
Lieve van den Berg: ‘Dorre bloemen en piranha’s’ Uitgeverij Kirjaboek, Hoogwoud
2011. ISBN 9789460080296 (Hersentumor/ Kanker /Verpleegkundige als patiënt/
PO/1) Zie ook: www.kirjaboek.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl: Ervaringsverhaal van Lieve van den Berg, de vrouw van
Charl, bij wie een hersentumor werd geconstateerd. Zij beschrijft in een
dagboekachtig verhaal, vanuit haar perspectief, in een 555 pagina's tellend boek, zeer
uitgebreid hoe deze tumor werd geconstateerd, hoe zij de gang door het
gezondheidszorg maakten en hoe zij samen dagelijks leefden gedurende die tijd tot
aan de dood van Charl. Van 20 juli 2006 tot en met 3 augustus 2007. De omslag is
gemaakt door Charl.

Over de Schrijfster: Lieve van den Berg is ex-verpleegkundige, moeder van Guus
en Kirsten, oma van Jesse en Charlot. Zij werkte jarenlang als verpleegkundige in een
algemeen ziekenhuis. Zij woonde met Charl in Noord-Holland. Zie ook
www.lievevandenberg.nl

Korte beschrijving: Lieve van den Berg beschrijft hier in dagboekvorm hoe zij
naast haar man leefde gedurende de periode dat bij hem een hersentumor werd
ontdekt tot aan zijn dood. Zij licht toe hoe hun leven samen werd beïnvloed door de
ziekte van Charl. Charl had, voordat hij ziek werd een drukke baan in de bouwwereld,
ging altijd vroeg naar zijn werk, maakte samen met zijn vrouw vele avontuurlijke
reizen en had vele hobby’s. Dat leven veranderde toen bij hem de hersentumor werd
ontdekt.

Uitgebreid gaat Lieve in op hoe zij de laatste levensperiode van Charl samen
ervaren hebben. Lieve zag dat er iets niet goed was, toen hij ziek thuis kwam, en, na
het aangekeken te hebben, belde ze 112. In het ziekenhuis werd een zeer
kwaadaardige hersentumor ontdekt. En weer later bleek, na een operatie dat een deel
van de tumor niet weg te krijgen was. Charl kreeg medicatie en behandelingen en
ondertussen ging hun leven door. Steeds vermoeider werd Charl, steeds vaker lag hij
te dutten, steeds meer moest Lieve als mantelzorger zorgen en regelen.

Zij beschrijft waarom ze dat graag deed voor Charl en wat ze verzonnen om het
leven lichter en aangenamer te maken, onder andere visualiseren. Maar ze licht ook
toe hoe vermoeiend het was voor haar als partner, en soms ook belastend om steeds
maar te zorgen, ook omdat het hun relatie veranderde. Toch was en bleef Charl de
liefde van haar leven.

Wat viel op: Dat ook als je een verpleegkundige achtergrond hebt , en je zielsveel
van je man houdt, het steeds zwaarder wordt om iemand die gaat sterven aan kanker
te verzorgen. Dat heeft ook te maken met de psychische belasting, het veranderen van
een persoon van wie je houdt, door wat de ziekte met hem doet. Charl ging
bijvoorbeeld steeds meer slapen,en gebruikte volgens Lieve ook wel eens de
makkelijke weg. Dat staat heel eerlijk beschreven in het boek naast het feit, dat zij
ook maatjes bleven, tot het eind toe, en zij een echte levensgezel verloren heeft.
Doordat zo uitgebreid is beschreven hoe het dagelijkse leven verloopt, zie je ook dat
er veel aanloop bleef komen, sommige activiteiten echt niet meer konden, terwijl
anderen, het oppassen op de kleinkinderen veelal gewoon door blijven gaan.
Daarnaast viel op hoe ze gesteund werden, ook met bijvoorbeeld een techniek als
visualiseren.

Citaten: Pag. 62: ‘Samen lezen we het dossier en daarin staat beschreven dat de
kanker ongeneeslijk is. En nu weet ik dat die ene tumor niet verwijderd is, beangstigd
me dat. Ik zeg tegen Charl: “ Ondanks je optimisme voel ik me toch verdrietig door de
wetenschap dat het ook fout kan gaan.”



Pag.75: ‘De hulpverleners van 112 zullen bellen, want ze hebben een rechtstreeks
spoedeisend nummer en dan wordt ik terug gebeld. Wachten duurt lang, er is al een
kwartier verstreken. De telefoon gaat, ik moet weer het hele verhaal vertellen. Er zal
een dokter langskomen.’

Pag.238: ‘ Ik vertel hem wat me allemaal dwars zit. Dat ik er even doorheen zit en dat
we vandaag niet weg gaan. (…) Ik kan mijn tranen niet bedwingen. Charl zit me
schaapachtig aan te kijken, reageert niet, zegt niets. Ik snik: “Normaal gesproken zou
je zeggen,kom eens even lekker bij me zitten, maar je zegt helemaal niets. Je laat me
gewoon alleen met mijn verdriet .” Het blijft stil. We kijken elkaar aan. Een minuut
later zegt hij: “Kom eens bij me op de bank zitten.”We zitten dicht tegen elkaar aan en
eindelijk praten we eens goed over wat hem nu echt bezig houdt. (…) hij zegt dat hij
dondersgoed de veranderingen door heeft. Hij gedraagt zich als een oude man. “Ik
vind je nog net zo lief hoor.”Hij kijkt me aan en zegt: “Lieve, lieve, lieve Lieve.”’

Pag. 299: ‘ Gerry schrijft (…): “Mijn hart gaat uit naar jou. Ik weet hoe je je soms moet
voelen, alsof je alleen maar verpleegster bent. Laat ik je niet ontmoedigen. Als hij
blijft leven, prachtig! Maar als hij dood gaat, dan wens je dat je iedere minuut samen
met hem mag herbeleven al was het alleen maar omhem te vertellen hoe je hem
waardeerde en van hem hield.’

Pag. 546: ‘Emotioneel neem ik afscheid van zijn lijf door hem van top tot teen aan te
raken. Nog een laatste kus en dat is het. Ik voel me doorgesneden. Ik ben mijn beste
maatje kwijt. We deden de laatste tijd alles samen, we noemden dat het
maatjesgevoel.’

Extra: http://www.lievevandenberg.nl/publicaties.html


