
 

29 Augustus 2009.  
Acht uur in de ochtend.  

De hond blaft me tegemoet. Ik aai haar zodat ze rustig wordt. Geef haar eerst eten. 

Dan doe ik mijn jas uit. Werkschoenen aan. 

“Goedemorgen, hoe voelt u zich vandaag?”  

Even de weersvoorspellingen doornemen. Is het een dag om de ramen te doen?  

Stof afnemen, talloze kleine snuisterijen steeds opnieuw voorzichtig oppakken, oppoetsen en 

vooral op dezelfde plek weer terug zetten. Een onwillig, opgezwollen been wat hoger op een 

krukje leggen. Een stijve arm licht masseren, eigenlijk is het meer aaien. Een nat geworden 

bed verschonen. 

“Heeft u al trek in een kopje koffie?” De vraag wordt bijna verlangend gesteld. Koffie is 

praten. Praten is contact, samenzijn. 

 

Ik vertel over mijn stoute ezels die stiekem in de tuin van de buren naar lekkere hapjes 

zoeken. Ik vertel over het pruimenplukken, samen met een kip. Steeds als er een aangestoken 

pruim is, gooi ik die naar de kip. Die hem vervolgens luid klokkend opeet en de pit op het erf 

laat slingeren. 

Mijn verhalen doen er niet echt toe. Ze kleuren slechts de koffietijd. Ze roepen flarden van 

andere verhalen op. Vanuit de mist van haar verleden. Herinneringen. Er zijn zoveel levens 

geleefd. Herinneringen aan haar jeugd kunnen zo levendig zijn en de herinneringen aan deze 

ochtend totaal verdwenen. 

Nog maar een kopje koffie. Nog maar een streling over een gerimpelde hand die ongedurig 

aan een zakdoekje frommelt als er pijnlijke flitsen van vroeger opspelen. Nog maar eens een 

verhaaltje. Zomaar. 

In elke kamer tikt een klok de tijd voorbij.  

 

 

24 oktober 2009. 
Ze doet monotoon verslag over haar ervaringen in de tijd dat Anne Frank haar dagboek 

schreef. Over de Joodse kinderen in Leeuwarden, met wie ze speelde als meisje van elf, 

twaalf jaar. Die naderhand zomaar verdwenen. Ze illustreert hoe haar eigen vader stierf aan 

het einde van de oorlog.  

Ze kleurt haar verhalen met scherpe vegen in. Ze schetst hoe niemand hetzelfde uit die 

periode kwam. “We waren allemaal stuk voor stuk andere mensen geworden. Door de haat. 

Wij leefden nog. Mijn vriendinnetjes niet meer. Hele families uit onze straat niet meer. Ik 

hoop dat die haat iedereen die ik ken bespaard mag blijven.”  

Ze pakt een ogenblik mijn hand.  

“Heeft u er bezwaar tegen als ik een peukje opsteek?” vraagt ze dan ineens weer terug in haar 

huidige niets. En met de rook van haar sigaret blaast ze haar herinneringen ver weg. 

 

 

5 Maart 2010  

Als ze wakker wordt praat ze in het Fries met een sterk “Liwwadders” accent. Soms 

onsamenhangend en verward, soms een duidelijke stroom woorden. Van de twee uur die ik bij 

haar ben, slaapt ze er anderhalf. Diep verzonken. 

Er is een nieuw protocol in werking gezet. Om de paar uur zijn er extra controlemomenten.  

 



Ze mag niet meer aan de tafel zitten omdat ze anders van haar stoel kan glijden als ze in haar 

comateuze slaap sukkelt. Ze mag niet meer roken, tenzij er iemand bij haar zit. Drinken uit 

een glas kan ze zelf niet meer, ze moet geholpen worden. En het koekje bij de koffie mag niet 

kruimelen omdat ze zich er in verslikt. Haar hond is alleen nog maar bij haar als er 

begeleiding is. Haar wereld lijkt zich met de dag te vernauwen. 

Het afkalven van haar beleving was al langere tijd gaande. Nu versnelt het zich. Ze zet haar 

bril niet meer zelf op, zit met nietsziende ogen te staren alvorens ze haar ogen sluit en weer 

wegzakt in een rust die onnodig lijkt. 

De hete zwarte koffie, de ze voorheen in liters dronk, staat onaangeroerd koud te worden.  

Of ze probeert het volle kopje in een la te schuiven vanuit een vage herinnering dat daar soms 

iets in werd gestopt. 

Ze komt niet verder dan haar bed, de bank en de WC. Met hulp.  

