
G
asthuis G

roningen

Waardig leven



Waardig leven

hospice Gasthuis Groningen

2011



ls sterven dichterbij komt en er thuis geen mogelijkheden meer zijn 

voor verzorging, kunnen mensen worden opgenomen in Hospice 

Gasthuis Groningen. 

Dit prachtige huis, bijna een thuis, is een geweldige voorziening en ligt aan 

één van de mooie binnenwateren van onze stad. Mensen die in een terminale fase 

zijn, verblijven hier in een vertrouwde en veilige omgeving. Een huis zoals vele 

huizen. Een huis waar wordt gelachen en gehuild, gekookt en geslapen. Maar 

waar mensen ook vaak wakker liggen. Het huis straalt een huiselijke sfeer uit, 

waar ernstig zieke mensen en hun naasten zich thuis kunnen voelen. 

Er werken ongeveer 125 vrijwilligers die proberen om het hun gasten naar de 

zin te maken. De zorg die zij hebben blijft niet bij een gekookt eitje. Wat ik wil 

zeggen: zij werken vanuit hun hart en dat hebben ze dan ook op de goede plaats. 

Ze gaan respectvol om met mensen die hier verblijven en zijn eveneens betrokken 

bij de naasten. Ze lopen een eindje mee in deze moeilijke periode en verdienen 

alle waardering. 

Als Groningers mogen we dankbaar zijn dat we een hospice hebben. Nu het 

huis 12,5 jaar bestaat is dit prachtige boek uitgegeven. Het is een ode aan alle 

vrijwilligers die er met ziel en zaligheid werken. De betrokkenheid is groot, 

dat lees je in de teksten die door een tiental vrijwilligers zijn geschreven. En de 

prachtige foto’s: je wordt er stil van.

Bijna thuis
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel,

Burgemeester van Groningen

foto© Harry Cock
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et Gasthuis Groningen opende twaalf en een half jaar geleden zijn deuren. De 

doelstelling van ons hospice was dat we een geborgen omgeving zouden bieden 

aan mensen die in de terminale fase van een ziekteproces verkeren. Eén aspect stond voor ons 

centraal: volledige autonomie van de gast. Het was onze visie dat een mens het recht heeft om 

zijn leven naar eigen inzicht in te richten. Dit recht geldt voor het leven, en dus ook voor het 

laatste deel van dit leven. 

Inmiddels hebben wij meer dan vierhonderd gasten en hun dierbaren mogen begeleiden tijdens 

de laatste levensfase. En gedurende al deze jaren hebben wij onder andere geleerd dat onze visie 

de juiste is. Al onze vrijwilligers zetten zich volledig in om iedere gast de steun en de hulp te 

bieden die deze gast nodig heeft.

In de moderne samenleving is het niet altijd gemakkelijk voor mensen om hun betrokkenheid 

vorm te geven. Het Gasthuis biedt al die Groningers, die zich betrokken voelen bij de medemens, 

de gelegenheid dat te laten zien. Ons hospice is dus een plaats van ontmoeting. Enerzijds is er de 

specifieke zorgbehoefte van onze gasten en anderzijds is er de wens van onze vrijwilligers om een 

waardevolle rol in de maatschappij te vervullen. Deze behoeften komen samen en creëren zo ons 

bijzondere Gasthuis.

Wij zijn altijd terughoudend geweest om mensen de mogelijkheid te geven reportages in het 

Gasthuis te maken. Het hospice is het thuis van onze gasten. Privacy en geborgenheid zijn bij 

uitstek de aspecten die een verblijfplaats tot een thuis maken. Als we luchthartig zouden omgaan 

met deze privacy, dan zouden we de gasten hun thuis ontnemen.   

In dit boek benaderen we het Gasthuis echter niet vanuit het oogpunt van de gasten, maar 

vanuit het oogpunt van de vrijwilligers. De foto’s en verhalen in het boek geven een beeld van het 

bijzondere en belangrijke werk dat onze vrijwilligers doen.  De foto’s zijn gemaakt door Geert Job 

Sevink, als afstudeerproject van de Fotoacademie. De verhalen van vrijwilligers zijn geschreven 

tijdens workshops van Rita Spijker. De vormgeving was in handen van Hans Miedema. 

   

Het resultaat van deze inspanningen heeft u nu in handen. We zijn trots op dit boek en we zijn 

trots op onze vrijwilligers. Het boek is een eerbetoon aan hun waardevolle werk voor het Gasthuis 

Groningen. Zonder vrijwilligers zou ons hospice niet kunnen bestaan. We hopen dan ook dat we 

nog vele jaren mogen rekenen op hun inzet en betrokkenheid. 

Voorwoord
Willemien Lenstra en Gert van den Bremen

bestuur stichting Gasthuis Groningen
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~ Linnenkas t  ~

De planken staan krom door het gewicht van alle 

textiel en linnengoed. De planken, die zomaar worden 

volgepropt. Alles is moeilijk te vinden, een washandje zit 

tussen het dekbedovertrek, een handdoek verstopt in een 

kussensloop. De lamp in het hokje is al wekenlang kapot. 

Zodoende glij je af en toe uit over een glijlaken, en tot je 

schrik herinner je je de uitgang niet meer.

1





Verantwoording

n het vroege voorjaar van 2010 heb ik in het Gasthuis Groningen 

een ‘Schrijfwerkplaats’ opgericht. Mijn doel was om vrijwilligers de 

gelegenheid te bieden onder mijn begeleiding te schrijven over hun ervaringen. 

Acht avonden hebben we rond een grote tafel zitten schrijven en luisteren naar 

elkaars verhalen. Het waren bijzondere bijeenkomsten. Het onderwerp nodigt 

natuurlijk uit tot diepgang en brengt daardoor vanzelf een zekere mate van 

intimiteit met zich mee. Met moeite namen we na afloop afscheid, van elkaar 

en van de schrijfavonden. Maar ziedaar, een half jaar later zaten we, in nagenoeg 

dezelfde samenstelling, opnieuw rond de tafel. Dit keer met een ander doel: 

te komen tot een boek ter ere van het twaalf en een half jarig bestaan van het 

Gasthuis. Een boek waarin het Gasthuis van binnen uit zichtbaar zou worden. 

Fotograaf Geert Job Sevink had een fotoreportage gemaakt, ik zou samen met de 

vrijwilligers voor de verhalen zorgen. 

Dat hebben we gedaan, en hoe! Gebogen over vellen papier werd er 

geschreven, met rode oren en krassende pennen. Er was een eindeloze stroom 

verhalen, zelfgebakken taart en tranen. Vriendschappen werden gesloten en 

gedichten voorgedragen. Sinterklaassurprises uitgedeeld en onvermoede talenten 

ontdekt en gevoed. 

De teksten die uiteindelijk in dit boek terecht zijn gekomen, heb ik uit een 

enorme stapel geselecteerd. Met elkaar geven ze een levensecht en kleurrijk beeld 

van het dagelijks leven in het Gasthuis, ervaren, beschouwd en beschreven door 

twaalf van de vrijwilligers:      

Ype Beerda Josh Grimme Anne Hoentjen

Rudolf Brenninkmeijer  Marijan de Groot Cisca van der Mark

Hans Broekema Geert Haytink Earny Muschter

Dieneke Bijsterveld Gerda Hindriks Edward Schwarz

Dit boek is een momentopname en een verslag tegelijk. Ik ben vereerd en blij dat 

ik dit heb mogen meemaken. 

Rita Spijker
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~ Intens  ~ 

ntens ja, zo intens kan het soms zijn. Jij, ik, wij, de uitwisseling is daar. 

Aan woorden gaat het soms voorbij, maar jij raakt mij en ik raak jou. Je 

lichaamstaal, een blik in mooie bruine ogen, het zegt zoveel.

Zoveel bitterheid en eenzaamheid is wat ik zie. Het raakt me, maar hoe zeg ik 

jou dat ik je begrijp en een stukje met je wil delen. Jij en ik, je wilt niet meer, 

en sluit je verder af.

Angst voor de dood, dat heb je niet. ‘Niemand is onsterfelijk, ook jij ontkomt 

er niet aan’, is wat je zegt. Is dat een troost voor jou? 

Wel angst voor lijden, maar dat kan worden verzacht. Jij, ik, stilte. En weer 

kijk je, starend in de verte, ja, waar naartoe?

Stil en afgesloten in donkere avonden die volgen. ‘Laat me maar, laat me 

alleen.’ 

Dan is het voor jou zover. Je geeft je over, wilt nu gaan. Ogen sluiten, zachtjes 

glijd je in een diepe slaap. 

Het is genoeg geweest.

Jij en ik, ik laat je niet alleen. Ik neem je hand, zo koud en zonder leven. 

Maar toch voel ik verbondenheid nu jij op weg bent, heel alleen, naar het einde 

van de horizon. 

Nu ben je weg, maar in gedachten kan ik je weer tot leven roepen en zien hoe 

intens verdrietig jouw leven was.

