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Voorlopige Bewindvoering : logboek van Clara

Op 11 mei vroeg de vrederechter of ik wel zeker wist dat ik bewindvoerder van mijn zus wou 
worden. De omstandigheden waren moeilijk en de zaken redelijk omslachtig. Hij raadde het 
mij af. Maar met mijn gebruikelijke koppigheid dacht ik aan de inmiddels gevleugelde woor-
den van Frieda Van Wijck : “A woman well prepared is two womans weird!” 
Hij had gelijk: ik zou het ook iedereen afraden. Niet dat het een zo rap mogelijk te vergeten 
periode in mijn leven is. Integendeel, ik heb één en ander geleerd. Maar om als niet-juridisch 
persoon bewindvoering te veroveren moet je een papieren oorlog uitvechten. Als het slagveld 
voor elke veldslag dan nog eens 50 km van je kamp verwijderd is en als je dat naast je gezin 
en een fulltime job moet organiseren, en daarbij nog wat quality time wil hebben met de be-
schermde persoon kom je in tijdnood. 
Door dat tijdgebrek heb ik in mijn auto veel nagedacht en gepland, gegeten, getelefoneerd en 
te rap gereden, met alle bijhorende boetes. Ik heb ondervonden dat je in dit laatste geval on-
middellijk geïdentificeerd en gelokaliseerd wordt, maar als je een weg zoekt om hulp te kun-
nen bieden, moet je met alle mogelijke middelen telkens opnieuw bewijzen wie je bent en 
waar je woont. 
Het is correct dat het systeem veiligheden inbouwt om een beschermd persoon dan ook daad-
werkelijk te beschermen, maar dat systeem is veel te log en totaal onvriendelijk voor de ge-
bruiker. Enkel het vredegerecht bracht vrede.

Met meer tijd en minder eigen controle om toch enige objectiviteit te bewaren zou dit logboek 
veel omvangrijker, emotioneler en kleurrijker geworden zijn. Het kon een bloemlezing wor-
den van frustraties en verdriet, maar ook van gedrevenheid om een opgenomen taak tot een 
goed einde te brengen. Nu ja, een goed einde? Toen ik hieraan begon, wist ik dat deze fase 
zou eindigen met het verlies van mijn zus …

Dinsdag 11 mei
- Vandaag voor de vrederechter en de griffier verschenen in het ziekenhuis. 2 rustige, 

kordate mensen met wie je onmiddellijk oogcontact hebt. Goed teken! Het gesprek 
was aangenaam en raadgevend waar ik het droog zakelijk en enkel juridisch verwacht 
had. Er wacht mij een hevige klus in meerdere betekenissen.

-
- Om 8.30 was de man van Eandis al in het nieuwe huis om alles te bekijken voor de 

aansluiting, jammer genoeg is het een beetje moeite voor niets geweest : hij was niet 
voorbereid ivm de naastliggende verkaveling

- Mail gestuurd naar werfleider .... en landmeter ..... iv hiermee.
- Met de poezen naar de veearts om een spuitje tegen hun verkoudheid.
- Morgen begin ik aan de niet-literaire kan : kasboek

Woensdag 12 mei
- kasboek gestart
- antwoord van ... dat me niet echt helpt.

Donderdag 13 mei – Hemelvaartdag
- Zus heeft duidelijk gereageerd! Weliswaar enkel met een minieme gezichtsverande-

ring, maar zelfs bij herhaling op dezelfde manier. Dit is een grote stap vooruit. De vp 
Hanne is echt super!
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- Naar ...  om huis te luchten, poezen eten te geven en allerlei paperassen ( notaris, ban-
ken…) mee te nemen

- Documenten gesorteerd, geklasseerd en klaargelegd ter betaling
- Rekeningenoverzicht gemaakt

Vrijdag 14 mei
- Zowat de hele dag mij verder ingeleefd haar leven

o De bouwsituatie overlopen
o Domiciliëringen en nutsvoorzieningen opgelijst
o Tijdschriften, kranten … inventariseren
o …

- Telefoon van .... hij zal me wel helpen en neemt contact met de gemeente.

Zaterdag 15 mei - 63e verjaardag van zus
- Allemaal op bezoek geweest, ze  leek het wel even te beseffen dat we er waren.
- Daarna, op mijn vraag, samen gaan lunchen in Roeselare om zaken te bespreken. Alles 

verliep vlot, de huur zal stopgezet worden. Ik hoop dat de verstandhouding .... stand-
houdt.

- Ik wacht met alle betalingen tot na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Zondag 16 mei
- Weer een hele tijd bezig geweest met allerlei paperassen. Zus hield werkelijk alles bij,  

maar totaal ongestructureerd. Door haar ziekte?

