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Foto’s: Alice Bunt

Tekst: Hein Walter
2017

Inleiding 1

Inleiding 2

Alice Bunt zoekt als fotograaf altijd onderwerpen en thema’s die dicht bij haarzelf

Hein Walter heeft verschillende keren een Kruisweg geschreven. De Kruisweg is

liggen. Begin 2016 nam ze zich voor om een project te doen over haar vader; ze zou

een serie momenten op de lijdensweg van Jezus Christus, die begint met de ter dood

maandelijks een stuk schrijven bij een foto. Die serie is onder de titel ‘Leven met

veroordeling en eindigt met de graflegging. De Kruisweg is vaak geschilderd en in veel

Alzheimer’ in CUNST gepubliceerd.

katholieke kerken hangt een Kruisweg aan de muren. De Kruisweg bestaat uit veer-

Haar vader, Jan Bunt, woonde toen al op de beschermde afdeling van een woonzorg-

tien staties. Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio, dat het staan

centrum in Utrecht - hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Enkele jaren ervoor kon

of stilstaan betekent. In de Paasweek wordt in veel kerken een Kruisweg gehouden:

hij de ziekte nog wel aan en hij kon ook praten over zijn vergeetachtigheid en het

dan gaan de mensen in processie langs de veertien staties en luisteren ze naar veertien

verlies van zijn geheugen. In het laatste jaar kon hij dat niet meer en was het duidelijk

overdenkingen.

dat hij aan het laatste stuk was begonnen.
Alice maakte een indrukwekkende serie, een verslag over een veranderende dochter-

Hein zag de foto’s van Alice en hij zag er een Kruisweg in. Niet de weg die Jezus liep

vader relatie, een verslag over het proces van dementie, een verslag over aanvaarden

met het kruis op zijn rug, maar Jan Bunt die het laatste, zware jaar van zijn leven

en loslaten. Eind 2016 is haar vader overleden.

moest volbrengen. Hij koos veertien foto’s en schreef bij elke foto een tekst van zeven
strofen. Zeven is in de katholieke traditie een heilig getal.

Alice heeft veel meer foto’s gemaakt dan die twaalf die zijn gepubliceerd. Ook heeft
ze foto’s van haar vader gemaakt in de dagen na zijn overlijden. Voor Alice was het

Hein heeft Jan Bunt een paar keer ontmoet en ook heeft Alice regelmatig met hem

een vanzelfsprekendheid dat ze die foto’s zou nemen, omdat ze daarmee het project

over haar vader gesproken. De foto’s inspireerden hem om een persoonlijk lijdens-

afrondde. Tegelijk was het voor haar een manier om emotioneel afscheid te kunnen

verhaal te schrijven, vanuit Jan Bunt zelf verteld. Het is het soort lijdensweg die veel

nemen van haar vader.

mensen meemaken, maar omdat de details toch steeds weer anders zijn, is elke Kruis-

Als kunstenaar zoek je altijd manieren om je werk te delen. In dit geval gaat het om

weg uniek.

foto’s die we classificeren als op de grens van wat kan: dood is in onze maatschappij nu
eenmaal niet iets wat er makkelijk bij hoort. De foto’s tonen zonder uitleg of verhaal

Een Kruisweg is geen lichte wandeling, want het is een gang naar het einde waarbij

zou niet voldoende zijn, misschien zelfs niet integer. Er moest tekst bij, een tekst die

elk moment indrukwekkend is. Ook deze Kruisweg heeft zijn eigen gewicht. Wel is

het geheel zou doen uitstijgen boven het particuliere.

het zo dat er voor Jan Bunt, en dus ook voor de lezer, licht is aan het eind van de weg.
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Statie 1

