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I

edereen heeft een begin. En iedereen heeft een eind. De start van het leven
is het vertellen waard. Dat begint met een geboorte. Met een baby en
blijdschap. Maar dat eind, dat is ook een heel verhaal.
Dit is zo’n verhaal. Het gaat over Iemand. Of eigenlijk: over het einde van
Iemand. Iemand is een mens. Nou ja: was een mens. Want Iemand is dood.
En niet meer levend. Dat is jammer. Voor iedereen.

G

isteren was alles anders. Toen deed het
lichaam van Iemand het nog. Er zat leven in.
Ogen konden zien. Oren konden horen. Het hart van
Iemand klopte. Zodat het bloed stromen kon en het
lichaam werkte. Pa-dam pa-dam pa-dam.
Nu is dat allemaal gestopt. De ogen zien niets meer.
De oren horen niks. Het lijf is koud. Er gaat geen
adem in en er gaat geen adem uit. Het hart is een
trommel die nooit meer roffelen zal. Het lichaam is
stil. Het lijkt te rusten.

S

laapt Iemand dan misschien? Nee. Dood zijn
is anders dan slapen. Een slaper droomt.
Een slaper ademt. Een slaper wordt altijd weer
wakker. En Iemand? Iemand droomt niet. Iemand
ademt niet. Iemand staat nooit meer op.

Is Iemand dan kapot? Nee. Dingen gaan stuk. Die
worden vaak weer gemaakt. Mensen, dieren en
planten sterven. En worden niet meer levend. Dat
is dood zijn: het nooit meer doen.