Dinsdag 18 mei
- ....  gingen vandaag samen op bezoek. Zus is overgebracht naar de mid-care. De jon-

gens belden nadien dat ze weende omdat ze probeerde te praten en merkte dat het niet 
lukte. Ze waren behoorlijk onder de indruk.

- Ik ga morgen toch ondanks de drukke schoolweek met vakvergaderingen en opstellen 
examens.

- ....  heeft een fotoboek gemaakt over de familie, ik heb er uitleg bij geschreven, zodat 
de verplegenden een basis hebben om met zus over iets te spreken.

Woensdag 19 mei
- Na wat overwerk op school (oa interview ...  vlug naar de mid-care, waar zus sinds 

gisteren ligt. Dat is een veel armoediger kamertje dan op intensieve, maar de verple-
ging lijkt me even toegewijd. Zus hoestte veel, ze luisterde wel naar mijn vertellingen, 
maar reageerde bijna niet.

- Vp ...  ziet het wel zitten om met zus over de foto’s te babbelen. Super!
- Was van plan om langs .... terug te keren, maar zonder nadenken zat ik algauw richting 

snelweg.

Vrijdag 21 mei
- Na school naar ..... om te luchten, de poezen en ik vind er nog steeds was en andere 

zaken om op te ruimen
- .... (haar buurvrouw) is mee geweest op bezoek bij zus, ze leek blij even te weten 

dat ...  mee was. We vertelden haar dat .... gaat adopteren. ..... waren er ook.

Maandag 24 mei
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- Met ....  op bezoek geweest in de mid-care. De eerste 10 min was er wat reactie, daar-
na niet meer.

Woensdag 26 mei 
- Gisteren werd zus naar een kamer op de 5e verdieping overgebracht.
- Tijdens mijn lang bezoek heeft ze de hele tijd gehuild en gekreund en reageerde bijna 

niet.

Donderdag 27 mei 
- Het dossier voor Eandis/Gaselwest ingevuld en opgestuurd. Na telefonisch overleg 

met een bediende en de sociale dienst van het ziekenhuis erbij gevraagd of zus  in aan-
merking komt voor verminderd tarief (zie kopie bij dubbel dossier).

- Ook met Reader’s Digest gebeld over aanmaningen voor betalingen die blijven toeko-
men. Alles werd reeds betaald op 9 april.

- Passende slaapkleedjes en pyjama’s gezocht voor zus
- Telefoon van .... dat ik notarissen ..... moet verwittigen dat ..... een lot grond wil kopen

Vrijdag 28 mei 
- Op bezoek geweest bij zus, er waren 2 dames geweest bij ze veel gehuild had, zei de 

buurvrouw. Zus haalde haar schouder op toen ik vroeg wie ze waren. Dat .... er ge-
weest waren, bevestigde ze zelf.

- Haar gips is verwijderd.
- De notaris werkt op vrijdag ‘met gesloten deuren’.
- De gsm-rekening ontvangen van Boa Vista, het bedrag besteed aan haar opname is on-

geveer …. euro, het totaal …. euro. Kan ik iets recupereren?

Zaterdag 29 mei
- Weer een doos oude paperassen gesorteerd, vooral over de zaak van grootvader ...

Maandag 31 mei 
- Nu 6 weken geleden is zus gevallen. Ze werd in een kamer alleen gelegd omdat ze zo-

veel kreunt.
- Met notaris ...  gebeld, ik moet eerst .... contacteren met allerlei vragen.
- Een afspraak gemaakt met neurochirurg ..... morgen kan ik gaan

Dinsdag 1 juni
- Vandaag werd zus  van ... naar ... overgebracht. Vanaf nu vraag ik aan de bezoekers 

om iets neer te schrijven in een soort dagboek. Anders weet ik helemaal niet of er wel 
eens iemand komt.

- Ze was heel rustig in haar nieuwe kamer. Ik heb haar verteld dat ze nu weer dichter bij 
huis is, dat leek goed.

- Van .... reed ik nog naar .... om met dr .... te spreken. Hij verwacht nieuwe hersenbloe-
dingen en toonde de hersenscan. Zelfs een leek als ik kan zien dat er enorme schade is.

- Er was ook nog een aangetekende zending toegekomen in het ziekenhuis. Ik naar het 
postkantoor, waar ik ze natuurlijk niet kreeg. Ik denk dat dit slechts een voorproefje is 
van de bureaucratie die me te wachten staat.

