
 

Recensent: H.J.Lammers 
 
C.M.Kosterink- Molenkamp:  ‘Waarom?’ Dagboek van een gezin met kanker.  
Uitgegeven in eigen beheer in samenwerking met Bergboek.nl 2005. ISBN 90-
805695-9-3, Zie ook: http://www.bergboek.nl/ ( Angiosarcoom/ 
Tumor/Kanker/PO/1)  
 
Soort boek / Ziekte / Stijl:  In dit in 2005 uitgegeven boek van 193 pagina’s  
wordt, in uitgebreide dagboekvorm (zie laatste citaat), verteld hoe, na drie 
maanden vele onderzoeken te hebben ondergaan uiteindelijk wordt 
geconstateerd dat Hans, de man van de schrijfster een “angiosarcoom”  heeft, 
een vorm van kanker die ontstaat aan de binnenwand van een bloedvat. 
Waarschijnlijk is deze tumor begonnen in het schaambeen. In de tijd dat dit 
dagboek over het verloop van de ziekte werd bijgehouden, was het een 
zeldzame vorm van zich snel verbreidende kanker waar weinig over bekend 
was en waarvan niet duidelijk was hoe die ontstaan was.  
 
Over de schrijfster:   C.M. Kosterink- Molenkamp was getrouwd met Hans, 
die werkzaam was bij een bank. Hij is aan de gevolgen van zijn ziekte 
overleden. Zij kregen drie kinderen, Daniëlle, Joost en Bas, allen schoolgaande 
jeugd toen Kosterink- Molenkamp dit boek schreef. Zij is ook werkzaam als 
vrijwilliger bij het jeugdwerk in de rooms-katholieke kerkparochie. 
 
Boekbespreking: Hans, 45 jaar, leeft voor zijn gezin en voor zijn werk en is 
een graag geziene gast bij vrienden, buren en collega’s. Hij heeft een nogal 
gesloten karakter, uit zich moeilijk, zeker over zichzelf. Vandaar dat een in 
augustus plotseling optredende pijn in de rug toegeschreven wordt aan het 
werken in de tuin. Hij wil geen flauwekul met artsen. Maar de pijn verergert 
binnen een paar dagen, vandaar dat hij de huisarts consulteert die hem een 
pijnstiller voorschrijft. Als de pijn ondragelijk wordt, wordt Hans verwezen 
naar een specialist, eerst in een lokaal en later een regionaal ziekenhuis. Zij 
vinden een mogelijk verschoven wervel, een beknelde zenuw en botontkalking. 
De behandelingen verdrijven de zware pijn niet. Uiteindelijk volgt 
inschakeling van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis  (AvL). 
Bij de eerste gesprekken met medisch specialisten begint de schrijfster 
aantekeningen te maken, die later worden uitgewerkt tot een dagboek. Hierbij 
zijn vier perioden te onderscheiden : 7/9-18/12 de periode van klinische en 
poliklinische onderzoeken in verschillende ziekenhuizen, 18/12 – 18/1 
behandelingen in het AvL, 18/1-18/3 de terminale fase thuis. Bijna van dag tot 
dag en van uur tot uur wordt gedetailleerd verslag gedaan over: de medische 
behandelingen (zware onderzoeken, bestralingen, chemokuren, operatieve 
ingrepen, medicatie, gesprekken); de algemene gesteldheid (temperatuur, 
pijn, aanwezigheid, activiteit, geling, sufheid, slaap); de Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen ( ADL); wondverzorging (Hans heeft moeilijk genezende 
wonden van operaties die zijn uitgevoerd om  onderhuidse ontstekingen te 
verwijderen en is aan het doorliggen); maaltijden (wat er op het menu staat, of 
Hans eet en of hij het kan binnenhouden); bezoek (wie is er geweest en hoe 
reageerde Hans); voorvallen en gebeurtenissen in het leven van de kinderen, 
in familie- en vriendenkring; kerkelijke riten voor zieken en stervenden. 

http://www.bergboek.nl/


Het zijn acht maanden van gestage achteruitgang, onderbroken met korte 
periodes van een sprankje hoop, telkens gevolgd door abrupte totale 
ineenstorting.   
 
Wat viel op:   
Waarom? Onvermijdelijk wordt deze vraag bij ingrijpende gebeurtenissen in 
het leven vaak gesteld,  maar zal meestal onbeantwoord blijven gedurende het 
levenspad dat met de geboorte wordt betreden en onvermijdelijk ooit en op 
een of andere manier in de dood eindigt. Een antwoord op deze vraag levert 
meestal een nieuwe serie vragen op die alleen vanuit levensbeschouwing en  
–ervaring, te beantwoorden zijn.  
De zuiver technische vraag “wat is de diagnose?” kon pas na acht weken 
vergeefs onderzoek en behandeling door verschillende artsen in meerdere 
ziekenhuizen afdoende worden beantwoord. Daarmee kwam aan een eerste 
periode van lijden en onzekerheid een einde. In het AvL trof Hans open en 
duidelijke voorlichting door de behandelende artsen met groot invoelend 
vermogen en permanente, onmiddellijke  beschikbaarheid. Van de verpleging 
en verzorging kreeg hij uiterst attente, bijna persoonlijk te noemen aandacht 
en, zeker voor sociale en privé aspecten, professionele hulp. 
Het gezin, Hans, de schrijfster en de kinderen, ondervindt daarnaast grote 
steun van en begeleiding door de uitgebreide familie, buren en vrienden, 
werkgever en collega’s, pastoor en parochianen. Zij leveren  oppas, 
huishoudelijke en technische hulp, verstrooiing, bezoek en ook goede 
gesprekken. 
De schrijfster vervult vele rollen. Zij is: partner, echtgenote, moeder,  
ziekenverzorgende, houdt het huishouden draaiende, zet zich in voor het 
kerkelijk jeugdwerk, is organisator van verjaar- en feestdagen. In het AvL is zij 
dagelijks mede-ziekenverzorgende, in de terminale fase thuis is zij volledig 
ziekenverzorgende. De kinderen vangt zij op, op elk moment dat zij het nodig 
hebben. Ze begeleidt ze bij hun angsten, zorgen, verdriet. Met Hans samen 
treft ze financiële regelingen, ze  stellen samen een testament op en bereiden 
samen zijn uitvaart voor….. Het zijn acht lange maanden. 
Eind september, diep in verwerking van het verlies, sterft onverwachts haar 
schoonvader, haar grote steun en toeverlaat. 
Kracht naar kruis?  
 
