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Als het vandaag eindigt  

Het stond in de sterren geschreven dat ze vandaag zou sterven. Dat vandaag haar laatste dag is                 

én was. Ze besefte het zich, ondanks dat ze het eerst niet kon geloven. Ze ontkende het en ze                   

wilde niets liever dan dat het niet waar was: ze wilde helemaal niet sterven. Ze wilde helemaal                 

niet van de aardbodem verdwijnen. Wie zei namelijk dat er na het leven nog iets was? Ze                 

wilde niet sterven voor ze al haar dromen had verwezenlijkt en voor ze tegen iedereen had                

gezegd dat zij van hen hield, maar dat kon ze toch niet doen op de dag dat ze zou sterven? 

Haar handen trilden. Ze wist niet hoe ze zich moest gedragen nu ze dit wist. Het liefst van al                   

zou ze veilig binnen blijven – misschien zou ze dan helemaal niet sterven –, maar ze wist ook                  

dat je thuis ook kon sterven. Ze kon van de trap vallen of het huis zou in vlammen kunnen                   

opgaan. En als je zoals haar alleen woont, is er niemand om je te redden.  

Zenuwachtig bewoog ze van de ene kant naar de andere kant van de kamer. Ze wilde huilen                 

en schreeuwen om hulp, maar niemand zou haar serieus nemen. Iedereen zou haar voor gek               

verklaren en dan zou ze haar laatste dag in een gekkenhuis doorbrengen. In de geschiedenis               

was er vast nog niemand anders geweest die wist wanneer hij ging sterven terwijl hij daar zelf                 

niet verantwoordelijk voor was of durfde die persoon dat dan ook tegen niemand te zeggen? 

Ze twijfelde en twijfelde. Ze kon niets doen, maar langs de andere kant kon ze net zoveel                 

doen. Zou er iemand haar kunnen redden en ervoor kunnen zorgen dat ze niet zou sterven of                 

zou dat juist haar ondergang betekenen? Ze schudde haar hoofd driftig. Dit kon ze tegen               

niemand kwijt, zelfs niet tegen haar beste vrienden. Wat zou ze immers tegen hen moeten               

zeggen als ze er morgen nog was en dit één grote grap was? 

Niet veel later besloot ze een luchtje te gaan scheppen. Misschien hielp dat haar geest even                

leeg te maken en om toch nog van de laatste momenten te genieten, als dit tenminste haar                 

laatste momenten waren en ze na vandaag het lootje zou leggen. De vraag ‘Wat zou jij doen                 

als je nog vierentwintig uur te leven had?’ heeft iedereen wel eens gehoord en iedereen heeft                

er vast al eens een antwoord op bedacht, maar niemand heeft zichzelf die vraag echt moeten                

stellen, behalve zij. Iedereen zou heldhaftige dingen doen en dingen die ze nog nooit gedaan               

hadden, maar zij kon aan niets anders denken dan aan sterven. En dan vooral met het woord                 

niet ervoor.  
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Wanneer ze eenmaal aan de rivier terecht was gekomen ging ze zitten en ze wachtte. Niet op                 

de dood, maar wel op een idee wat ze met haar leven aan moest. Uit het niets dook er een man                     

op aan de andere kant van de rivier. Ze probeerde zich te verschuilen, het was immers zes uur                  

’s ochtends en ze zag er niet uit. Verschuilen lukte echter niet door de bomen die geen bladen                  

hadden en haar dikke winterjas die ze vluchtig om haar heen had geslagen toen ze vertrok.                

Zelfs haar handschoenen die ze voortdurend droeg, was ze vergeten. De man leek haar              

richting uit te komen. Ze kreeg er haast kippenvel van. Hij kwam met grote stappen naar haar                 

toe en ze wist dat als ze nu niet zou vertrekken, ze nooit op tijd zou zijn om hem te ontlopen.                     

Ze besloot het dan maar op een rennen te zetten zonder zich af te vragen of dat echt wel de                    

beste strategie was. Het maakte haar niet uit waar ze terecht kwam, zolang het maar uit de                 

handen van de man was. In de verte zag ze een bus bij de bushalte stoppen en ondanks dat ze                    

geen abonnement had, liep ze in volle vaart de bus in. De bus was haar reddende engel – of                   

dat dacht ze toch. 

Ze wist niet waar ze was uitgekomen wanneer ze besloot uit te stappen. Ze had immers geen                 

seconde nagedacht over waar ze naartoe wilde gaan. Evenmin had ze bekeken waar de bus in                

hemelsnaam naartoe reed. Ze leek haast verdwaald en dat in haar eigen dorp. Ze woonde er                

dan ook nog maar net. Het was nu al de derde keer dat ze verhuisd was, ondanks haar                  

negatieve ervaring met verhuizen. Hun verhuizing naar de stad was één van de slechtste              

keuzes van haar leven. Ze kon er dan wel een betere job krijgen; een job is niet het enige wat                    

belangrijk is in een mensenleven. De belangrijkste persoon in haar leven, haar man, was              

gestorven en zijn dood had nooit kunnen gebeuren in het stille dorp waar ze voorheen               

woonden. 