Donderdag 3 juni
- Gebeld met de verpleegster van de gang: zus heeft haar voedingssonde uitgetrokken 

en ze wachten op de bespreking met dr. .... morgen of ze een nieuwe gaan steken.
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- Het spuitje dat ze krijgt , is een pijnstiller. 
- Op de vraag “Heeft ze dan pijn?” We weten dat niet. Waarom dan een pijnstiller? Of is 

het Haldol?
- Tel van ....  : er valt niet te tornen aan het besluit van Eandis om pas gasleidingen te 

leggen als ze dat kunnen voor de hele verkaveling. (in sept)

Vrijdag 4 juni
- Telefonisch met dr. .... en ’s avonds persoonlijk met dr. .... (very to the point):

o ‘Pijnstiller’ is morfine! Waarom zegt een verpleegkundige dan zoiets?
o Er zijn uiteraard restletsels van de bloeding
o Er komt kine, maar geen logo, waar ik wel op aandring om de slikfunctie te 

herstellen.
- Bezoek : erbarmelijk! Met .........

o Ze had geen slaapkleedje aan. ‘Er zijn er geen’, zei de verpleegster, er lagen er 
6 in de kast bij de spullen van een dame die ze dinsdag al van die kamer weg-
haalden …

o Nog geen beslissing over voedingssonde
o Ze proberen haar ‘kloeke potting’ te geven : ‘een half potje’ zei de verpleegster, 

‘amper 2 lepeltjes’ zei .....
o Na het eten was haar mond niet eens schoongeveegd
o Haar nagels zijn nu nog niet geknipt
o In de badkamer geen spoor van persoonlijke spullen, nog steeds in de toiletzak 

sinds dinsdag, is ze wel gewassen vandaag?
- Ik ben vriendelijk gebleven (denk ik toch), maar heb wel een kordaat woordje gepla-

ceerd!

Zondag 6 juni
- Zus zag er vandaag veel beter uit: verzorgd, weliswaar vuil slaapkleed dat ik ververste 

met de verpleegster, nagels geknipt en deze middag heeft ze echt wat gegeten.
- Er werden mij nu vlot inlichtingen gegeven over haar medicatie, blijkbaar heeft de ui-

ting van mijn ongenoegen vrijdag effect.
- Ze reageerde toch redelijk op een aantal zaken en bewoog al regelmatig haar linker-

arm.
- Ik hou haar bezoekersdagboek bij, maar niemand anders doet het, hoewel ik het heel 

duidelijk vraag.
- .... en zr .. kwamen ook en ze leek blij.
- In .... heb ik weer een lade documenten opgeruimd. 
- ‘Muizeke’ heeft 4 jongskes: Twins, Prinses en Blesje. Wat doe ik ermee?

Maandag 7 juni
- Publicatie in het BS en mail gestuurd naar het vredegerecht

Dinsdag 8 juni
- Brief zus  verkiezing naar stadhuis gestuurd
- Groot tijdverlies in belastingen ... . Eandis had een formulier 121 gevraagd. Pierke en 

Polke konden mij daarover geen uitleg geven, want ze wisten niet wat dat was. De 5e 
aangesproken persoon wist het wel en daarna bleek dat Eandis alles al had, zij het on-
der een andere formulering. Ze waren wel bijzonder vriendelijk en behulpzaam, zo-
doende hebben ze vandaag zelf iets bijgeleerd, hoop ik…
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- In de Post, (bank …)  en (bank …)  vroeg men een origineel van het Belgisch Staats-
blad ipv een geprinte kopie!!!

- Op bezoek bij zus , geen verandering.

Woensdag 9 juni
- Op het middaguur waren er 2 ‘vriendinnen’ die zich niet bekend wilden maken aan ... 

Waarschijnlijk weer ... en nog iemand. Zo bewijzen ze weer in hoeverre ze ons recht in 
de ogen durven kijken …

Donderdag 10 juni
- Afspraak in .... met .... en ......  ivm met de verkoop van een lot grond. Ik ben niet veel 

wijzer geworden.

Vrijdag 11 juni
- Op bezoek na mijn examen. Er werd gisteren een rechtstreekse maagsonde aange-

bracht.
- De vorige nacht heeft ze 2 epilepsieaanvallen gehad, die natuurlijk ook weer schade 

aanrichtten. Deze namiddag ook nog eentje. Nu slaapt ze met Temesta.
- In .... werd de grond rond het huis opgehoogd voor het aanleggen van het terras. Had 

daarvoor gebeld met notaris .....
- Heb weer een heleboel documenten meegenomen. De meeste hebben geen enkel be-

lang meer. Ook ben ik al de hele tijd bezig met de rest van het huis wat te sorteren. 
Vooral met de kleren hou ik me nu bezig : die van vader en moeder naar de kringwin-
kel of in een zak, die van zus worden gewassen en gestreken en netjes in de kast ge-
legd of gehangen.

