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Huilen kan altijd nog 
 
Wat hijg je. Mijn maat kijkt me een beetje verwonderd aan. Ik 
zeg niets terug en spurt naar het net. Krijg de bal op mijn racket 
en ros hem onbereikbaar voor mijn tegenstanders over het net. 
Raar dat hijgen. Ik heb conditie genoeg. Beweeg, ren en serveer 
probleemloos en toch hijg ik. 
Daar begon het mee: Hijgen. Later komt het hoesten, niet fana-
tiek, niet veel totdat ik aan een kaarttafel in Monte Gordo (Por-
tugal) me verslik, moet hoesten en raak kort weg. De paniek is 
kort en we kaarten verder. Terug in Nederland toch maar even 
langs de dokter. Ik heb er twee, bedoel huisartsen. Ze delen de 
week. Bij toeval kom ik in het tweede deel van de week. 
“Ik hoor geen afwijkingen”, zegt mijn huisarts als haar stetho-
scoop over mijn borst en rug beweegt. Accuraat en betrokken 
zoals ze is, vervolgt ze: 
“Stuur je toch even naar het ziekenhuis voor een longfoto”. 
Een paar dagen daarna belt ze: 
“De longarts wil je zien. Er zit vocht achter je linkerlong.”  
Eerst is er niets. Je wandelt, fietst, tennist en leeft een gezellig 
sociaal leven. Kinderen, kleinkinderen allemaal in de buurt. 
Dan is er een klacht: Hijgen. Ach een beetje hijgen. Ik kan alles 
nog. Er komen meer klachten. Hoesten en diep ademhalen is 
gevoelig. En dan... Dan zuigen ze bijna anderhalve liter vocht 
weg en laat de CT-scan een slechte diagnose zien. Asbestkan-
ker.  
De vriendelijke blik van de longarts wordt zorgelijk. Hij schets 
de situatie en meldt dat hij liever een beter vooruitzicht had wil-
len vertellen. Bij asbestkanker ligt de levensverwachting niet 
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hoog. Honderd procent is het niet, dus volgt een ziekenhuisop-
name voor een thoracoscopie. Om een definitieve diagnose te 
stellen wordt er weefsel van de longvliezen weggenomen voor 
onderzoek. Het duurt nog minimaal vijf dagen voor de diagnose 
kan worden vastgesteld.  
 
Wij, mijn vrouw en ik, stappen het ziekenhuis binnen. De draai-
deur door en naar één van de zuilen. Het ziekenhuis heeft het 
digitale tijdperk omarmd. De belangstellende vriendelijk balie-
medewerker(ster) is vervangen door een koude zuil. Geen oog-
contact, geen glimlach, nee een zuil, die mij scant en verwel-
komt. Het scherm laat mijn kop zien, zegt wie ik ben en wat ik 
kom doen. Het scherm is volledig. Ik zie wanneer ik geboren 
ben, waar ik woon en wie mijn huisarts is. Het scherm vraagt of 
het klopt. Zo ja, dan moet ik op de knop ‘volgende’ drukken. Er 
worden meer vragen gesteld en na de laatste vraag rolt er een 
dagkaart uit de zuil, waarop aangegeven is waar ik naar toe 
moet. Wij zijn van voor het digitale tijdperk en zeggen de zuil 
gedag, maar die reageert niet. De hal ziet er vriendelijk uit. Een 
zitje voor wachtenden met kranten en tijdschriften, een restau-
rant en overal mensen. We wandelen door een gang met kunst-
werken. Even waan ik me in een museum, maar de in het wit 
geklede medewerkers en de rolstoelpatiënten met een antenne 
waar een infuus aanhangt, brengen mij op andere gedachten. 
Een tussenhal geeft toegang tot het trappenhuis en de liften. We 
nemen de trap en ik meld me bij de verpleegafdeling longziek-
ten. Mijn bed staat al klaar. Kamer 620, bed 1. Mijn vrouw krijgt 
een visitekaartje. 
“Dat is makkelijk”, zegt de baliemedewerkster. “Dan hoeft u 
niet te zoeken als u op bezoek komt.”
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We stappen kamer 620 in en bed 1 is leeg, dus voor mij. Mijn 
vrouw leest het visitekaartje 
“Kamer 624, bed 4.” 
 Ze gaat naar de medewerkster en vraagt: 
“Klopt dit wel? Mijn man ligt in kamer 620. Hij wordt toch niet 
verwisseld? 
“Nee hoor, uw man ligt in de juiste kamer en in het juiste bed. 
Dit is een kaartje van een andere patiënt. Ze streept het kamer- 
en bednummer door en schrijft de juiste kamer op. Een ver-
pleegkundige stelt ons op ons gemak. Hij parkeert een verrijd-
bare zuil met een scherm en een toetsenbord naast mijn bed en 
zegt: 
“Gaat u maar op het bed zitten.” 
Hij vraagt en mijn antwoorden vullen het scherm. Bij de vraag 
alcoholgebruik aarzel ik. 
“Elke dag een wijntje, behalve woensdagavond.” 
“Wat is er woensdagavond?” 
“De woensdagavondtennisgroep. We spelen anderhalf uur en 
dan gaan we nazitten. Meestal twee Texelse Skuumkoppe en als 
het heel gezellig is nog één.” 
De verpleger noteert: ‘sociaal drankgebruik. 
“Roken?” 
“Ik ben begonnen op mijn vijfentwintigste. Als ik zei: ‘Nee be-
dankt ik rook niet, kreeg ik vaak te horen: ‘wat verstandig. Op 
mijn vijfentwintigste kreeg ik daar genoeg van en heb samen 
met mijn buurman een sigaartje gerookt. Ik ben geen stevige 
roker geworden. Soms kocht ik een pakje en af en toe bietste ik 
een sigaret op mijn werk. Ik weet ook mijn laatste sigaret nog. 
Dat moet 2004 zijn geweest. Ik maakte gebruik van de FPU- 
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regeling en ging op mijn negenenvijftigste met prepensioen. 
Daarna niet meer gerookt.” 
“Dan bent u er vijftien jaar vanaf.” 
Ik knik bevestigend. 
“En drugs?” 
“Die verkopen ze niet op de tennisclub.” 
Hij kijkt me fronsend aan. 
“Wel of geen drugs?” 
“Geen.” 
Er volgen nog meer vragen en als de lijst is afgewerkt zegt de 
verpleger: 
“Ik breng meteen een infuus aan. Als ze u komen halen is dat in 
ieder geval gebeurd.” 
Het gaat snel en deskundig. Voor ik er erg in heb is het infuus 
aangebracht. Het voelt wat zieker. Ik lig nu op bed met een in-
fuus. Er is niets op aangesloten maar het geeft aan dat je erbij 
hoort. Je bent één met de andere patiënten. 
De verpleger en mijn vrouw verlaten de kamer. Ik lig op bed en 
weiger onder de dekens te gaan. Dat geeft zo’n definitief ziek 
uiterlijk. Ik analyseer de andere patiënten. Plaats in gedachten 
een beroep en gezinssituatie bij hen. Het gedachtenspelletje 
wordt vriendelijk onderbroken. 
 “Eet u vanavond met ons mee?” 
“Graag, ik zal na de ingreep vragen of het mag.” 
De eetzuster overhandigt de ziekenhuismenukaart met tien keu-
zes. Ik twijfel tussen 6. Indische rijsttafel of 4. Macaroni bolog-
nese.  
“Mag ik het later aangeven?” 
“Nee, u moet het nu zeggen.” 
“Dan wordt het 4. De Macaroni bolognese.”
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Ik wijs naar een plaatje op de menukaart.  
“Dat toetje ziet er wel heel lekker uit.” 
“Mascarpone”, zegt de zuster hardop. “Dat is inderdaad lekker.” 
 Met lichte tegenzin reik ik de menukaart in haar richting. Ik 
had de keuzes nog wel een keertje willen lezen. Haar glimlach 
is vriendelijk maar dwingend. Ze moet de kaart terug.  
Voor het zover is moet ik wachten. Raar ik voel me goed en lig 
met een paar patiënten op een kamer. Links van me ligt een ge-
zette man die geen stap buiten zijn zuurstoffles kan zetten. Re-
gelmatig produceert hij een rochelende hoest en een jankend 
hoog geluid, wat ik niet kan thuisbrengen. Morgen mag hij naar 
huis. Nu, niet echt naar huis. Hij gaat samen met zijn zuurstof-
fles naar de Zorgcirkel Westerhout om te revalideren. Hij krijgt 
begeleiding, verzorging, verpleging en zo nodig behandeling. 
Zijn mobiel laat een algemeen bekende ringtoon horen.  
“Ja”, zegt hij luid. “Ik ga morgen naar Westerhout en wat is 
dat?” 
Ik kan niet horen wat de beller zegt, maar begrijp uit de reactie 
van de zuurstofflesman dat het zijn aandacht heeft geprikkeld.   
“Ik ben nieuwsgierig en laat me verassen”, zegt hij door zijn 
mobieltje en vervolgt: 
“Waar ligt dat Westerhout? Ik heb er nog nooit van gehoord. En 
wat moet ik daar doen?” 
Hij luistert aandachtig naar de beller en zegt: 
“Oh, ik krijg een eigen kamer en hoe is het eten?” 
Gek, denk ik. Je gaat er heen om te herstellen en niet om te eten, 
maar het helpt wel als het smaakt. Ik draai mijn hoofd dieper in 
het kussen. Wil de rest van het gesprek niet horen en blijf zo 
liggen, totdat ik in de gaten krijg dat het gesprek is afgelopen.  
“Zuster!”  
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De zuurstofflesman meldt zich. “Hoe kom ik in Westerhout?” 
“Kan iemand u met de auto brengen?” 
“Mijn zus heeft een kleine auto. Daar past de zuurstoffles niet 
in.” 
“Mogelijk een taxi?” 
“Die kan ik niet betalen. Een bewindvoerder regelt mijn geld-
zaken. Ik heb een heel klein budget.” 
“Hoe bent u hier gekomen?” 
“Met een ambulance. Kan ik niet met de ambulance naar Wes-
terhout worden gebracht?” 
“Nee, zo’n ritje kost gauw achthonderd euro. Ik ga het hier in-
tern opnemen en kom erop terug.” 
De twee bedden tegenover me zijn leeg. De man die op één van 
de twee bedden hoort te liggen zit aangekleed aan de tafel. Hij 
wacht op zijn familie. Zijn door ziekte gedwongen verblijf zit 
erop. Hij heeft een ziekte waarvan ik de naam kwijt ben. Geeft 
af en toe bloed op en wordt ziek. Dat gebeurt een paar keer per 
jaar. Er is goed mee te leven. ‘Leven’, denk ik. Hoe lang heb ik 
nog? Als het werkelijk asbestkanker is kan het hard gaan. Wat 
ik niet begrijp is waarom ik me zo goed voel. Draai op mijn rug 
en laat mijn leven passeren. Ik kom tot de conclusie dat ik nog 
te fit ben en nog lang geen tijd heb om dood te gaan. Ik moet 
nog zoveel doen. Ik ben nu vierenzeventig. Vroeger was je oud 
en nu hoor je tot de jonge ouderen. Tenminste zo voelt het. Een 
maand geleden keek ik naar omroep Max. Past bij mijn leeftijd. 
Kunstliefhebber Bert Voskuil is aan het woord. Hij heeft een 
boek geschreven: 'Verfstreken’.  
 