Ze had het gevoel dat de dood haar al achtervolgde vanaf het moment dat hij stierf. Nooit                 

voelde ze zich nog veilig in haar appartement op de twaalfde verdieping dus niet veel later                

verhuisde ze opnieuw om lager te gaan wonen. Haar job had ze opgegeven: ze zou wel iets                 

anders vinden, dacht ze. Of dat hoopte ze toch. De laatste momenten die ze met haar man had                  

doorgebracht waren verschrikkelijk geweest en ook dat achtervolgde haar tot op de dag van              

vandaag. Het leek haar schuld wel te zijn dat hij viel, ondanks dat er voorheen was vastgesteld                 

dat hij slaapwandelde. Het was al zo lang geleden dat hij het nog eens gedaan had en ze was                   

te onvoorzichtig geweest. Zij wilde zo graag op die twaalfde verdieping wonen. In haar ogen               

was het haar schuld dat het was gebeurd en ze zou het zichzelf nooit vergeven. 
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Ze herinnerde zijn laatste woorden nog en ze kon de woorden niet uit haar gedachten zetten.                

Ze zouden altijd een deel van haar geweest zijn en ze zou ze nooit kunnen loslaten. En als het                   

vandaag dan toch eindigt, dan zullen zijn laatste woorden mee met haar mee van de aardbol                

verdwijnen.  

‘Ik wilde dat ik je nooit had leren kennen’, had hij gezegd. Hij meende het. Hij had niet te                   

veel gedronken, ze hadden geen ruzie gehad en het was geen momentopname. Ze waren nooit               

gelukkig geweest. Zij werkte te veel en ze vergat hem telkens opnieuw en opnieuw. Ook nu                

leek het alsof ze hem al zo goed als vergeten was, met uitzondering van die laatste woorden. 

Het hele gedoe met haar man moest haast de reden zijn dat ze vandaag zou sterven. Ze                 

verdiende het, vond ze. Ze wist niet hoe ze ging sterven en ze wilde het misschien ook niet                  

weten, maar ze vond dat het daar nu wel tijd voor was geworden. Ze voelde hoe elke dreiging                  

haar laatste moment op deze aardbol zou kunnen zijn. Een vrouw kwam haastig naar haar toe                

en zei enkele woorden, maar ze verstond ze niet.  

‘Wat zei u?’ probeerde ze nog, maar de vrouw was al uit haar buurt verdwenen. Wat was er zo                   

noemenswaardig? Vond de vrouw het raar dat ze op het midden van de baan voor zich uit zat                  

te staren? Angst overwon haar lichaam en ze kon niet meer genieten van de momenten die                

wellicht haar laatste momenten waren geweest. 

Ondertussen bekeek ze de omgeving stomverbaasd. De man die haar leek te achtervolgen en              

de vrouw die haar had aangesproken waren dan wel uit haar zicht verdwenen, de angst verliet                

haar lichaam geen moment. Ze aarzelde even, niet zeker of de man haar écht uit het oog                 

verloren was. Elk klein detail kon het einde zijn. Het einde van haar leven.. Het leek wel alsof                  

ze verloren was. Zowel verloren omdat ze geen doel meer voor ogen had, alsook omdat ze                

niet wist waar ze was. Het enige voordeel was dat ze hier niet kon sterven zoals haar man was                   

gestorven. Dat moment was ze immers nooit vergeten en ze wist nog steeds niet hoe het ooit                 

had kunnen gebeuren. Niemand valt zomaar vanuit de twaalfde verdieping naar beneden in             

het midden van de nacht. 

Ze stak de straat over en ging op zoek naar de naam van de straat, maar tevergeefs. Ze was                   

hier nog nooit geweest en ze wist totaal niet waar ze zich bevond. Haastig greep ze naar haar                  

telefoon, maar die bleek plat te zijn. Dat moest zij natuurlijk weer meemaken. Met een harde                
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smak gooide ze haar telefoon tegen de grond. Die zou ze immers na deze dag toch niet meer                  

gebruiken, redeneerde ze. 

Niet ver daarvandaan zag ze een gigantische klif. Al snel merkte ze op dat er helemaal                

niemand anders in de buurt was. Daar stond ze dan. De ijskoude wind duwde haar in de rug                  

en voor haar neus was er helemaal niets. Het was één groot gat naar de oneindigheid. Naar                 

iets dat ze niet kende en dat ze misschien ook helemaal niet wilde kennen. En ze wist niet hoe                   

het kwam, maar op één of andere manier duwde iets haar vooruit, de klif in. Ze kon zichzelf                  

niet meer afvragen of zij de stap had gezet, of het de wind was, of het misschien toch de man                    

was die haar achtervolgd had.  

En of het nu de wind, zijzelf of de man was, het deed er niet meer toe. Als het de wind niet                      

was geweest, dan was het wel een persoon. Als het de ene niet geweest was, dan was het de                   

andere wel geweest. Of het nu haar voet was of de hand van de man die haar naar beneden                   

deed storten, dat deed er allemaal niet meer toe. Ze moest zich niet meer afvragen of de dood                  

haar achtervolgde na de dood van haar man. 

Want ze wist het zeker. De dood achtervolgde haar. 

 

 

  

 