Zondag 13 juni
- Op bezoek met .... na te gaan stemmen. Gisteren had zus weer een aanval. Ook vol-

gens de verpleegsters gaat het veel minder goed met haar.

Dinsdag 15 juni
- Om 9.00 uur afgesproken met .... (werfleider) voor verdere beslissingen ivm zus’s 

huis. Dat is toch echt geen kordate en efficiënte mens. Gezien de leidingen voor gas 
nog niet gelegd werden, zal het terras ook niet gelegd worden, want onder de oprit zou 
er weer gegraven moeten worden. Eerst het terras rondom het huis en daarna terugke-
ren voor de oprit zou een dubbele kostprijs betekenen, dus niet.

- Superveel gedaan voor dossier vandaag
o (Bank ...)

 Kaart aangevraagd om (...) te kunnen beheren
o Post

 Gevraagde documenten bezorgd
o (Bank ...)

 Gevraagde documenten bezorgd
o (Bank …) (zie ook kasboek)

 Bestelde bankkaart ontvangen 
 Bankkaart onmiddellijk weer vernietigd
 Geld overgezet van spaar- naar zichtrekening
 Architect .... en 2x water betaald
 De beide rekeningen daarna geannuleerd



1

 Rest Giro en intrest Maxi zal gaan naar (….)
o Verzekeringen, er is geen familiale.

- Bij het bezoek aan zus  heb ik gezien dat er een pastoraal medewerkster bij haar ge-
weest was. Ik ben kennis gaan maken. ... lijkt me zeer aangenaam.

- Een bedenking : er zijn toch heel wat mensen die mij zoeken en bellen en vragen naar 
zus. Maar ik heb nog niemand gehoord van al die mensen die katholieker dan de paus 
willen overkomen : de parochiegemeenschap van .... waarvoor ze zoveel op pad was, 
niemand van .... aan wie ze 17 jaar van haar leven en een groot deel van haar kapitaal 
besteed heeft. Naastenliefde en dienstbaarheid noemen ze dat …

Donderdag 17 juni
- De postbode belde aan met een aangetekende zending voor zus. Die kreeg ik niet, 

want ik ben niet zus want het adres klopte niet. Goed gezien! De uitleg dat door om-
standigheden haar post naar mij doorgestuurd wordt, betekende niets. Ook het vonnis 
van de vrederechter had geen invloed. Ik moest ‘een kaartje’ tonen van het postkantoor 
van ..... Bij  het antwoord dat niemand mij ooit iets gezegd heeft over ‘een kaartje’ re-
pliceerde ze dat men mij dat niet moest zeggen, dat ik dat zelf moest vragen. Hoe kan 
je naar iets vragen als je niet weet dat het bestaat? Ha ja, madam, en weg was ze, met 
de zending. Of hoe je op een zeldzaam rustige morgen midden in het verbeterwerk 
door een regeltjeskennende postbode op stang kan gejaagd worden…

- Er is iets niet in orde met de betaling van de (...)bank aan ..... Heb gebeld met ..... 
en ..... . Ze moeten uitzoeken wat er mis liep. Ik moet dringend het hele dossier .... 
eens goed doorlezen.

Vrijdag 18 juni
- Zus  hoest heel veel en moest geaspireerd worden. Ik heb wel zelf bij de vp moeten 

aandringen en dan duurde het nog een half uur.
- In .... in het postkantoor vertelde men mij dat het gebruik van ‘een kaartje’ al achter-

haald is.
- In het huis merkte ik dat Snorreke ook zwanger is. Voor de jongskes van Muizeke is er 

al een thuis voorzien.
- Op de terugweg kreeg ik in ....  in het postkantoor na vertoon van een kopie uit BS 

zonder problemen de aangetekende zending (ik heb wijselijk maar niets gezegd over 
hun toegewijde postbode). Het was een herinnering voor betaling van familiehulp. Ik 
had nochtans gebeld naar ...... om de omstandigheden uit te leggen. Enfin, ik zal het nu 
wel gauw in orde kunnen brengen.

Maandag 21 juni
- Ik zag dr ..... in de kamer bij zus  en hij legde uit dat ze al 4 dagen zware antibiotica 

krijgt die schijnbaar niet helpt. Ze gaan er nog mee door tot woensdagavond, 
daarna ???

- Ik merk dat er steeds meer mensen in het bezoekersboek iets neerschrijven. Daar ben 
ik blij om.

- (Bank …)  werd vereffend naar (…)  (kasboek + Ba). (Bank …) down!

Dinsdag 22 juni
- De examens zijn ondertussen verbeterd en de punten gemaild, nu volgen er delibera-

ties en eindejaarsbezigheden, een drukke halve maand. Dan rest er nog weinig tijd 
voor het bouwverlof om mij met het nieuwe huis bezig te houden.

