
Toen ik het verhaal „De grote zaal‟ gelezen had, dacht ik: wat zou mijn „oude‟ vriendin 

Antoinette hiervan vinden?  

„Oude‟: zij is een paar maanden geleden negentig jaar geworden en „oude‟: wij kennen elkaar 

al heel lang! Daar was ik erg benieuwd naar en dus nam ik contact met haar op om weer eens 

gezellig bij te praten. 

 

Het is zaterdagmiddag als ik binnenstap in haar gezellige „appartementje‟: er werd namelijk 

voor haar een stuk aan een bestaand huis van vrienden gebouwd dat een kamer, een 

slaapgedeelte en een ruime badkamer omvat.  

Op tafel ligt het wekelijkse cryptogram alweer half ingevuld te wachten…. 

Als ik er lachend naar kijk, zegt ze: misschien weet jij wat dat is: een woord van zeven letters, 

de tweede is een e, de vierde een u en de omschrijving is……... Nog steeds even fanatiek, 

concludeer ik met genoegen! 

 

Zoals altijd zitten we al gauw  op onze praatstoel. Ja, ze heeft het verhaal ook gelezen. En wat 

vindt zij ervan? Antoinette kijkt ernstig. 

“Ik vind het schokkend, mensonwaardig en schrijnend wat in dit verhaal aan de orde komt. 

Een nachtmerrie voor iedereen die zich angstig af moet vragen of dit ook haar/zijn voorland  

is. 

Die aftakeling, die eenzaamheid, dat pijnlijke afbrokkelen van je menselijke waardigheid, het 

is heel verdrietig.  

Gelukkig dateert dit boek uit - ik dacht - 1953  en je mag toch hopen dat deze situatie zich niet 

meer in deze vorm voordoet, alhoewel er soms toch wel verontrustende verhalen opduiken. 

Maar los van de toestanden die in „De grote zaal‟ beschreven worden, er zijn  altijd heel wat 

mensen die aan het eind van hun leven een heel moeilijke periode doormaken.” 

“Als ik zo rondkijk is jouw situatie heel anders.” 

“Ja, als ik zo‟n verhaal lees ben ik wel heel erg  blij en dankbaar dat het voor mij tot nu toe zo 

voorspoedig verloopt. En ik ben ook blij dat ik in staat ben een heel ander verloop van oud 

worden te belichten. 

De laatste fase van je leven is vast niet de gemakkelijkste. Er sluipen ook bij mij diverse 

lichamelijke ongemakken in mijn bestaan. Het slechter gaan horen springt er in mijn geval 

heel duidelijk uit. Je moet er dan zo alert op zijn dat je „erbij blijft horen‟ want het gevaar ligt 

op de loer dat je gaat berusten in een gevoel van: laat maar, ik versta het toch niet en je dan 

terug gaat trekken, je de interesse voor je omgeving gaat verliezen en de kans op dementeren 

veel groter wordt. Maar zolang ik de ongemakken een plaats kan geven in mijn leven en mij 

er niet door laat ontregelen, leid ik nog steeds een volwaardig bestaan, waar ik heel gelukkig 

mee ben.” 

“Zo te horen heb je nog geen plannen om dood te gaan?! 

“Nee, inderdaad, trouwens dat zou een beetje jammer zijn: ik heb een paar jaar geleden nog 

een nieuwere auto aan kunnen schaffen en mijn rijbewijs is twee maanden terug met vijf jaar 

verlengd. Ik wil daar graag nog een tijdje van genieten, vooral omdat het voor mij zo‟n 

belangrijk stuk zelfstandigheid betekent!” 

“Zie je er tegenop om dood te gaan, of wil je daar liever niet over praten?” 

