
 

 

Wat ben ik toch een bofkont volgens Joke. En dat ben ik zeker, omdat dat ik haar en Ben heb leren kennen. 
Het zijn echte Rotterdammers in het Limburgs land. Eén van de portretten gaat over Joke. Ze wil nog zoveel 
doen, maar haar rechterhand werkt niet meer mee. Ze ligt in bed en wil er eigenlijk ook niet meer uit. Het 
doet teveel pijn voor haar. Afgelopen zomer heb ik haar gefilmd in het hospice Martinus in Mechelen. 
Gisteren ben ik teruggegaan, dit keer op bezoek. Haar man Ben is onafscheidelijk van haar. 'Ik heb de 
babbelaars niet meer aangeraakt. Die staan thuis, en zij heeft die graag. Tja.... Ik weet ook niet waarom. 
Maar toch.' Hij komt iedere dag op bezoek en samen nemen ze de tijd die nodig is. Joke is nuchter en zegt 
tegen Ben: “Ik weet niet of ik jou dat kan beloven, iedere dag te komen als je zo ziek zou zijn als ik.” 
 
Alle mensen die gefilmd worden, wil ik voordat ze overlijden, hun voorlopige edit van het portret laten 
zien. Voor Joke is het nog niet zo ver, maar ik wilde haar mijn eerste versie laten zien. 
 
Terugkomend op haar kamer, na de zomer, zie ik haar uitzicht weer. Door haar raam zie je de kerk en het 
kerkhof van Mechelen. Het blijft voor mij een ironisch zicht. Maar dat zien de mensen en Joke niet. Hospice 
Martinus is een fijne plek, midden in het centrum van Mechelen. Een plek waar Joke praat alsof ze nooit is 
weggeweest uit Rotterdam en tegelijkertijd het Limburgse land lief heeft. Ze is creatief en weet precies wat 
ze wil. Ook al wil dat nu vaak niet meer lukken. 
 
Nu wil ze rust. Een maand geleden is het 40 jaar geleden dat ze Ben ontmoette. ‘40 jaar. 40 jaar.’ Het blijft 
door mijn hoofd gaan. Hoe mooi is dat. Liefde, zoals de liefde is bedoeld. Ben is ook bezig met later als Joke 
er niet meer is.“ Je had nog ingesproken op het antwoordapparaat, thuis, maar dat haal ik er niet meer van 
af hoor.” 
  
Joke is is sinds de vorige keer dat ik haar zag, magerder geworden. Haar beste eigenschap is haar continue 
optimisme en realisme, iets wat haar wellicht sterker overeind houdt voor iemand die overal pijn heeft. 
 
De reden dat ik een bofkont ben is dat het niet gemakkelijk voor mensen is om zich in deze fase van het 
leven open te stellen voor een ‘vreemde’ met een camera. Samen met haar, de coördinator van het hospice 
Doreen Janssen en Ben kijk ik naar de eerste montage. “Klink ik echt zo Rotterdams?” zegt Joke na 20 
seconden gezien te hebben. Ze reageert op momenten en verhalen in de film. Achteraf is ze blij en vindt ze 
het mooi en krijg ik een bonbon uit het doosje die de pastoor had meegebracht.  
 
Inmiddels ben ik niet meer zo vreemd voor Joke en Ben. 
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