
 

 

‘Dirk, help je me even opstaan alsjeblieft?’ ik zit klaar om op te staan uit bed, en lekker te 

ontbijten. ‘Is goed, Neel. Kom eraan!’ Dirk is mijn lieve man, ik ben al meer dan 50 jaar met 

hem getrouwd, hij was mijn eerste liefde en ik word nog steeds altijd blij als ik hem zie. Hij 

noemt me altijd Neel, bijna vanaf het begin vond hij het niet nodig me Neeltje te noemen, 

gewoon ‘Neel’ was genoeg.  

‘Eén been, heel goed, nu de tweede, ja, hier, leun maar op mijn arm.’ Dirk helpt me altijd, met 

alles waar ik het nodig heb, nooit zeurt hij, nog nooit gedaan, en hij zal het ook niet gaan 

doen. ‘kom je Neel? Heb de koffie al gezet.’ Ik pak mijn stok, een antieke bruine stok met een 

mooi afgewerkt handvat, en schuifel naar de kast om mijn ochtendjas te pakken. ’s Ochtends 

zit alles nog vast, in de loop van de dag kan ik gemakkelijk zonder stok een rondje wandelen 

aan de arm van Dirk.  

Eenmaal beneden ga ik zitten op de paarse stoel, ik zit altijd op de paarse stoel, ik heb hem 

zelf uitgekozen. Dirk pakt twee kopjes en schenkt ze vol met koffie, doet er 2 zoetjes in bij de 

ene, en laat de andere zwart. Het kopje met de zoetjes zet hij voor me neer, hij gaat tegenover 

me zitten en zet zijn kopje aan zijn lippen. ‘Dankje, lieverd,’ zeg ik. ‘Zullen we straks een 

rondje lopen door het bos? Ik zag gisteren dat alle bomen alweer mooi oranjerood zijn door de 

herfst.’  

 

Ik doe mijn laarzen aan, bruin suède tot aan de knie. Mijn pas gekochte Miss Etam jas hangt 

nog aan de kapstok, die helpt Dirk me altijd aandoen. ‘Oh, je bent al bijna klaar zie ik, ik help 

je even.’ Hij pakt mijn jas van de kapstok en houd hem wijd achter me, daarna doet hij snel 

zijn jas aan om vervolgens de deur voor me open.  

Het is fris buiten, door de harde wind liggen overal op straat verkleurde herfstbladeren. We 

lopen naar links, richting het bos.  

We zien een jong gezin bij de eenden, vrolijk gooien 2 kleine kindjes stukjes oud brood naar 

de eenden. Gulzig zie ik de eendjes naar het brood happen. We blijven een paar minuten 

vertederd kijken en lopen daarna verder over het kronkelende bruine pad. 

‘Zullen we anders zo maar teruglopen?’ Dirk merkt dat ik moe word. ‘Goed idee.’ Antwoord 

ik.  

‘Neel,’ vast weer een speciale vogel die hij ziet. ‘Wat zie je?’ langzaam loop ik door. ‘Neel!’ 

‘wat zie je dan?’. ‘Neeltje!’ de angst in zijn stem maakt me bang, en zo noemt hij me nooit. Ik 

draai me snel om, en zie mijn lieve man langzaam op de grond zakken. 

 

Het is inmiddels avond, alles ging zo snel vanmiddag, veel te snel. Inmiddels zitten onze 

kinderen bij ons, -mij- thuis. Sinds het moment dat het ambulancepersoneel me vertelde over 

het hartinfarct wat Dirk kreeg midden in het bos, en dat we te ver het bos in waren om hem 

nog te redden, heb ik alleen nog maar vooruit gekeken en op niemand kunnen reageren. Elke 

keer dat ik zijn naam weer hardop hoor voel ik ze weer opkomen, de tranen. Ik voel me zo 

hopeloos, ik kan niet zonder hem. 

Overmorgen hebben ze de begrafenis al gepland, ik wil helemaal geen begrafenis, ik wil Dirk 

nu bij me, in mijn armen en verder niks, Dirk, Dirk, Dirk. Ik weet niet of ik er dan al wel klaar 

voor ben, of ik er ooit klaar voor ben. Zonder hem ben ik niks meer, een lichaam, dat wel, 

maar zonder geest.  

