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nering eraan is niet gekleurd door zijn fysieke 
beperkingen. Afstand nemen van het alledaagse, 
ook door mij, bracht ons gesprekken die je nooit 
genoeg kunt voeren. Wat bracht het leven, aan pijn 
en verdriet? Wat heb je ervan geleerd? En wat zou 
je de generaties onder je mee willen geven op hun 
reis door het  leven?

Je hoort vaak zeggen hoe groot het belang van 
 levenservaring is, maar het valt te betwijfelen of we 
er voldoende gebruik van maken. Een gezondheid 
die te wensen overlaat kan je volledig in  beslag 
nemen, ongeacht je leeftijd. Maar dat is nooit het 
enige. 
Politici hebben de mond vol over de problemen 

van de vergrijzing, maar bijna nooit hoor je 
ze over de kansen. Oudere mensen hebben 

 relatief veel behoefte aan medische zorg, 
dat is zo. Maar staan we als samenleving 
 voldoende stil bij alles wat ze daarnaast te 
bieden  hebben?

Mijn vader zou weleens voor een collegezaal 
kunnen gaan staan, denk ik. En  vertellen wat 

hij heeft ontdekt over het leven.  Omdat 
het zo’n bijzondere man is? Nee, 
 omdat hij zo enorm veel levens
ervaring heeft. Net als  duizenden 
 andere tachtigplussers. Daar kun
nen we meer uit halen met zijn 
 allen. En dan gaat het ook ineens 
veel  minder over kwaaltjes…

Fo
to

 H
ad

ew
yc

h 
Ve

ys

BRAM BAKKER
Psychiater Bram Bakker (57) buigt zich elke maand 

over onze geestelijke gezondheid.

Mijn vader is 86 jaar, en iedere dag ben ik 
blij dat hij er nog steeds is. Mijn beide 
opa’s overleden jong en als kind was ik 

al bang dat mijn vader en ik ook niet oud zouden 
worden. 
Juist de laatste jaren is de relatie met mijn vader 
verdiept. Het was nooit slecht, en dat we van elkaar 
houden was nooit een vraag, maar toch…
Het grote voordeel dat ouder worden kan bieden, 
is dat je met meer afstand naar het leven kijkt. Dat 
betekent niet dat je minder betrokken bent, maar 
wel dat relativering als vanzelf deel gaat uitmaken 
van je manier van leven.
Een paar jaar geleden maakte ik nog een mooie 
reis met mijn vader. We waren samen op pad en 
er ontstonden gesprekken die we nooit eerder 
 hebben gehad. 
Ik voelde de ruimte om hem vragen te stellen over 
zijn leven, zonder dat er enige druk op stond. Ik 
leerde hem tijdens die reis nog beter kennen. En 
misschien mezelf ook wel. Het was een hoogtepunt 
in onze laatste jaren samen.
De manier waarop je de laatste fase van het 
 leven leidt, heb je maar beperkt in eigen 
hand. Lichamelijke ongemakken trekken 
zich nergens iets van aan en ernstige aan
doeningen kleuren bij veel mensen de spreek
woordelijke herfst van het leven. 
Het lijkt onvermijdelijk dat de gesprek
ken als je ouder wordt steeds meer 
gaan over bezoeken aan de dokter 
en het gebruik van medicijnen. 
Hoewel ik het begrijp, stoort het 
me soms ook. Het  beschouwen 
van het leven raakt buiten 
beeld als de waan van de dag 
door medische vraagstukken 
wordt gedomineerd.
De lichamelijke conditie van 
mijn vader liet al te  wensen 
over toen we onze verre reis 
maakten, maar mijn herin

Dichter bij mijn vader
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