Arme jij. Nu niet meer weten, voelen, alle ballast achter je gelaten. 

Ik denk met veel gemengde gevoelens en gedachten aan jouw aanwezigheid in 

dit ‘bijna thuishuis’, waar je voor even liefde mocht ervaren.

Jij, ik, wij, het is voorbij.

Je kwam, zag, en verdween in het grote stilzwijgen.
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~  Geen woord ~

e mag me niet, mevrouw De Vries, en ik doe toch zo mijn best het haar 

naar de zin te maken. Ik voer haar een lekker toetje, zonder morsen. 

Ze keurt me geen blik waardig.

Ik zie hoe verpleegsters haar strelen en met haar praten. Verschillende 

collega’s voeren hele gesprekken, waarbij mevrouw haar hoofd en mond 

beweegt, in vlotte communicatie.

Ik vraag collega Sylvia hoe het haar zo goed lukt, terwijl ik geen woord uit 

haar krijg. Sylvia lacht me toe: ‘Mevrouw De Vries kan al maanden geen 

woord meer uitbrengen. Afasie, heet dat.’

1

Z



~ Op de  e tage  ~

ven een momentje van rust,

een boterhammetje,

kijk naar buiten, de lucht, zon, vogels en vliegen

de bladeren van de bomen gaan met de wind

de kleuren zijn prachtig, hoor de vogels, hun muziek

rustig op de bank zitten, soms gaat de telefoon,

hoor natuurlijk de belletjes, als dat nodig is

frisse lucht waait door de open ramen

telefoon! 

Dan verandert alles om te zien,

want buiten speelt zich van alles af.

En even zoekt men mij, loopt dan weer weg,

want de etage is leeg, 

maar dat is niet zo.
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Die keer dat ik thee bracht voor jou en je bezoek

Elke dag kwamen er om halfacht twee wit-grijze dames bij je op bezoek

De lepeltjes klingelden als klokjes in de kopjes

De meegebrachte bloemen geurden en kleurden.

Die keer dat ik thee bracht voor jou en je bezoek

De liefde van dit bezoek verwarmde m’n hart, toen en vandaag nog

Buiten scheen de voorjaarszon op de huizen aan de overkant

Die keer dat ik thee bracht voor jou en je bezoek.



Die keer dat het zo sneeuwde en toch iedereen kwam opdagen

Buiten een witte wereld

Binnen stampende voeten

Geur van natte kleren

Die keer dat het zo sneeuwde en toch iedereen kwam opdagen

Rode blossen op de wangen

Tintelende handen

Buiten werd de wereld witter

Die keer dat het zo sneeuwde en toch iedereen kwam opdagen



~ Sol idair  ~

nnemarie zou het nog één keer willen smaken, de worst 

van de Hema.

Dat gaat gebeuren. Ik kook er thuis stamppot boerenkool bij. Dek 

een gezellige tafel op haar kamer aan de achterkant, met sneeuw op 

de takken van de es voor het raam.

We genieten van de rookworst en de boerenkool en de wijn en 

haar herinneringen stromen voorbij. Veel blije, maar ook zware zijn 

welkom.

Samen ervaren we dat het goed is zo. 

Klop op de deur. Een verpleegster brengt haar een cup met een 

drankje voor een betere stoelgang. Ik zie walging in Annemaries ogen 

en knik haar bemoedigend toe. Ze drinkt en kokhalst even.

Dan heb ik mijn kans gemist; de kans om solidair te zijn met haar, 

door het drankje rechtstreeks in de po te gieten. 

Met moeite ronden we de maaltijd af. Annemarie neemt mij niets 

kwalijk, ik des te meer.
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~ Kwal i t e i t  ~

waliteit, minder hoeft niet meer. Je geeft je boodschappen 

zorgvuldig op; geen kaas, maar gorgonzola, geen leverworst, 

maar paté de foie gras. 

Ver van je geboorteplek op de Balkan. Ver van de vertrouwde 

stemmen van je jeugd. Deze laatste weken deel je je verleden met 

ons. Je laat ons ook zien dat je voor jezelf het beste mag kiezen en aan 

anderen hulp mag vragen.

Ongevraagd haal ik de duurste kersen van de markt. Ik proef, ze 

smaken naar mijn jeugd. Hoe jij ervan geniet, is meer dank dan ik 

verdien. Ik zou het mijn vader gegund hebben. 

1

een levensgroet

de rode borstveertjes

het tuimelende liedje

de geur van verse sneeuw

een levensgroet

de blije sprong van een hart

de lage zon op een bed

een levensgroet
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~ Ti jd  ~

r is vaak een laatste keer, 

niet wetende, want het gaat in de tijd, 

afgelopen tijd, voorbij.

Bij binnenkomst het kaarsje

het bord, dan weet je, 

toen was de laatste keer dat je de gast hielp.

Maar nu andersom

want toen was ook de laatste keer,

misschien heel bewust wetend, 

of heel ver weg in slaap,

dat kan ook.

Je weet niet wanneer een gast er nog zal zijn,

de gast soms wetend, maar, zit er zelf mee,

zo kan het dan ook zijn dat deze keren iets heel aparts hebben.

Ja, nog even wil de gast bellen,

voor de laatste keer hoort degene aan de andere kant 

in Amerika zijn of haar familie.

Hoe vreemd is het voor hen

maar toch ook mooi dat deze persoon dit doet.

Je wilt even die vaas op dat kastje aan de kant zetten, 

krak, boem, de hele kamer een waterballet.

1

~ Keukentafe l  ~

ezelligheidsplek, communicatie, eten,

prachtige bloemen, een pot vol snoep,

een varkentje, dat heel veel metaal en papier slikt van waarde: donaties

Veel vrijwilligers of weinig, samen met de gasten, om te praten, drinken en eten. 

Pannenkoeken! Je eet moeilijk, 

maar dan gaat de ene na de andere pannenkoek erin,

de gasten genieten, vragen vrijmoedig: ‘Mag ik er nog  een?’

Daar doe je het voor, zij kunnen genieten van dit alles,

er is herkenning, voor henzelf en hun verlangen.

Je kunt ze niet meer zelf bakken,

maar hier wordt het voor je gedaan.

Tafel met momenten van serieus zijn, vele situaties.

Hele grote tafel, waar een gast soms graag helemaal alleen wil eten.

‘Laat mij m’n eigen gang maar even gaan.’

Vele families hebben hier gezeten met tranen,

want hier was een geliefd familielid,

vader, moeder, kind, grootouder, kleinkind

alles zweeft in je gedachten voor je,

als een film.
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de rookkamer, deur open, deur dicht,

grijze asbakjes, gele gordijnen, het groezelige raam zit dicht,

gekuch na het laatste trekje, hij zegt ik ga weer, genoeg gerookt,

diverse tabaksoorten verworden tot een muffe rook,

de rookkamer, deur open, deur dicht,

het laatste trekje verwordt tot een diepe zucht...

de regen kletst tegen de ramen,

de rookkamer, deur open, deur dicht



~ Samen de  nacht  in  ~

eneer en mevrouw zijn allebei bij ons te gast. Ze al zijn jaren getrouwd, dus 

gaan ze hier rustig verder met hun gewoontes en dagelijkse dingetjes.

‘Zal ik uw morfinepomp om uw middel binden zodat u de handen vrij heeft?’ vraag ik 

voorzichtig aan mevrouw. ‘Ik zie dat u de pomp haast niet kunt dragen.’ 

‘Nee, dat doen we niet’, antwoordt meneer. 

‘Ik vraag het aan mevrouw’, zeg ik zacht.

‘Mijn man zegt dat we het niet doen’, antwoordt mevrouw. 

‘Prima’, zeg ik, beseffend dat ik hier niet tussen moet komen.

Mevrouw en meneer schuifelen naar bed, mevrouw hopeloos vechtend met het zware 

pompje in haar hand. Moeizaam gaat ze in bed liggen.

‘Kunt u mijn vrouw iets hoger in bed leggen’, vraagt meneer. 

Ik til mevrouw omhoog en vraag: ‘Ligt u goed zo?’  

‘Lig ik goed’, vraagt ze aan haar man. ‘Nee’,  zegt meneer. 

Ik til mevrouw een millimeter omhoog en vraag nogmaals: ‘Zo goed?’

‘Ik zie aan zijn ogen dat ik niet goed lig’, zegt mevrouw tegen mij.

Ik til haar nog een keer, mevrouw kreunt: ‘Au, mijn lies.’ Waarop meneer zegt: ‘Niet 

zeuren, leg Lies maar bij mij in bed.’ 

De thuiszorg heeft een tabletje klaargelegd en ik vraag: ‘Wilt u nu uw slaappil of straks?’ 

‘Ik weet het niet’, zegt mevrouw.

‘Je moet nu beslissen’, zegt meneer. 

‘Mevrouw mag van mij wel even nadenken, hoor’, zeg ik. 

‘Wat denk jij’, vraagt ze haar man.