Haar gezichtje is smaller geworden. De lach die ze nog af en toe laat zien bereikt haar ogen 

niet meer.  

Het is confronterend, deze fase.  

Hoe kan een leven dat zo rijk is geweest, zo eng klein worden?  

Steeds kleiner, totdat er niets van over is?  

 

9 april 2010 
Ik zet mijn fiets tegen het hek. Vandaag voor het laatst. 

 

De hond blaft me niet tegemoet. Ze is er al niet meer.  

Het kleine huisje is vol. Er zijn mensen van de verpleging, er is familie en in het midden van 

de kamer staat het ziekenhuisbed. 

Ze ligt onderuit in de kussens te slapen. Ze lijkt zo verschrikkelijk klein. Ze slaat even haar 

ogen op, zoekt, staart, lacht een vaag, waanzinnig lachje en zakt weer weg. 

Haar arme benen zijn dik van de verbandmiddelen, ze maken haar gek van de pijn. Ik aai haar 

even over haar zachte wang. 

 

Tien maanden geleden kwam ik bij haar. Mijn eerste cliënte. In de papieren stond dat ze  

dement was. Dat de televisie aan moest op “Animal planet” omdat dat haar rustig maakte.  

Dat er over sommige dingen niet gepraat mocht worden. Dat je niets in het huisje moest 

zoeken, daar kon ze niet tegen.  

Dat haar hond ongehoorzaam en verwend was.  

Ik vond het een beetje eng, was nooit van zo dichtbij geconfronteerd geweest met dit stadium 

van oud worden.  

In de schitterende schijnwereld van het theater is iedereen jong en knap en vooral goed bij 

zijn verstand. De veilige wereld die ik al dertig jaar kende. 

Daar is geen sprake van incontinentieluiers en herhaalde verwarring.  

De herinneringen aan de oorlog, die wel drie keer in een half uur opnieuw beleefd worden, 

staan hooguit in een scenario van een drama beschreven. 

 

Deze vrouw was ooit een boeiende, sprankelende persoonlijkheid. 

Foto’s in haar slaapkamer lieten knappe mensen zien. De aantrekkelijke man met zijn 

gesoigneerde hoed was haar vader, waar ze na een leven lang nog zo liefdevol over sprak dat 

je wel van hem moest houden. En haar moeder; een jong meisje op de foto’s.  

Een bakvis op een bakfiets. Getroebleerd was ze, zoveel begreep ik uit de verhalen.  

Misschien had ze wel dezelfde klachten als haar dochter nu, maar was de tijdgeest tegen haar.  

 

Door de maanden heen ging haar verleden voor mij leven.  



Ze had vol in haar wereld gestaan. Ze had alles tot in details beleefd. Was pijnlijke zaken niet 

uit de weg gegaan maar bleef goede zaken koesteren. Geestig en scherpzinnig kon ze uit de 

hoek komen als ze me iets vertelde en het maakte niets uit dat ze dat al twintigmaal eerder had 

verteld.  

 

Nu wordt ze op een brancard getild door een grote ambulancebroeder.  

“Hoe oud ben jij eigenlijk?” vraagt ze aan de man. We lachen even besmuikt. Door onze 

tranen heen.  

Ze gaat een reisje maken. Haar laatste reis naar de laatste deur die ze door zal gaan.  

Ik zal haar niet meer zien, misschien pas wanneer ze die deur heeft gepasseerd.  

Nog eenmaal streel ik haar grijze haren.  

Dan wordt ze de ziekenwagen ingerold. Ze richt zich even op, haar blik gericht op het 

oneindige.  

“En bedankt, hè.” zegt ze, zoals ze dat zo vaak zei. 

 

Terug in het huisje, nadat ik de ambulance heb nagekeken, kijk ik om me heen.  

Ik wil nog stoffen, de plantjes water geven, dweilen en de badkamer doen. Voor de laatste 

keer duw ik het grote schilderij van Parijs recht. Minstens drie keer per week was dat een 

vaste beweging.  

Ik hoor van binnen haar steeds herhaalde verklaring: “ hij hangt scheef omdat we hier op 

veengrond zitten. Het was vroeger allemaal water, hier.”  

Het grote schilderij van Parijs met de diepe kleuren. Het maakte haar kinderlijk blij als ze 

erover sprak. 

 

Ik sluit voorgoed de deur van het huisje. Een echo van haar stem klinkt achter in mijn hoofd: 

“En bedankt, hè!”  

 

Thuis blaft een hond me tegemoet als ik mijn fiets tegen het hek zet. Haar hond. 

 

 

 

 