Het boek was er bijna niet geweest, vertelt Bert. Hij is gered 
door zijn lieve vrouw. Hij kreeg een hartstilstand en lag roer-
loos op de keukenvloer. Zijn vrouw vindt hem daar en is zeven 



 
13 

 

minuten en zestien seconden aan het reanimeren geweest. Met 
een verbluffend resultaat. Bert leeft weer en krijgt haast. Le-
venshaast noemt zijn dokter dat. Bert heeft levenshaast en 
schrijft 'Verfstreken’ 
 

Levenshaast, denk ik. Wat een mooi woord en wat een dynami-
sche inhoud. Iedereen heeft levenshaast. De snelheid waarmee 
we over het asfalt racen is een beeldend voorbeeld van levens-
haast. We kunnen niet anders meer. We kunnen niet meer re-
laxen. Alles moet snel in het digitale tijdperk. 4G: ‘Overal snel 
internetten. Test je snelheid met onze speedtest, zegt de re-
clame. Je hoort er niet meer bij met de derde generatie van mo-
biele telecommunicatie-standaarden (3G). Nee het moet snel. 
Supersnel downloaden en uploaden met glasvezel. Razendsnel 
naar je vakantieadres en vliegensvlug de steden, de landen en 
de werelddelen bezoeken, zodat je op een verjaardag kan zeg-
gen: ‘Daar ben ik ook geweest. Ja dat is levenshaast. 
Voor mij heeft het een andere betekenis. Ik wil in de tijd die ik 
nog heb leuke dingen doen met mijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen. Ik houd me vast aan Andrea Britta. Zij is een verou-
deringsonderzoeker en hoogleraar Gerontologie aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en hoogleraar Interne genees-
kunde - Geriatrie aan de University of Melbourne. Zij is tevens 
hoofd van de Divisie Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, 
Geriatrie en Langdurige Zorg van het Royal Melbourne Hospi-
tal in Melbourne, Australië en ze vertelt: 
 

Wij artsen drukken het uit in drie belangrijke componenten. Dat 
is: 'hoe gaat het fysiek? Hoe is het met je lichaam? Hoe gaat 
het met het geheugen (je brein) en heb je een sociaal netwerk? 
Samengevat: je moet kunnen denken, je moet kunnen lopen en 
je moet vrienden hebben. Dan gaat het goed. Dan is je 
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biologische leeftijd laag en kans om honderddertig te worden, 
behoort tot de mogelijkheden. Zij benadrukt de belangrijkheid 
van een sociaal netwerk (vrienden, kennissen en familie). 
  