We komen allemaal over de brug.
Vroeg of laat, lopend, kruipend of gedragen,
dit is de weg die schepsels eenmaal gaan.
Was ik een goede vader?
Heb ik de liefde goed genoeg gekend?
Dat zijn de vragen die ik nu moet stellen.
Goedbeschouwd ervaar ik flarden
van mijn leven. Als ik vooruitkijk, zie ik
een engel: zijn ijzeren vleugels neergeslagen.
Hij houdt me tegen – niet omdat ik slecht was,
maar ik moet mijn laatste jaar nog leven.
Als ik het aardig vraag zal hij vast helpen.
Ik ben soms bang, want ik weet dat eenzaamheid
mijn deel wordt, mijn ogen worden slechter,
ook zal ik straks verward zijn en vergeten.
Ik wil het eigenlijk helemaal niet weten.
De brug is lang als je schuifelt zoals ik.
En kijk hoe licht het water schittert hier beneden.
Een mens kan spreken van geluk
om al die mooie dingen die je van het leven krijgt.
Echt, ik ga dankbaar over de brug.
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Statie 2

Ging ik spelend door het leven?
ik had het graag gedaan. Het liefst
had ik alle dagen zonlicht willen zien.
De nacht heb ik zeker ontmoet,
de dood kwam vaker bij me langs;
hij bracht schuld in mijn leven.
Ik heb geleerd om net te doen
alsof hij me niet deert.
Ik had het anders kunnen doen.
Nu heb ik slechte ogen, slechts vage
schaduwen, gerafelde contouren.
Maar ik zie wel beter wat ik miste.
Ik ga fluitend naar het einde,
met goede moed, ik ken de weg.
Ik zing en speel, het kind in mij
mag rennen en vrij lachen.
Natuurlijk zal ik huilen
en ik zal vast en zeker vallen,
maar nieuwsgierigheid zal
me doen opstaan, muziek
zal in mijn oren klinken.
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Statie 3

Laat ons proosten op het leven,
met al het goede en het slechte - het zal
zijn eigen verborgen balans wel zoeken.
Ik moet het allemaal niet willen weten.
We moeten gaan waar we worden gebracht.
Zoals het water in de rivier vanzelf stroomt
naar zee of zakt in de bodem,
zo zal ik ook heus ergens komen.
Laat ik een voorbeeld nemen
aan de wijn in dit glas. Die denkt niet na
over de weg of de plaats van bestemming,
over mijn maag of over mijn nieren.
De wijn stroomt rijkelijk en geniet
van het klotsen en het kolken.
Het doet gewoon zijn werk.
Dus proost ik op het leven.
Zalig zijn de gelukkigen,
onzalig de minder gefortuneerden,
zalig de wijn in dit glas en zalig
de wijn die nog wordt ingeschonken.
Ik zal hem drinken tot de bodem.
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Statie 4

De weg is nog lang, maar ik ben al best moe.
Is er iemand die mijn vlees en botten even
dragen wil en de angsten in mijn hoofd wil sussen?
Een gesprekje over vroeger, om gedachten
af te leiden, of wat vragen over iets misschien,
het maakt niet uit waarover – dan denk ik niet
aan alle pijntjes, ditjes, datjes. Of vertel
iets moois, een oud verhaal van liefde,
een wetenschappelijke vondst die ik niet ken,
ik hang graag aan je lippen! Liever dat,
dan struikelen over mijn eigen woorden,
vallen over regels en tegels.
In mijn hoofd klinken de zinnen nog wel goed,
maar als ik de gezichten zie van mensen
die ze horen, weet ik dat er iets niet klopt.
Dus hou ik beter maar mijn mond.
Ik moest ook weer eens verder lopen,
ben inmiddels wel weer uitgerust.
En de weg die ik moet gaan,
wordt niet korter als ik wacht.
Dus dood, hou vol, ik kom eraan!
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Statie 5

Je leert schrijven als je jong bent.
Als je oud bent, ga je weer vergeten
hoe het moet. Een wonderlijk gegeven.
Sommigen zien er charme in,
schoonheid van verval, voor mij
telt vooral stompzinnigheid.
Alles wat ik in mijn leven heb vergaard,
elke vaardigheid en alle kennis
moet ik stuk voor stuk verliezen.
Loslaten noemen de dokters dat.
Ik geef het je te doen.
Zin voor zin, letter voor letter –
tot ik onleesbaar ben geworden.
Mijn eerste schriftjes zijn verdwenen,
door mijn ouders weggegooid.
Mijn laatste krabbels, als waren ze de eerste,
worden door mijn kinderen gekoesterd,
alsof ik nu een dichter ben.
De kunst van het loslaten hoeven zij
nog niet te leren, dat komt wel later.
Ik ben in ieder geval een beetje lichter.
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Statie 6