‘Tja, wat zullen we doen’,  is het antwoord. Ze besluiten uiteindelijk nog even te 

wachten en gaan samen de nacht in.
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~ Overwinning  ~

vie vroeg me of ik haar wilde helpen met het verzorgen van een nieuwe gast die 

pas net  overleden was. Ik dacht even na over haar vraag, wat bedoelde ze precies? 

Evie bedoelde dat ik de meneer zou scheren en zijn bakkebaarden zou fatsoeneren 

met de tondeuse. Toen dacht ik: ‘Oei oei, ik ga voor de eerste keer iemand als lijk 

aanraken, en het is ook nog iemand die ik een paar uur in leven heb meegemaakt. En 

die ik zelfs verwelkomd heb in het Gasthuis. Toe maar’, dacht ik, en besloot mijn best 

te doen. 

Het lichaam was nog warm. Ik was benieuwd naar mijn eigen reactie als ik meneer 

voor de eerste keer aan zou raken. Zijn baardgroei voelde aan als schuurpapier van 

een grove structuur. Met een nat washandje maakte ik zijn gezicht wat levendig. Met 

gezichtscrème werkte ik behoedzaam enkele groeven weg. Voorzichtig polijstte ik zijn 

oude gezicht. Toen pakte ik een kam en streek de weinige haren glad over zijn hoofd. 

Tevreden bezag ik het resultaat. Het voelde als een overwinning en tegelijkertijd als 

een happy end.
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~ De laat s t e  avond ~

e ligt stil, je lieve gezicht vertoont tekenen van de naderende dood

je laat los, je pendelt 

soms ben je even naar de andere kant

waar wij niet kunnen komen

je zit in de trein, bestemming onbekend

wij wachten bij de halte, je rijdt door

Voor ons slechts verwondering voor dit grote gebeuren

waar je zo naar hebt verlangd

je bloed kolkt door je aderen, je hart vol liefde deint mee

nog niet van plan te stoppen

maar de trein ook niet, die dendert door.

We zitten aan je bed

aanschouwen deze machtige strijd

en gunnen je de verlangde rust 

we volgen het ritme van je ademhaling, die soms stopt

dan doorgaat om zijn weg te vervolgen

het zoekt een uitweg naar het einde

om over te gaan in energie, zo zuiver, zo licht, zonder pijn

Respect is het woord dat zachtjes je kamer vult

het woord Bescheidenheid vormt een hart boven je lichaam 

verlangen naar wat is geweest, zal vervagen door bewondering.

Dag lieverd, laat je leiden door de kracht van de liefde

neem allen die je lief hebt mee in je hart

dank voor je vertrouwen.

1

~ Mooie  voe t j e s  ~

e pedicure kwam voor mevrouw. Meneer zat 

het hele gebeuren te volgen en zei tegen zijn 

vrouw: ‘Zo, nu ga je met mooie voetjes de hemel in.’

De pedicure, die zich toch al ongemakkelijk voelde in 

het Gasthuis, graaide haastig haar spullen bij elkaar en 

zei: ‘Dag, tot ziens.’

Waarop meneer zei: ‘Dat denk ik dus niet meer.’                                                                             

1

Bij het binnenkomen in het Gasthuis

Verandert het landschap in helderheid

De stilte is hoorbaar aanwezig

Dwars door de geur van vers opgemaakte bloemstukjes

Bij het binnenkomen in het Gasthuis

Voel je: het is warm hier, ik ben hier welkom

Hoe grijs het buiten soms mag zijn, licht schijnt uitnodigend    

Bij het binnenkomen in het Gasthuis

D   J   



~ Mensen zoa l s  j i j  ~ 

ensen zoals jij, daar leren we van, niet zo gemakkelijk toelaatbaar, een 

uitdaging. 

Zo voelde ik het toen ik je contactpersoon werd. 

Iemand die ogenschijnlijk uitstraalde: Ik wil alleen zijn. Maar die ook kon genieten 

van aandacht. Aandacht die jij op jouw manier toeliet, de voor jou juiste manier. Aan 

mij de taak een evenwicht te zoeken in jouw behoeften en die van mij. Het werd een 

combinatie van gissen en gevoel. Al gauw bleek hoe belangrijk duidelijkheid is. Jij gaf je 

grenzen aan, ik ook, en dat schept een band. Ik vroeg je aan te geven wanneer je alleen 

wou zijn, geen zin had in praten, kortom gewone menselijke behoeften. Dit werkte 

voor ons beiden bevrijdend en zorgde daardoor voor een prettige sfeer. Ik kon rustig 

naast je gaan zitten lezen, mijmeren, stil zijn, zonder dat het ongemakkelijk voelde. 

Bij jou kon ik voelen dat niets zeggen heel diep kan gaan. Toen ik zonder woorden 

een hartje aan je tv-kabel hing, zei je niets, de tranen die onder je brillenglazen 

sijpelden, zeiden genoeg. Ik zei niet waarom ik het gaf, jij vroeg niet waarom je het 

kreeg. Alles zonder woorden, het was goed. 

Lieve B, dank je voor alle lekkers, de hondenkoekjes, je verhalen, je humor, je stiltes, 

je vertrouwen, ik zal je missen.

1

~ Schemer  ~

et is zondagavond en het wordt al een beetje donker. De gordijnen op kamer 1.3 zijn dicht.

Daar heeft Annie zich in haar makkelijke stoel genesteld. De dikke ijsmuts als een fez op haar 

kale hoofd en haar vertrouwde teddybeertje naast haar. Haar broze lichaam lijkt een beetje verloren in die 

grote stoel. Ze is moe, haar benen liggen op een voetenbankje en als ik haar een kopje thee breng, zegt 

ze: ‘Ik heb alles geregeld voor mijn begrafenis, de tekst voor de rouwkaart, wie er iets gaat zeggen. Ik heb 

toch ook maar een dominee gevraagd, want ik ben wel gelovig, al is dat wel een wonder na de vreselijk 

strenge opvoeding die ik van mijn ouders heb gehad. Ik was vaak bang voor mijn vader, misschien dat ik 

daarom ook in mijn latere leven die psychoses heb gekregen. Ook de liederen heb ik uitgezocht.’

‘Welke heb je gekozen’ vraag ik.

‘Pak het liedboek maar even. Psalm 139.’

‘Zal ik die psalm aan je voorlezen?’

‘Dat mag wel.’

En ik begin.

Heer die mij ziet zoals ik ben,

Dieper dan ik mezelf ooit ken,

Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

‘t ligt alles open voor Uw ogen.

We zingen de psalm. Daarna praten we. Het doet haar goed om het erover te hebben.

Ze wil op een natuurbegraafplaats begraven worden, ze vindt  het een mooi ritueel om haar lichaam na 

haar overlijden weer terug te geven aan de aarde.

Ze vertelt veel die avond over het gezin waarin ze opgroeide, over het werk in het ziekenhuis dat ze niet 

lang heeft kunnen doen omdat ze het psychisch niet aankon. Over het fijne contact met haar broer, wiens 

partner arts was en dat ze daar alles mee kon overleggen.

Het is een mooi samenzijn daar in die kamer, de schemerlampen aan. Ik heb het ervaren als een groot 

cadeau dat ze dit met me wilde delen.
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~ Gouden randje  ~

k word wakker van het niet kunnen slapen. Je dwarrelt wéér door m’n 

gedachten heen en ik voel dat gedachten geschreven willen worden...

Wat beteken je voor mij Werner? Niet de eerste vraag die je jezelf als vrijwilliger 

in het Gasthuis stelt. Het is toch juist het er voor een ánder kunnen zijn waar 

het hier om draait? Opnieuw een norm die door de dood op de korrel wordt 

genomen.

Ik merk dat ik me graag voor je in het zweet werk. Waarom is onbelangrijk, je 

raakt me gewoon. 

Bij je binnenkomst al. Ik kom het kantoor binnen en er wordt druk over je 

gepraat. Oh, we hebben zo’n leuke gast, zo gevat en vol humor! Ah, denk ik, jij 

bent van mij vanavond, haha! Ik werk me omhoog naar je afdeling, ga zitten en 

ben klaar voor de show. De liftdeur gaat open en daar kom je aangestrompeld, 

een zielig brokje mens. Ik schrik, had totaal iets anders verwacht, zeker niet 

zoiets. Je weet ons nog net te groeten voor je achter je kamerdeur verdwijnt. Ik 

ben teleurgesteld merk ik, had een hele andere verschijning verwacht, niet dit. Ik 

ben eigenlijk zelfs kwaad. Hoe verzinnen m’n collega’s dit? Leuk? Gevat? Nee, dat 

ziet er anders uit...

De tweede ontmoeting, ik heb m’n normen en waarden opnieuw gerangschikt, 

je krijgt een tweede kans, hihi. Ik werk me naar je etage toe en ga zitten, 

toch weer klaar voor de show. De liftdeur gaat open en daar kom je weer 

aangestrompeld, maar het is ochtend en misschien voel je je hierdoor wat beter, er 

kan een grapje en een lach vanaf. 

