
Tijdens de opnames die wij, Hanneke, Ruud en ik maken, weten we dat de mensen die we 
filmen op den duur gaan sterven. Als filmmaker leer je tijdens dit proces het leven nog 
meer te waarderen, zeker als je de persoonlijke verhalen hoort van de mensen de we in 
beeld brengen. Het is een cliché, maar we zien het voortdurend tijdens de opnames: 
omarm wat je liefhebt en focus op wat je wilt bereiken. 

Inmiddels zijn al enkele mensen die aan de documentaire meewerkten overleden. Dat 
raakt ons. Dat geeft ook inzicht in wat de vrijwilligers en de medewerkers van hospices 
dagelijks meemaken. Er ontstaat regelmatig een band tussen medewerkers en bewoners, 
zeker als karakters goed met elkaar overweg kunnen. Een relatie die soms maar drie 
weken duurt, soms drie maanden, een enkele keer langer. Medewerkers, vrijwilligers en 
bewoners inspireren elkaar en delen hun verhalen. Het moet wel bijzonder zijn om dit te 
ervaren. De vrijwilligers en medewerkers nemen in een korte tijd vaker afscheid van 
mensen dan ik tijdens dit project en misschien in mijn hele leven. 

Tijdens de opnames zijn er verschillende dingen gezegd die me altijd zullen bijblijven. 
• “We zijn op deze aarde gezet, niet zonder doel. We hebben niet om het leven gevraagd 
  en we vragen ook niet om het einde van ons leven. Tenzij de pijn zo hevig 
  is, dat je zegt ʻdit kan ik niet meer volhoudenʼ.”
• “Je kunt nog zo stoer zijn, maar als het zover is, zal het heel moeilijk zijn.” 
• “Het is nu nog maar een glimp die ik ervan opvang, maar is er nog oneindig veel 
    meer.” (over de dood)
• ”Vroeger was ik nog de clown, maar nu ben ik de clown niet meer...”

Er komt natuurlijk ook geluk en vrolijkheid langs. Een lach is net zo dichtbij als een traan. 
Wie in het hospice komt, wordt vaak van zijn/haar partner gescheiden. In de zorg is daar 
veel voor te zeggen. Van buitenaf wordt het vaak negatief bekeken. Maar het brengt ook 
nieuwe perspectieven in iemands leven. Doordat iemand meer op zichzelf is aangewezen, 
wordt een vergeten hobby nieuw leven ingeblazen. Dan kan gescheiden zijn van je 
geliefde een verrijking zijn voor de relatie met jezelf.

Het proces van dichtbij meemaken is waardevol en daar ben ik dankbaar voor. Mensen 
die beseffen dat ze gaan sterven weten precies wie ze nog willen toelaten in hun leven. En 
eerlijk waar, niet iedereen kan en wil je toelaten als je nog maar een beperkte tijd te leven 
hebt. Ze vertrouwen totaal op hun intuïtie. Dat ze mij toelieten, omdat het voor hen goed 
voelde, maakt deze documentaire voor mij bijzonder.
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