
Lieve Ben, lieve Dorine,  
 
Delen is vermenigvuldigen en hoezeer geldt dat voor samen heerlijk eten.  
Sinds Ben’s diagnose hebben velen voor Ben en Dorine gekookt en gezamenlijk 
de dis gedeeld. Ook wij, waarbij mijn partner Albert met veel liefde het koken 
van Ben’s lievelingsgerechten op zich nam.  
 
In april kwamen Ben en Dorine naar ons huisje in Grou aan het water. ‘Ik voel 
me goed zei Ben. Maar Dorine en ik komen net uit het ziekenhuis vandaan. 
Daar kregen we te horen dat de kanker snel groeit. Ze geven me nog maar een 
paar weken.’ Je zou dan een depressieve avond verwachten of een 
zwaarmoedige. Maar niets daarvan. Ben vertelde dat hij de knop direct had 
omgezet en deze boodschap een plek had gegeven. Zijn glas bleef half vol net 
als zijn wil om elke dag dubbel te vieren. Het werd een memorabele avond. De 
sfeer was vertrouwd en intiem. Ben deelde vele wijsheden en hoe hij zijn 
nadere einde voor zich zag. Aan t einde van de avond was het afscheid 
bijzonder. Zouden we elkaar ooit nog wel terugzien? 
 
Alles liep evenwel anders.  
Inmiddels 10 weken later kwamen Dorine en Ben weer naar Grou toe. Daar had 
Albert weer heerlijk gekookt. Ben genoot ervan. De sfeer was wederom 
harmonieus, ontspannen, intiem, geen stress of haast. Daarna gingen we het 
water op om vanuit de boot te genieten van de ondergaande zon. Een prachtig 
gezicht. Weer terug in ons huisje volgde nog een glaasje wijn. Wat voor muziek 
vind je mooi Ben? We speelden het af. Ben straalde en Dorine voegde een paar 
ervan toe aan het lijstje van mogelijke muziek voor deze afscheidsdienst.  
 
Een paar dagen erna appte Dorine. ‘Ben heeft bij jullie voor het laatst lekker 
gegeten. Hij kan nu alleen nog kleine hapjes eten. En het staat hem tegen.’ Het 
was duidelijk dat Ben’s einde nu echt in zicht kwam.  
 
Lieve Ben, dank voor de mooie vriendschap die we het afgelopen jaar met jou 
en Dorine hebben opgebouwd,  je vermogen om van elke dag dubbel te 
genieten, je grote liefde voor Dorine, je boek en je prachtige blogs. Je boeken 
hebben we uitgedeeld tijdens ons feest zaterdag jl. Dat we dat gingen doen, 
heb je donderdag nog meegekregen en jij en Dorine waren er zo blij mee. Moge 
ze nog veel meer mensen inspireren.  
 
Lieve Ben. Rust zacht. En Dorine: we hebben je in onze armen gesloten en 
zullen er nu voor jou zijn. 


