
DE SMAAK VAN EEUWIGHEID 
in  vogelvlucht door een begrip dat onze generatie 70-plussers steeds meer op de hielen zit 

en door de Redactie van Hilversum3 werd ‘misbruikt’ om eenieder aan te zetten  

zijn eigen mening over de Eeuwigheid te ventileren  

 

Pasen 2019 - Gerard B.Kosse - Ludgerjaargang 1962-1967 

 

Wij, Ludgerianen, kregen het al met de catechismus-paplepel ingeprent: Wij waren 

op aarde ‘om  God te dienen en in het hiernamaals gelukkig te zijn’. Pas in 1964 kwam 

daar verandering in en mochten we van de r.k. kerk ook al tijdens ons leven op aarde 

genieten. En passant zagen we over het hoofd dat de oude tweedeling <Hier&Nu 

versus de Eeuwigheid> gehandhaafd bleef en dat we bleven denken en voelen in twee categorieën  die 

elkaar bleken uit te sluiten. Daarbij werd ons bovendien voorgehouden dat ieder van ons het eeuwige 

hiernamaals betreedt op het moment van we onze laatste adem uit blazen. Dus tijdens of na onze dood.  

En omdat ‘eeuwig het langst duurt’, was het belangrijk om tijdens ons korte aardse leven zoveel mogelijk 

bonuspunten te verdienen door ons veel genoegens te ontzien, het goede te doen en allerlei 

lichaamsvijandige plichten en wetten na te komen. Immers, alleen op die manier konden we ons verzekeren 

van een plaatsje dicht bij God: in de hemel. De zondaars kwamen na hun dood echter in de hel. In beide 

gevallen moest er daarna gewacht worden op de wederopstanding waarbij ons lichaam uit de dood herrijst 

en zich weer verenigt met onze ziel. Tijden het Laatste Oordeel werd dan door God besloten wie  recht had 

op de gelukzalige eeuwigheid. Was dat niet het geval, dan wachtte de eeuwige verdoemenis.  

 

Het hierboven geschetste wereldbeeld kwam echter in de afgelopen halve eeuw danig onder druk te 

staan en viel in gruzelementen uiteen -- vooral door de nieuwe informatietechnologie en de toenemende 

welvaart. Omdat onze toegang tot informatie immens vergroot werd, kwamen we er achter dat de 

mensheid er heel veel andere leefwijzen, waarden en wereldbeelden op na hield. En door de toename en 

brede spreiding van de welvaart en gezondheidszorg voelden we ons in het Westen steeds meer 

onafhankelijk van het lot c.q. de goden. Zelfbeschikking en individualisering gingen hand in hand met 

secularisering.  En daarmee verdwenen de eensgezinde christelijke visie en geloof in de zin van ons aardse 

leven, de dood, rouw en de invulling van het onvatbare begrip ‘eeuwigheid.  

 

Onze generatie Babyboomers ontwikkelde een bont scala van zienswijzen op de zin en juiste invulling  van 

ons leven, op ons levenseinde en op ons mogelijk voortbestaan na de dood. Zo gelooft de een in 

reïncarnatie,  de ander alleen in <hier&nu>, en weer anderen in de <biologische eeuwige cyclus>.  De 

individuele, zelfverzonnen rituelen rondom de dood zijn daarvan de beste getuigen. Veel leeftijdsgenoten 

maken daarom zélf een draaiboek voor hun eigen uitvaart zodat de Uitvaartondernemer t.z.t. weet wat er 

te doen staat. De natuuraanhangers blijken bovendien veel geld over te hebben voor een plekje op een van 

de vele natuurbegraafplaatsen die in Nederland als paddenstoelen uit de grond schieten. Bovendien willen 

steeds meer 70-plussers zélf bepalen wanneer hun leven moet eindigen. De Nederlandse wetgeving inzake  

euthanasie is daarvan het gevolg. Bovendien zijn er sinds kort pillen voor zelfdoding op de markt -- maar 

deze verstrekking is nog niet wettig geregeld.  

 



De redactie van ons alumniblad Hilversum 3  roept ieder van ons op om onze eigen visie op ons leven, de 

dood en ons mogelijk eeuwig voortbestaan eens op te schrijven. Dat lijkt moeilijker dan het is. Immers, op 

onze leeftijd hebben we allemaal wel eens nagedacht over ons eigen levenseinde en hoe onze laatste 

uitvaart er uit moet komen te zien.  Begin dus met je eigen eind! 

 

 

 

TOEGIFT 

HET ENIGE HEMELSE TAFEREEL 
in de hedendaagse zienswijze   

 

 
 

 