Ik loop met je mee je rommelige kamer in en word blij van een groot detail: 

je grote muziekverzameling! Muziek is ook mijn vuur en vlam, honderd punten 

voor Werner! Je laat me meerdere videoclips zien en samen genieten we van hun 

warmte... hmm, leven en dood... mooi in evenwicht hier…

Een paar dagen later, ik zit met mijn fijne collega gezellig in je kamer. Ik moet 

erg lachen om jullie gezamenlijke avontuur. Ze heeft je laatst achter je rollator 

weten weg te krijgen en je in je oude soulbroek gehesen. Lieve man, wat zul je 

moe geweest zijn. Ik heb voor jou een dvd’tje gebrand met mijn ‘vuur en vlam 

clipjes’. We kijken er samen stilletjes naar. Je laat het echt binnenkomen. Woorden 

hoeven niet meer, alleen een klein, stil: ‘Wow.’ M’n collega en ik gaan ver na onze 

werktijd weg. Het schijnt niet te mogen, maar dat geldt ook voor doodgaan...

De volgende keer dat we elkaar zien is het al laat op de avond. Je rust steeds 

langer. Van 16.00 tot 22.00 uur soms zelfs. Het is 22.22 uur wanneer je 

kamerdeur opengaat. Je glimlacht, maar erachter zie ik je moe zijn, wat zich 

niet meer weg laat stoppen. Je zegt dat je m’n dvd graag nog samen met me wilt 

bekijken. Ik voel me vereerd en ga met je mee. Vreemd dat bijna alles wat een 

stervende doet een gouden randje lijkt te krijgen. De muziek doet iets met je, je 

gaat open. We praten eerlijk en fijn. Je raakt me met je openheid en met je vragen 

en ik voel me verlegen worden. Wat geef je me veel Werner, hoorde het niet 

andersom te wezen? Kennelijk niet... het klopt gewoon...
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ga gewoon je goddelijke gang, gabber,

stuiter mee,

door pais en vree,

door pijn en leed,

ga mee godenbroeder,

het leven is veel zoeter

~ Kleur  ~

p tafel staan wisselende voorwerpen. Verschillende vazen met prachtige bloemen, 

soms uitgevallen door de warmte in huis. Dan staat er weer een kaarsje in een 

waxinelichthouder, dan weer een mooie creatie van een van de vrijwilligers. Alle 

voorwerpen die er staan, verdwijnen weer en er komen andere voor in de plaats. 

Er is echter één constante tussen die voorwerpen: de snoeppot. Die staat er altijd, 

gevuld met snoep in alle kleuren van de regenboog. Tijdens het praten gaan de handen 

voortdurend naar de pot en krijgt het gesprek een vochtige felle kleur. De monden van 

de sprekers verraden hun voorkeur. Rode, paarse, groene en zwarte tongen bewegen in 

sprekende monden.

Opeens krijgt het gesprek heel veel kleur, waardoor het voor mij moeilijker wordt om het 

gesprek te volgen. Mijn ogen winnen het van m’n oren.  Het is een schilderachtig gesprek, 

kleurrijk en zonder einde. 
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~ Doodgewone  dingen ~ 

e bent rustig overgegaan. Het ene moment kreeg je ’s ochtends vroeg nog 

een fijne aai over je bol en zei de thuiszorg: ‘Draai je nog maar eens lekker om 

laiverd, het is nog vroeg’. Ze liep naar beneden om iets voor je te regelen, komt tien 

minuutjes later je kamer binnen en je blijkt niet meer bij ons te zijn. 

Hm... mooi zacht, geen traag afscheid nemen onder angst of het keer op keer omhoog 

schroeven van de dosis morfine. Nee, gewoon simpel en duidelijk, zoals je zelf ook in 

elkaar zat.

Je ligt bij ons opgebaard in je eigen kamer. Ik kom vanochtend je nog steeds fijne 

en rommelige kamer binnen. Alles ligt er precies zoals een paar dagen geleden. De 

fles sinas naast je bed, het pakje zware Van Nelle, de witte aansteker erachter op het 

bijzettafeltje. Je zomerschoenen, die eigenlijk al te koud waren, onder je bed. Bijzonder 

hoe doodgewone dingen met de sluier van de dood ineens zo persoonlijk worden. 

Ik vind het best even spannend. Hoe zichtbaar is de dood bij jou? Soms schrik ik best 

nog een beetje van een krampachtig dichtgelijmde mond, dunne blauwe vingers waar 

het leven overduidelijk uit weg is, alsof iemand er al weken zo bijligt. En vaak totaal niet 

lijkend op de mooie foto uit je bloeitijd die bij de begrafenis op je kist staat. 

Bij jou niks van dit alles. Je mooie koppie ligt ontspannen, een beetje schuin naar 

me toe. Je mond staat een klein beetje open. Ik moet me inhouden om er geen laatste 

sigaretje in te steken. We rookten er graag eentje, jij en ik.

Je voelt nog zo dichtbij, ik raak je mooi gezalfde handen aan. Chrisje heeft je mooi 

verzorgd, ze zijn koud maar toch moet ik het even doen, nog één keer jou aanraken 

kerel. Ik zal je echt missen, maar heb mooie herinneringen aan je, ik koester ze 

verrassend graag.
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~ Kiezen ~

eer even een blik in de linnenkast. Een bonte verzameling van allerlei kleuren; 

dekbedden, slopen, hand- en badhanddoeken, allemaal lekker schoon en morgen 

weer fris op de bedden.

Wat zoek ik uit voor mevrouw A, wat past bij haar, en ja, meneer B die leeft niet lang 

meer, dáár zoek ik een gepaste kleur dekbedhoes bij uit.

Niet te uitbundig.

Dat kan toch niet, alle kleuren van de regenboog, of toch wel?

Waar maak ik me eigenlijk druk om. Zorgvuldigheid!

Ik wil het zorgvuldig doen, passend bij de gegeven omstandigheden en sfeer van dát 

moment.

Goh, hier en daar wat kreukels in de lakens. Een beetje slordig gedaan, zou de één 

zeggen, maar ik maak me daar niet druk om. Thuis slaap ik toch ook onder de kreukels, 

de meeste stofjes zijn kreukherstellend, en anders, ach er zijn belangrijker dingen in de 

wereld.

Ik heb m’n keuze gemaakt. Mevrouw A krijgt morgen haar bloemetjesbed.

Meneer B krijgt z’n warm getinte blauw-met-rode bed. Ja, dát past.

Oké, ik ben klaar om mijn stapel uitgezocht beddengoed te verdelen onder de gasten.
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~ Een har inkje  ~

en beetje  spanning in de buik, vroeg wakker, ik moet wél op tijd zijn, niet m’n sterkste 

kant. Mijn eerste werkdag in het hospice. 

Aangekomen, de overdracht! Namen van gasten waar een gezicht bij hoort dat ik nog niet ken.

De tweede etage, ik loop mee, wat aftastend, verwachtingsvol, nieuwsgierig naar wat ik ga zien 

 en doen. Mijn hulp wordt gevraagd op kamer 2, en ik loop achter de thuiszorg aan. 

Binnenkomend op kamer 2 ben ik overrompeld, geschokt, kan wel gillen, nee, dit kan ik niet aan!

Twee mensen, hand in hand,  Romeo en Julia, flitst door mij heen, liggen daar. Beiden 

terminaal, uitgemergeld, uitgeput, dit echtpaar.

Ik sta te trillen op m’n benen, kan de situatie even niet aan, kan wel huilen. Maar meteen word 

ik tot de orde geroepen. Mevrouw moet gewassen, gedraaid, en het bed verschoond. Ja, dit is een 

sterfhuis, zeg ik tegen mezelf. Niemand komt hier levend meer uit.

Elke vorm van hulp die nodig is, kan en mag ik hier geven aan kwetsbare mensen in hun laatste 

stukje leven, omdat ze zelf niet meer kunnen. Langzaam hervind ik mezelf, roep mezelf tot de 

orde, sta weer met beide benen op de grond.

De wasbeurt is ten einde, de vrouw te ziek om mee te praten, de man, hij wil wel iets kwijt. Hij 

ziet hoe snel zijn liefste achteruit gaat. We praten samen over hun droevige situatie, en hij praat, 

praat, praat. 

Zijn ‘koningin’, daar ligt ze, dát is zijn focus.

En hij pakt haar hand liefdevol en dan wil hij het er even niet meer over hebben, het wordt even 

te veel.

Broodmager, geen eetlust meer, maar een harinkje, wat zou hij dát lekker vinden. Daar ga ik, op 

naar de visboer. Wat fijn dat ik dit nog voor hem kan doen.

En dan zie ik hem voorzichtig, hapje voor hapje, dat harinkje naar binnen werken, een klein 

momentje van genieten. En ik denk tevreden: wat fijn dat ik hem dit momentje heb kunnen 

geven, en ik geniet mee.
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~ De laat s t e  dans  ~

Met een hele lieve mevrouw naar het toilet. Geleerd al dansend naar 

het toilet te gaan. Geleerd bij de training. Een mens kan nog zoveel 

zelf, was me verteld, als je het gevoel geeft het samen te doen. 