Ik denk dat daar veel waarheid in schuilt, alleen moet je zelf de 
eerste stap zetten. Ze komen niet naar je toe. Jij…, jij moet op 
een club gaan. Een buurthuis bezoeken of de kroeg in. Dat heb 
ik ook gedaan. We zijn veertig jaar geleden verhuisd van Am-
sterdam naar Alkmaar en hebben ons aangemeld bij een tennis-
club. Toen kwamen de vrienden vanzelf. Een sociaal netwerk 
draagt bij aan de verlaging van de biologische leeftijd en dat 
betekent dat we wel oud kunnen zijn, maar ons niet oud voe-
len. Ik draai op mijn zij en denk aan Andrea. Ik lig in een zie-
kenhuis en voel me niet ziek en niet oud. Mogelijk ben ik bei-
den. Een zuster komt de kamer in.  
“Ik heb hier uw ontslagpapieren.” 
De man tegenover me kijkt op de klok.  
“Ze zijn laat”, zegt hij met een wanhopig blik naar het entree-
halletje van de kamer.  
“Wachten duurt altijd langer dan het in werkelijkheid is.” 
 De zuster stelt hem gerust en vraagt:  
“Hoe laat zou uw familie u komen halen?” 
“Om 13:00 uur en het is nu al een uur later. Ik vind het te lang 
duren. Mijn vrouw en broer hadden hier allang kunnen zijn.” 
“We werden opgehouden door het verkeer.”  
Een vrouw en een man stiefelen recht op hun doel af.  
“Heb je alles?” 
“Ja, hier. Al mijn spullen zitten in de weekendtas. Ik heb de 
ontslagformaliteit al doorgenomen met de zuster.” 
De man pakt de weekendtas van het bed en zegt:  
“We gaan.” 
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Hij kijkt de zuurstofflesman en mij aan, knikt en achter elkaar 
verlaten ze de kamer. Ik draai in de richting van de zuurstoffles-
man en zeg:  
“Morgen lig ik alleen.” 
“Ja”, antwoordt hij. “Morgen ga ik naar Westerhout. Ik krijg 
daar een eigen kamer voor een paar maanden. Als ik voldoende 
hersteld ben ga ik naar mijn eigen huis.” 
Onder het praten heeft hij op de knop gedrukt, waarop een zus-
ter binnen komt.” 
“U heeft gedrukt?” 
“Ja, kunt u de zuurstof aansluiten.”  
De paar woorden hebben hem benauwd gemaakt. Hij is aange-
kleed en gaat aan de tafel zitten. Hij zet de fles naast zich neer 
en parkeert een rolstoel voor de tafel. De zuurstofflesman ziet 
mij denken en zegt: 
“Ik was 140 kilo toen ik het ziekenhuis inging. Nu ben ik 130 
kilo.” 
Ik knik en zwijg. Het heeft ook voordelen, een ziekenhuisver-
blijf. Ik heb geen idee hoe lang hij er al ligt.  
“Kan je zien wat gezond eten met je doet”, zeg ik. 
Hij bromt wat.  
Ik begin het vermakelijk te vinden en vraag me af of hij in de 
rolstoel past. Zal ik tegen hem zeggen dat het helpt de zijleunin-
gen met vaseline in te smeren. Dan glijdt hij er zo tussen. Ik laat 
het bij de gedachte.  
Hoewel de buien elkaar afwisselen en de lucht regelmatig don-
ker kleurt prikken er af en toe zonnestralen door de grote ramen 
van de kamer. Er rolt een nieuw bed naar binnen. Er ligt een 
vrouw op die in omvang en qua uiterlijk op een zangeres uit 
vervlogen tijden lijkt. Ik bedoel Sugar Lee Hooper. Het is wel 
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vermakelijk. Verplegend personeel loopt in en uit. Vragen hoe 
het gaat. Doen een paar medische handelingen bij Sugar Lee en 
verdwijnen weer. Het is druk in de gang. Ik kan het niet zien, 
maar hoor de stappen en de conversaties. De mannelijke voet-
stappen kraken licht en klinken dof. Die van de vrouwen zijn 
snel en pittig. Ook al zie je ze niet. Je hoort aan de loop of het 
een zuster of een broeder is. Dit klinkt wel ouderwets, denk ik. 
Het juiste woord is waarschijnlijk verpleegkundige. Of het een 
man of een vrouw is mag niets uitmaken. Ik hoop dat dit in sa-
laris ook zo is. Er hangt een tv boven mijn bed en zie de zonnige 
kant van het ziekenhuis. Even een ingreep van driekwartier. 
Dan macaroni en later de Nederlandse leeuwinnen. Ik dood de 
tijd met een spelletje. Er staan vier bedden. Op één daarvan ligt 
Sugar Lee. Ze heeft nog geen woord gezegd en slaapt veel. Mijn 
bed is tegenover haar. Ik begin bij bed 4: ’is geen kanker. Bed 
3: ‘is kanker. Bed 2: ‘is geen kanker en bed 1: ‘is kanker. De 
uitkomst bevalt me niet. Ik lig op bed 1 en begin opnieuw. Bed 
4 is kanker. Bed 3 is geen kanker. Bed 2 is kanker en bed 1 is 
geen kanker. Tevreden pak ik mijn boek en ga anderhalf uur 
lezen. 
Er komen twee kordate in het wit gestoken verpleegsters bin-
nen.  
“We komen u halen. U kunt beter onder de deken gaan liggen. 
We gaan over de gangen en met de lift naar een andere afdeling. 
Toch gauw een ritje van tien minuten. Ik kruip eronder en laat 
me vervoeren. De gang op. Het is druk. Overal lopen mensen, 
bezoekers, patiënten, personeel en twee agenten met een arres-
tant. Ik zie dat zijn handen geboeid zijn. Één agent voorop en 
één agent achter de arrestant. Recherche staat op hun 
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politiejack. De verpleegsters manoeuvreren mij kundig door de 
menigte naar de lift. We moeten wachten en ik lees het bordje: 
 

“ATTENTIE, 

bij vervoer van patiënten in bed 

de lift verlaten.” 
 

Ik hoop dat de lift vol staat. Iedereen eruit, een bed gaat voor. 
De deuren zoeven open. Niemand. De twee rollen me erin en op 
de derde rollen ze me er weer uit. Ik sla een paar keer rechts- en 
linksaf en kom in een zaal met gauw tien bedden. Het is vol. 
Keurig parkeren ze mijn bed tussen twee anderen. Een ver-
pleegkundige stelt zich voor en vraagt het een en ander. De 
voorbereiding op de ingreep is begonnen. Ik hoor een man aan 
de overkant tegen zijn vrouw zeggen: 
“Dat viel tegen, de injecties in mijn tong. Ze zijn met een slang 
via mijn keel naar binnen gegaan.” 
 Angstig vraag ik aan de verpleegkundige, ”hoe gaan ze het 
doen?” 
“Via uw slokdarm.” 
Ik ben hier niet blij mee. Zie mezelf al kokhalzend met een slang 
in mijn mond op de operatietafel liggen. Het duurt nog gauw 
een uur voor ik aan de beurt ben. Ik rol door een gangenstelsel 
naar de operatiekamer. De arts die de ingreep uitvoert en mijn 
longarts die assisteert verwelkomen mij en vertellen wat er gaat 
gebeuren. Ik word plaatselijk verdoofd op de plek waar ze een 
drain gaan plaatsen en met een scoop naar binnengaan. In mijn 
zij. Niks oraal. Eerst alcohol. Gek denk ik. Zelfs hier wordt ge-
zopen, maar het is voor desinfectie. Ik krijg een prik en even 
later zit de drain er al in. Ze gaan met de thorascoop vocht en 
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weefsel afnemen voor onderzoek. Het gaat snel en vakkundig. 
Ik weet het niet zeker, maar voor mijn gevoel hooguit een mi-
nuut of twintig. De drain blijft door middel van twee slangen 
verbonden tussen mijn lichaam en een vocht-opvangkastje. Te-
rug op zaal kijk ik of ik de verpleegkundige zie, die dacht dat 
het oraal ging. Ik zie haar niet. Voel me redelijk en heb weinig 
pijn. Na inachtneming van de tijd die nodig is om complicaties 
uit te sluiten ga ik weer uitrijden. Het lijkt wel of de terugreis 
sneller gaat dan de heenreis. Mogelijk een andere route? Via 
een afstandsbediening druk ik het rug-gedeelte van mijn bed 
omhoog en ga wat lezen tot mijn vrouw en onze dochters bin-
nenstappen. De bezoektijd is om. De zuurstofflesman, Sugar 
Lee en ik vullen weer de kamer. 
“Eet u aan tafel of aan bed?” 
De maaltijden worden binnen gereden. Ik prefereer aan bed. 
Mijn lichaam en het kastje zijn aan elkaar verbonden en het lijkt 
me zo’n gedoe. Macaroni bolognese. Het is geen sterrenrestau-
rant, maar het smaakt. Na mijn toetje, dat overigens erg lekker 
is, nog een kopje koffie en de tv aan. Het nieuws en gespannen 
wachten op de vrouwen: ‘Nederland – Slovenië. Het wordt 4 – 
1. Een mooie avond die ik afsluit met mijn boek. 
Slapen in een vier-persoons kamer, het heeft wel wat. Alleen 
dat wakker worden. Buiten is het nog nacht als een witte schim 
mij wakker maakt. Ik kijk in twee licht opgemaakte twinkelende 
ogen. Een leuke vrouw in een witte broek en een wit jasje buigt 
zich over mij heen. Even denk ik dat ik met een kus wordt ge-
wekt maar dat gaat toch heel anders. Zou ze veel avocado’s 
eten? Ik heb gelezen dat daar veel gezonde vetten in zitten. Vet-
ten die je ogen laten schitteren. Het lukt de wakkermaakzuster 
mij uit mijn dromerige overpeinzing te wekken. Ik ben wakker 
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en weet niet goed waarom. Wakker maken hoort er nu eenmaal 
bij, maar waarom moet dat zo vroeg? Starend naar het plafond 
dood ik de tijd, totdat de voedingszuster binnenrijdt.  
“Goedemorgen, koffie of thee en wat wilt u eten?” 
Na het ontbijt is de wakkermaakzuster er weer. Of ik wil wor-
den gewassen? Dit is de ultieme droom van elke man, denk ik. 
Gewassen worden door een mooie vrouw in het wit. Ik verdring 
de gedachte en zeg:  
“Nee hoor, ik ga wel douchen.”  
Een dubbele slang verbindt mijn lichaam met het drainkastje. Ik 
zet het kastje op een stoel naast het vallende douchewater en 
draai mijn lichaam zo dat de drainwond niet nat wordt. Met in-
spanning lukt het me wonderbaarlijk en krijg spijt dat ik me niet 
op bed heb laten wassen. Weer terug in bed hoor ik een rochel 
van Sugar Lee en denk, die redt het wel. Een walm van sigaret-
tenrook komt de kamer binnen. Twee vrouwen stappen recht op 
de zuurstofflesman af.  
“De zuurstoffles moet ook mee”, zegt de man.  
De vrouwen hangen de fles over de rugleuning van de rolstoel 
en komen erachter dat dit niet de bedoeling is. Ze zien dat aan 
de achterkant van de rug een houder zit waar de fles inpast. Dat 
lukt, nu de man nog en dat lukt ook. Geklemd tussen de zijar-
men van de stoel kijkt zuurstofflesman triomfantelijk in het 
rond. Het gezelschap komt in beweging en in een vrolijke op-
tocht verlaten ze de kamer. Ze zwaaien en schuchter zwaai ik 
terug. Hoe het vervoer naar Westerhout is geregeld blijft voor 
mij een mysterie. Ik ben alleen met Sugar Lee en mijn gedach-
ten. Wachten op wat komen gaat. Dat duurt lang.   
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Eerst zie ik een kar binnenkomen. Het lijkt wel zo’n vliegtuig 
trolley met drankjes en hapjes. De kar wordt naar binnen ge-
duwd door eveneens een mevrouw in het wit. 
“Service van het ziekenhuis”, zegt ze. 
“Happy hour”, denk ik hardop. 
“Service van het ziekenhuis.” 
“Wilt u handmassage?” 
“Ja, hoor.” 
“En u?” 
Ze wendt zich tot Sugar Lee, maar die wijst het af. 
“Bent u bekent met massage?” 
Ik knik en zeg daarbij: 
“Stoelmassage en op onze rondreis in Thailand ben ik een paar 
keer gemasseerd. Moet ik me uitkleden?” 
“Nee”, zegt ze streng. “Alleen handmassage.” 
Ik strek mijn arm. Eerst desinfecteert ze het kussen waarop mijn 
arm komt te liggen en begint mijn hand te masseren. Toch mooi, 
zo’n ziekenhuis. Soms is het niet wat het lijkt. Soms is het een 
hotel. Ontbijt, lunch en avondeten. En tussendoor thee, koffie 
met of zonder massage. 
Na de massage komen een arts en de wakkermaakzuster de ka-
mer in. De twinkeling is er nog.  
Ze staan beiden aan mijn bed en de arts zegt: 
“Ik ben de zaalarts en kom de drain verwijderen. De verpleeg-
kundige zal mij assisteren.” 
Beschaamd kijk ik de verpleegkundige aan. In mijn gedachten 
heb ik haar voor wakkermaakzuster uitgemaakt. Gelukkig weet 
ze dat niet. Hij verwijdert de drain. De verpleegkundige ver-
bindt de wond en plakt het gaas af met een grote transparante 
eilandpleister.  Ik voel me vrij. Vrij van de slangen en het kastje 
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wat overal mee naartoe ging. In bed, onder de douche en naar 
het toilet. We waren onafscheidelijk. 
Mijn vrouw is er weer. We praten wat, totdat de lunch binnen 
komt. Ik kies een kopje soep, een broodje kaas en een broodje 
ham. Als fruit een sinaasappel.  
“Wilt u ook een kopje soep?” 
De voedingszuster kijkt mijn vrouw hoopvol en vriendelijk aan. 
“Graag”, zegt mijn vrouw en samen gaan we aan tafel zitten 
slurpen van de soep. 
 
