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Een christelijk auteur heeft ooit geschreven: ‘Wie goed heeft geleefd, die sterft goed’ (Qui bene vixit bene morit). Dat klopt
natuurlijk niet altijd. Degenen die in de Katholieke Kerk als heilige martelaars worden vereerd, hebben niet bepaald een plezierige
dood gekend. Maar in het geval van mijn moeder gaat het adagium wel op. Op 7 januari blies zij om tien over negen in de morgen
rustig en kalm haar laatste adem uit, in het bijzijn van mijn zusje, die de nacht ervoor had gewaakt. De medicatie die
voorgeschreven was om angst en pijn tegen te gaan, bleef onaangeroerd. God zij dank. Om vijf over negen appte mijn zusje één
woord: ‘bid’. Bang en verdrietig kon ik niet anders dan terugvallen op die oeroude woorden uit de completen in het getijdengebed
van de Katholieke Kerk: ‘… Finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens’ (Almachtige God, moge U ons een volmaakt
goed levenseinde geven). Ik bleef ze maar herhalen. Totdat mijn zusje belde om elf over negen. Toen was mijn gebed wat mijn
moeder betreft al verhoord. Vervolgens vormde deze gebedsverhoring de opmaat tot ongepolijst verdriet.

rustgevend

Toen de gezondheid van mijn moeder na Kerst met de vaart van een bergstroom achteruitging, kwam mijn zusje op het idee haar geen moment
meer alleen te laten. Mijn vader was er veel overdag; de ene nacht waakte mijn zusje op een soort inklapbed naast haar en de andere nacht
sliep ik er. Wakend en kijkend naar mijn slapende moeder, was ik me er – in het moment levend – niet meer zo van bewust dat zij de beker die
dr. Aloysius Alzheimer heeft ontdekt, werkelijk helemaal heeft leeggedronken. Haar zien en horen slapen was een prachtige, rustgevende
ervaring. Uit duizenden zou ik haar herkennen aan haar ademhaling, waarmee zij mij een paar dagen geleden onbewust in feite een
ontroerende herbeleving gunde van de warmte die ik als klein jongetje in het ouderlijk bed had mogen ervaren, meer dan 45 jaar geleden. Ik was
daar dezelfde wijze en klank van ademhalen gewaar geworden: het grondgevoel van geborgenheid en geluk dat hiermee samenhing, werd na
zovele jaren weer vaardig over mij. Zo wist mijn moeder ondanks haar ziekte toch weer te bewerkstelligen waar ze vroeger ook goed in was
geweest. Vroeger waren het kinderpijntjes en onzekerheden die zij wegnam, met liefdevolle woorden en daden, maar ook gewoon door wie ze
was en door hoe ze ademhaalde. Nu bewerkte de bewustwording van haar naderende dood dat verdriet en rouw soms zo hevig toesloegen in
mijn lichaam, dat het je zwart voor ogen zag. Maar wederom bestond zij het, zo zwak en stervend als zij was, mijn verdriet en pijn door haar
ademhaling weg te nemen.

aan de andere kant

Moeders zijn speciaal. Meestal zijn zij toch wel de enigen die ons ons hele leven onvoorwaardelijk gesteund hebben, ook als we het helemaal
fout deden, en die ons de vrijheid gegeven hebben onze eigen weg te gaan, ook al hadden ze sommige dingen misschien liever anders gezien.
Daarom heeft mijn zusje een andere moeder gehad dan ik, omdat mijn zusje anders is dan ik. Maar wat wij allebei onvoorwaardelijk hebben
ervaren, is haar liefde. Die zal blijven, ook al zal haar lichaam verdwenen zijn over een tijd. Die gedachte troost enorm.

En verder houd ik me enorm vast aan de gedachte die Augustinus formuleerde in een brief aan Sapida, die hevig rouwde om haar gestorven
broer Timotheus. Hij schrijft: ‘Ween niet. De dood is niets, ik ben slechts aan de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf. Wat we voor elkaar
waren, zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. (…) Het leven is wat het altijd geweest is. De draad is niet gebroken!
Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Nee, ik ben niet ver, maar juist aan de andere kant van de weg. Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart
opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden. Dus, droog je tranen en ween niet, als je van mij houdt.’

En zo is het.
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