
Waarom, Sjan?

11 september 2008, korte versie (Ik heb veel vragen aan jou die met “waarom” 
beginnen, maar ik beperk me voorlopig tot de belangrijkste.)

Wij (jij en ik) hebben Marja in juni beloofd dat we ervoor zouden 
zorgen dat ze thuis kon sterven. Waarom heb je je niet aan je woord 
gehouden? Waarom sterft Marja niet thuis?

Waarom heb je Marja en mij dit aangedaan? Waarom ben ik Marja na acht jaar 
plotseling kwijt? Waarom kunnen Marja en ik haar laatste weken niet samen 
doorbrengen? Waarom mag en kan ik wel van 17 t/m 29 juni voor haar zorgen 
- praktisch 24 uur per dag - en daarna nog wekenlang 10 à 15 uur per dag, en 
waarom kan en mag ik dat (met jouw hulp, inderdaad) op het laatst niet meer? 
Waarom?

'n Paar weken geleden heb je me verzekerd dat Marja hélemaal zelf zou 
bepalen hoelang ze op de Geelders zou blijven. Je zou haar nergens toe 
dwingen.

Dat was fijn om te horen. Marja wilde onderhand wel naar huis.
Anderhalve week geleden: “Ik wil naar huis. Ik zal blij zijn als ik weer in m'n 
eigen huisje ben. Het is hier koud. Mijn moeder kleineert me. Misschien 
kunnen we af en toe naar jouw huis. Zou dat kunnen, Har?” Ik: “Ja, natuurlijk. 
Je moeder heeft uitdrukkelijk beloofd dat er gebeurt wat jij wilt. Zo gauw je 
vindt: ik kan 't aan, dan brengt je moeder je naar Tilburg. Ik ben er dan voor 
je, zoveel maar nodig is. Niks schilderen, en m'n tekstbureau op 'n laag pitje, 
want geld hebben we zat. We gaan naar de Warande en de Pont, en wat je 
maar aankunt.” (Samenvatting van flarden van gesprekken op weg naar 't 
Groene Woud.)

Maar iemand ergens toe dwingen kan op allerlei manieren, niet dan?

Waarom was ik (ruim acht jaar haar partner in voor- en tegenspoed en haar  
wettige echtgenoot) er niet bij toen besproken werd of Marja naar huis zou 
gaan of in Boxtel zou blijven?”

Waarom niet? Voor mij een vraag - voor jou een weet.

Waarom heb je mij de laatste tijd met mijn vrouw afgenomen? Waarom heb je 
ervoor gezorgd dat ik niet gewoon 100% verdrietig kan zijn, maar voor een 
groot deel ook woedend?

Harrie 'voetveeg' Baken (die recht meent te hebben op een deugdelijk 
antwoord) 
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