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Soort boek/Ziekte / Stijl: Egodocument van Martin Bril, boek met mailberichten

brieven, gedichten en columns waarin hij schrijft over de periode dat hij kanker had

van 2001 tot aan 2009. Hij stierf op 22 april 2009. De samenstelling van het boek is

van Anneke Stehouwer, zijn vrouw. Prachtig geschreven, vaak ook grappig in de

prachtige erudiete stijl die we van Martin Bril kennen.

Over de schrijver: Martin Bril (1959) was een bekende Nederlandse columnist en

schrijver. Hij studeerde filosofie in Groningen, waar hij hoofdredacteur was voor het

GSb-blad Nait Soez'n, en daarna aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam.

Naast zijn columns in het Parool en de Volkskrant publiceerde hij in Vrij Nederland

het feuilleton Evelien. Hij won de Pop Pers Prijs (1997) en ontving de Max Pam

oeuvreprijs 2008 voor zijn gehele werk. Martin Bril was getrouwd met Anneke

Stehouwer (1965), heeft twee dochters en woonde in Amsterdam.

Korte Bespreking: Martin Bril hoorde in 2008 dat de darmkanker die in 2001

werd geconstateerd weer terug was. Dit boek is zijn eigen verslag van zijn ziekte. Hij

beschrijft in de in dit boek opgenomen columns hoe hij de behandelingen en het ziek

zijn ervaren heeft op diverse momenten van zijn ziekte: in het ziekenhuis, thuis, in

Frankrijk.

Naast de columns staan in dit boek enige brieven, gedichten, verslagen en

meerdere mails, verzonden aan vrienden, waaronder bijvoorbeeld een Bob Dylan

vriend met kanker, behandelend artsen en ook aan zichzelf.

Hij bleef bijna tot aan het eind van zijn leven schrijven, want zonder schrijven vond

hij zijn bestaan ‘geen leven’. Probleem daarbij is dat door een aangetaste nekwervel

zenuwen die naar zijn linkerhand gingen aangetast waren. En Martin Bril was

linkshandig.

Het zijn columns zoals we ze van hem gewend zijn, ook over andere

onderwerpen die hem gedurende die tijd bezig hielden. Maar de meeste gaan toch

over zijn ziekte en zijn vol observaties over wat hij ziet en meemaak. Of het zijn

beschrijvingen van hoe iets werkt of gegaan is, met daarbij de bekende humoristische

en ironische opmerkingen, om wat hem overkomt te relativeren. Misschien een tikje

ernstiger omdat hem nu eenmaal een ziekte treft waarvan hij weet dat die niet

weggaat. Het evenwicht is een prachtig boek geworden met stukken die zijn vrouw

uit de enorme hoeveelheid materiaal geselecteerd heeft en geordend naast columns

die Bril tijdens zijn ziekte voor de Volkskrant , op zijn website www.martinbril.nl en

in andere bundels bleef schrijven.

Wat viel op: De typische Martin Bril stijl die ook hier weer terug te vinden is: in

bijzinnen humoristische invallen bij datgene wat hij schrijft of beschrijvingen van

alledaagse zaken die grappig of ook ironisch zijn. En omdat het hier om zijn eigen



ziekteproces gaat is die, zoals hij het zelf bij een ander gelezen boek noemt,

‘humoristische ondersteuning’ erg welkom en ook vaak relativerend. Dat is

bijvoorbeeld zo als hij schrijft over de bijsluiter van een van zijn medicijnen. Een

mooie erfenis voor zijn lezerspubliek.

Dat hij schrijft voorlopig geen interviews te geven. ‘ T.z.t. als ik hier doorheen kom,

dan geef ik het.’ (Pag. 300)

De in zijn werk vaak aanwezige “Bril”woorden. ‘ Enfin’ en ‘tsja’ bijvoorbeeld.

Citaten: Pag. 20-21: ‘Ik hield mijn praatje.