Citaten:  
(Pag. 6/ 7) Inleiding:  “Een periode waarin Hans, die eigenlijk goed voor zich 
zelf kon opkomen, hulp nodig had. Door vreselijke pijnen was hij niet in staat 
zichzelf verbaal te uiten.(- - ) Nu moest ik dat voor hem doen en dat ging niet 
zo maar. (- - ) Toch was ik het die moest communiceren tussen Hans, de 
artsen, onze kinderen, familie en vrienden. (- - ) Vanaf Hans’ eerste 
opnamedag in het AvL, ben ik alles wat op medisch gebied met hem gebeurde, 
op gaan schrijven. (- -)  Het echte antwoord op het waarom (- -) zullen we 
nooit krijgen. Wel kunnen we een manier vinden om met de dingen die het 
leven ons geeft om te gaan. Dat is geen reden het waarom uit de weg te gaan. 
Want het waarom van veel dingen in leven stemt ons tot nadenken, tot 
stilstaan bij alles wat het leven geeft maar ook van ons neemt”. 
 
(Pag. 43/44 24 december):  “De toestand van Hans is volgens de arts zeer 
kritiek, we moeten dan ook op alles zijn voorbereid. Ondanks alles wat zich de 



afgelopen maanden heeft afgespeeld zijn we dat niet, maar wanneer ben je het 
wel? Je houdt je toch vast aan ieder sprankje hoop, waar dat ook vandaan 
komt?  Ook al weet je dat het slecht zou kunnen aflopen, je gaat daar toch niet 
van uit? Waarom mag hij niet beter worden? Waarom mogen wij geen 
toekomst hebben, samen met onze kinderen? (--) Waarom, waarom toch?” 
 
(Pag. 105:  7 februari, tijdelijke opname in lokaal ziekenhuis) “14.30 uur: 
“Zoals in ieder ziekenhuis moet je goed bij de tijd zijn anders gaat er vaak wat 
mis. Hans heeft zijn medicijnen nog niet gehad en ik regel dat maar even”. 
 
(Pag.135: 23 februari, na mededeling  dat het verloop der ziekte nog maar 
een kwestie van maanden is) “Hans blijft heel rustig als ik hem dit allemaal 
vertel. Kracht naar kruis wordt wel eens gezegd. Maar zo ziek en dan zoveel 
kracht?”. 
 
(Pag. 136: kinderen op de hoogte gesteld, Daniëlle): “Ze zegt letterlijk: om 
papa verder lijden te besparen moet Onze Lieve Heer hem snel komen halen. 
Arm kind, begrijpt en voelt al zo veel, is in zo’n sneltrein vaart volwassen 
geworden, we hadden het graag anders gezien”. 
 
(Pag. 153: 4 maart, wijkverpleging): “Elke keer een ander. Hans vindt het 
afschuwelijk. Hij vindt het zo erg, steeds andere mensen aan zijn lijf, ook 
steeds opnieuw te moeten uitleggen hoe hij het wil”. 
 
(Pag. 179): “Ondanks alles zitten we samen gezellig in de kamer. Er is sfeer bij 
ons.  (--) Zodat de kinderen ook met deze verdrietige periode in hun leven 
verder kunnen”. 
 
 (Pag. 183: na het overlijden): “En ieder die aanwezig is reageert op zijn of 
haar eigen wijze. Maar hoe vreemd het ook klinkt, het is niet akelig. Het is of 
wij allen voelen dat het zo moet zijn. Dat Hans het zo ook heeft gewild”. 
 
(Pag. 193: oktober): “Naar aanleiding van een artikel in een damesblad besluit 
ik de aantekeningen uit te werken die ik het afgelopen jaar heb gemaakt. 
Aantekeningen die in eerste instantie bedoeld waren om te onthouden wat de 
dokters gezegd hadden. Aantekeningen die uitgroeiden tot een voor de 
kinderen en mij heel waardevol dagboek, waar ook misschien anderen iets aan 
hebben. 
Het waarom van de achterliggende tijd, daar zullen wij en anderen geen 
antwoord op krijgen. Maar misschien helpt het om met bepaalde emoties in 
het leven te leren omgaan”. 
 
 
 
   

 

 

 

 

  


