
Nachtkant van het leven
0.

In haar essay ‘Illness as Metaphor’ schrijft Susan 
Sontag dat elk mens over twee paspoorten beschikt: een 
paspoort voor de gezonden en een paspoort voor de zieken. 
“Ziekte is de nachtkant van het leven, een soort zwaarder 
burgerschap,” schrijft ze. “Iedereen wordt geboren met 
een dubbel burgerschap, in het koninkrijk van de gezonden 
en in het koninkrijk van de zieken. Ook al zouden wij 
allemaal liever alleen het goede paspoort gebruiken, 
vroeg of laat is elk van ons verplicht, minstens voor 
korte tijd, zich te identificeren als burger van die andere 
plaats.” 

In de voorbije tweeëneenhalf jaar is ziekte geen 
metafoor gebleken, maar een concrete werkelijkheid. Plots 
bleken we erg kwetsbaar als mens. Het paspoort droegen 
we ook letterlijk op zak. Het gaf ons toegang of sloot ons 
uit van het openbare leven. Niet alleen onze gezondheid 
werd bedreigd, maar ook onze bewegingsruimte en onze 
vrijheid.

1.

Ik heb mijn vader zien sterven tijdens een 
livestreamsessie. Hij had een wereldoorlog overleefd, 
een zestigjarig huwelijk, zeven kinderen, twee soorten 
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kanker (inclusief hun chemotherapie), maar nu, sinds goed 
een week, was hij dan alsnog – de oproepingsbrief ter 
vaccinatie was net in de bus gevallen – gegrepen door 
het virus. Het ziekenhuis in, waar hij het de eerste dagen 
goed deed. Omdat hij geen bezoek mocht ontvangen, bood de 
verpleging aan een livestreamsessie op te starten.

Ongeveer vijf maanden eerder was Lewy-Body-dementie bij 
hem vastgesteld. Zijn hele leven al koketteerde hij met zijn 
zeef van een geheugen, maar de laatste tijd was hij vaker en 
vaker verward. In hun nieuwe appartementje zag hij deuren 
of kasten die er niet waren (pas later kregen wij door dat 
hij de plattegrond van ons ouderlijk huis toepaste op de 
nieuwe flat, waar het vertrouwde meubilair een verwarrende 
zweem van herkenning bood). Ook mensen of dieren doken 
op, ’s nachts in zijn slaapkamer of in de lange wachtrij 
aan het toilet van hun nieuwe badkamertje. Wie zijn al die 
mensen, maakte hij mijn moeder wakker. Er zijn geen mensen, 
ga slapen, je droomt. 

Twee oude mensen. Maandenlang alleen op elkaar 
aangewezen, tijdens de opeenvolgende lockdowns. De eenzame 
opsluiting had het vergeten versneld, de vervreemding 
van zijn vrienden, kennissen, zelfs kinderen. In november 
kende hij mijn naam nog, in januari niet meer. Mijn moeder 
hield zich staande.

En toen dus dat virus. Alsnog. Het vaccin voor 
tachtigplussers twee weken te laat. In de laatste dagen 
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kregen we uitzonderlijk toestemming om in het ziekenhuis 
afscheid te nemen. Gehuld in een soort astronautenpak. 
Na de waanbeelden van vreemde mensen en dieren op zijn 
nieuwe flat, verschenen nu in twee groepen van vier, zijn 
onherkenbare vrouw en zeven kinderen als witte gedaanten 
aan zijn bed, met maskers, beschermbrillen, facial 
shields, haarnetjes, overalls, overschoenen en latex 
handschoenen. We konden net zo goed buitenaardse wezens 
zijn. De verwarring in zijn ogen totaal. Spreken kon hij al 
dagen niet meer. We zongen, hij greep onze handen.

Terug thuis was ik aangeslagen. Leeg. Tegelijk had ik 
een overmoedig gevoel alsof ik er klaar voor was. Er 
vrede mee kon nemen. Dit was het dan. De telefoon ging 
over. Ik nam niet op.