Daarna was er de terugweg, maar niet nadat ik met een paar oncologen een sigaretje had

gerookt. De bomen rond het congrescentrum stonden er hoog, en druipend bij, het had

geregend. De herfst was niet ver meer, maar we leefden nog in de zomertijd. Ik herinner

meniet meer waar we het over hadden, niet over kanker, en zeker niet over CEA-waarden, dat

weet ik zeker, maar wel dat ik me op een gegeven moment bedacht dat van alle oncologen op

zo’n congres ook gewoon één op de drie doodging aan kanker, net als iedereen. Erg troostrijk

was die gedachte niet, maar goed- de hersenpan is geen jukebox waar je naar believen vrolijke

ideeën uit tovert.(….) Angst is bovendien vaag, maar kan dus pijn doen. Over angst praten we

niet graag, zeker niet als hij vaag is en strikt persoonlijk. (…) Wat de zaak, tot slot ernsitg

bemoeilijkt, of verwart, is dat ik nooit weet waar ik bang voor moet zijn, waar de angst om

draait.

De dood?

Pijn?

Het sterfbed?

Het lot van de achterblijvers?

De kinderen?

Het idee, de wetenschap, dat je alles verkeerd hebt gedaan?

Voor niets?

Dat soort dingen- zo op een rijtje word je er niet vrolijk van, maar gelukkig laat ik het rijtje ook

maar zelden de revue passeren. Nooit eigenlijk, wat ook wel weer van angst zal getuigen, maar

wat kan mij het schelen.’

Pag. 47 ( Brief) ‘Zo liggen de feiten.

Morgen weten we meer.

Volgende week ben ik nog een laatste week terug in de krant, als een soort afscheidsronde.

Dan ga ik de lezers ook tot op zekere hoogte uitleggen wat er aan de hand is. Ik ga ze niet

zeggen dat het ongeneeslijk is (houdat ook voor je AUB!), maar wel dat het lang kan duren

voor ik er weer ben.’

Pag. 194 ( Neuroloog) ‘Mijn oncoloog heeft inmiddels de wervel ook gezien, op een ct-scan die

ik vrijdag moest laten maken, dus die is ook in rep en roer.

Daarbij was hij niet tevreden over het resultaat tot nu toe van de chemo die ik momenteel

krijg. De toestand was niet hopeloos, dat was eigenlijk het enige lichtpuntje.

Maar die verdomde nekwervel gaat me de das om doen als het zo doorgaat.’



Pag.205 ( Vriendin)’Tja. Morgen lig ik de hele dag met mijn kop in een soort stalen ring met

gewrichten eraan, om mijn nek op de rekken en vrijdag opereren ze de nek om er een wervel te

vervangen.

Leuke kerst hè?

Als er een ietsiepietsie misgaat heb ik een dwarslaesie.

En anders geen pijn meer, maar nog steeds kanker.

Pag. 315 : ‘Ineens had ik een rolstoel nodig, geen kracht meer in mijn benen. Goed voor het

humeur is het niet, maar er is geen ontkomen aan.

Ik heb het nog niet geprobeerd, maar misschien kan de hond me voorttrekken. Te oordelen

aan het snurkende geweld waarmee ze in mijn leesstoel ligt te slapen, heb ik daar weinig

fiducie in.

Verder schijnt de zon.’

Recensies: Zie ook: http://www.martinbril.nl/MartinBril/Het_Evenwicht.html

nu.nl en tzum.info

Coen Peppelenbos http://www.tzum.info/2011/04/recensie-martin-bril-het-evenwicht-

ineens-kanker/ : Misschien hebben de mensen wel genoeg van boeken over deze ziekte. Dat

zou jammer zijn. Het evenwicht is huiveringwekkend prachtig.

http://zeemanspraat.wordpress.com/2011/05/11/zwagerman-over-bril/

Extra: http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-

detail.1548.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=21996&tx_ttnews[backPid]=116&cHash=3

453b6eff6c0f3081e6f15b0ed99fcf0


