermee dat zij weten welke routes er naar het levenseinde 

zijn, zodat zij op het moment suprême passende keuzes 

kunnen maken. Dat is hún verantwoordelijkheid, niet die 

van artsen.’

Pleit u daarmee voor een nieuwe wet?
‘Nee, je moet de wet de wet laten. Mijn bezwaar is vooral dat 

het een euthanasiewet is, dus maar één manier van sterven 

betreft. Ik vind die benadering te eng, er zijn zoveel meer 

vormen van sterven. Voor zelfbeschikking is meer nodig dan 

juridische stappen, bovenal dat we de juiste, geïntegreerde 

zorg ontwikkelen die burgers actief begeleidt bij hun 

stervensproces. Mijn punt is: leer de burger om te gaan met 

zijn sterven en zijn verantwoordelijkheid niet af te schuiven 

op de dokter. Dat vraagt ook steeds opnieuw om erover na te 

denken.

Laat ik mezelf als voorbeeld nemen: op het moment dat 

ik voel of weet dat mijn leven afloopt, zou ik een beroep 

willen doen op een brede, geïntegreerde levenseindezorg. 

Daarin kan ik met levenseindezorgspecialisten alle opties 

doornemen, van palliatieve zorg en euthanasie tot de 

autonome weg van een veilige en versleutelde pil om zelf 

een einde aan het leven te maken. Want die pil komt er, daar 

ben ik van overtuigd. Maar ik ben het zélf die de knoop 

doorhakt.’
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EUGÈNE SUTORIUS. Het onderwerp van 
de waardige levensbeëindiging loopt 
als een rode draad door de loopbaan 
van advocaat/rechter/hoogleraar Eugène 
Sutorius (75). Naast de vele processen die 
hij erover voerde, was hij vrijwilliger en 
later voorzitter van de NVVE. Als lid van de 
initiatiefgroep Uit Vrije Wil schreef hij mee 
aan de proeve van een wet die stervenshulp 
aan ouderen onder voorwaarden mogelijk 
moest maken. Hij is oprichter van en docent 
bij de Bildung Academie.
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in zorgcentra wisselen om de 

haverklap, weet ik inmiddels, 

en telkens als er een nieuwe 

kwam, had ik weer een gesprek 

als het slecht met haar ging. 

Dan benadrukte ik dat wij haar 

leed wilden besparen en dat 

mijn moeder haar leven niet had 

willen verlengen. Maar ja, dan 

kreeg ik het standaardantwoord 

dat haar situatie nog niet 

uitzichtloos genoeg was.’

ONWAARDIG
‘Op een ochtend had ze zoveel 

pijn, ze schreeuwde het uit. 

Volgens de arts was haar 

stervensfase aangebroken. 

Zodra wij kwamen zou er gestart 

worden met morfine, alleen 

bleek de dosering te laag. Uren 

heeft ze nog liggen creperen, 

maar er was geen arts te 

bekennen die haar lijden kon 

verlichten en de verpleegkundige 

mocht niets doen zonder 

toestemming van een dokter. Pas 

na aandringen van mijn dochter, 

die zelf arts is, kreeg mijn 

moeder meer morfine. 

Huilend hebben we aan het bed 

gestaan tot ze eindelijk rustig 

was. Die nacht is ze in haar slaap 

overleden.

De zorg in het verpleeghuis was 

fantastisch, maar het einde 

was onwaardig. Woest ben ik er 

nog over, dat moet toch anders 

kunnen? De euthanasiewet is 

een uitkomst voor ongeneeslijk 

zieke mensen die bij hun 

volle verstand zijn. Maar de 

wilsonbekwamen hebben er 

weinig aan en dat baart me grote 

zorgen.’Z

OERSTERK
‘Achteraf heeft mijn moeder 

tien jaar te lang geleefd. Op 

haar eenentachtigste kreeg ze 

een herseninfarct, van het ene 

op het andere moment was ze 

ontoerekeningsvatbaar. Nooit 

hadden we hierop gerekend. 

Ze stamde af van een oersterk 

geslacht van levenslustige 

honderdjarigen en dat leek ze 

met gemak te evenaren. Dus toen 

ze me op een dag totaal verward 

opbelde, wist ik niet wat me 

overkwam. Dit was mijn moeder 

niet.’

EEN HOOPJE ELLENDE
‘Na een revalidatie van vier 

maanden mocht ze weer naar 

huis. Snel bleek dat ze zich 

niet meer zelfstandig kon 

redden. “Nooit wil ik naar een 

verzorgingshuis”, heeft ze altijd 

geroepen. Ze had ergens een 

euthanasieverzoek, maar dat heb 

ik niet gevonden. In het begin 

vond ze nog enigszins haar draai 

op haar nieuwe plek en lang 

behield ze haar humor, maar 

de laatste jaren waren ronduit 

verdrietig. Ze onthield niets meer, 

kreeg borstkanker, ging dwalen, 

brak haar heup, ze was een 

hoopje ellende. De artsen  
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