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Bij het twaalfenhalfjarig bestaan

van hospice Het Gasthuis Groningen

verschijnt een boek met teksten van

de vrijwilligers en foto’s die DvhN-

journalist Geert Job Sevink maakte

voor zijn studie aan de Fotoacade-

mie. Hoe is het om ruim een halfjaar

lang om te gaan met mensen die

binnenkort sterven?

Door Geert Job Sevink

Wie zijn intrek neemt in hospice Het

Gasthuis in Groningen komt er om te

sterven. Maar dat wil niet zeggen dat het er

altijd maar ernstig aan toegaat. De ongeveer

125 vrijwilligers proberen het de gasten

hartstochtelijk naar de zin temaken. Als een

gast voor de tweede keer wil ontbijten om-

dat hij vergeten was dat hij al gegeten had,

krijgt hij opnieuw een gekookt eitje, een bo-

terham en een kopje thee. Niemand zegt:

’Maar u had toch al ontbeten?’

Er is een apart rookkamertje, maar wie op

zijn kamerwil roken, die gaat z’n gangmaar.

Een borrel drinken is geen probleem, ook

niet als het niet bij eentje blijft. Wat de gas-

ten op hun kamer doen, is hun zaak. Het be-

langrijkste principe dat gehanteerd wordt

door bestuur en vrijwilligers is: je mag ster-

ven zoals je geleefd hebt.

Nooit gaat iemand die in Het Gasthuis

komtwonenweer naar huis terug.Maar hoe

lang iemand er verblijft, daar valt niets van

te zeggen. De dood klopt op zijn eigen tijd

aan. Sommigen overlijden voordat ze opge-

nomen kunnen worden, anderen amper een

dag erna. Veel gasten leven weer op in Het

Gasthuis, door de aandacht en de goede zor-

gen. Sommige gasten wonen er nog maan-

den, sommigen zelfs langer dan een jaar.

Maar de dood heeft het laatste woord.

Het besef dat de gasten terminaal ziek zijn

en daarom niet lang meer te leven hebben

maakte aanvankelijk grote indruk opmij, als

buitenstaander. Maar hoe vaker ik er kwam,

hoe gewoner het werd. Praten over koetjes

en kalfjes was er zelden bij. Zowel met de

vrijwilligers alsmet degasten voerde ik vaak

diepgravende gesprekken.

Zo was er Piet, een man met wie ik onder

andere omstandigheden waarschijnlijk

nooit meer dan enkele woorden zou hebben

gewisseld. Hij vertelde me over zijn leven,

zijn vele beroepen en anekdotes uit zijn pe-

riode als toneelmeester van de toenmalige

Martinihal.

Piet was samen met zijn vrouw opgeno-

men in Het Gasthuis, beiden terminaal. Jo-

pie, Piets vrouw, leefde nog een week en

overleed in haar slaap. In een leven na de

dood geloofde hij niet. Maar toen hij af-

scheid nam van zijn overleden vrouw, zei hij

teder: "Ik kom bie die, prinsesje. ’t Kin nog

even duren, maor ik kom bie die, heur."

Jopie werd door twee vrijwilligsters afge-

legd. Ze moest er zo mooi mogelijk bij ko-

men te liggen, vond Piet. Haar blonde haar

was uitgegroeid, dus dat moest opnieuw

worden geblondeerd. De vrijwilligsters had-

den zoiets nog nooit gedaan bij een overle-

dene. Liefdevol en een beetje giechelig kwe-

ten ze zich van hun lastige taak.

Toen ze klaar waren, was Jopies haar weer

blond als vroeger, haar ogen opgemaakt en

zehadhaarmooiste vest aan. Piets commen-

taar: "Wat een knap wichie, niet?"

Niet alle gasten willen voor zichzelf we-

ten dat ze doodgaan, maar Piet was zich er

goed van bewust. Toen ik vlak voordat ik op

vakantie ging afscheid vanhemnam,washij

degene die wist dat het een definitief af-

scheid was en ik degene die het niet wilde

weten. Toen ik terugkwam, werd zijn kamer

bewoond door al weer een andere gast.

De eerste keer dat ik meemaakte dat ie-

mand in Het Gasthuis stierf, zag ik het wél

aankomen, misschien wel als eerste. De

vrouw kon al geruime tijd niet meer praten.

Somshield ik haar hand vast,want dat doe je

als je aan het bed van een stervende zit.

Toen haar dochter er was en de vrijwilli-

gers zagen dat de vrouw het niet lang meer

maken zou, pakte ikmijn camera. Ik fotogra-

feerde terwijl de vrouw haar laatste adem

uitblies, en ik fotografeerde hoe haar doch-

ter met een teder gebaar haar moeders ogen

sloot. De huisarts die de dood kwam consta-

teren, keekwel even raar op toen ikhemtoe-

stemming vroeg om te fotograferen terwijl

hij met zijn zaklampje in de ogen van de do-

de scheen.

Ik legdehet allemaal vast: het afleggenvan

het lichaam, het aankleden en opbaren van

de overleden vrouw en de tranen van haar

dochter. In het besef het meest intieme te

fotograferen dat een mens kan overkomen

in zijn leven. De dochter noch de vrijwilli-

gers stoorden zich aan het klikken van mijn

camera. Ze waren zich van mijn aanwezig-

heid nauwelijks bewust.

De dochter van de overleden vrouw was

heel blij met de foto’s die ik van haar moe-

ders laatste levensdagen had gemaakt. Dat

gold ook voor Piet en Jopies dochter, die zo

een tastbare herinnering aan haar ouders

heeft. En door mijn project kreeg de dood

van hun dierbaren een heel klein beetje zin.

@ geertjob.sevink@dvhn.nl

www.geertjobsevink.nl

Fotoproject

Jarenlang fietste ik bijna dagelijks langs het

pand aan de Eendrachtskade in Groningen

waar Het Gasthuis is gevestigd. Achter die

gevel wonen mensen met als enig doel om

op een waardige manier te sterven, wist ik.

Dat gegeven fascineerdemij, maar nooit had

ik een reden er binnen te gaan.

Totdat ik op zoek moest naar een onder-

werp omop af te studeren aan de Fotoacade-

mie in Amsterdam. Ik besloot het bestuur

een brief te schrijven met het verzoek een

fotoreportage te mogenmaken in Het Gast-

huis. Totmijnverrassingkreeg ik al heel snel

een uitnodiging om te praten met het be-

stuur. We kwamen overeen dat ik - binnen

redelijke grenzen - mijn gang kon gaan.

Twee jaar geleden studeerde ik af opdit foto-

project.

Al vanaf het begin zag het bestuur moge-

lijkheden om van mijn project een boek te

maken, maar het duurde even voordat het

geld bij elkaar was. Binnenkort viert Het

Gasthuis zijn 12,5-jarig bestaan en krijgen

alle vrijwilligers en relaties een exemplaar

van het boek, dat als titel kreeg:Waardig le-
ven. Behalve foto’s staan er verhalen en ge-

dichten van vrijwilligers in. Het boek is niet

in de winkel verkrijgbaar.

’’De dood
heeft het
laatste
woord

¬ De onvermijdelijke afloop in de hospice. Foto’s: DvhN/Geert Job Sevink

¬ Het Gasthuis: veel aandacht en goede zorgen.