Het verdriet breekt los. De rouw die ik al die jaren
vastgehouden heb, goed verborgen in de kelders
van mijn systeem, komt nu naar boven.
Het is zwaar – tegelijk bevrijdt het, raak ik het kwijt.
Ik moet best sterk zijn geweest,
dat ik zoveel leed heb kunnen dragen.
Maar nu breek ik en stromen de tranen.
Ik weet nauwelijks voor wie ik huil
of over wie, maar dat ik voel, dat weet ik zeker.
Hoe zou mijn leven zijn geweest
als ik mezelf van tijd tot tijd verlicht had,
wat vaker de tranen lozen, mezelf uiten?
Een stomme vraag natuurlijk, want niemand
kan zijn leven overdoen – het antwoord is het nu.
Ik doe nu wat ik eerder heb verzuimd.
En het ruimt op, er klaart al zonlicht
aan de einder. Zijn alle kelders leeggepompt?
Dat zal wel niet, mijn kleren zouden doorweekt zijn.
Ik ben nu halverwege, er zal vast nog wel eens
zo’n ontlading komen, een tweede grote schoonmaak.
Het hoort erbij. Er ligt nog wel een zakdoek in de kast.
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Statie 7

Een deur lijkt heel gewoon, toch als je er
wat langer over nadenkt, is het heel bijzonder.
Je kunt naar buiten stappen, zomaar.
Ik sta op de drempel. In feite ben ik
nog binnen, maar mijn gedachten
zijn al niet meer hier, vervlogen.
Het ene moment vliegen ze naar vroeger
en tippen ze even een herinnering aan,
of ze zweven tergend over mijn angsten het andere moment zijn ze nergens.
Dan sta ik stom gedachteloos te wachten
tot ik weer bij zinnen kom.
Ik heb ze niet onder controle, ze doen maar
en laten mij hier staan, ademend tussen leven en dood.
Het lichaam pompt verder, mijn hart tikt
de seconden weg en het bloed kruipt door mijn aderen,
maar de geest heeft echt een eigen wil.
Wie ik dan ben, dat houdt me soms wel bezig:
ben ik vlees en bot en houdt een waas de boel bijeen,
of ben ik geest en ben ik vrij om de aarde te verlaten.
Het vlees moet door de deur, dat weet ik, staand of gedragen.
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Statie 8

Het schiet nu op, er is geen weg meer terug.
Straks ben ik echt te ver en niet in staat
om helder en oprecht te denken.
Dit is het moment om te bedanken
voor alle mooie dingen die ik kreeg,
de liefde van mijn dochters en zoon,
de aandacht van hun kroost,
de zorg, de verwijten, de ruzies
die nodig waren om bergen te verzetten.
Mijn leven was een mooie reis,
ik ben rijk aan ervaringen.
Natuurlijk zijn er dingen jammer,
maar ik begrijp nu wel ook dat belang:
ze maakten dat ik werd zoals ik was.
Laten we tevreden zijn met hoe het ging.
Ik dank ook de natuur, de zon, de maan,
de bomen en rivieren, voor alle rust
die jullie gaven. Jullie leerden me eenvoud.
Straks ben ik een kaartje aan het prikbord,
een foto in een plakboek en zo hoort het.
Een veertje in de tijd, meer niet
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Statie 9

De tijd speelt raadsels met me.
Dan zit ik hier of ben ik daar en
weet ik niet meer welke tijd de juiste is.
Mijn benen zijn de sleutels, lijkt het,
de lopers die me door mijn hele leven.
hebben gedragen. Maar hoe ik ook kijk,
ik zie geen verschil. Of is het de vloer?
Een barcode die ordent, tralies
voor momenten die ik zoek.
Ik voel me verloren. Is het wel mijn been
waarop ik loop? Of loop ik de weg
die iemand anders heeft gekozen?
Is er iemand die me helpt?
Die me zegt wat juist is en niet liegt,
geen meneertje, koekenpeertje,
geen getut en halve woorden,
ik ben niet gek, ik weet alleen niet
welk been het mijne is.
Ach, ja, het gaat alweer. Ik was eventjes
van huis, naar vroeger toe; ik zat op mijn oude bed,
maar nu ben ik weer thuis.
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Statie 10

