
Margot Burgering en Joy van Delft | DELA:
‘Het bespreken en vastleggen van je uitvaartwensen is zorgen voor  
jezelf en voor je familie en vrienden. Dat geeft rust. Voor nu en voor  
later. Weet jij wat je allemaal vast kunt leggen? Wij helpen je graag. 
Neem gerust contact met ons op via 040 209 75 77.’

Het eerste en het laatste rondje

Door corona zijn die borrels er lange tijd bij ingeschoten. 
Maar dat zoiets dan in de tussentijd gebeurt… Ik weet nog 
steeds niet wat te zeggen. Gelukkig geeft Peter geeft me de 
kans om even bij te komen van de schrik. En dan hoor ik me-
zelf zeggen: “Natuurlijk wil ik dat voor je doen, Peter. Ik voel 
me zeer vereerd”. We  spreken af over een paar dagen. 

En nu is het zover. Peter staat buiten al op mij te wachten, hij 
ziet er goed uit, zoals altijd. Mooi colbert, glanzende schoe-
nen, keurig overhemd, wat dat betreft is er niets veranderd. 
Eenmaal binnen aan de koffie vertelt hij zijn verhaal. Naast 
hem op de bank zijn grote liefde Ellen. Ze zitten hand in hand. 

Volgens de artsen is de tijd beperkt, een paar weken, hooguit 
een maand. Peter wil alles van te voren regelen en dat is nogal 
wat. Na een paar uur vertrek ik weer, bedroefd maar ook blij 

dat ik voor hen aan de slag kan. Met een map vol aantekenin-
gen en met een vervolgafspraak over een week. 

‘Hoe gaat het in Eindhoven? Ben je nog in De Kroeg ge-
weest?’ Het is zijn eerste vraag als ik een week later binnen-
kom. Ik vertel dat die inmiddels weer open is, en dat het 
gebruikelijke gezelschap zich met regelmaat meldt. Zonder 
iets te zeggen haalt hij twee briefjes van vijftig uit zijn zak. 
‘Hier!’, zegt-ie, ‘Komende vrijdag is het eerste rondje van 
mij, jij weet wel voor wie. Zeg er maar bij dat het ook mijn 
laatste rondje is. En zeg er vooral bij dat het leven gevierd 
moet worden!’

Een paar weken later is de uitvaart, de zon schijnt. Peter is 
niet meer bij ons. We proosten op het leven, precies zoals  
hij het wilde. 

“Je werkt toch nog steeds bij Dela? Wil je dan volgende week op de koffie komen? Ik ben ernstig ziek. We willen graag 
samen met jou mijn uitvaart bespreken…”. Ik val helemaal stil. Peter! Hij? De levenslust zelf. De mooie man, die ik 
vooral ken met een glas in de hand, op een feestje of tijdens onze vrijdagse borrels in Café de Kroeg.  


