Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:
LET OP: NIEUWE LOCATIE STADKAMER ZEVEN ALLEETJES 1A

Hoe verhoud je je tot de dood?
maandag 20 november 2017
aanvang 19.45 uur Biebcafé Zwolle
met spreker Babs van den Bergh
Op deze avond gaat het niet zozeer om de mogelijkheden van levensverlenging of de verruiming van de euthanasiewet, de
voltooid leven-discussie, al spelen die zeker een rol, het onderwerp is primair: hoe bereid je je voor op de dood? Of in de
woorden van filosofe Babs van den Bergh, de spreekster van de avond: ‘We leven steeds langer, maar sterven ook steeds langer.
Daartoe moet je je verhouden, als patiënt en als omstander.’
Babs van den Bergh heeft daar zelf ervaring mee, als naaste ‘omstander’ van het sterven van haar man, René Gude, voormalig
hoofdredacteur van het succesvolle Filosofie Magazine. Hij brak in 2007 plotseling zijn been. Drie maanden later werd botkanker
geconstateerd en begon de weg naar de steeds onvermijdelijker wordende dood, een weg die toch nog zeven jaar duurde. In
2013 werd hij nog gekozen tot Denker des Vaderlands. In die hoedanigheid heeft hij openhartig en met veel wijsheid over zijn
eigen naderend einde gesproken en geschreven. Met humor ook, zoals in een interview met Wim Brands in het dagblad Trouw
op 28 september 2014. ‘En wat het sterven betreft, dat moet toch tamelijk eenvoudig zijn. Tot nu toe u toe is het iedereen
gelukt.’ Uit de filosofie putte hij vooral de kracht om zijn emoties te beheersen, ze binnen de perken van de rede te houden. 13
maart 2015 stierf hij.
Babs van den Bergh heeft de 80 berichten die ze in die periode van zeven jaar over de situatie van haar man naar vrienden
stuurde, gebundeld tot een boek, dat in 2016 verscheen: Wat kan mij gebeuren? Leven met René Gude. Sindsdien wordt zij
regelmatig gevraagd om haar opvatting te geven over de ‘kunst van het sterven’. Interessant is daarbij ook wat zij te zeggen
heeft over de positie van de partner van de stervende: ‘Als één van de twee aan het sterven is, kom je in zekere zin tegenover
elkaar te staan. Je verkeert in een heel andere staat van zijn. Hij was stervende, ik moest door. Die kloof heb ik een paar keer
heel expliciet beleefd. Dat is pittig.' En: 'Ik omschrijf het afgelopen jaar wel eens als een soort tweede puberteit. Als je partner
sterft, verlies je niet alleen de meest dierbare persoon in je leven; je moet ook jezelf opnieuw uitvinden.'
Zoals gezegd spelen op de achtergrond ook de huidige mogelijkheden om je leven te verlengen en om zelf de regie te voeren
over het eigen levenseinde een belangrijke rol. Het grote punt is echter: Hoe ga je daarmee om? In de woorden van Babs van
den Bergh: ‘Steeds meer mensen hebben steeds vaker iets te kiezen rond hun levenseinde, maar keuzevrijheid is niet
gemakkelijk. Dat kost zowel een hoop denkwerk als emotiebeheer.’
Andere thema’s die ter sprake komen zijn onder andere:
- Hoe gaat de medische wereld feitelijk om met de dood en zou dat moeten doen?
- Wat voor stervenshulp mag je van de samenleving verwachten, welke niet?
Babs van den Bergh is afgestudeerd in bio-ethische vraagstukken, zoals genetische manipulatie en prenatale diagnostiek. Na
functies in het wetenschaps- en technologiebeleid is ze thans directeur van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten.
In 2007 publiceerde ze de bloemlezing ‘Fietsen met Nietzsche’.
Na de inleiding en de pauze is er tot 22.00 uur gelegenheid tot discussie. De bar is open tot 22.30 uur om met elkaar na te praten
over dit altijd actuele thema.
Plaats thema avond: Let op: nieuwe locatie van Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding (tot 22.00 uur). De inleiding duurt ongeveer een uur, daarna is er
een korte pauze en na de pauze is er discussie.
De entree is zes euro, voor studenten op vertoon van studentenpas 3 euro. We hanteren een aangepast tarief voor bezoekers
die niet in staat zijn genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven bij de kassa.
Programma FCZ najaar 2017: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
maandag 20 november: Babs van den Bergh, Hoe verhoud je je
dinsdag 12 december: extra (film)avond in Fraterhuis (Down to
tot de dood?
Earth), informatie volgt
27 november: Socratisch Gesprek, thema wordt nog bekend
gemaakt

