
 
 

Column: De dood in de ogen 

Deze column is in januari 2021 verschenen in het blad Gezinsgids.  

 

Anja Fraanje-van Reenen werkt als vrijwilliger bij Norschoten Hospice Barneveld. Een half jaar lang vertelt ze in 

columns over mooie, verdrietige en aangrijpende momenten die ze meemaakt in haar werk. 

 

De dood in de ogen 

 

Als ik om half zeven de hospice binnenstap zie ik een echtpaar uit de kamer van één van onze gasten 

komen. Ze blijven nog even met de verpleegkundige praten en gaan dan naar huis. De man waar ze 

waren ligt al enkele maanden bij ons. Als ze weg zijn wordt ik door de verpleegkundige ingelicht over 

zijn situatie. Hij zal al gauw, misschien wel deze avond, overlijden. Ik ben verbaasd, de vorige keer 

kon ik nog zo gewoon met hem praten. Ik had hem naar de rookkamer gereden en was bij hem 

gebleven tot hij zijn sigaretten op had. Hij had verteld over zijn werk en alle reizen die hij gemaakt 

had. Het was gewoon gezellig geweest. Als ik zijn kamer binnenkom schrik ik een beetje. Hij ligt in 

foetushouding en is niet meer aanspreekbaar. Hij heeft een klein netwerk,  alleen een paar buren 

waar hij kontakt mee heeft. Zij zijn er vanmiddag een poos geweest en hebben aangegeven dat ze 

vandaag niet meer terug komen. 

 

Als ik in de huiskamer een paar tijdschriften gevonden heb om te lezen ga ik naast zijn bed zitten. Ik 

houd z’n handen vast, ook al weet ik niet of hij daar nog iets van merkt maar op de hospice zeggen 

we vaak: doe wat je gevoel zegt. Ze zijn heel warm, waarschijnlijk door terminale koorts. Het grootste 

gedeelte van de avond zit ik bij hem. Af en toe lees ik een stukje maar ik wil ook steeds weer naar zijn 

gezicht kijken. De verpleegkundige komt af en toe vragen hoe het gaat, gaat dan de andere gasten 

verzorgen en komt daarna weer vragen hoe het is. Ik drink intussen een kom koffie, maar moet toch 

steeds weer naar dat stille gezicht kijken. Zoiets heb ik hier nog niet meegemaakt. 

 

Aan het einde van de avond komt de verpleegkundige er ook bij zitten. Over een half uur is het tijd 

om naar huis te gaan. Hij ligt met zijn gezicht naar mij toe. Ineens wordt hij onrustig, zucht een paar 

keer heel diep, nog een keer en…het is voorbij. We blijven nog een even zitten en kijken dan hoe laat 

het precies is. Ik ben diep ontroerd. Heel indrukwekkend om dit voor de eerste keer mee te maken. 

Na nog een gesprekje met de verpleegkundige over deze bijzondere avond ga ik naar huis. In de 

huiskamer zie ik een gebraden rollade staan en stoofpeertjes omdat hij die zo lekker vond en het is 

morgen kerst. 

 

Die avond ga ik laat naar bed. Ik moet dit eerst een beetje verwerken. Als ik eenmaal op bed lig wil de 

slaap niet komen Steeds zijn mijn gedachten op de hospice, Ik zie me weer zitten naast het bed van 

de man die vanavond overleden is. M’n gedachten gaan ook verder. Op de hospice wordt je goed 

verzorgt. We doen er alles aan om het laatste stukje van iemands leven zo aangenaam mogelijk te 

maken. Maar wat is het oneindig veel belangrijker als we naast alle liefde van mensen door God zelf 

voorbereid zijn op onze dood. 

 

 