Ik ben weer thuis. En dan gebeurt er iets dat noodzakelijk is, 
maar wel aan je vreet. Niet alleen aan mij, maar ook aan mijn 
omgeving. We moeten allemaal negen dagen wachten op de uit-
slag. Mijn huisarts belt.  
“Wanneer hoor je de uitslag?” 
“Vrijdag.” 
Ze vraagt naar de ingreep, toont haar betrokkenheid en zegt aan 
het eind van ons gesprek:  
“Als het nodig is gaan we huilen, maar niet eerder dan dan.” 
 Elke dag wordt het spannender. Elke dag komt dichter bij de 
dag van de waarheid. Asbestkanker? Een tumor? Of heel iets 
anders. Het is een strijd tegen beter weten, maar we vullen die 
tijd met leven. We wandelen langs het strand. Van Bergen aan 
Zee naar Egmond aan Zee. Bij Westenwind twee kroketten met 
brood en een glas melk en weer terug naar Bergen aan Zee. 
Toch totaal tien kilometer gelopen. Pijnloos en opgewekt. Dan 
kan je toch geen kanker hebben, denk ik. Het is inmiddels zon-
dag. De eerste dagen van de negen zitten erop. We hebben 
kaartjes voor een koffieconcert in de Vest. Evan Sophie Al-
brecht cello en Alex Ramirez piano. Prachtig en bruisend. 
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Aansluitend een lunch en nog het Alkmaarse Stedelijk Museum. 
Dan ben je de kankergedachten kwijt en leef je. Het klopt niet 
helemaal. Je hebt niet altijd je gedachten onder controle. Bij de 
strandwandeling kijk ik naar de andere wandelaars. Zie ze pra-
ten en lachen. Die hebben nergens last van. Die kunnen rennen 
en doen wat ze willen. Ik word kwaad en zou ze willen slaan. 
Waarom betuigen ze geen medeleven met mij. Omdat ze het 
niet weten lul, zeg ik tegen mijzelf. En wie weet, ben jij niet de 
enige die hier met een probleem loopt. Zo gaan de dagen. Het 
is inmiddels dinsdag. Ik heb met een vriend afgesproken om bij 
Mojo’s een biertje te gaan drinken. Lekker en gezellig. Mijn 
vriend gaat mee naar ons huis. Onderweg nemen we bij Happy 
Italy pasta en salade mee. Alles gaat op en we kijken Nederland 
– Estland. Het duurt nog even voor het vrijdag is. Een paar keer 
naar de stad en naar het Filmhuis ‘De Liefhebbers’ Geweldig en 
soms herkenbaar.  
Het is vrijdagochtend mijn kleinzoon en ik gaan beiden het zie-
kenhuis in. Hij voor een kleine operatie aan zijn knie. Hij was 
een talent. Voetbalde bij AZ onder 12, onder 13 en zou naar 
onder 14 gaan tot de orthopeed en de dokter zeiden: ‘stoppen 
met voetbal. Hij kreeg regelmatig vocht in zijn knie en uit foto’s 
bleek dat de borging van zijn knieschijf onvoldoende is en dat 
betekende einde voetbalcarrière. Allebei hebben we last van 
vocht. Hij in zijn knie en ik achter mijn longen. We gaan het 
meemaken. Hij op de operatietafel en ik met mijn vrouw en 
twee dochters bij de longarts. Ik kleef aan de woorden van mijn 
huisarts: ‘Als het nodig is gaan we huilen…, maar niet eerder 
dan dan.
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    Een warm bad 
 
    