- Verscheidene betalingen verricht per PC-banking.
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- Facturen opgestuurd naar hospitalisatie.

Donderdag 24 juni
- De longontsteking is toch weer bedwongen, vertelde dr .... en wordt er weer met son-

devoeding gestart. Toch bleef hij benadrukken dat ze een teer vogeltje is …
- In .... nergens opgeschoten met mijn bedoeling om de rekeningen te centraliseren. Ik 

heb er een hekel aan als mensen die competent zouden moeten zijn, totaal uit de lucht 
vallen, prutsen en zich eerst verstoppen achter regeltjes als er zich een minder gekende 
situatie voordoet.

Zaterdag 26 juni
- Zus weende stil toen ik binnenkwam. Ik heb het daar zeer moeilijk mee. Ze wist dat ik 

er was, ze was iets wakkerder dan de afgelopen dagen.

Zondag 27 juni
- Het is vandaag 11 geleden dat moeder stierf, het was ook een zondagmorgen rond 

8.30. Ik was er de hele nacht bij, maar besefte niet goed dat het haar laatste was.

Maandag 28 juni
- Weer hetzelfde bij zus: wenen, hoesten en weer wat rustiger worden. Het is zo oneer-

lijk dat ze dit moet meemaken.

Donderdag 1 juli
- Ik moest al om 8 uur in .... zijn, want de mannen van Eandis kwamen voor de aanslui-

ting. Ze waren er om 11.15. Ze konden hun werken niet afronden, want er hing geen 
goedkeuring van de elektricien aan het kastje. Lap! Op naar de volgende keer! De vol-
gende afspraak (ook de energieleverancier) regel ik maar voor begin augustus, ik zou 
graag wat vakantie hebben. Door de ziekte van .... was er vorig jaar ook weinig rust.

- Na de middag verrichtte ik dan nog mijn gewone zagetoer in W......
o (Bank …)  – nope!
o Post –nope! 
o (Bank ...) – OK! 

 (… ) account afgesloten en getransfereerd naar (...)
o One more down, two to go! 

- Soms lijkt het mij alsof ik behandeld word als de Ronald Biggs van de 21e eeuw : ik 
kaap het (vermoede) familiefortuin en ben schampavie naar Brazilië waar ik met toy-
boy Jesus de rest van mijn dagen in luxe kan gloriëren.

- Bij het bezoek aan zus vernam ik dat ze gisteren weer een lichte epilepsieaanval had. 
Dit is dag 74 na haar hersenbloeding.

- Daarna eindelijk naar K..... voor mijn ‘luiewijvenmaand’.
- In de late namiddag telefoon van de werfleider dat de installateur van zus’s keuken 

failliet is. Wat nu ? Een nieuwe keuken bestellen of proberen geld terug te krijgen 
van ... ? Ik probeer dit uit te stellen tot na het bouwverlof en vraag ondertussen hier en 
daar eens raad.

Zondag 4 juli
- De binnendeuren werden nog geïnstalleerd, maar er zit geen glas waar het zou moeten.
- In het ziekenhuis had dr .....  wachtdienst en hij wenst ons veel sterkte.

Dinsdag 6 juli
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- Zus is wakker en zit in de zetel. Ze reageert niet op wat ik vertel, maar toch heb ik de 
indruk dat haar ogen mij zoeken. Als ze weent, heft ze haar (verlamd) rechterbeen op. 
Merkwaardig!

- Weer brieven en aanmaningen van Reader’s Digest. Chris heeft nu gebeld daarvoor.

Woensdag 7 juli
- Telefoon gehad van ..... directeur van de RVT in .... of  zus nog steeds op de korte lijst 

moest blijven staan? Ja dus.

Donderdag 8 juli
- Samen met de vp heb ik zus helemaal ververst, ze lag enorm te zweten, alhoewel men 

zo goed mogelijk probeert haar kamer fris te houden. Na het herhaaldelijk aandringen 
om haar teennagels te knippen heb ik nu 20 euro achtergelaten voor een pedicure.

- Ze weent zoveel, maar volgens dr. ... verwar ik ’reageren’ met ‘reflexen’. Die weengri-
massen zijn volgens hem zeker niet bewust, maar een uiting van haar labiele emoties 
tgv haar hersentoestand. Ik hoop dat hij gelijk heeft!

Maandag 12 juli
- De 13e week gaat in. Is er verbetering? Eigenlijk niet. Het is goed als ze geen pijn 

heeft en comfortabel lijkt. Ik heb de indruk dat haar wenen voornamelijk uiting is van 
een ongemak: pamper bevuild, ongemakkelijke houding … Ook vertel ik minder, en-
kel rust lijkt haar goed te doen.

