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‘Een verbitterd
mens is niks, hè?’
Portret van Ans

Als jong meisje zag Ans hoe haar broer haar zwangere moeder
een doodschop gaf. Een traumatische gebeurtenis die tot op de
dag van vandaag haar sporen nalaat. Toen ze later als verpleegster opnieuw een vrouw heftig bloedend op de grond zag liggen,
raakte ze compleet van slag. “Ik heb aneurysma’s, kleine bultjes die
elk moment kunnen springen. Ik moet wachten tot de bom barst,
en dan is het gebeurd.”

Tekst: Wilfred Hermans

Ans (77): “Ik mankeer van alles. Op het moment heb ik het vaak benauwd, vanwege een
milde vorm van COPD, een longziekte. En ik
heb aneurysma’s, weet je wat dat zijn? Van die
kleine bultjes, blaasjes, die elk moment kunnen
springen. Ik moet wachten tot de bom barst, en
dan is het gebeurd. Dan ben ik er niet meer. In
het ziekenhuis zeiden ze: het kan binnen veertien dagen afgelopen zijn, maar het kan ook
nog jaren duren. Ik ga dus maar uit van dat
laatste. En m’n nieren, wat dacht je daarvan?
Ik dialyseer drie keer per week in het ziekenhuis, een hele belasting. Die spoeling duurt drie
uur. Daarna moet je afdrukken, die prikgaatjes.
Duurt ook een half uur. Daarna wacht ik tot de
taxi me weer komt halen. Dus ja, daar ben je
bijna een dag zoet mee. Vanwege die nieren
had ik een periode enorme jeuk op m’n rug,
die smeerde de thuiszorg toen drie keer per
dag in. Zeg: zullen we koffie nemen?”
Van de trap gevallen

Ans loopt moeizaam naar de keuken en
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waarschuwt dat het wel even zal duren. Ze
krijgt thuiszorg sinds ze een paar jaar geleden van de trap is gevallen, helemaal naar
beneden. Dat deed goed zeer, vertelt ze.
“Ribben gekneusd en een gebroken sleutelbeen. De buurman en mijn zoon hebben
me gevonden. M’n zoon, schoondochter en
kleinkinderen wonen in de buurt, gelukkig.
Vanwege die val slaap ik beneden. Met hulp
van de thuiszorg word ik gedoucht. En ze kleden me aan. Als ik niet douche, was ik me in
de keuken. Als ik naar de dialyse moet, is dat
een kattenwasje, m’n rug en gezicht. Kwart
over acht haalt de taxi me dan op om naar
het ziekenhuis te gaan.”
Elke zaterdag komt haar zoon en schoondochter, vertelt Ans opgewekt. “Ze brengen
de weekboodschappen die ik telefonisch
heb doorgegeven. Mijn schoondochter
maakt dan het huis schoon, en mijn zoon
kookt. De rest van de week eet ik kant-enklaarmaaltijden. Niet zo lekker als het eten
dat m’n zoon kookt, maar het is te doen.”
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‘Gelukkig verzorgen mijn
buren me goed; ze brengen
soms een kopje soep, of
nemen me mee in de auto.’
Niet reanimeren

“Wat ik vooral mis, is werken in de tuin. Snoeien,
planten poten, ik hielp m’n man altijd.” Ans wijst
op haar bed bij het raam, waar een grote puzzel onder ligt die ze net heeft afgerond. Het
is haar favoriete tijdverdrijf, sinds ze de dag
vooral zittend moet doorbrengen. “Gelukkig
verzorgen mijn buren me goed; ze brengen
soms een kopje soep, of nemen me mee in
de auto. Laatst brachten ze me naar de stad,
waardoor ik voor het eerst in twee jaar naar het
winkelcentrum kon. Hartstikke leuk!”
Ze voelt zich niet meer zo eenzaam als
kort na het overlijden van haar echtgenoot,
in 2013. “Hij is 83 geworden en overleed
zomaar. Ik zei: ‘Geert, wil je koffie?’ ‘Graag,
schat’. Hij ging daar zitten, en het was afgelopen. Hartstilstand.” Ans slikt even en pakt een
ketting van het koffietafeltje met de inscriptie
‘Reanimeer mij niet’. “Kijk, deze heb ik altijd
om. Ik heb te veel mankementen om reanimatie te overleven, zegt de arts. Maar: ik kijk
absoluut nog niet uit naar de dood. Ik heb
een zoon en twee kleinkinderen, joh!”
Moeder vermoord

In haar werkende leven was Ans verpleegster.
Die zijn best wat gewend, maar toen Ans zelf
voor het eerst door een ander gewassen moest
worden, had ze hier toch moeite mee. “Vooral
als het een man was. Maar al gauw interesseerde me dat niets meer. Ik wil ook niet kieskeurig zijn, ik ben blij dat ik geholpen word.”

De laatste jaren werkte Ans in een bejaardentehuis, totdat een patiënt uit bed viel.
“Die mevrouw bloedde zo… Toen had ik ’t
te pakken, ik ben zelfs opgenomen geweest,
helemaal over de toeren. Daarna ben ik
ook nooit meer aan het werk gegaan. Nog
steeds heb ik weleens last van dat psychische
gedoe, dan is het heel mistig in m’n hoofd.
Vooral rond kerst. Ik heb in het verleden namelijk veel meegemaakt, in die periode; mijn
moeder is toen vermoord. Ik was zes en zag
het gebeuren. Ze was in verwachting van
haar elfde kind, toen ze een trap in haar buik
kreeg. Ze bloedde verschrikkelijk. Na haar
overlijden lag ze in haar kist, met de doodgeboren baby. Zesenveertig was ze. Daardoor heb ik later besloten: ik wil verpleegster
worden, de mensen helpen.
Wie het gedaan heeft? Mijn broer. Die heeft
later zelfmoord gepleegd, een overdosis genomen. Vond ik niet erg; wie vermoordt nou
z’n moeder?! Dan moet je toch gek zijn? En
toen een tijd later politie aan de deur stond
om te vertellen dat mijn vader was overleden,
zei ik: ‘Gelukkig!’ Hij was een smeerlap, misbruikte zijn kinderen.
Ik ben in een weeshuis en later in verschillende pleeggezinnen opgegroeid. Daar had
ik het meestal niet naar m’n zin. Maar ik ben
niet verbitterd. Een verbitterd mens is niks, hè?”
Een diepe zucht. “Nou, ik heb je wél veel
verteld…”
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