Ze sloeg haar tengere armen om mijn nek en ze kwam langzaam omhoog, terwijl 

ik alles benoemde wat we deden. Mijn gewicht was haar contragewicht. En zo 

kwamen we langzaam omhoog, terwijl mijn knieën tussen haar knieën stonden. 

Ik was verbaasd over haar lengte: ze was zeker een kop groter dan ik. Dat was 

me nooit opgevallen toen ze in bed lag. Ondanks haar fragiele gestalte voelde ik 

haar grootsheid en dacht ik even dat ik haar misschien niet kon ondersteunen. 

Hetzelfde moment werd ze vederlicht en begonnen we aan de dans naar de po-

stoel. 

Het doel van onze intieme verstrengeling vervaagde terwijl we door de kamer 

dansten, het leek wel een eeuwigheid te duren. Ik weet niet meer wie er leidde, 

niemand eigenlijk. Het leek alsof we samen één danser waren. Of we op onze 

bestemming kwamen, weet ik niet meer. Het was mooi en het was echt haar 

laatste dans. 
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~ Dichtbi j  ~ 

k zit op de stoel naast je en doe het hekje van je bed naar beneden, zodat 

we elkaar beter kunnen aanraken. Zolang  ik bij jou ben, zal je toch niet 

uit het bed vallen, wat al eens gebeurd is toen je wild je benen optrok en weer 

strekte, door je lichamelijke ongemak. De sporen van die val zijn nog goed te zien 

als ik naar je kijk.

Je gerimpelde huid is vaal en transparant, je hoofdhuid bedekt met hele dunne 

grijze haartjes. Hoewel je een echte dame bent, is het net de kale uitgroei van 

een oude man. Je oogkassen zijn nog paars en geel van de val, op je kruin zit een 

geheelde scheur met drie hechtingen.  

Je ogen staan helder, afwachtend maar verdrietig. Je kijkt niet naar mij als je 

mijn hand beetpakt en met mijn vingers begint te spelen.

Ik zie hoe groot het contrast is, jouw dunne, lange, doorschijnende vingers 

naast de mijne. Het ziet er uit als paars geaderd marmer. Je ogen veranderen als ik 

tegen je begin te praten en je het verhaal vertel, wat ik die dag beleefd heb. Over 

de aapjes in het dierenpark. Je hoofd draait traag mijn richting op ten teken dat 

mijn woorden betekenis krijgen.

Het doet mij goed te merken dat ik je even uit je eigen wereld van ongemak en 

treurnis kan halen en we naast onze aanraking ook met taal en woorden contact 

hebben.

Door bloedinkjes die je hebt gehad, maken kleine roestplekjes in je brein dat je 

afasie hebt. Je maakt nu, als je wat wilt vertellen, het geluid van een zeehond. Met 

enkele pufjes van je lippen er achteraan.

Je zult vast en zeker gemerkt hebben aan de mensen met wie je dacht te praten, 

dat deze je niet echt begrepen en zich ongemakkelijk gingen gedragen of deden 

alsof ze je begrepen. Om daarna snel van onderwerp te veranderen.

Ik wist dat de woorden die je ontving wel de juiste bodem raakten. Daarom 

vertelde ik je met een soort verlegenheid en schaamte, toen je weer jouw taaltje 

tot mij richtte,  dat ik je niet echt begreep. Maar dat ik wel alle tijd had om je aan 

te horen. Je stopte met praten en liet mijn hand los, wenkte mij met jouw hand 

zodat ik met mijn gezicht dichter bij dat van jou kwam.

Twee koude handen werden er op mijn beide wangen gelegd. En als een moeke 

die haar kind vastpakt, streelde je mij over mijn baardgroei. Er rolde een traan 

over je ingevallen wang. Onze ogen waren maar twintig centimeter van elkaar 

verwijderd, maar in deze omhelzing was de hele wereld aanwezig, met een 

innigheid vol van wederzijds begrip en liefde.

Een ontmoeting en een afscheid in één.
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~ Ons  gehe impje  ~

ooit kijk ik van tevoren op het rooster met wie ik dienst heb. Ik laat me 

graag verassen. Maar met die ene collega is het altijd weer een feest om de 

avond mee door te brengen. We zitten op dezelfde golflengte en hebben naast 

beschouwende, reflecterende gesprekken ook veel plezier en humor.

Die ene keer, ja dat was wel een moment dat we beiden niet zullen vergeten. 

De voordeurbel ging. Bezoek voor een gast die daar altijd naar uitkijkt, hij zit 

al te wachten. Hij weet nog steeds zijn energie bij elkaar te rapen, zuurstoffles 

uitgeschakeld, sigaretje aan, en het spraakwater komt weer op gang. Hij praat en 

praat maar door, is het angst voor de stilte of is het zoiets als: wie praat die blijft?

Hij krijgt vanavond bezoek van een goede vriendin. Mijn collega die het bezoek 

binnenlaat, vraagt voor wie ze komt. Irma komt naar boven met haar.

Ik hoor Irma zeggen op weg er naartoe: ‘Ja, het gaat slecht, en meneer is 

eigenlijk niet meer aanspreekbaar. Fijn dat u nog even langskomt.’

Ik zie een schrikreactie op ’t gezicht van het bezoek. Ja, ze is al een paar dagen 

niet geweest, maar dat het zó snel zou gaan..! Irma loopt met ’t bezoek naar het 

bed van de gast, en aan het voeteneinde blijven ze staan. ‘Wat is hij veranderd, ik 

herken hem niet meer.’

Een stilte valt.

Ik hoor het aan en voel dat er iets misgaat. ‘Mevrouw, wat is de naam van de 

gast waar u moet zijn’, vraagt Irma. En ja, dan wordt duidelijk dat mevrouw aan 

het voeteneinde van de verkeerde gast staat.

We verstijven alle drie, maar godzijdank wordt de fout na onze oprechte excuses 

door het bezoek op een heel sympathieke manier geaccepteerd. Mevrouw wordt 

naar bedoelde gast gebracht, die zonder zuurstof, met sigaretje en met een blij 

gemoed op zijn vriendin zit te wachten. Hij moest eens weten!

Irma komt weer boven en dan breekt bij ons een lachen uit, wat niet meer 

ophoudt.

Irma die zich zó schuldig voelt over deze grote blunder, wat ik goed begrijp, is 

blij met mijn reactie. Immers, wie zonder fouten is, werpe de eerste steen!

We begrijpen elkaar en hebben samen ons geheimpje, want aan de grote klok 

hangen doen we niet. En, altijd als we elkaar weer tegenkomen, is er even die 

glimlach, die gedachte aan toen, ons geheim.
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Het einde van het leven

Kleuren die vervagen, de sunset oogverblindend rood

Meeuwen krijsen, duiken naar een laatste visje

Zilte zeelucht stroomt bij mij binnen

Het einde van het leven

Intens de pijn, nooit meer die ondergaande zon

Buiten valt heel zacht een sneeuwvlok, maar ‘t is zó koud

Het einde van het leven.
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~ Dol f i jne  avond ~ 

e was nog heel klein, de jongste gast die wij ooit hadden in het gasthuis. Ze 

was pas vijftien maanden. Ze lag op dezelfde etage, op 1, samen met de oudste 

gast die ooit in het gasthuis was. Samen waren ze 100 jaar, de één 15 maanden 

en de ander 1188 maanden oud.

Uit de kamer van de één klonken Duitse schlagers, want daar werd zij van 1188 

maanden zo blij van. Mijn collega en ik zaten samen op de gang en beleefden een 

enorm contrast: in de ene kamer de harde Duitsgetinte muziek uit oost-Groningen, 

in het andere kamertje de stilte, met af en toe wat piepjes en zuchtjes. Mijn collega en 

ik keken elkaar aan en dachten allebei hetzelfde: twee grote levens die bijna voorbij 

zijn. 

De avond schreed voort en het werd stil in de kamer van de oudste dame. Op het 

andere kamertje leken het piepen, zuchten en kreunen nu wel heel heftig te worden 

en we besloten poolshoogte te nemen. Hele hoge piepen, haast niet meer hoorbaar 

voor het menselijk oor, en dan weer zware zuchten, niet echt van een baby. We keken 

nogmaals heel goed naar de kleine gast, ze leek rustig tevreden en bewoog alleen haar 

mond om te ademen en af en toe een handje. Alles haast onhoorbaar.

We keken elkaar aan, vragend en fronsend. Was het goed met haar of had ze pijn? 

Wat waren dat voor geluidjes? Zonder een woord te wisselen dachten we beiden: wat 

is dit? 