Donderdag 15 juli
- Eerst naar ...... In het nieuwe huis is er niets veranderd : de beloofde badkamer is niet 

geïnstalleerd; Alweer een loze belofte! En ik maar benadrukken bij mijn jongens en 
mijn lln dat beloftes en afspraken moeten nagekomen worden! In de grotemensenwe-
reld word je vaker met een kluitje in het riet gestuurd dan dat je mensen uit één stuk 
ontmoet!

- Ik dacht eraan dat ik ook nog wateraansluiting moet regelen.
- De jongskes van Muizeke waren weg. De ‘boer’ heeft ze opgehaald. Zelfs voor een 

poes moet het erg zijn om de kindjes voor wie ze zo goed zorgde te verliezen.
- In de (bank …)  hebben ze nu genoeg documenten blijkbaar, maar de directeur is nu in 

congé … In de bank vd post moeten ze nu nog een domiciliedocument hebben van 
mij!

- De pedicure is nog niet geweest bij zus.

Vrijdag 16 juli
- .... belde nogal in paniek dat zus geen voeding meer krijgt. Ik wist nergens van!
- Niemand kan mij aan de telefoon enige verklaring geven, ze weten niets op de gang!

Zaterdag 17 juli
- Na verscheidene telefoontjes kreeg ik eindelijk uitleg wat er met zus was gebeurd!

Vrijdagvoormiddag moet ze weer haar voeding overgegeven hebben en bijna stikte ze 
erin. Gezien de voeding en de medicatie niets meer veranderen aan haar toestand heb-
ben de dokters beslist om dit alles stop te zetten en haar enkel nog comfortzorgen te 
geven.: water en morfine bij de verzorging. Deze fasen/codes werden al besproken in 
de kliniek van .... waar verpleger .... en sociaal assistent .... mij alles heel duidelijk uit-
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gelegd hebben. Maar ook in .... was de afspraak dat men mij zou verwittigen bij het 
overgaan naar een minder gunstige situatie. Niemand nam contact op. De verpleeg-
dienst was verwonderd dat de dokter het niet gedaan heeft …

- Facturen opgestuurd naar hospitalisatie;

Maandag 19 juli
- De pedicure is geweest. 18 euro om teennagels te knippen (in het zwart, want het is 

een verpleger die dat buiten zijn uren doet en veel werk heeft – kan dat? Ik geef toch 
ook gratis bijles aan mijn eigen lln die extra zorg nodig hebben).

- Na het bezoek aan zus ben ik doorgereden naar ....
- Betalingen gedaan voor zus en haar post verwerkt. Ik moet dringend contact opnemen 

met .... (mail en rekening) om over haar onbetaalde bedragen te spreken. Haar postre-
kening is nog niet gedeblokkeerd en vanuit de record kan ik nu ook niets, want ....  is 
op vakantie. De kaart van (bank …)  om geld af te halen van haar (…) is ondertussen 
wel al toegekomen in Gent, maar daar ben ik nu niet. Ze houden ze bij tot ik ze ga af-
halen. ..... begint weer te werken op 3 aug; .... regelt het samen met mij.

Dinsdag 20 juli
- De afspraak met de wijkagent van B..... voor een constatatie in .... appartement gaat 

niet door. .... belde mij deze morgen al om 8 met zijn uitvlucht. De nieuwe confronta-
tie is gepland op donderdag 29 juli om 10.30. Als het dan al lukt …

- Dan ben ik nog maar eens tot bij zus gereden, want voordien had ik al dr. ... aan de 
lijn. Hij vertelde dat ze misschien nog maar 7 tot 10 dagen heeft! Hij was verwonderd 
dat de verpleegdienst mij vorige vrijdag niet opbelde … Case closed, het verandert 
niets aan haar toestand!

- Domiciliedocument opgehaald in het gemeentehuis van .... en binnengestoken in de 
post van .....

Donderdag 22 juli
- Met ...  op bezoek, hij merkt ook de verandering, Zus is verschrikkelijk mager.
- Daarvoor gingen we naar ...  naar de post om een zoveelste poging te doen om orde op 

zaken te stellen in haar postrekening. Weer tevergeefs! De rekening is nu wel gede-
blokkeerd, maar de terminal in het hoofdkantoor werkte niet. Ik kon dus weer niets 
doen. Naar de (bank ...) ben ik zelfs niet meer geweest, er zal toch weer niet opgescho-
ten zijn… Jezus, wat een Kafkaiaanse toestanden! Straks is het allemaal niet meer no-
dig en moeten we opnieuw beginnen in veranderde omstandigheden.

