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‘H
et was vroeg in de avond toen ik
op de intensive care aan het bed
van Irma kwam te staan. Een
vrouw van begin 30 die tijdens

een rondje joggen opeens buiten bewustzijn
was geraakt. De scan had uitgewezen dat ze
was getroffen door een hersenvliesbloeding.
De neuroloog wilde de nacht afwachten. Ze
lag aan de beademing, haar bloeddruk werd
op peil gehouden. De volgende ochtend zou
een besluit worden genomen. Het zag er niet
goed uit, ze lag in een diep coma. De kans
was groot dat ze hersendood zou raken.
‘In haar kamer trof ik haar vriend. Ik deed

promotie-onderzoek naar hersendood en
daarvoor sprak ik veel met familie van patiën-
ten. Het lukte me meestal om een professio-
nele distantie te bewaken, maar deze man
brak in korte tijd door dat cordon heen. We
hadden een lang gesprek, het klikte. Hij was
docent Engels, en ik ben een groot liefhebber
van Engelse literatuur. Daar hadden we het
over samen, terwijl langzaam de nacht viel.

‘Ik bereidde hem voor op het ergste,ver-
telde dat ze de volgende morgen waarschijn-
lijk zou overlijden. Ik citeerde Shakespeare,
de beroemde zin uit Romeo and Juliet: Parting
is such sweet sorrow. Omdat het verdriet over
het afscheid zou versmelten met alle mooie
herinneringen aan haar leven en hun liefde.
Hij brak in tranen uit.
‘En toen drong het naderende en onherroe-

pelijke einde tot hem door: dit zou de laatste
nacht zijn die hij met haar had. Hij vroeg of hij
misschien in haar kamer op de vloer mocht
gaan liggen. Ik wist onmiddellijk wat me te
doen stond. We hebben er een bed naast gere-
den, het licht gedimd, het alarm van de appa-
ratuur lager gezet. Ze lagen dicht tegen elkaar
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De laatste 
nacht

aan, hij met zijn armen om haar
heen, en zo sliepen ze in serene
rust hun laatste nacht samen. De
volgende ochtend heb ik hem om
zeven uur gewekt. Een paar uur la-
ter kwam de neuroloog Irma op-
nieuw onderzoeken. Ze was inder-
daad hersendood, de beademing
werd stopgezet. 
‘Toen ik die ochtend naar huis

reed, realiseerde ik me opeens zo
duidelijk hoe vanzelfsprekend wij
ons leven nemen. Irma was gaan
hardlopen met het idee naar huis
terug te keren, haar vriend had
haar die morgen gedag gezegd in
de verwachting haar snel weer te
spreken. Maar een onbeschaduwd
bestaan kan in een seconde inkt-
zwart worden. 
‘Hij stuurde me een rouwkaart,

ik ben naar de begrafenis gegaan.
Ik was ontroerd toen hij in zijn
toespraak de woorden van Shake-
speare voordroeg. Er komt een
moment dat onze laatste nacht
aanbreekt, of de laatste nacht met
onze geliefde. Wij weten niet wan-

neer die komt, de vriend van Irma
wist dat wel. Hij was dankbaar dat
ik eerlijk was geweest. Toen hij
wist dat ze het waarschijnlijk niet
zou halen, kon hij nadenken over
zijn laatste uren met haar. Ik had
iets toegevoegd aan zijn zoete
smart: de herinnering aan hun
laatste nacht.

‘Het is nu ruim twintig jaarge-
leden maar die nacht heeft me ge-
leerd hoe wezenlijk het is om het
simpele te waarderen. Koffiedrin-
ken met mijn vrouw, samen sla-
pen, afspreken met vrienden, ge-
luk bestaat uit de verbintenis met
de mensen om je heen. Het leven
is een illusie van onsterfelijkheid.
Het afscheid komt ooit, zorg voor
mooie herinneringen. 
‘Met de vriend van Irma heb ik

lang contact gehouden. Op haar
grafsteen staan de woorden die
hem zo hadden geraakt, die ene
zin uit Romeo and Juliet die ik op
de laatste avond aan haar bed ci-
teerde.’
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