Toen kwam iemand van de thuiszorg binnen. Net toen we haar wilden vragen wat 

we hoorden, drukte ze op de knop van de piepkleine cd-speler en zei: ‘Dames, ik zet 

deze cd met diepzee geluiden maar even uit, want jullie werden me veel te rustig. 

Mevrouw aan de overkant van de gang wil graag naar bed en vraagt naar jullie.’

Gehypnotiseerd door de walvissen en dolfijnen vertrok ik naar mevrouw aan 

de overkant van de gang, poetste haar kunstgebit  zorgvuldig met het opgeloste 

steradent-tablet en wenste haar Gute Nacht. 
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~ Rus t  in  mi j  ~ 

et ruime toilet beneden, daar ben ik het verste weg van de bedden en het dichtste 

bij de gewone dingen, de rookkamer, het kantoor en het washok.  Ik trek de deur 

achter me dicht, automatisch doe ik hem op slot en merk dat ik het moeilijk vind om tot 

mijzelf te komen. 

Wil té graag helpen, iets doen, er voor die ander zijn. Maar merk ook dat ik dan mijzelf 

vergeet. De rust in mijzelf kwijtraak. Zelfs de verjaardagskalender leidt me te veel af. 

Het sobere licht is wel fijn. Even rust, rust in mij. Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste 

wat ik de gasten en mijn collega’s kan bieden. Dan ben ik in het hier en nu en kan ik beter 

overzien en meer  vertrouwen op mijn intuïtie.

Die intuïtie die zo belangrijk is in situaties waar geen kant en klare oplossingen zijn. 

Ik kan beter luisteren naar een gast die te moe is om te praten. Beter luisteren naar mijn 

collega’s die van alles overleggen en soms delen van hun levensverhaal vertellen. Beter 

horen en voelen wat er achter woorden zit.

Gevoelens als angst, boosheid en verdriet misschien bespreekbaar maken. 

Daar op het toilet, een moment voor mijzelf van onschatbare waarde. Ik was mijn 

handen, kijk nog even in de spiegel, doe het licht uit en stap de lichte sfeervolle hal 

binnen. 
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~Logeerkamer t j e  ~

e rommeligheid van een onrustige nacht, beddengoed op de grond in een 

hoek gedrukt om weer opgevist te worden voor een volgende nacht. Een 

nog niet geheel opgeklapte rode bedbank, die haast uitschreeuwt dat degene die 

hier sliep zoveel liever bij zijn geliefde had geslapen. 

Een hoorbaar ruisen van de zuurstofpomp uit de kamer ernaast. Het lijkt alsof 

je de zuurstof ruikt in de frisheid van de lucht die naar binnenstroomt door het 

openstaande raam. 

Het rumoer van het stadsleven dringt zich aan mij op. Het jonge leven scharrelt 

heen en weer achter de ramen van het pand aan de overkant. Het is hier zo stil, 

maar er gebeurt hier zo veel! Hier, op deze plek, in dit kamertje kan ik denken in 

de stilte, die er bestaat tussen leven en sterven. 

Ik lees een verslag van een student aan het begin van zijn leven. 
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Stilte zoekend 

Zuchtend, zwoegend, innerlijk hard werkend

Stilte vindend

Stilte voelend 

Stilte in die heftige storm

Stilte verwaaiend

Stilte niet aanraakbaar

In die stilte is er eenheid

Stil-zijn brengt je daar

Waar pijn hoe heftig ook niet meer voelbaar is

Los van lichaam en geest

Stilte laat je je ziel voelen

Voelen dat alles één is 

Dat is hoe ik mij sterven voor kan stellen op zijn mooist

Zielsverwanten verbinden zich opnieuw

Stilte doorbrekend, helder, o zo helder

Stilte zonder eenzaamheid

De stilte pulseert 

Overschrijdt alle grenzen 

Liefde is het resultaat

Of liefde is misschien het begin van stilte

Stil zijn

Alleen-stil-zijn

Die keer dat ik het zag

Rode rozen in de vaas Rust zacht

Bach-sonates op de achtergrond

Zachte geur van vele kaarsen

Die keer dat ik het zag

De dood die mij deed zwijgen  

Regen kletterend tegen ‘t raam

Die keer dat ik het zag
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~ Geduld ~

ls ik zijn kamer binnenkom en de gordijnen open, het raam op een kiertje zet 

om te luchten, overzie ik de ravage en mijn handen jeuken. Wat heb ik zin om 

hier ’ns lekker op te ruimen, te ordenen. Dat zou zoveel overzichtelijker zijn. De krant 

van vandaag kan ik nergens kwijt. 

Overal zie ik opeens kranten liggen, sommige ongelezen, andere her en der verspreid. 

Ik mag niets opruimen, weet ik inmiddels. Alles wat hij nog zelf kan, wil hij zelf doen. 

Omdat het linkerdeel van zijn lichaam niet meer luistert, duurt dit erg lang. 

Met dit gegeven ga ik wisselend om. Ik kom mijn eigen dwangmatigheid tegen wanneer 

ik al met iets in mijn handen sta, maar nog net het fatsoen heb om te vragen: ‘Mag ik het 

hier een beetje opruimen’, in de hoop dat het deze keer wel mag. Op het antwoord moet 

ik even wachten maar ook dit kost me moeite.

Oei, wat wordt mijn geduld hier op de proef gesteld. Soms vuur ik al een tweede vraag 

af als de eerste nog niet is beantwoord.  Dit doet me denken aan mijn thuissituatie, 

waarbij ik mijn zoon vaak voor de tweede keer eten heb opgeschept terwijl hij nog 

antwoord moest geven op de vraag of hij nog meer wilde. En dan te bedenken dat hij nog 

de snelheid van de jeugd heeft. Zo zit het met mij, ongeveer.

Ik benoem dan mijn eigen ongeduld en bied een soort van excuses aan. Om dan toch 

weer ongevraagd het meest kleurige T-shirt uit de kast te halen. ‘Is deze goed’ vraag ik. 

Het antwoord is ‘Van jou had ik niet anders verwacht’, en ik glimlach. 

Intuïtief vind ik de broek erbij die het lekkerst zit. Hij wil zelf zijn sokken aandoen en 

ik ga de kamer uit omdat ik het niet aan kan zien hoe traag en stuntelig dit gaat én om 

hem en mijzelf te behoeden voor onverwachts snel ingrijpen. 

Wanneer ik na een halfuur terugkom zit hij nog met één sok in de hand, de andere 

ligt op het bed. Vrolijk bestraffend zeg ik: ‘Heb je nu je sokken nog niet aan?’ Hij weet 

inmiddels wie het zegt en ik weet inmiddels dat hij het aankan.

Gelukkig mag ik nu de sokken aandoen. Ik hang nu wel heel dicht boven de 

vloerbedekking waar de geur van zelf doen en net mislukken zijn sporen heeft nagelaten. 

Niet fijn, maar ik weet het te negeren. Vraag of ik zijn sandalen aan mag doen en zonder 

te wachten op antwoord heb ik ze al aangedaan. Zo knielend bij zijn voeten ontstaat er 

een intimiteit die voor ons beiden veilig is. 

Hij zegt dat ie bang is. Bang voor de aftakeling en ik begrijp beter waarom hij alles 

zoveel mogelijk zelf wil doen. Niet bang om dood te gaan, maar bang voor de weg er naar 

toe. Waarvan je nooit weet wat je tegen zal komen. Tot overgave komen.  

Tja, laat ik dat maar meteen van hem leren of samen met hem. Dat werkt positief 

op geduld  hebben. In overgave maakt het eigenlijk niet uit of die kamer nou wel of 

niet ordelijk is. Of hoe lang het duurt om je sokken aan te doen.  Maar overgave is ook 

anderen dingen voor je laten doen zonder je betutteld  te voelen, bezwaard te voelen, 

schuldig te voelen of afhankelijk te voelen. Dat is een hele kunst waar je een leven lang 

over mag doen en op het laatst is er voor sommigen nog een pittig examen.
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Die keer dat ik je zwakke lichaam van de brancard in bed tilde

Je was spierwit, witter dan vier weken geleden.

De stemmen in je nieuwe kamer waren zacht en betrokken

Op je bed rook het linnengoed fris en gastvrij

Die keer dat ik je zwakke lichaam van de brancard in bed tilde

We herkenden elkaar, ik voelde me verrast,

een warme gloed van betrokkenheid kwam in mij

De eerste herfstwind blies in de bladeren aan de bomen

Die keer dat ik je zwakke lichaam van de brancard in bed tilde





~ Respec t  ~

ls aan de grond genageld, staat de mooie jongeman met Indisch 

uiterlijk bij het bed van zijn dode moeder. Ze krijgt de laatste 

zorg en wordt, bijgestaan door twee vrijwilligers van het Gasthuis, 

gewassen en geolied door haar zus en vriendin.

Aan de grond genageld, stilstaand en vooral niet in de weg. Toch 

verraadt dit stille staan een beweging. Een soort wens: weglopen of toch 

maar meehelpen? 