Sterven deed mijn vader niet die dag. En ook niet de 
dag nadien. Pas twee dagen later, toen mijn moeder, bij 
hoge uitzondering, een tweede keer bij hem langs mocht. 
Tijdens een nieuwe livestreamsessie, konden kinderen 
en kleinkinderen het gebeuren volgen. Ik wou eerst 
niet inloggen, het leek me onbetamelijk. Obsceen bijna. 
Uiteindelijk deed ik het toch. Zo zagen we met kinderen 
en kleinkinderen hoe mijn moeder na zestig jaren huwelijk 
afscheid nam van haar geliefde. Toen de verpleegster het 
einde van het bezoekuur aankondigde, vroeg ik mijn moeder 
via de videochat om onze zeven namen nog zachtjes in 
zijn oor te fluisteren. Ze noemde de zeven namen, nam zijn 
hoofd in haar armen en kuste hem (geen astronautenpak 

hield haar tegen). Toen stopte hij met ademen. Het was 
een onwezenlijk moment, wonderschoon, absurd, intiem en 
afstandelijk tegelijk.

2.

Twee dagen voordien ging dus de telefoon. Ik zat 
uitgeteld aan tafel. Het astronautenpak als een leeg vel 
afgepeld in Gasthuisberg. Ik dacht dat ik net definitief 
afscheid had genomen van mijn vader, het kon nu elk moment 
gedaan zijn. Ik keek naar mijn telefoon. Het was Adriaan. Ik 
had niet de moed te antwoorden. Maar toen hij onmiddellijk 
daarna opnieuw belde, wist ik dat er wat scheelde. Dat Lode 
plots was overleden, geheel onverwacht. Niet opgedaagd 
voor het eten. Ze vonden hem thuis. 

Ik kende Adriaans vader al uit mijn studententijd. In het 
pre-gsm-tijdperk nam hij ten huize Van Aken de telefoon op, 
een man van weinig woorden. Dat kwam aanvankelijk wat bars 
over, maar eens je Lode in levenden lijve had gezien, zijn 
liefde voor de kat, de zorgzaamheid naar zijn kinderen en 
later zijn kleinkinderen, wist je dat het bescheidenheid 
was, verlegenheid allicht ook. Nu was hij er niet meer. 
Op dat ogenblik aan de telefoon dacht ik dat ik Adriaan 
begreep. Een vader verliezen. Maar de mijne zou dus nog 
twee dagen leven, aan tubes in een ziekenhuiskamer.
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Het echte begrijpen sloeg pas in bij die livestreamsessie, 
na het noemen van onze zeven namen. Het besef dat 
het definitief voorbij was. Het absolute van de dood 
overweldigde mij als een vloedgolf. Onomkeerbaarheid. 
Niks vrede nemen of klaar zijn voor. 

3.

Het was een ongenadige tijd. Twee seizoenen corona 
maakten ons werk als theatermakers erg onzeker, bij 
momenten zelfs onmogelijk. Met lockdowns, telewerk en 
gesloten schouwburgen verloren we veel contact. Maar het 
leven (en de dood) sloeg vooral toe na de uren. 

We werden geraakt. Op vele fronten. Als maatschappij, 
als theaterhuis, als mens. We moesten afscheid nemen 
van mensen die ons dierbaar zijn. De impact daarvan op 
ons als mens namen we mee naar ons werk, terwijl het ook 
daar lastig was. Geen tijd om wonden te likken. Het leven 
gaat door, show must go on. We probeerden de lockdowns 
te omzeilen door livestreamtheater te maken. Sowieso 
proberen we met Het nieuwstedelijk de tijd op de huid te 
zitten. Thema’s aan te raken die ertoe doen. Proberen 
we als organisatie mee te veranderen en verandering 
mee mogelijk te maken. Klimaat. Democratie. Diversiteit. 
Nieuwstedelijkheid. Verzet. Thema’s die groter zijn dan 
wijzelf.