“Ik denk er veel over na en ik praat er makkelijk en open over. Ik kan met een gerust hart 

zeggen dat ik niet bang ben om dood te gaan. Angst voor de dood zoals die in het boek naar 

voren komt en die ik ook bij veel mensen signaleer, is voor mij zeker niet herkenbaar. Ik 

geloof namelijk in een God van liefde, een God die de mens liefdevol stimuleert in zijn 

leerproces. Ik geloof ook in een doorgaan na dit aardse leven. Zo krijgt elke ziel de kans om 

op zijn eigen plek „aan de andere kant‟ verder te groeien.  Ik geloof niet in een eeuwige 

verdoemenis, integendeel, iedere ziel zal – uiteindelijk-  de weg naar het Licht vinden.” 



“Dat is hele duidelijke taal! Het zal je veel rust geven neem ik aan.” 

“Ja, dat is ook zo. Natuurlijk vraag ik me wel af hoe mijn eindfase zal verlopen, of dat nog 

een moeilijke periode zal gaan worden. Maar ik weet dat het goed is wat de liefdevolle God 

doet. Dat klinkt misschien erg „braaf‟ maar zo voel ik het wel en ik hoop vurig dat me het dán 

ook zal lukken om me daarvan bewust te zijn! Wij kunnen met ons beperkte menselijke 

verstand niet alles bevatten en wij weten ook niet wat het beste is voor onze ziel. Alles in de 

Schepping heeft een functie, ook al is die niet altijd zo duidelijk voor ons mensen.” 

“Dat klinkt heel positief.” 

“Ja, zo wil ik dat ook graag. Wat ik zelf ook positief vind is het gesprek dat ik met de direct 

betrokkenen heb gehad over mijn afscheid, ik bedoel mijn afscheid van dit aardse leven. Hoe 

dat het beste vorm gegeven zou kunnen worden. Ik moet je zeggen: dat was een uitermate 

boeiend en indrukwekkend gesprek.” 

“Dat hoor je niet vaak dat er tevoren zo open over een afscheid overlegd kan worden.” 

“Inderdaad, maar ik raad het iedereen aan: het is mooi en ontspannend.” 

 

Antoinette schuift een paneel van de wand opzij en haalt het resultaat van die bespreking uit 

de kast en laat mij dat zien: een opzet – muziek – liederen – teksten. 

 

“Dat is mooi opgezet zo! Ik vind het heel apart om op deze manier met je afscheid om te 

gaan.  

En intussen ben je nog springlevend…….! Want ik zie daar in die kast naast de TV en DVD 

speler een apparaat staan; is dat niet voor het afspelen van die Wii-spellen?” 

“Dat heb je goed gezien. Ja, dat is een verhaal apart. Ik had vorig jaar met mijn verjaardag 

geld gekregen. Nu heb ik het geluk gehad dat ik lang heb kunnen tennissen, maar daar komt 

eens een eind aan. Ik dacht: dat kan ook op een eenvoudiger manier met wat minder 

spierkracht en stapte naar de winkel om die Wii-spellen te. Het meisje dat mij hielp wist ze 

niet te vinden en schakelde een mijnheer in. Hij keek naar mij en naar de doos in zijn hand en 

zei: gaat u vanavond… eh…..? Toen ik „ja‟ antwoordde zag je hem denken: meent ze dat 

nou? Toen het daar wel naar uitzag zei hij: ja, waarom ook niet. Precies, zei ik, dat vind ik 

ook, zolang ik dit kan doen en er plezier aan beleef is het toch prima. De verkoopster nam het 

weer over en hij vertrok met de opmerking: maak het niet te laat vanavond! Waarop ik hem 

volmondig antwoordde: dát zit er dik in! 

Mooi verhaal, toch? En ik moet zeggen dat ik er veel plezier van heb, ik kan nu tennissen, 

bowlen en golfen op de TV. Aan boksen heb ik me nog niet gewaagd, en voor het golfen heb 

ik een boekje met de spelregels aangeschaft, want die kende ik niet.” 

“Wat leuk, zo kun je je lichaam nog een beetje in conditie houden. Heb je soms ook nog iets  

creatiefs bedacht om je hersenen op peil te houden?” 