Wij schuifelen de draaideur door. Wij: ‘mijn vrouw, ik en onze 
dochters. Verwonderd kijken we om ons heen. Waar zijn we? 
Een terminal? Een vertrekhal op een vliegveld of in een luxueus 
Londens warenhuis? Gekleurd en verschillend van grootte, han-
gen de glazen bollen aan hun dunne draden. Het hoge plafond 
van de centrale hal is ermee verfraaid. Daar hang ik tussen, denk 
ik. Ook aan een dunne draad. Wel een sterke.  
Links van de receptie opent zich de entree van een brede gang. 
Polikliniek 1 staat op het bord. Een glazenbuitengevel scheidt 
de poli van een promenade, waar een yogagroepje oefent. 
In de entree van poli 1 staat een klein rijtje mensen voor een 
zuil. Allemaal kankerpatiënten die hopen op betere tijden. Een 
halfronde receptie verwelkomt ons. Rechts zijn zitjes met ronde 
tafels en kuipstoelen. We passeren en zien drie ruime terra-kleu-
rige banken, die we verder in de centrale hal nog vaker tegen-
komen. De bezoekers op de banken hebben hun blik hoopvol 
gericht op de draaideur. Ze wachten waarschijnlijk op een taxi. 
Het is druk. Hier heeft iedereen kanker. Nou ja, iedereen? Ik zie 
groundoffice-medewerksters, onderzoekers, artsen, chirurgen, 
begeleiders, specialisten, verpleegkundigen, en patiënten. Hoe 
ernstig dan ook, de sfeer is vriendelijk en gemoedelijk. Het 
klinkt een beetje raar, maar het voelt als een warm bad. Als ik 
wat vraag krijg ik eerst een glimlach en dan het antwoord. Dat 
schept een band. In gedachten vergelijk ik de vriendelijkheid 
met die van reisbureaumedewerkers.   
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‘Die zijn ook altijd vriendelijk, totdat je hebt geboekt en een 
paar uur opgevouwen in een vliegtuig zit. Mijn stoel is aan het 
gangpad, het tafeltje uitgeklapt en heb nog net genoeg ruimte 
om te ademen. De passagier naast me moet naar het toilet, Eerst 
moeten zijn en mijn koffie met broodjes worden verplaatst naar 
het tafeltje van de raampassagier. Mijn buurman klapt zijn ta-
feltje in en verwacht van mij hetzelfde. Ik doe dat en stap het 
gangpad in, zodat hij eruit kan. Achter voel ik gehijg in mijn 
nek. Er voelen meer passagiers druk op hun blaas. Ik snap het 
niet. Drie uurtjes vliegen. Moet toch mogelijk zijn zonder te 
hoeven pissen. Ik vind dat het aanleggen van een katheter bij de 
opleiding van de stewardess hoort. Dan kan elke passagier rus-
tig plassen onder het eten. De medewerkers van het reisbureau 
zeiden met een glimlach: ‘hotelkamer met uitzicht op zee’. Aan-
gekomen ligt de kamer aan de achterkant met uitzicht op een 
vuilnisbelt.  
 

Ik wil maar zeggen: ‘De glimlach van de Antoni van Leeuwen-
hoekmedewerkers is echt. Vriendelijk en toegewijd verplaatsen 
zij zich in jouw probleem en doen er alles aan je verblijf zo aan-
genaam mogelijk te maken, ofschoon dat niet altijd kan. Een 
kamer met zeezicht zit er niet in. Maar, hun inzet is het verbe-
teren van de kwaliteit van jouw leven. Mijn vrouw wekt mij uit 
mijn gedachten en we gaan verder. Gastvrouwen en gastheren 
pikken de vertwijfelde bezoekers eruit en begeleiden ze naar de 
plek waar ze moeten zijn. Het gaat allemaal in een ontspannen 
sfeer. Het Antoni van Leeuwenhoek staat dicht bij de patiënt. 
We passeren een activiteitencentrum. Hier kan je je creatieve 
vaardigheden uitproberen op een scala van materialen. We gaan 
naar binnen en een medewerkster legt, met dezelfde glimlach 
die we overal zien, de artistieke kunstzinnige mogelijkheden 
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uit. We bedanken haar en nemen een kopje koffie in een klein 
restaurant. Het smaakt. Ik zie een zwarte vleugel en lees:  
 

‘Deze vleugel is geschonken aan de afdeling creatieve therapie 
door dankbare patiënten. Als u piano kunt spelen dan bent u 
van harte welkom om er op te spelen en speel niet langer dan 
15 minuten achter elkaar Gelieve er geen kinderen op te laten 
spelen en geen glazen op te plaatsen’.  
 

Ik speel wat en houd angstvallig de tijd in de gaten. Wil geen 
ruzie met de afdeling creatieve therapie. De klanken vullen de 
hoge ruimte van de centrale hal. Het klinkt ruimtelijk en warm 
door de vele bezoekers in de hal. Een centrale hal die het hart is 
van het ziekenhuis. Een transparant, breed en diep centrum dat 
toegang biedt aan eveneens brede poligangen. Het is allemaal 
imposant. Langs de muur zijn inhammen met zitbanken en ta-
fels ertussen waar mensen zitten. Ze drinken hun koffie en eten 
een broodje. Ik kijk in de holle ogen van een fragiel uitziende 
man. Zijn breekbaarheid is zichtbaar. Vroeger denk ik. Vroeger, 
misschien nog niet eens zo lang geleden was hij blozend en 
sterk. Glansde zijn huid en keken zijn ogen vol levenslust. En 
nu, nu vecht hij. Ik ben niet gelovig, dus duim voor hem dat hij 
wint. 
Een glazen deur in een glazen wand toont de patiënten informa-
tie. Schappen met boekjes, folders en een balie waarachter me-
dewerkers zitten voor vragen. Ik heb geen vragen, ja één. Vertel 
over mijn schrijven, ze zijn geïnteresseerd.  
We staan voor polikliniek 2, Longfunctie. Ik houd mijn afspra-
kenkaart voor het scan-oog en er rolt een strookje uit de zuil. 
Wachtruimte B. De wachtruimtes zijn alfabetisch verdeeld en 
vormen in elkaar overlopend de gang. Kuipstoelen, fauteuils, 
relaxstoelen en een koffieautomaat. We nemen plaats. In het 



 
28 

 

midden een ronde receptie, waar groundoffice-medewerksters 
patiënten te woord staan. De gang wordt aan de rechterkant af-
geschermd door een halfdoorlatende glazen wand met grote 
openingen. We zien door de openingen tafels met computers 
erop en verplegend personeel dat tegenover een patiënt een vra-
genlijst afwerkt. Mijn oudste dochter heeft vier dampende be-
kers koffie op onze tafel gezet als een verpleegkundige uit een 
opening stapt en mijn naam noemt. 
“U mag uw koffie gerust meenemen hoor”, zegt ze. 
We nemen mijn geschiedenis door. Ik beantwoord de vragen en 
zij voert ze in. Ik ga ‘meten & wegen’, daarna ‘bloedprikken’ 
en weer terug naar mijn familie. Na een minuut of tien ver-
schijnt mijn longarts in de opening.  
“Fijn dat u met meer bent. Dat geeft steun.”  
Ik heb geluk. Mijn longarts is een professor. Hij is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Thoracale Oncologie, in het bijzonder im-
munotherapie. Als hij me niet beter kan maken kan niemand 
dat, denk ik als ik op de AVL-site zijn profielschets lees. Precies 
wat ik nodig heb.  
 

Bron site AVL: 
Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van longkanker en 
borstvlieskanker (mesothelioom). Het is mijn doel zorg op maat 
te leveren en te zorgen voor een maximale kwaliteit van leven. 
Naast immuuntherapie richt hij zich ook op de ontwikkeling van 
nieuwe medicijnen, onder andere voor mesothelioom (asbest-
kanker). 
 
 

We zitten met zijn vieren tegenover hem. Zijn ogen staan vrien-
delijk, ofschoon de boodschap die hij moet overbrengen aller-
minst vriendelijk is. 