We plaatsen dan kleine mensen tegen de achtergrond van 
die grotere gebeurtenissen. Dat is de dramaturgie die we 
meestal toepassen. We zoeken naar de raakbaarheid van 
onze personages. En plots bleken we zelf zo’n kleine mens 
te zijn, te midden van grote gebeurtenissen. We kwamen 
terecht in de nachtkant van het leven.

Je vader zien sterven via een videomeeting. Wat zegt 
dat over ons? Over de tijd en de wereld waarin we leven? 
Over onze condition humaine?

In de afgelopen twee jaar verloren zes mensen uit ons 
team hun vader, één iemand een naaste oom. Twee collega’s 
werden getroffen door familieleed in hun moederland. 
Een vrijwilligster stapte uit het leven. Een medewerker 
ging over de schreef naar collega’s toe, moest worden 
opgenomen en verloor uiteindelijk zijn baan. Eén van onze 
acteurs werkte de toernee van Hitler is dead af terwijl hij 
voor de tweede keer in zijn leven een chemokuur onderging. 
Het hakte er allemaal op in. 

Toen die tournee was afgelopen, voelde Els plots een 
vergroeiing in haar borst. Er volgden weken van onzekerheid. 
Maar de zekerheid die toen kwam, was niet degene waar we 
naar trachtten. Operatie. Chemo. Bestraling. Ons leven, 
hààr leven, heftiger dan ooit door mekaar geschud. En nu, 
eindelijk, stap voor stap: revalidatie.
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4.

Het verdriet overspoelde ons in golven. De ene groter 
dan de andere. En zoals dat gaat met golven: ze slaan 
je neer, maar deinen uit. Daarna kom je weer boven. Dan 
zoeken we naar troost en hoop in de herinneringen die 
gloren aan de einder. Het is een beetje een melig beeld, 
wellicht. Maar het heeft mij de afgelopen twee jaar wel 
geholpen. 

Na het afscheid van mijn vader, liep ik langs OPEK, 
waar zonder mij werd doorgerepeteerd aan mijn nieuwe 
voorstelling. De dag liep op zijn eind, de zon scheen. Op 
het dak van het gebouw dronken we in stilte een biertje. 
Michaël rolde de buffetpiano naar het raam en speelde. 
We luisterden.

Ik ging het rijk der vaderlozen in. Dat is een rijk 
waarvan ik het bestaan vermoedde, maar waarvan tot dan toe 
de poorten gesloten bleven. Zoals Susan Sontag spreekt 
over een paspoort van de zieken en een paspoort van de 
gezonden, ontdekte ik nu deze gemeenschap van mensen die 
in stille bescheidenheid dat onwezenlijke verdriet dragen 
dat komt met het verliezen van een ouder. Iemand noemde 
het een amputatie. Iemand noemde het fantoompijn. Iemand 
anders vergeleek het met emotioneel dakloos zijn. Het zijn 
facetten van een verdriet dat ik nooit eerder op deze 
manier voelde. Een verdriet dat ik nu pas voor het eerst 
begreep. Omdat het me zelf overkwam. En dat ons ten 

diepste mens maakt. Omdat we allemaal, ooit, op een dag, 
die poort door moeten, naar het rijk van de vaderlozen. 

Dat rijk bestaat overigens niet alleen uit verdriet, dat 
kon ik in mijn prille eerste dagen al vaststellen. Maar ook 
uit schoonheid, mededogen, steun, begrip, herkenning, ja 
zelfs trots om wie hij was. Om wat wij zijn. Mens.

Met Els gaat het inmiddels zachtjesaan weer beter.
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5.

Mijn moeder maakt
zijn kasten leeg
hier zegt ze
voor jou
zo goed als nieuw
heeft hij maar een paar
dagen gedragen
nog proper
zal je staan
en als je dit draagt
zal ik hem in je zien

thuis
leg ik zijn trui
in mijn kast

ruik er even aan

en plots
een seconde lang
leeft hij even

is hij daar

lijkt zijn geur
aan mij te kleven
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voor vake (Miel), Lode, Jaak, Rik, Alain, Paul, Miet, Carlos.
— Stijn Devillé.

13