Ik merk het nu pas, alweer stromen de tranen langs mijn wangen, als ze bij mijn mond komen 

proef ik alweer de zoute smaak, ik snik, veeg mijn tranen weg en kijk op. Iedereen zit met 

tranen in de ogen te praten over wat ze graag op de begrafenis willen, bloemen, dat vooral, 

daar hield Dirk van, rode chrysanten als favoriet. Ik wil me er niet mee bemoeien, ik zal niet 



uit mijn woorden kunnen komen, dat weet ik nu al. Ik weet zeker dat het de mooiste en 

ontroerendste dienst word uit mijn leven. 

 

Vandaag is het, dé dag, ik ben er nog niet aan gewend zoveel zelf te doen, opstaan 

bijvoorbeeld. Gelukkig weet ik zeker dat er genoeg zullen zijn die me vandaag helpen bij 

alles.  

Het is over, klaar, Dirk is begraven, de dienst was verdrietig maar prachtig, iedereen zou 

merken wat voor geweldig mens het was. Ik zal hem nooit meer zien, heb alleen mijn foto’s 

en herinneringen nog. Hoewel ik weet dat dat genoeg is om te weten dat hij super was, en 

altijd zal blijven, had ik hem er toch liever nog bij gehad. Ik voel me zo alleen, het is 

verschrikkelijk. 

 

Ik zit inmiddels in een verzorgingstehuis, net buiten de stad. Ik deel mijn afdeling met 7 

anderen, waarvan 1 vrouw. Ze heet Toos, ze is vreselijk gezellig en helpt me als ik er weer 

even helemaal doorheen zit, als ik me weer compleet eenzaam voel en totaal levenloos. 

Zonder Toos weet ik zeker dat ik er veel slechter aan toe was, of misschien al zelfs al 

gestorven. Haar optimisme weet me altijd weer op te vrolijken, daar hoef ik niet eens om te 

vragen.  

Ik ben net hetzelfde rondje gaan lopen als ik toen met Dirk deed, ik moest huilen, heel veel, 

Toos liet me gewoon huilen, me even helemaal gaan, alles maakte me emotioneel, dezelfde 

eendjes, het kronkelende pad. Maar de plek, dé plek, daar werd het me teveel, minuten, uren, 

het leken wel dagen dat ik daar in de armen van Toos heb gehuild en gesnikt. Ik voel me 

opgelucht, alles is eruit, ik ben er a bijna overheen, bijna. 

 

 

Nee, nee, nee, nee! Dit kan niet, de verzorgsters zeggen dat Toos overgeplaatst word omdat ze 

te vitaal is voor deze afdeling, dat is waar natuurlijk, ze huppelt bijna door de gangen, maar 

waarom Toos? Ze was mijn steun, toeverlaat, vriendin! Ik had gewoon even afscheid willen 

nemen, nog een laatste keer uithuilen. Maar dat kan niet meer, Toos is weg, Dirk is er niet 

meer, ik ben alweer helemaal alleen, verlaten door iedereen. 

Elke dag is ellendiger, ik ben helemaal alleen, voel me doods, geïsoleerd in mijn eigen 

lichaam. 

 

‘Mevrouw…? Mevrouw?’ Ik voel 2 paar handen aan mijn schouders schudden, ik voel het, 

bijna pijnlijk. ‘Mevrouw!?’ Paniek, ik hoor paniek, ik probeer mijn ogen te openen, geen 

beweging. Probeer in de jonge, vastgeklampte hand in mijn hand te knijpen, het lukt niet, mijn 

lijf reageert niet meer. ‘Wat doen we? Gaan we door?’ een angstige stem roept boven de 

piepende apparaten uit, geen antwoord.  

Seconden gaan voorbij. Na een paar minuten voel ik een steek, een ondragelijke pijn in mijn 

borstkast. ‘Néé, nee! Niet hetzelfde als Dirk. DIRK! Waar is Dirk?! Ik wil Dirk bij me, nú.’ Ik 

voel dat ik schreeuw, ik denk het niet, ik schreeuw! De steek brand, ik voel mijn hart 

samentrekken. Ik wil dat het over is, alles, ik wil weer bij Dirk zijn, het is genoeg zo. ‘We 

kunnen niks meer doen!’ De diepe stem zorgt ervoor dat alle handen me loslaten, dat alles me 

loslaat, ik voel niks meer, niets. Een paar seconden later sterf ik door eenzaamheid, ik wil 

Dirk weer bij me. 


