
Afscheid

‘Wat een lieve man!’, waren de eerste reacties van mensen (speciaal voor familieleden, 
fondsen en sponsoren) die tijdens de première de film zagen. Hij wordt er nog verlegen 
van als ik hem dat aan de telefoon vertel. Inmiddels is de documentaire verstuurd naar 
verschillende filmfestivals in Nederland en de wereld. Ik hoop  dat iedereen Fred kan gaan 
zien.

Fred is niet alleen lief, hij is ook een bijzonder mens. Een man die zich meer bekommerde 
om hoe het zijn vrouw zou vergaan dan zijn eigen fysieke toestand. Anderen moeten het 
goed hebben. “Je bent een topgozer!” Daar word ik dan weer verlegen van, als Fred mij dit 
via de telefoon zegt. Hij waardeert het dat ik hem bel, afgelopen woensdag. Het hospice 
heeft mij gezegd dat het slecht met hem gaat en ik probeer wanneer het kan contact te 
houden met de nog levende mensen die mee hebben gewerkt aan Voor de stilte. 
Misschien heb  ik nu met Fred mijn laatste gesprek gehad, misschien ook niet. Hij zegt; 
“wellicht spreken we elkaar nog weer”. Terwijl hij juist daarvoor aangeeft dat zijn lichaam er 
langzamer zeker mee ophoudt. “Ik beaam het. Wellicht wel Fred.” Het open houden van 
het afscheid, dat er nog een kans is dat je elkaar spreekt, wint het van de gedachten en de 
realiteit dat het wel eens sneller voorbij kan zijn. Fred verblijft nu al acht maanden in 
hospice Bardo in Hoofddorp. Ze hadden overwogen hem te ontslaan, maar hij heeft te 
veel verzorging nodig. De meeste hospices gaan er van uit dat iemand ongeveer nog drie 
maanden te leven heeft. Maar mensen leven hier ook op. Daardoor komt het voor dat er 
gekeken wordt, als de gast redelijk stabiel blijft of weinig inlevert, hij of zij de hospicezorg 
nog nodig heeft. Fred noemt het hospice een ‘paradijs op  aarde’. Ik geloof in ieder geval 
dat hij het zo ervaart. Hij is levenslustig en geniet van het leven. Niemand krijgt hem 
eronder. Zo geweldig! Een inspiratie voor anderen die snel negatief kunnen worden in een 
soortgelijke situatie waar de dood dichtbij is. 

Woensdag was ook de dag van nationale rouw. Ik had voor het gesprek met Fred juist de 
eerste kisten met de slachtoffers van de ramp met het vliegtuig MH17 gezien. Het gaat 
gepaard met groot respect. Militairen dragen de kisten naar de klaarstaande rouwwagens. 
De warmte van de brandende zon op  vliegveld Eindhoven gaf de camerabeelden een 
dwarrelend beeld. Het is triest om te zien dat mensen op deze manier overlijden. Een 
klap... en weg. De beelden vlak na het neerstorten gruwen op  het netvlies. Ik kan niet 
anders dan er bij stilstaan met de hoop dat de mensen in het vliegtuig het niet eens door 
hadden. Dat ze niet, zoals minister Timmermans zich afvroeg, hun handen in elkaar 
strengden in het besef dat het voorbij was. Het is cru en mensonwaardig. Ik hoop dat de 
families en vrienden hulp  krijgen in het verwerken van hun verlies. Ik zou niet weten hoe ik 
dat zou moeten doen. 

Met Voor de stilte heb ik gezien hoe belangrijk het afscheid nemen kan zijn. Hoe mensen 
langzaam afscheid mogen nemen van het leven en hun naasten. Ik heb dat ook met de 
mensen mogen doen die mee hebben gewerkt. Zij hebben afscheid genomen en voor 
zover als mogelijk, het leven losgelaten. 

Fred ervaart dit al een hele tijd en de tijd van afscheid nemen komt dichterbij. Toch namen 
wij zojuist niet definitief afscheid van elkaar. 
“Wellicht spreken elkaar weer”. “Wellicht wel Fred.” ”Het ga je goed Richard en heel veel 
succes met het project.” “Jij ook Fred, het ga je ook goed. Doe de groeten aan je zoon.” 
“Zal ik doen Richard. Het ga je goed.” “Het ga je goed. Doei.” 
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