Na wat vragend oogcontact met mij doe ik de suggestie: ‘Misschien zou 

jij haar nagels willen lakken of haar lippen willen stiften? In de door haar 

zo geliefde kleur felrood?’

Hij doet dit met veel liefde, en hoewel er in eerste instantie veel afstand 

leek tussen hem en het koude lichaam, zie ik hoe al nagellakkend de 

afstand verandert in een creatieve, verzorgende nabijheid.

Tante, de zus van de overleden vrouw, staat naast je en geeft je liefdevol 

een schouderklopje.

Je ondervindt zo te zien respect. En dat is iets wat heel goed past bij 

dit persoonlijke, intieme moment, hier in deze kamer. Respect voor het 

leven, en voor haar dood.
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~ Al l edaags  ~

e tafel in de keuken, het centrale punt van het gasthuis, bijna thuishuis 

ja, ís soms even thuis! Hier kan de gast even loskomen van de ruimte waar 

z’n bed staat en hij of zij zal sterven.

Hier is het alledaagse leven aan de gang. Koken, afwas, koffiezetten, bibliotheek, 

koelkast en deuren die uitnodigen om naar buiten te stappen, te midden van veel 

groen en licht.

Maar de tafel, ja, dat is de plek van intimiteit. Met wijnfles onder de arm gaat 

hij met zijn dierbaren zitten aan die tafel. Eten, drinken, bij kaarslicht, alles even 

gewoon, zonder pijn, droefheid, even als toen. 

Als ik in de keuken moet zijn en ik zie deze prachtige ontroerende taferelen, wil ik 

niet naar binnen gaan. Ik treed de intimiteit van mensen binnen en dat kan en wil 

ik niet verstoren. 

Ik aarzel, want toch moet ik naar die magnetron om een hapje voor een gast op te 

warmen. Op m’n tenen, ietwat beschaamd gaat mijn blik naar de tafel. Een blik die 

zegt ‘sorry dat ik moet storen’. 

Steeds weer voel ik die aarzeling, geremdheid, inbreuk te plegen op dat mooie 

sfeertje, zij daar aan die tafel bij kaarslicht. 

Even niet lijden, even gewoon zoals vroeger, toen alles nog niet was zoals het nu is. 
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~ Zi jn  wi l  ~

a iedere dienst is er altijd weer de onzekerheid over een volgend 

weerzien. Onbewust neem je telkens alvast afscheid. Je weet immers 

nooit zeker óf en wanneer…?

Bij deze gast weet ik het wel zeker. Dit zál de laatste keer zijn. Het moment 

waarop zijn leven zijn einde krijgt is vastgesteld. Eindelijk de inlossing van dat 

grote verlangen.

Zijn lichaam is kapot. De geest is nog meer kapot gegaan. Afhankelijk zijn, zó 

jong, zonder huis en haard. Zonder geliefde en met een kind dat papa niet meer 

wil zien. Het kind, zó jong nog, is boos op papa. Want:

‘Papa zegt niks meer tegen mij.’

‘Papa is eng.’

‘Papa ligt daar maar.’

Elke dag opnieuw een kwelling. Dit prachtige jonge mens, gevloerd, geveld tot 

op het bot.

De laatste dag is aangebroken. Een lange dag, zó lang.

Om 19.15 uur in- en uitgeloop van mensen die voor de laatste keer afscheid 

van hem komen nemen. 

Op een goed moment ga ik naar binnen. Sta zwijgend, niet wetend wat te 

zeggen, aan zijn bed. Ik heb niets te zeggen, ik respecteer zijn beslissing.

Het is zíjn wil: ‘Ik wil en kan echt niet meer.’

Grote glanzende blauwe ogen, een traan in iedere ooghoek.

Ik sta. Verstild.

Zacht pak ik zijn hand en zeg: ‘Het ga je goed.’

Dan is daar van hem die knipoog, die duim omhoog. Ja, het is goed, maakt hij 

mij duidelijk op deze indrukwekkende manier. Wat een kracht gaat uit van hem, 

op dat moment, zíjn moment!

Ik laat hem los en ga de kamer uit. 

De deur gaat dicht. 

Arts en naasten begeleiden hem naar de verlossing.

19.45 uur. 

Er gaat een siddering door mijn lijf. 

Hij is niet meer. Stil, bleek, ogen gesloten. Het is volbracht.

Nog één keer pak ik die hand, nu koud. Hij, ja, hij is al heel ver weg.

Dag lieve sterke jongen, wat heb jij het tot een fantastisch waardig einde 

gebracht.

Die blik, die knipoog, die traan, die hand. 

Ik zal het nooit vergeten.
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Elk halfjaar wordt 

een afscheidsdienst 

gehouden voor de 

overleden gasten, 

die wordt bijge-

woond door zowel 

vrijwilligers als 

familieleden.



~ Geen laat s t e  keer  ~ 

k wil helemaal geen laatste keer, de laatste keer moet gewoon maar niet 

geboren worden. Dan komt er gewoon weer een nieuwe keer, een keer met 

een kans nu met geluk voor mij. 

Mijn bijnaam is Van Gogh, ik ben freelance fotograaf. Ik slaap en leef 

tegenwoordig in het Gasthuis op kamer 2.2, een prachtige kamer met uitzicht 

op woonschepen. Ik kan er heerlijk muziek draaien zo hard als ik wil, de hele 

verdieping is voor mij alleen.

Er zijn elke dag weer vrijwilligers voor de dag en verpleegsters voor de nacht. 

Leuk,  daar kun je mee praten en soms uit de stad in. Of een boottocht maken 

over het Reitdiep.

Ik vraag: ‘Zeg Willie, komen alle mensen hier om dood te gaan?’ Hij antwoordt: 

‘De mensen komen hier om hun laatste weken te leven, omdat het thuis niet 

meer kan.’ Ik protesteer: ‘Ik wil niet dood, ik vertrouw op mijn dokter en zuster 

Grietha. Ze moeten mij helpen, ik zal alles doen wat ze zeggen. Als ik maar beter 

word. Ik wil geen laatste keer.’

Zo ga ik weken achtereen  naar het ziekenhuis voor een chemokuur en 

bestralen,  de vrijwilligers begeleiden me erheen. Volhouden en willen! Dan kom 

ik er wel, want ik wil niet ziek zijn. Ik wil ook geen hoog/laagbed, in de kast 

staat een bedspiraal met poten. Lekker geen sterfbed voor mij, het mag van de 

verpleging.

Na weken chemokuur  en bestralen een gesprek met de oncoloog. Ik wil geen 

laatste keer. ‘Ik moet nu beter zijn,  de kanker is verschrompeld.’ ‘Als u dat zo 

ziet…’ zegt de dokter. Zie je wel, denk ik. Ik ben beter. Nu wil ik revalideren.

~ Spanning  ~

evrouw Hilde vanachter de Dollarddijk, die de taal van de 

schapen verstond, is overleden. 

Geen levendige verhalen meer over het licht op het water, de 

gesprekken met de schapen op de dijk, het contact van haar met de 

schepping.

De koeling moet nog worden geregeld. De spanning tussen respect 

en noodzaak wordt voelbaar als we de ijszakjes op haar buik leggen.
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De dokter maakt een afspraak voor mij. Voor na zijn vakantie. Een paar weken 

later. ‘Ik voel me niet zo lekker, willen jullie de Thuiszorg bellen? Blijven jullie bij 

me? Willie, laat je me niet alleen?’

Ze bellen de spoedarts om halfelf, en gaan naar huis. Van Gogh gaat slapen

De volgen de morgen is zuster Grietha  er. Ik stap uit bed . ‘Ik voel me stukken 

beter Grietha.’ ‘Gelukkig Van Gogh, ik kom zo bij je.’

Ik ga terug in bed, ik verdwijn. Zuster Grietha komt, ze kijkt, je ziet haar 

denken: Hij is er niet meer, hij wilde geen laatste keer, de laatste keer is opgelost.
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Die keer dat een gast uitgeleide werd gedaan

Waren er witte bloemen in de hal

Klonk het Requiem van Mozart

Was er de geur van de brandende kaars

Die keer dat een gast uitgeleide werd gedaan

Was er ontroering en saamhorigheidsgevoel

Buiten scheen de zon

Binnen werd het stil

Die keer dat een gast uitgeleide werd gedaan





~ Bi jzondere  omarming ~

anneer ik naar het Gasthuis fiets, weet ik nooit wat mij te wachten staat. Dat 

vind ik een fijn gevoel, merk ik. In dat besef open ik mij nog meer en laat mij 

straks prettig of onaangenaam verrassen. Op een dag waren die twee uitersten in één 

situatie te vangen.

Nog voor ik mijn gezicht had kunnen laten zien bij mevrouw D, hoorde ik het belletje. 

Zij moest naar het toilet, ik wist dat dit een hele toer zou worden. Want het is mijn eerste 

keer én mevrouw is nogal precies. 

