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Praktiseerde gedurende dertig jaar o.a. als huisarts
en integraal werkend arts. Sinds 2008 heeft ze als
kernactiviteit het onderwerp preventie met Jouw
Voeding, een organisatie voor cursussen, lezingen en
onderwijs over voeding en gezondheid.

Angst voor de dood
Aan het begin van ons leven is één ding duidelijk:
ooit zal ons leven in een stoffelijke omhulling
eindigen, we zullen onherroepelijk doodgaan. Net
als alles in de natuur, zichtbaar in de cyclus van de
seizoenen. Mensen staan meestal niet dagelijks stil
bij de dood, want iedereen leeft alsof hij of zij nooit
zal sterven. Pas als er iets gebeurt dat ons met een
mogelijk sterven confronteert, zoals een potentieel
levensbedreigende ziekte, worden wij herinnerd aan
onze sterfelijkheid.

Veel verhalen gaan over het onontkoombaar vluchten voor
de dood. Goethe beschrijft het in het prachtige gedicht
Erlkönig, als lied op muziek gezet door Franz Schubert.
En in het oude verhaal van de Tuinman en de Dood, ont
moet de tuinman de Dood en probeert voor hem te vluch
ten naar Ispahaan. De Dood had echter de opdracht om de
tuinman juist daar te komen halen.
De dood kan welkom zijn. Vroeger werd een longontste
king die bij een oudere tot de dood leidde ‘old man’s best
friend’ genoemd, een mooie gelegenheid om eruit te stap
pen. De infectie die toen nog niet met antibiotica kon
worden bestreden, leidde na een dag of zeven tot de zoge
naamde ‘crisis’: een omslagpunt waarop de patiënt ofwel
overleed ofwel de infectie op eigen kracht te boven kwam.
Een levensbedreigende ziekte zoals kanker jaagt onze
doodsangst aan, maar ook lijden in het algemeen doet dit.
Lijden door het (komende) verlies van geliefden. Lijden
dat gepaard gaat met ouder worden, met het verlies van
zelfstandigheid, schoonheid, van status, ons zelfbeeld,
kortom van wie we altijd waren en door onszelf en ande
ren werden gezien. Lijden door afhankelijk worden van
anderen, door ziekte, pijn en ongemak. We zijn dit ‘zinloos
lijden’ gaan noemen, lijden dat we zelfs onze hond of kat
niet zouden aandoen. Het liefst zouden we controle willen
hebben over het lijden, en over de dood. En deze wens tot
controle gaat twee kanten op.
Enerzijds zijn we terechtgekomen bij het recht op een zelf
gekozen dood: ofwel wanneer we een voltooid leven menen
te hebben, ofwel wanneer we het lijden in welke vorm dan
ook willen vermijden, ofwel wanneer we geen uitweg uit
de last van ons huidige leven zien. Hierbij wordt het recht
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op hulp van anderen steeds meer als vanzelfsprekend
gezien, of het recht om zichzelf van het leven te beroven.
Anderzijds die andere wens, in schril contrast: het
recht om niet dood te gaan, ten koste van alles, dat bij
velen nu zichtbaar is geworden in corona-tijd: we willen
niet dat onze kwetsbare ouderen, onze chronisch zieken
en anderen doodgaan. Wie zulke kwetsbaren de kans gunt
om te overlijden – en dat zijn vaak zelf ouderen - worden
voor asociaal, of nog erger, voor moordenaar uitgemaakt.
De arts heeft momenteel twee moeilijk verenigbare
taken: zowel alles te moeten doen om de mens te redden
van de dood – ook zichtbaar in de overal aanwezige AEDtoestellen voor reanimatie – alsook de mens bijstaan en
helpen bij diens zelfgekozen dood.
Beide fenomenen grijpen terug op het geloof dat wij onze
angsten, ook de angst voor de dood, kunnen beheersen
en controleren met behulp van medicijnen en apparaten,
en met de zelfgekozen dood. De aanname is dat het leven
controleerbaar en maakbaar is, maar is dit wel zo? De aan
name zou impliceren dat de natuur om ons heen maak
baar en controleerbaar is, en inderdaad wordt geprobeerd
om de natuur te onderwerpen. Maar een enkele tsunami,
orkaan of aardbeving maakt duidelijk dat dit onbegonnen
werk is. En aangezien wijzelf deel uitmaken van de natuur,
is onze maakbaarheid inclusief de maakbaarheid van al
onze angsten eveneens onbegonnen werk.
Onze angst voor de dood, angst voor het onbekende, is
aanwezig in ons collectieve onderbewustzijn. De dreiging
van een dood activeert zowel bij degene die gaat sterven
als bij diens naasten dit collectieve onderbewustzijn, waar
de onmacht om de ander te zien lijden, de angst om hul
peloos en onverzorgd achter te blijven, de angst om niet
genoeg gedaan te hebben en talrijke andere angsten, zich
meester kunnen maken van de naasten. Evenzo wordt bij
wie gaat sterven de angst aangewakkerd voor het stervens
proces, of er daarna iets gaat gebeuren en zo ja wat; de
terugblik op diens leven hoort daarbij.
Onze collectieve en persoonlijke angsten zijn niet weg
te poetsen. Het inzicht dat het zinvoller is onze angsten
onder ogen te zien dan ze trachten te bedwingen, brengt