- In de 2 huizen was er niets speciaals. Een brief gestuurd naar Reader’s Digest en Juri-
Desk met een kopie van het rekeninguittreksel van de betaling op 9 april!

Zondag 25 juli
- Ik ben rond het middaguur vertrokken uit .... , want de jongens komen toe rond 4 uur.
- Zus is erg veranderd sinds donderdag, nu zie ik dat ze stervende is.
- Toen ik met de vp en met haar over .... en ..... sprak, weende ze.
- Toen ik weende, weende ze met me mee. ZE BESEFT WAT ER MET HAAR GE-

BEURT!!!
- .... en .... kwamen op bezoek, toch eindelijk iemand van die kant vd familie.

Maandag 26 juli
- Er zijn mensen op bezoek geweest over wie ik nog nooit gehoord heb.
- Ik kwam er even voor 6 met ... en ...., ..... en ....  kwamen wat later.
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- Toen er bezoekers weggingen, weende ze, ik weet zeker dat ze veel beseft.
- Zus ziet er alweer anders uit dan gisteren, ik vermoed dat ze dicht bij haar dood is.
- Ik laat haar niet meer alleen en blijf vannacht bij haar. Toen we jonge zusjes waren, 

sliepen we een tijd in dezelfde kamer, nu tijdens misschien haar laatste nacht ook. Dan 
is die cirkel toch rond.

Dinsdag 27 juli
- 64 jaar geleden trouwden onze ouders.
- Zus heeft een rustige nacht gehad. Af en toe kwam iemand van de verpleging en ze 

sliep daarna weer rustig verder. Ik vind het merkwaardig dat ze blijkbaar toch nog al-
tijd het tijdsbesef van ‘nacht’ heeft. Of is het ook een reflex omdat het dan donker en 
stiller is? Nu ja, gelukkig is ze altijd al een zeer vaste slaper geweest.

- Als ik rondloop of lawaai maak nu overdag is ze toch wakker, toen ik haar verfriste, 
weende ze.

- Dr .... was verwonderd dat ze zo heftig reageerde op wat we zeiden en voor het eerst 
wilde hij met me verder praten op de gang. Ze heeft inderdaad vandaag alles gehoord 
wat er gebeurde. De laatste opflakkering?

- Bij .... van ..... heeft ze de hele tijd geweend tot lang nadat ze weg was. Daarna kreeg 
ze wat morfine. Na haar bezoek heb ik nog gepiekerd over zus’s reactie en kreeg ver-
moedens waarover ze zo geagiteerd was.

- ... bracht vandaag de brief van de bank van de post mee dat ik nu met de rekening kan 
werken. One more down!

- Gisteren heeft zus afscheid genomen van ... en ... , vandaag van ... en ...., van ...., .... 
en ... . Bij .... en .... weende ze. Ik heb haar de hele dag niet alleen gelaten, maar toch 
heb ik gevraagd om een palliatieve begeleider te sturen.

Woensdag 28 juli
- Zus heeft een rustige nacht gehad. Elke keer dat ik keek, waren haar ogen dicht. Tegen 

de morgen is ze beginnen overgeven. Daar had ze zeer veel last van. Gelukkig kwam 
dr .... dan gauw. Na de verzorging werd ze weer rustiger en verzekerde hij me dat ik 
dan wel even weg kon. Ze krijgt meer morfine.

- Ik dus naar .... in een poging om … En ja hoor! Ik heb opdracht gegeven om de post-
domicilies (7 bij …... ) stop te zetten. De nutsvoorzieningen heb ik nog laten doorlo-
pen. Ook heb ik rekeninguittreksels van de laatste maanden aangevraagd. Daarna heb 
ik .... euro van die rekening overgezet naar de (bank ….).

- Bij de (bank …)  kon ik de kluis openen in het bijzijn van de kantoorhouder .... . Er za-
ten ... euro Beveks in en wat oude, vervallen papieren. Ik heb alles terug weggestopt. 
All down!

- In het oude huis vond ik een kaart dat de wateropnemer zich al 2 keer aangemeld had. 
Ik heb de watermeterstand doorgebeld.

- In de namiddag kwam er veel bezoek bij zus, te veel zelfs. Mijn vermoedens over de 
handelswijze van .... van .... werden bevestigd zonder dat ik ze geuit had. Maar dat is 
een verhaal apart.

Donderdag 29 juli
- Om 4.40 vannacht belde ik de verpleegster omdat zus’s ademhaling soms stokte. Na 

een halfuurtje werd ze weer regelmatiger, maar traag. 
- Ik had een bedje gekregen en heb nu toch een paar keren een uurtje geslapen.
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- Deze morgen uitgebreid gebeld met wijkagent .... van .... ivm de confrontatie straks 
om 10.30. Ik kan er nu niet bij zijn, zij zal me op de hoogte houden. Maar ook dat is 
een apart verhaal dat al zowat 35 jaar geleden begon.