Met beleid handelen. Handen aan de papegaai, mijn handen achter haar rug. Zittend 

op het bed. Pantoffels aan de voeten, want dat staat beter. Levensgrote paperclips zaten als 

gespen op haar pantoffels. Inwendig moest ik lachen. Dit had ik bij deze keurige mevrouw 

niet verwacht, minstens gouden gespen. Ik vond dat ik het wel kon benoemen en samen 

moesten wij er om lachen. 

Dan de volgende fase, haar rechtop zetten. Dit is een kwestie van vertrouwen. Hoe ga ik 

dat deze keer aanpakken? Haar armen om mijn nek geslagen gingen we samen staan, een 

heel intiem moment. 

Deze omarming deed me meteen denken aan de tango en ik zei tegen haar: ‘We doen 

gewoon een dansje’. Dit gaf lucht aan alles, ook aan haar darmen.

Ze ging ferm staan, wat kon er opeens nog veel. Achter de rollator richting toilet, samen, 

het ging nog maar net, misschien wel de laatste keer maar dat wisten wij beiden niet.

Eenmaal op het toilet ontspande ze, wc-geluiden galmden luid, ik bleef bij haar. Geuren 

omarmden ons. Ik keek wat naar mijzelf in de spiegel en ontspande toen ook. 

‘Dat lucht op’, zei ik. 

En toen vertelde zij dat ze jarig was en ik feliciteerde haar op het toilet. Te midden van 

verteerde verjaardagsresten. Mijn glimlach kwam van binnenuit, dit had ik nog nooit 

eerder meegemaakt en ik vond het toiletbezoek opeens een prachtig moment in het 

Gasthuis, wist mij omarmd door pure menselijkheid.
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~ Taar t  ~

et is een zonnige zondagmorgen in mei. Het is Moederdag. Er zijn vier gasten 

en vier vrijwilligers in huis.

Mijn collega en ik hebben heel erg veel zin in aardbeientaart, dat vinden we ook een 

beetje bij Moederdag horen. Een grote aardbeientaart, groot genoeg voor iedereen en ik 

weet dat ze in de aanbieding zijn bij AH. Maar ja, het is zondag en de AH is dus dicht. 

Jammer, want wat lijkt ons dat heerlijk, we kunnen het al proeven. Ons verlangen wordt 

steeds groter en ineens realiseren we ons dat er in het UMCG een AH is. Dus vragen we 

vrijwilliger Cor, die altijd op de fiets komt, of hij daar taart wil halen. En natuurlijk doet 

hij dat, hij doet ons graag een plezier.

En wij verheugen ons alvast. Ook aan de gasten die ook dol op taart zijn, vertellen we 

dat er aardbeientaart wordt gehaald.

Drie kwartier later komt Cor terug zonder taart, de AH gaat pas om 13.00 uur open.

Dat is dikke pech, maar we maken koffie met opgeklopte melk en maken daar een 

feestje van.

Rond 13.00 uur ben ik aan het opruimen in de keuken en ga een broodje, zonder 

korstjes en in stukjes gesneden, maken voor een gast. 

Als ik de boter en de jam uit de koelkast haal, staat daar een grote vierkante 

slagroomtaart met een briefje erop: voor de vrijwilligers omdat het Moederdag is.

Maar onze dienst is bijna voorbij, we hebben al een broodje gegeten, dus de taart is voor 

de middag- en avondploeg en komt vast wel op.
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~ Saaie  d iens t  ~

akend zit ik op de gang. Ik ben wat onrustig, zit wat te lezen. Wat ik lees, 

dringt niet tot me door. In één kamer weet ik dat een vrouw mij wel en niet 

nodig heeft. Ze zweeft daar ergens tussen. Ze wil wel iemand dichtbij en ook weer 

niet.

Dan belt ze en ik kom kijken, ze vraagt iets, maar ik versta het niet goed. Er is 

onrust en het is niet belangrijk of ik haar letterlijk versta. In een impuls pak ik 

haar handen vast en voel dat ze koud zijn. Ze ligt op haar rug met haar handen op 

haar borst. Onvrede straalt van haar gezicht.

Ik ben blij met de ingang naar contact. Ik verwarm haar handen met mijn 

handen door ze liefdevol vast te pakken. Handen ongeveer zoals de mijne, fijntjes, 

kwetsbaar en tegelijkertijd krachtig. 

De warmte stroomt en er verschijnt een prachtige liefdevolle glimlach op  haar 

gezicht. Het maakt haar tien jaar jonger. Ik blijf een tijdje zo staan en geniet intens 

van dit moment. Mijn saaie dienst is opeens veranderd in iets moois.
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~ Labyr int  ~

oewel het al behoorlijk stil is in het huis en er rust heerst op de etages, 

heb ik toch de behoefte om mij even terug te trekken. In eerste instantie 

wilde ik op mijn lauweren rusten in het rookhok, maar de gedachte aan weer een 

sigaret doet mij besluiten een deur verder te gaan, naar het washok.

Er ligt vaak nog wel een wasje te wachten dat gedraaid kan worden, of een 

gedane was die gevouwen kan worden. Zodra ik de drempel van het washok 

overga, komt de geur van was en reinigingsmiddelen, vermengd met bloemstelen 

die er die dag geknipt zijn, mij tegemoet. Soms zijn er speciale strijkwensen van 

gasten, die moeten met bout en plank worden verwerkt. 

Terwijl ik bezig ben met de delicate kledingstukken, komt de eigenaar hiervan 

vanzelf in mijn gedachten voorbij. Soms zelfs in mijn hart.

Met het strijken van het beddengoed gaat dat ook zo. Ik zie gasten die al uit 

de tijd zijn zo weer liggen tussen deze lakens, met alle bijbehorende anekdotes, 

eigenschappen en verhalen.

Voor mij is het washok op zo’n moment een ruimte, die opgaat in een mix van 

realistisch decor en een labyrint van herinneringen.
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~ Voor jaar  ~

chtends schijnt de zon nog ongehinderd door de bomen

diep de kamer in. Een lichtbad voor de hele dag.

Als ik zou mogen koken voor deze mensen zou ik vreugdevol

de pannen laten rammelen, de groente snijden en mij

verheugen op de vrolijkheid van ieders voorjaarsgevoel

Als ik het voor het zeggen had, werd de zomertijd niet afgeschaft

Lekker lang licht, ook in de winter. Dat is natuurlijk niet zo,

maar het voelt zo.
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~ De voge laar  ~

en kleine man in een kleine kamer. Ik zeg: ‘Maar meneer, waarom bent u in 

deze kleine kamer, terwijl de grote kamer aan de overkant leeg is.’

Hij wijst naar buiten: ‘Kijk, zie je die vogel daar, moet je hem vanavond eens horen.’

Verrast kijk ik in twee stralende ogen. Hij vervolgt: ‘Als ik hier zit, kan ik hem zo 

schilderen en dan ruik ik ook nog de bomen.’

Enthousiast laat hij mij zijn schetsboek zien met krijt en verf. De kamer hangt vol 

met zijn passie.

In het dagelijks leven had hij zich moeten handhaven in een groot magazijn waar 

het aantal stukken en collega’s hem regelmatig boven het hoofd groeiden. Thuis was 

het al niet beter geweest. Gelukkig was er zijn eigen kamer met het grote raam. En 

was er buiten. Daar waren zijn beweeglijke en bontgekleurde vrienden. Zij zongen 

hem toe en hij knikte en lachte terug. 

De kleuren van de vogels werden de kleuren van hem op het licht grove papier. Elke 

dag een belevenis, binnen en buiten, tot hij door uitvalverschijnselen niet meer kon 

tekenen of schilderen. Hij werd weer de kleinste, zoals vroeger. 

De pijn na de laatste vakantie met een bevriend stel waarmee zij vele jaren de 

vakantie doorbrachten, kwam weer boven. Na de laatste vakantie bleek zijn vrouw 

met zijn ‘vriend’ verder te willen. Hij had er tijdens de vakantie niets van gemerkt; hij 

was toen vaak alleen de natuur in. 

Hij had er weer last van dat hij niet wist hoe dit zo had kunnen gebeuren. Hoewel 

hij regelmatig zijn lijfspreuk: Bouw naar de ander een brug, dan kun je altijd heen en 

terug bezigde, lukte het hem niet deze op hemzelf toe te passen.
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~ 5 minuten ~

evrouw Denterghems… ik kom even bij uw bed zitten en zie 

dat u het allemaal niet goed meer weet.’

‘Ik voel me bang’, zegt u, ‘ik weet niet zo goed hoe ik moet sterven...’

Ik voel uw ranke, maar sterke hand in mijn hand. ‘Nu niet... maar 

misschien over vijf minuten...?’

U kijkt me aan met een klein glimlachje en zucht even diep. ‘Ja... 

misschien over vijf minuten...’
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het linnen wacht op aanraking

witte stapels, bonte stapels

dempen het geraas van buiten

onpersoonlijke geur van wasmiddel

het linnen wacht op aanraking

strelen en gestreeld worden

zon of regen om het even

het linnen wacht op aanraking
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