Rouwen kan een vredige
voorbereiding zijn op de dood,
of op een andere voortzetting
van je leven.

ANNA

ons zowel bij de psychologie als de filosofie. Want inzicht
in onze psyche, hoe we denken en voelen, en hoe we gevoe
lens en gedachten interpreteren, is nauw verbonden met
levensvragen als ‘wie ben ik?’, ‘wie is IK?’, ‘waarom ben ik
hier?’
Psychiater Carl Gustav Jung heeft het collectieve onbe
wuste van de mens, waarin de universele ‘beelden van per
sonen’ die wij in ons leven aannemen of waarmee wij ons
willen identificeren, bijvoorbeeld dat van ‘de Moeder’, in
de vorm van archetypen beschreven. [1] Jung onderscheidt
daarnaast het persoonlijk onbewuste, waarin ervaringen
die niet tot het bewustzijn worden toegelaten worden
verdrongen en opgeslagen. Situaties die zich in ons leven
voordoen activeren de archetypen die al in ons aanwezig
zijn en daarmee de bijbehorende emoties en gedragingen.
Ook kunnen de verdrongen ervaringen in het persoon
lijke onbewuste door levensgebeurtenissen worden geac
tiveerd, waardoor de hieraan gekoppelde emoties vrijko
men. Volgens Jung hebben wij ons Zelf, onze authentieke
persoonlijkheid, nodig om onszelf te leren kennen en ont
wikkelen, en onszelf te helen.
Ook Elisabeth Kübler-Ross heeft zich als psychiater bezig
gehouden met onze collectieve angsten en emoties, en wel
door de fasen van het stervenproces in detail te beschrijven
en talloze mensen door deze fasen heen te begeleiden. [2,3]

Rouwverwerking, zowel bij degene die gaat sterven
als bij diens naasten, maar ook in allerlei andere levens
situaties, verloopt in vijf universele fasen: ontkenning,
boosheid, gevecht (marchanderen), depressie en aanvaar
ding. Onze huidige coronatijd brengt veel mensen in een
diep rouwproces, door het verlies van het soort leven dat
er voordien was. Rouwen kan een vredige voorbereiding
zijn op de dood, of op een andere voortzetting van je leven.
Jezelf leren kennen is het devies: tijd nemen om jezelf vra
gen te stellen, om te ontdekken wat er diep van binnen
speelt; jezelf op een zachte, liefdevolle en tegelijkertijd
heldere manier tegemoet te treden. Vrede sluiten met je
angsten, het leven onvoorwaardelijk omarmen zoals het
nu is, jezelf laten helen. Dan brokkelen de muren van zelf
bescherming die je in je geest hebt opgetrokken af; je bent
vrij.
Hui-Neng, de zesde patriarch van het Zenboeddhisme
in China, heeft dit proces in een kernachtige uitspraak
perfect samengevat: ‘Als je doodgaat vóór je doodgaat, ga
je niet dood als je doodgaat’. [4] Waar kun je dan nog bang
voor zijn?
www.jouwvoeding.com
U vindt de volledige bronvermelding op pagina 42 van dit tijdschrift en
op www.orthofyto.com bij het betreffende artikel. Abonnees kunnen hier
inloggen.
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