- De kinesist heeft zus  vandaag niet meer gemasseerd. Hij vond ook dat ze heel rustig 
lag. In de plaats hebben we een rustig babbeltje gehad. Een wijze jongen!

- Aan de automaat van de (bank …)  in ... heb ik vlug nog 2 betalingen gedaan die ik 
vergeten was. Ondertussen nog wat toiletspullen en een T-shirt gekocht omdat ik ei-
genlijk niet voorzien had dat ik hier zo lang zou blijven.

- Enkel ...  is vandaag op bezoek geweest en ondertussen heb ik eens gedoucht.
- Zus ziet er verschrikkelijk uit. Er zijn soms 20 seconden tussen 2 ademhappen. Waar-

om moet een doodstrijd zo lang duren? Ik vind het verschrikkelijk! Niemand verdient 
dit! We gaan onze vierde nacht in.

Vrijdag 30 juli
- De nachtverpleegster zei dat het onbegrijpelijk is waarom zus dit zo lang moet door-

staan. Dit is nu de 14e dag zonder voeding. Alhoewel haar polsslag wat verzwakte, is 
die nu weer vrij krachtig. Haar ademhaling is veel onregelmatiger. Ook sliep ze niet de 
afgelopen nacht. Bij elk geluidje sperde ze haar ogen wijd open. Probeert ze toch nog 
aan het leven vast te houden? Dr ... is categoriek als hij zegt dat het enkel reflexen 
zijn; bij dr ... bespeur ik twijfel. Of  heeft hij zoveel empathie dat hij mijn ongerust-
heid kan tegemoetkomen?

- Om mij zo zakelijk mogelijk bezig te houden heb ik alle (bank)zaken eens doorgeno-
men en een aantal vergetelheden opgemerkt.

o Het geld van (bank …)  is niet overgezet naar de (….)
o Dat van de (…) ook niet. Nu heb ik pas gemerkt dat die (….)  niet vermeld 

werd bij het overzicht dat ik ontvangen heb van de bank (… ). Er moet daar er-
gens een slordigheidje gebeurd zijn. Nu wil ik de kamer niet uit om nog vlug 
naar het postkantoor van Wingene te rijden.

o Ik heb de kaft van ....  niet bij me om daarin ook eens de puntjes op de i te zet-
ten. Dat moet zeker voor 3 augustus!

o Mijn broers hebben toestemming gegeven om zus’s auto voorlopig over te ne-
men via overdracht omdat ik anders van 7 tot 14 augustus geen auto heb als ... 
op reis is met de Passat. Ik heb dat nog niet geregeld!

o Ik heb niets meer gehoord over de aanvraag tot invaliditeit.
o Ik moet nog 18 euro terugbetalen aan mezelf voor de pedicure.

Zaterdag 31 juli
- Alweer een nacht voorbij waarvan we denken dat het de laatste was. ... kwam rond 10 

uur zodat ik enkele uren naar huis kon. Ik moest hier echt eens buiten!
- In ... heb ik toch nog die betaling van 18 euro aan mezelf gedaan en geprobeerd om 

haar (…) paarboekje over te hevelen naar haar (bank …) . No way! In de post was er 
een zaterdagwerker (letterlijk en figuurlijk), die weer al mijn autorisaties moest zien,  
en die kon dat niet, wegens een speciaal formulier dat moet aangevraagd worden en 
manueel ingevuld. Wanneer stapt de post eens de 21e eeuw binnen?

- Kleren klaar gelegd om haar mooi op te baren, ook een paternoster en kruisje gevon-
den.

- Dan naar .... , een beetje wassen en strijken en opruimen, want de mannen hebben de 
verhuis van .... naar huis gedaan.

- Om 8 uur weer bij zus. .... zei dat ze de hele dag heel rustig was.



1

- ’s Avonds zoek ik in een bundel papieren van haar of ik adressen kan vinden en lijst 
die op.

Zondag 1 augustus
- Toen ik verscheidene keren naast zus’s bed stond vannacht deed ze haar ogen open, 

maar ze bleef rustig.
- Tegen de middag verzwakte haar pols aanzienlijk.

Maandag 2 augustus
- Vanmorgen vroeg om 3.45 u. is zus heel rustig ingeslapen. Het ene moment ademde ze 

nog, het volgende niet meer …
- Ik heb onmiddellijk mijn broers, man, zonen en nichtjes verwittigd. Alles wat volgt, is 

nu een zaak van de familie en de notaris, vermoed ik …
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