 
29 

 

“Het Nederlands Mesotheliomen Panel heeft ‘maligne mesothe-
lioom’ geconcludeerd.”  
Er is geen twijfel meer. Asbestkanker. We worden stil. Mijn 
wereld wordt kort, denk ik. Emotie maakt plaats voor rationeel 
denken. Ik zie mijn vrouw en dochters onrustig worden. Of-
schoon verwacht, komt het toch hard binnen. De longarts draait 
het scherm naar ons toe. We zien mijn longen, hij legt uit en wij 
luisteren, vragen af en toe wat en met geduld en een glimlach 
vertelt hij: 
“U zit aan de gunstige kant. U heeft een langzaam groeiend type 
asbestkanker. Door de subtiele verdikking van het longvlies kan 
u worden geopereerd.” 
Het geeft verlichting. We waren gekomen om te horen dat ik 
niet zo lang meer heb te leven en nu prikt de zon weer door de 
wolken. Daarna schets hij drie mogelijkheden: 
“Niets doen, alleen chemo of meedoen in een Medisch-weten-
schappelijk onderzoek (studie) bij patiënten met maligne pleu-
raal mesothelioom in een vroeg stadium. Van de honderd-
procent asbestkankerpatiënten komt uw type kanker, maar bij 
tien procent voor. Dit is, binnen de studie, in combinatie met 
chemo operabel.” 
Negentig procent van alle asbestkankerpatiënten heeft die keus 
niet, denk ik. 
Hij wacht even en vervolgt: 
“U zit bij de tien procent die er gunstig voorstaat en een goede 
conditie heeft. Een operatie wordt wel zwaar. Ze nemen aan de 
linkerkant, rechts zit geen kanker, het hele longvlies weg. Zo’n 
operatie duurt ongeveer een dag en kent risico’s.” 
Ik laat zijn woorden bezinken en denk: ‘Niets doen voelt voor 
mij alsof ik op een vulkaan zit. Je weet nooit wanneer hij 
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uitbarst. Morgen of morgen over tien jaar? Alleen chemo is le-
vensverlengend. Ik zeg: 
“Ik wil meedoen in het medisch-wetenschappelijk onderzoek en 
ga voor de chemo in combinatie met een operatie.” 
“U hoeft niet meteen te beslissen. Laat het op u inwerken en 
beslis later. Nu u hier toch bent, ik wil even luisteren naar uw 
longen. Als u uw bovenkleding uitdoet kunnen uw dochters uw 
sixpack zien.” 
De sfeer vult zich aangenaam. Hij luistert naar mijn longen, 
mijn hart en vertelt wat er met me gebeuren gaat. Voor we de 
kamer verlaten vertelt de longarts over het Instituut Asbest-
slachtoffers en verwijst ons naar de balie waar informatie ligt 
over het instituut.  
 
In het kader van een geschiktheidsonderzoek reis ik verdeeld 
over zeven dagen heen en weer. Ondergedompeld in de vrien-
delijke sfeer van het Antoni van Leeuwenhoek doorsta ik: 
 

- Een ECG 

- Een cardiologisch onderzoek (hartfilmpje) 

- Een onderzoek door een anesthesioloog 

- Röntgenfoto’s  

- Een CT-Scan  

- Een kijkoperatie  
 

De cardioloog roept ons. Hij laat mijn hart op het scherm zien. 
De hartspier sluit krachtig en goed. Alleen wat kalkafzetting op 
de aortaklep, maar dat is normaal op mijn leeftijd. Hij is tevre-
den, mijn hart geeft geen belemmering. 
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Hij vraagt of wij nog wat te vragen hebben. We schudden. We 
hebben een kloppend hart gezien en de cardioloog heeft uitge-
legd wat wij nu eigenlijk hebben gezien.  
 
“Kom”, zegt mijn jongste dochter. We gaan even een bakkie 
doen. Mijn vrouw heeft krentenbollen meegenomen en we laten 
het ons smaken.  
“Zullen we naar het gasthuis gaan? Volgende week is de kijk-
operatie. Je moet een nachtje blijven en ik wil erbij zijn als je 
uit de narcose komt. We gaan de volgende dag dan weer samen 
naar huis. We hebben er twee.” 
“Twee?”  
Ik kijk mijn vrouw verbaasd aan. Er gaat een wereld van onbe-
grip voor me open. 
“Ja”, zegt ze.  
“Twee dochters. De één brengt ons en de ander haalt ons de 
volgende dag weer op.” 
Ik zie mijn dochters en vrouw lachen en zeg: 
“Dit hadden jullie al bekokstoofd.” 
We staan voor de receptie van het gasthuis. Helaas het huis is 
volgeboekt. Ik bel mijn zus die in Duivendrecht woont en het 
wordt geregeld. Mijn vrouw kan daar slapen. 
  
De kijkoperatie is te vergelijken met de kijkoperatie in het 
Noordwest ziekenhuis. Alleen hier met algehele narcose, een 
katheter en om vocht tegen te gaan wordt mijn long verkleefd. 
De anesthesist zegt: 
“Denk aan wat prettigs. Denk aan iets waar je plezier aan hebt 
beleefd. Denk aan een vakantie. Als je die gedachte hebt, houdt 
hem vast, dan word je met een glimlach wakker.” 
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Ik denk aan de eerste Franse vakantie. De meiden waren vijf en 
drie jaar oud. Een vakantie die een glimlach verdient. 
 

Het moet veertig jaar geleden zijn geweest: ‘Buxières-Vous-Les 
Côtes’. We hadden via Gite de France een romantisch huis ge-
huurd. Beneden een ruim halfronde woonkamer met een grote 
openhaard. Openslaande deuren naar een erf dat overgaat in 
een landweggetje naar de boerderijen. Een wenteltrap naar de 
verdieping. Ik zie mij samen met mijn vrouw en twee dochters 
zitten op een berghelling in het Parc Naturel Règional de Lor-
raine met uitzicht op Buxières. Onze dochters willen zwemmen 
en we dalen af naar het Lac de Madine. We komen langs een 
statig landhuis dat de uitstraling heeft van een kasteel en zien 
de drukte op de brede stenentrappen die aan beide zijden toe-
gang bieden aan een groot bordes. Het bordes is gevuld. Een 
gemêleerd gezelschap van donkerblauwe pakken met rood-, 
zwart–, blauw- en witte sjerpen, galajurken en vrijetijdskleding 
keuvelt geanimeerd met een glas in de hand. We hadden er iets 
over gehoord. Er is een jaarlijkse bijeenkomst van Duitse en 
Franse hoogwaardigheidsbekleders die de eerste Wereldoorlog 
herdenken.  
Daar, daar had ik verbaasd tegen mijn vrouw gezegd. Daar tus-
sen de notabelen staan mijn ouders. Ze hadden ons opgemerkt 
en gebaarden dat we moesten komen. Kort daarop staan we met 
z’n allen tussen de in volornaat geklede genodigden. Nippen 
aan de champagne en proeven de kaviaar. We vallen op. Één 
van de notabelen ziet mij een fles champagne uit een koeler pak-
ken, stiefelt op ons af en vraagt wie we zijn. Er volgen in ge-
brekkig Frans wat misverstanden en met zachte hand worden 
we van het bordes verwijderd. Vermakelijk staan we op het 
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grind van de brede oprit naar het landhuis. Toch maar mooi 
even meegepakt.  
 

Ik ben weer wakker. Voel een glimlach en denk aan de vakantie 
waarmee ik van de wereld ben geraakt en herinner me hoe mijn 
ouders op dat bordes terecht zijn gekomen. 
 

 Amsterdam – Buxières is nog geen vijfhonderd kilometer rijden 
en mijn ouders dachten: Ze hebben een groot huis gehuurd met 
meerdere kamers dus…, we kunnen wel een paar dagen komen 
logeren. We houden het stil en verrassen ze. Aangekomen bij 
het landhuis vroegen ze de weg naar ons huis. De Franse nota-
belen dachten dat ze Duitse uitgenodigde gasten waren.  
 

Ik heb een eigen kamer. Eerst denk ik, ongezellig, maar achteraf 
prima. Ik krijg ruim voldoende aandacht van de verpleegkundi-
gen en dat breekt de dag. De nachtzuster maakt me zachtjes 
wakker voor een medicijn en ik slaap weer tot de ochtend. 
Hierna word ik gewassen, alleen mijn rug,  
“De rest kunt u zelf wel”, zegt de in het wit geklede dame. 
 
We hebben de Stichting Instituut Asbestslachtoffers benaderd 
en zij reageren. Na ontvangst vul ik de nodige formulieren in en 
stel met hun hulp een aansprakelijkstellingsbrief op. Er wordt 
een rapport opgemaakt waarin mijn arbeidshistorie staat be-
schreven. Kort daarna ontvang ik van de Sociale Verzekerings-
bank, op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslacht-
offers, een voorschot. De aansprakelijkheidszaak loopt nog. 
 