De dood heeft alles klaar gezet.
Het kleed dat over mijn gezicht heen gaat,
de zwarte tangen om me af te leggen.
Misschien straks even in mijn kist gaan liggen,
om alvast te wennen aan de houding.
Hoeft niet zo lang, ik word tenslotte toch verbrand.
Ik sta weer op, ik heb jeuk aan mijn rug.
En het leven vraagt me terug, ik ben nog niet klaar.
Een mens moet alle dagen leven die van hem zijn.
Zal het pijn doen, vraag ik me nu wel af,
dat breken van je knieën om je benen recht te leggen,
het vastnaaien van je lippen – zodat je echt geen woord
meer zegt. Geen pretje om vanuit een hemel
te aanschouwen dat er in je lichaam wordt gesneden
alsof het vlees is bij het abattoir.
Waarschijnlijk beter dat er niets bestaat
dan zwart – ik zal het straks ontdekken.
Als het wit is waar ik kom en licht,
dan klop ik drie keer op de grond.
Eerst maar een kop soep. Een mens krijgt trek
van zoveel geestige zwartgalligheid.
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Statie 11

Wachten is een soort van bidden:
het vertrouwen dat het zin heeft wat je doet,
vertrouwen dat het goed komt.
Dus ja, ik wacht, al weet ik niet precies waarop.
Niet de pijn, daar kijk ik niet naar uit,
maar naar het licht dat komt
zodra mijn handen vastgevouwen zijn.
En ach, die pijn, het went – je rekt de grens.
Het is geen zegen of een pretje,
maar als je al een tijdje stramme botten hebt,
je knokkels zeer doen en de pezen in je armen
lijken op verdroogde elastiekjes,
dan is de pijn een beetje dagelijks brood.
Je leert ermee leven. Zelfs een been eraf
zou ik geloof ik nu wel kunnen accepteren.
Ik dacht altijd dat bidden vragen was om hulp,
om een soort maatschappelijke wegenwacht,
maar ik heb me vergist. Bidden is aanvaarden
dat de dingen gaan zoals ze gaan,
maar dat je weet dat iemand van je weet.
Ik ben niet alleen en kan mijn leven aan.

24

25

Statie 12

De laatste loodjes zijn niet persé zwaar
als wel zo traag en stroperig.
Ik hoef niet meer.
Thee, een boterham, ach laat toch, ik ga dood.
Mijn maag en darmen doen steeds minder,
want die weten dat het straks voorbij is.
Zoals de ratten op een zinkend schip,
zo laten mijn organen me al in de steek.
Ik zal het ze niet kwalijk nemen.
Er valt niets meer te zeggen ook.
Zwijgen is zo’n beetje mijn grootste talent.
Zelfs de kleine woordjes van fatsoen
krijg ik nauwelijks nog over mijn lippen:

eet smakelijk, goedemorgen, welterusten –
het smaakt niet meer, de morgen is niet goed
en de nacht is een diepe val in een woestijn.
Ik leef tegen beter weten in,
dus laat de thee maar, laat me gaan.
Ja, ik weet het, de dood alleen bepaalt.
Doe dan nog maar een slokje,
mijn mond is droog van al het wachten.
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Statie 13

Ik heb mijn kruin
van mijn levensdagen
nooit gezien,
totdat ik eruit kwam,
op die plek
uit dat lichaam trad.
Alles is vreemd
en ik snap nog weinig
van wat ik hier merk.
Wat ik net nog
zelf nog kon bewegen
ligt nu roerloos op tafel.
Scharminkel, velletje,
een zak met knekels.
Was ik dat wezen?
En de ruimte,
zo raar van boven.
Dus dit is sterven.
De dingen zijn omgekeerd:
binnen is buiten!
Dood is hier leven!
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Statie 14

Ik ben gestorven.
Het was een hand
die me meenam.
Mijn oude hand
is al vergeten
wat het kon.
Het is hier licht.
Ik kan niet zien
waar ik ben
of welke vorm
ik uitstraal
of dat ik
mezelf nog ben licht is het woord
dat ik spreek.
Ik zweef
onder water
zonder te verdrinken.
Ik adem licht.
Ik geloof dat ik
weer ben geboren.
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