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Toetje
Met mijn dochter op weg naar McDonald’s. We waren er bijna toen de telefoon ging. Mijn vrouw vertelde dat een
van de gasten graag vla wilde eten, maar
dat was er niet en ook niet te koop, want
het was zondag. Of wij even... Hoewel
we op nog geen tweehonderd meter van
McDonald’s waren, maakten wij meteen
rechtsomkeert. We reden te hard terug
naar huis, mijn docher rende naar binnen, pakte een pak gele en een pak dubbelvla uit de koelkast en we spoedden
ons naar het hospice. Halverwege schoot
ons te binnen dat we de slagroom waren
vergeten, maar we durfden niet meer terug te keren. Te bang om te laat te komen. Er zijn grotere wensen denkbaar
en als je aan deze al niet tegemoet kunt
komen... Ik moest onderweg wel steeds
denken aan ter dood veroordeelden die
hun laatste maaltijd zelf mogen samenstellen. Of de laatste trekjes nemen van
hun laatste sigaret. De kans dat wij die
dag op ons gemak nog een softijsje konden halen was vele malen groter dan dat
we met de vla op tijd zouden zijn. We
waren op tijd.
Mijn vrouw nam mijn dochter mee naar
binnen. Nee, niet naar de gast die om
de vla had gevraagd. Mijn dochter vond
het zonder zo’n ontmoeting al eng genoeg. Unheimisch, noemde ze het later,
hoewel ze vond dat het er wel heel gezellig en huiselijk uitzag. Het Duitse woord
had vooral betrekking op wat achter de
gesloten deuren gebeurde: sterven binnen afzienbare tijd, alleen dag en uur zijn
nog niet bekend. Niet plotseling sterven,
maar elke dag een beetje, gedoseerd
lijkt het wel. Niemand keert genezen terug. Het hospice kent geen wonderen,
wel verwondering, want soms blijken
mensen het sterkst op hun zwakste moment. Sterven is een werkwoord en lijkt
dus iets wat je doet, terwijl het je overkomt. Dat je er ook vrede mee kunt
hebben en er ondanks alles naar kunt
verlangen, zie je in een hospice, waar
vrijwilligers zich enorm inzetten voor de
gasten en zich gelukkig ook bekommeren om de toetjes. Mijn dochter kwam
terug met het pak gele vla. De gast
had gekozen. Het was haar laatste keuze, want nog dezelfde middag stierf ze.
Jos Lindeman
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