Er vinden gesprekken plaats met mijn longarts, mijn specialis-
tisch verpleegkundige thoraxoncologie en mijn chirurg. In het 
eerste gesprek wijst de chirurg op de zwaarte van de operatie. 



 
34 

 

“De operatie is ondanks de risico’s die er aan kleven uitvoer-
baar, maar er kunnen altijd complicaties optreden. Daarnaast 
heeft de studie uitgewezen dat er weinig resultaat is.”  
Ze tekent mijn longen en mijn longvlies. Met haar ballpoint stipt 
ze de asbesthaartjes op het longvlies aan. Daarna tekent ze een 
grafiek waarin een lijn over vijf jaar uitgezet de resultaten met 
en zonder operatie laat zien. De kansen zijn gelijk. 
We deinzen even terug. Het is nogal wat. Ze legt haar handen 
op die van mij en kijkt me met een warme blik aan.  
“Het is niet niks”, zegt ze.  
“Maar ik zal er alles aan doen om de operatie tot een goed einde 
te brengen. Of de operatie zal leiden tot wegnemen van de as-
bestkanker kan ik niet zeggen. Binnen de studie is daar geen 
bewijs voor gevonden.” 
Op de terugweg analyseren mijn vrouw, mijn dochter en ik het 
gesprek. De conclusie is: niet opereren. Later, na bezinning kom 
ik daarop terug en denk: Als het longvlies weg is, is de asbest-
kanker ook weg, maar op dat punt ga ik veel te kort door de 
bocht. 
In de dagen die volgen verdraai ik het beeld. In mijn hoofd ver-
hef ik de operatie als de ultieme kans op lang leven. Ik roman-
tiseer mijn leven na de operatie en verdring de realistische 
woorden van de chirurg. Doof en blind verklaar ik de operatie 
heilig en luister niet naar de stem die zegt dat in werkelijkheid 
een operatie totaal geen zekerheid biedt op een verder leven 
zonder kanker. 
 
We zitten voor de tweede keer tegenover mijn chirurg. 
Bent u eruit? 
Ik knik. 
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“Ik ga tekenen voor het meedoen aan het medisch-wetenschap-
pelijk onderzoek.” 
Mijn chirurg knikt bemoedigend en zegt: “In de vijver van as-
bestkankerpatiënten zwemt ongeveer tien procent aan de goede 
kant en daar zit u bij. De kijkoperatie heeft laten zien dat een 
operatie te doen is. Vooral veel werk bij het middenrif, maar 
uitvoerbaar. Het wordt een flinke klus en daarom doe ik steun-
kousen aan ;-).”  
Ze kijkt me vriendelijk aan en vervolgt: 
“U fiets in de zomer alweer een klein rondje of pakt een terras. 
We weten nog niet wat het wordt. Eerst chemo en dan de ope-
ratie of andersom.  
 
Thuis werkt het door. Het Antoni van Leeuwenhoek breekt de 
weken. In momenten leven we het leven zoals het was. Wakker 
worden, ontbijt, koffie, lunch en in de middag naar de Schoorlse 
Duinen of de kust. Als we er zin in hebben eten we ergens wat 
of gaan naar de film. Het lijkt normaal, maar dat is het niet. De 
kanker gaat altijd met je mee. Je komt er nooit los van. In bed 
wisselen angst, machteloosheid en wanhoop elkaar af. De ziekte 
beheerst je nachtrust en toch… Toch wint bij mij de slaap het. 
Kanker is een onderdeel geworden van droeve gebroken weken. 
Er zit altijd een Antoni van Leeuwenhoek dag tussen. De kanker 
is ook zicht- en hoorbaar. We ontvangen bloemen, een flesje, 
we krijgen meer aanloop dan normaal. Allemaal willen ze we-
ten… Terwijl niet jarig, ontvangen we kaarten met lieve onder-
steunende woorden. We hebben veel contact met de kinderen, 
die gelukkig in de buurt wonen. En… er is WhatsApp. Kramp 
in mijn duim van het appen, maar het is een fenomeen. Vrienden 
in Spanje, in La Molise au Blanc (Frankrijk). Maar ook 
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dichterbij. Heerhugowaard, Heiloo, Beverwijk, Alkmaar en fa-
milie verspreidt over het land. Geweldig. Direct contact. De ge-
broken weken breken ook de gesprekken die mijn vrouw en ik 
hebben. We praten wel, maar maken geen plannen. We proeven 
een sfeer die door de kanker bitter smaakt. En toch… Er is hoop. 
Hoop dat de weken weer helen en dat ik weer kan aansluiten bij 
de woensdagavond tennisgroep. 
Er komen meer testen. Bloeddruk, zuurstof, een hartfilmpje. 
Ook nog even bloedprikken en een keer wegen en meten. En 
dan komt de zwaarste: ‘fietsen’. Er is een afspraak gemaakt bij 
de fysioafdeling. Omdat er eerst nog een paar andere afspraken 
staan moeten we er vroeg zijn. Mijn oudste dochter rijdt. Het is 
niet haar hobby om in de donkere vroege ochtend de file op de 
A9 te trotseren. Wind en slagregens teisteren ons, maar we ko-
men op tijd. 
 
Twee medische therapeuten sluiten apparatuur met zuignapjes 
op mijn lichaam aan. Een soort doorzichtig kunststofkapje be-
dekt mijn mond en neus. Ook hier wordt meetapparatuur op 
aangesloten. Ik stap met aangesloten slangen en draden op de 
fiets en trap. Tijdens het trappen wordt mijn meetwaarde weer-
gegeven. Het begint makkelijk. Ik draai meetwaarde vijfenze-
ventig. Dik boven de meetwaarde die ik moet halen. Ze verzwa-
ren de pedaaldruk. Het kost meer kracht, maar ik blijf schom-
melen rond meetwaarde zeventig.  
“Gaat goed”, zegt de vrouwelijke therapeut, Ze houdt een 
blaadje omhoog en ik moet de zwaarte aangeven.  
“Licht zwaar”, roep ik door het kapje 
De pedaaldruk wordt verhoogd. Weer houdt ze het blaadje om-
hoog. “Zwaar”, zeg ik zo luid ik kan. 



 
37 

 

“Het gaat goed, houdt vol.” 
Nog meer pedaaldruk.  
Ik ben al gauw twintig minuten aan het fietsen en zie de meet-
waarde op het display zakken naar vijfenzestig. Het blaadje 
wordt weer omhooggehouden. 
“Erg zwaar.” 
Mijn adem wordt belemmerd door het mondkapje en ik pers met 
mijn laatste krachten de pedalen rond. De kracht vloeit weg en 
ik zak onder de meetwaarde: ‘zestig’. 
“Je hebt het goed gedaan.” 
De vrouwelijk therapeut verwijdert de aangesloten apparatuur. 
“Moe?” 
“Ach het gaat.” 
“Houd je niet groter dan je bent.” 
“Ik ben niet zo groot. De laatste jaren gekrompen”, grap ik. 
“Als je je goed voelt mag je gaan.” 
Licht onzeker daal ik de trap af naar de centrale hal waar mijn 
vrouw en dochter zitten. 
“En?” 
“Fluitje van een cent.” 
 
Ik krijg een telefoontje van het Antoni van Leeuwenhoek. De 
loting van de studie is gedaan. U krijgt eerst chemo en daarna 
de operatie. De medicatie wordt doorgestuurd naar mijn apo-
theek. Ze moeten allemaal op een voorgeschreven tijd worden 
geslikt. Er zit ook een ampul bij. Een paar dagen voor het be-
zoek aan mijn verpleegkundig specialist ben ik bij mijn huisarts 
geweest, die de vloeistof uit de ampul in het bovenste buitenste 
bil kwadrant injecteert. 
“Waar zit zo’n kwadrant?”, vraag ik. 
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Mijn huisarts pakt een A4’tje en tekent een paar billen met be-
nen. Ze krast een spier of een zenuw (dat weet ik niet meer) en 
zet een punt bij mijn kwadrant. Daar ga ik prikken. Met ver-
maak pakt ze een pittige injectiespuit en ik toon mijn rechter bil. 
Ik voel er niets van. Ze is wel kundig. 
  