“Je zag het cryptogram van de NRC al liggen, daar worstel ik elke week mee, want die zijn 

niet zo makkelijk, maar wel boeiend. Ik heb daar elke week telefonisch overleg over met een 

vriendin in het zuiden van het land. Ik bridge nog af en toe, op de computer of „in het echt‟. 

De computer gebruik ik ook om soms wat typewerk te doen, e-mailtjes te sturen en te 

ontvangen, op internet van alles op te zoeken. Verder doet een vriendin pogingen om mij te 

leren muziek in te voeren voor een koor, maar ik ben er niet zeker van dat dat gaat 

lukken…… en: ik lees graag. Ook doe ik  nog regelmatig correctiewerk voor een blad van een 

religieuze groepering waar ik deel van uit maak. Heel bijzonder, maar daar vertel ik je de 

volgende keer wel wat meer over.”  

“Sjonge, het is alles  bij elkaar heel wat en heb je ook nog tijd om piano te spelen, want dat 

deed je toch ook? Je hebt daar zo‟n mooie piano staan.” 

“Ja, ik heb die oude piano uit mijn ouderlijk huis in kunnen ruilen, maar ik speel niet zo vaak 

meer. Door het slechte horen is het spelen veel minder aantrekkelijk geworden, de klanken 



vervormen zo, ook vanwege de gehoorapparaten. Maar af en toe speel ik samen met een 

vriendin quatre mains wat heel plezierig is. Ik ben trouwens niet zo‟n geweldige pianiste!” 

 

“Je had al nooit een saai leven en als ik je goed begrijp heb je dat nog steeds niet. Vragen 

mensen nooit aan je hoe je het klaarspeelt om er niet uit te zien als een negentigjarige en je 

ook niet als zodanig te gedragen?” 

“Ja, toevallig is dat de laatste tijd af en toe wel aan de orde. Daardoor ben ik er zelf ook wat 

meer over na gaan denken. Op de eerste plaats: ik vind het geen verdienste, het heeft mij in 

het leven in veel opzichten gewoon méé gezeten. Verder denk ik dat het belangrijkste is om 

maar „gewoon door te gaan‟ alsof  je nog jaren voor je hebt en niet „achter de geraniums‟ te 

gaan zitten. Vooral in de activiteit blijven; dat kost mij niet zo veel moeite want ik ben actief 

van aard, dat is een pluspunt. Ik heb wel eens de neiging om eens lekker bejaard te gaan zitten 

zijn, maar dat duurt nooit lang want dan krijg ik de kriebels weer. Een voordeel is dat je op 

deze manier niet eenzaam wordt. 

 Ik besteed ook veel aandacht aan goede voeding en ik heb de hygiëne hoog in het vaandel 

staan, want je bent als oudere toch veel kwetsbaarder. Zo probeer ik zoveel mogelijk de 

ziektes buiten de deur te houden. 

Ik zei al dat ik positief in het leven wil staan. Met de minder mooie dingen waar ik zeker ook 

mee te maken heb, wil ik zo goed mogelijk (leren) omgaan. Ik moet wel zeggen dat me dat 

niet altijd makkelijk af gaat. 

Tenslotte: ik heb veel goeds in mijn leven mogen ondervinden, ik heb het geluk gehad  heel 

veel lieve, inspirerende mensen te mogen ontmoeten; ook nu weet ik mij omgeven door vele 

goede vrienden, waarvan er overigens maar weinig van mijn leeftijd zijn! 

Als thema van mijn afscheid heb ik dan ook gekozen voor: DANKBAARHEID.” 

 

Dit was het belangrijkste stuk van ons gesprek. We hebben nog een tijd doorgepraat over: 

Wanneer ben je oud?  En wanneer voel je je oud? En is het terecht dat je in de maatschappij al 

snel te oud wordt gevonden voor het arbeidsproces? We kwamen niet uitgepraat! 

Ik ben blij om zo openhartig met Antoinette over oud zijn te hebben kunnen praten. 

Ik heb haar tenslotte nog goede en gezonde jaren toegewenst en afgesproken dat we elkaar 

weer snel zullen ontmoeten. 

 

  

 


