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Over de schrijver: Thomas Zijlma (1983) woont in Amsterdam en studeert daar
Nederlandse taal en cultuur. Hij houdt zich ook bezig met amateurwielrennen en is
een fan van Lance Armstrong. Hij geeft lezingen over zijn ziekte, zaadbalkanker met
uitzaaiingen, en is als vrijwilliger actief voor de Stichting Alpe d'HuZes. Deze
stichting wil de beeldvorming rondom de ziekte kanker verbeteren en geld inzamelen
voor onderzoek naar kanker. Dat laatste deed Thomas door zes keer op één dag de
Alpe d'Huez te beklimmen 5 juni 2008. Hij werd toen ondersteund en toegejuicht
door familie, vrienden en vriendin Sarah. Zie ook
http://www.opgevenisgeenoptie.nl

Soort boek/Stijl: Ervaringsverhaal van Thomas Zijlstra over de periode dat
zaadbalkanker werd geconstateerd met uitzaaiingen in buik, longen en hoofd. Hij
was toen 17 jaar. Vlot geschreven, makkelijk leesbaar, ontroerend. Leest als een trein.

Korte Beschrijving: In dit boek beschrijft Thomas hoe er bij hem zaadbalkanker
werd ontdekt. Hij was toen 17-jaar, fietste, schaatste en skeelerde, ging op tijd naar
bed en at gezond. Toch kreeg hij zware hoofdpijnen en moest regelmatig braken. Uit
onderzoeken in het ziekenhuis in Alkmaar bleek dat hij zaadbalkanker had in een
vergevorderd stadium, met uitzaaiingen in zijn buik, longen en hoofd. De artsen
schatten zijn overlevingskansen laag in. Thomas werd in diverse ziekenhuizen
behandeld en geopereerd. Daarbij werd zijn schedel met 37 nietjes (agrafen) weer
werd vastgezet. Hij kreeg chemokuren, had last van allerlei bijwerkingen, maar bleef
doorstrijden, gesteund door familie en vrienden. Toen de chemokuren niet voldoende
resultaat leverden en de kanker resistent was geworden, deed hij mee aan een
experimenteel traject en werd beter. Thomas las in het ziekenhuis het boek dat Lance
Armstrong over zijn ziekte schreef en werd geïnspireerd door zijn voorbeeld. Thomas
beschrijft hoe zijn manier van afzien op de fiets lijkt op het afzien en de strijd tegen
zijn ziekte. Wielrennen staat voor hem symbool voor zijn vechtlust en de wil om te
leven. Vandaar dat hij zich inzet voor de stichting Alpe d'HuZes.

Wat viel op: De namen die Thomas aan de dokter geeft: dokter Nonchalant,
Vriendelijk, Doorzetter (aan wie hij zijn leven dankt omdat hij hem geschikt acht voor
het experimentele traject))etc. De steun van zijn omgeving en de blijken van
waardering van Thomas. De beschrijving van de tocht op de Alpes D’Huez en de
emoties die dan loskomen. Dat hij graag de laatste behandeling in het Antonie van
Leeuwenhoek ziekenhuis wil krijgen en niet in het Gasthuis, en dan van daaruit
genezen naar huis gaan.

Citaten: Pag.24: “Als ik het woord ‘aspect’ nu hoor, jagen de rillingen me weer over
de rug. Het staat symbool voor alle mensen die niet eerlijk durven te zijn, de waarheid
niet over hun lippen kunnen krijgen. De dokter van de oude stempel vertelde maar
niet wat deze ‘aspecten’ waren, terwijl ik wist dat hij het wel kon. Ik was zo
verschrikkelijk boos en ontdaan. Hoe kon hij nou in godsnaam niet zien wat er op die
verdomde foto’s stond? Had hij daar nou acht jaar voor gestudeerd? “
Pag. 52: Sinds ik op vrijdag 4 mei in het ziekenhuis was beland, had ik binnen
anderhalve dag gehoord dat ik kanker had, was ik na drie dagen met de ambulance
naar een kankerziekenhuis gebracht, was mijn schedel gelicht om er een tumor uit te
halen, was mijn linkerzaadbal weggesneden, had ik twee dagen op de intensive care



gelegen, en zat ik nu weer in de rijdende winkel van Morgan Freeman, die me
terugbracht naar het ziekenhuis waar ik aan de rest van mijn behandeling ging
beginnen. Er waren precies elf dagen voorbijgegaan.”
Pag. 70: “Ik zag in het fietsen van de Tour de France een overeenkomst met mijn
leven als kankerpatiënt. De chemokuren waren zware bergetappes en het spoelen
stelde de vlakke stukken voor. De dagen die ik nodig had om me voor te bereiden op
de bergen, beleefde ik thuis in alle rust. Het einde van mijn Tour, mijn Champs
Élyssée, zou het moment zijn dat ik uit het ziekenhuis werd ontslagen, helemaal
genezen, om er nooit meer terug te komen. “

Recensie: Blog.nl : “…Het is prachtig om te lezen hoeveel steun de jongen heeft aan
het boek van Lance Armstrong. Deze wielerprof heeft, net als hij dezelfde ziekte
overwonnen en inspireert Thomas om ook te gaan fietsen. Fietsen, fietsen en nog
meer fietsen. Het wordt een symbool voor zijn vechtlust en de wil om te lezen. En niet
alleen tijdens zijn ziekte, maar ook daarna. Zo bedwingt hij vandaag voor de tweede
keer de gevreesde Alpe d’Huez. Niet één keer, nee meteen acht keer. Met die
haarspeldbochten en een steile klim is dit een hele beproeving, maar opgeven zit niet
in zijn aard. ‘37 nietjes’ is een aangrijpend boek, waarbij Thomas Zijlma je laat inzien
dat je met optimisme en vechtlust heel veel kunt bereiken. ”