Een dag voor de chemo zijn we weer in het Antoni van Leeu-
wenhoek. Mijn verpleegkundig specialist neemt met ons de me-
dicatie door. 
“Morgen gaat het feest beginnen”, zeg ik.  
“Noem het maar een feest.” 
Ze vertelt waar ik mogelijk misselijk of ziek van word en welke 
pillen daartegen kunnen worden ingenomen. Ik zie het met ver-
trouwen tegemoet. Het wordt een dagbehandeling. Ik denk dat 
is geweldig, thuis eten. We zijn bijna klaar. Nog even meten en 
wegen en weer naar huis. Mijn dochter rijdt. 
 
“Hoeveel keer zijn we nu al heen en weer geweest?”, vraagt ze. 
“Zeven”, zeg ik. 
“Heb je als eens gekeken of de ritten door je verzekering wor-
den vergoed?” 
Thuis ga ik naar ‘Mijn Verzekering’. Na wat scrollen heb ik het 
declaratieformulier reiskosten eigen vervoer te pakken en vink 
het vakje: ‘Ik reis voor radio-, immuun- of chemotherapie’ aan. 
Tweeëndertig eurocent per kilometer.  
Ik vul de zeven heen en weer ritten in en mijn verzekering re-
kent een vergoeding van tweehonderdvijftig euro en achten-
tachtig eurocent uit. Dat is lekker denk ik…, maar dan ontvang 
ik een zorgkosten declaratie die een ander bedrag toont: 
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Eigen vervoer   € 250,88 

Eigen bijdrage  € 105,00 

Eigen risico  € 145,88 

Vergoed  € 0,00 
 

Volgens mij zitten er bij mijn zorgverzekering alleen maar ma-
nagers die de reiskosten op slinkse manieren weten te verlagen 
of tot nul terugbrengen. De voorwaarden schrijven: ‘Taxiver-
voer voor een chemokuur honderd procent vergoed. Ik moet het 
nog zien. Ben bang dat het restant van mijn eigenrisico daar af-
gaat. 
 
We schrijven dinsdag 11 februari 2020. De taxi snijdt door de 
nog overgebleven windvlagen van Ciara over de A9. Je hoort 
de vlaag aankomen en voelt de schok, maar het gaat. Vier maan-
den geleden zaten we in een gelijksoortig busje. Van Schiphol 
naar huis en nu… 
Ter hoogte van de luchthaven zien we een vliegtuig de landing 
inzetten. Het toestel schommelt heftig boven de baan en komt 
op geringe hoogte dwars boven de baan terecht. Het vliegtuig 
maakt een doorstart. Eigenlijk wil ik dat ook. Met hulp van het 
Antoni van Leeuwenhoek een doorstart maken. Alleen zal ik er 
wat langer over doen. Onze chauffeur zet ons zonder doorstart 
voor het Antoni van Leeuwenhoek af. 
 
Vandaag staat de eerste van de drie chemokuren op het pro-
gramma. Gek eigenlijk ‘kuren’. Bij paardrijden schrijft de dres-
seurwereld Kür. Een kunstrijdster toont haar kuur en een ander 
rijdt driehonderd kilometer naar een kuuroord en ik…? Ik rij 
vijftig kilometer voor een chemokuur. Ik lees een app… Er 
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staat: ‘ik ga vandaag naar de sauna’. Ik reageer, ‘ik naar de 
chemo’.  
We zijn rijkelijk vroeg. Het schema zegt, eerst naar poli 2 ge-
sprek kuur. Daarna naar de afdeling dagbehandeling chemo. Ik 
meld me nog niet. We lopen door en zien de verhalenvijver. Een 
wonderlijke kleurrijke ruimte. Mijn chirurg had het ook over 
een vijver, maar hier zwemmen alle soorten kanker door elkaar.  
Ik citeer:  
 

De verhalenvijver 
 

Kanker doet veel met je. De verhalenvijver helpt je ontdekken 
hoe je kunt leven met en na kanker. Mensen die de ziekte per-
soonlijk kennen, delen hun ervaringen over herkenbare emoties, 
problemen en klachten. Hun verhalen bieden niet alleen steun, 
maar geven ook handvatten voor hoe je om kunt gaan met de 
gevolgen van kanker. Volg de stappen in de interactieve vijver 
of neem plaats op de bankjes om verhalen te lezen en/of te be-
luisteren. 
 

De wanden van de vijver bestaan uit een nabootsing van de na-
tuur. Je hoort de vogels. In een ronde geprojecteerde cirkel op 
de vloer zwemmen vissen en drijft er een tekst: 
 

- Uiterlijk 

- Onzekerheid 

- Vermoeidheid 

- Emoties 

- Geheugen 

- Leefstijl 

- Werk 
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Dat is mooi, zoals het Antoni van Leeuwenhoek met patiënten 
omgaat. Dat bedoel ik ook met ‘een warm bad’. 
Vandaag volg ik geen interactieve stappen en neem geen plaats 
op een bankje. Dat doe ik later wel, na de operatie. 
De verhalen vijver ademt een sfeer van een wonderlijke serene 
rust uit. Ik vind de kleuren warm en prachtig.  
De tijd roept. We gaan naar de verpleegkundige oncologie. Ook 
haar glimlach is vriendelijk en integer. Op begrijpende toon met 
ruimte voor onze vragen nemen we de behandeling door. 
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“U zit aan de andere kant van de tafel. Dit kan voor u een 
schroom zijn, maar daar hoeft u niet bang voor te zijn. Er wordt 
naar u geluisterd.”  
Ik reageer en vertel over mijn boek. 
“In mijn schrijven noem ik het Antoni van Leeuwenhoek een 
warm bad. Het is net of je hier meer tijd krijgt om je verhaal te 
doen. De glimlach, de openheid, het vertrouwen en de bereid-
willigheid zijn er altijd. Als patiënt sta je hier centraal. Ook 
wordt er gevraagd naar kritiek. Wat kunnen we verbeteren? La-
ter denk ik, wat kunnen we verbeteren? Ik weet het wel. Een 
mooi bronzen beeld van Antoni van Leeuwenhoek. We praten 
over de chemo en de bijwerkingen. We praten over mijn schrij-
ven en de vleugel in de centrale hal. Een kuur kan veel onge-
makken geven. Gebrek aan eetlust, misselijkheid, diarree of 
verstopping en droogte van mond tot kont en onder meer over-
gevoeligheid. Geen haar uitval. 
“Dat is jammer. Ik heb gehoord dat na uitval je haar weer terug-
komt in de vorm van een weelderige krullende bos.” 
“Dat gaat uw deur voorbij en ik hoop voor u ook de ernstige 
bijwerkingen”, zegt de verpleegkundige.  
Duizeligheid en/of kortademigheid, spontane blauwe plekken, 
koorts en nog meer kan een tekort aan rode en witte bloedli-
chaampjes betekenen. Als dat optreedt moet ik contact opne-
men. Dit kan leiden tot uitstel van de chemokuur. We geven 
elkaar een hand en we gaan terug naar de centrale hal. Even tijd 
voor een bakkie. Dat smaakt. We lopen naar de ‘Muur van Ge-
dachten’. Ik lees: 
 

‘De muur is een initiatief van oud Raad en Bestuurslid profes-
sor Wim van Harten. Zijn wens is dat de Muur een uitlaatklep 
is, maar vooral een steunpunt waar herkenning, erkenning, 
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hoop, warmte en verdriet elkaar vinden. Voel je vrij je gedach-
ten te delen’.  
 

Onze jongste dochter heeft tussen de honderden memo’s een 
rode post-it geprikt met de tekst: ‘Het feest gaat beginnen pap’, 
kusje van ons en er een klavertjevier op getekend.  
 

 
 

Ik lig. Een verpleegkundige vraagt wie ik ben en wanneer ik ben 
geboren. Dat doen ze eigenlijk bij elke test en gesprek, maar bij 
de kuur moet een tweede verpleegkundige dit checken. ‘Proto-
col’. De tweede vraagt hetzelfde en ik noem een ander geboor-
tejaartal. 
“Wat?” 
De twee kijken elkaar onthutst en verbaasd aan. Ze zien mij la-
chen en begrijpen, waarna ik het juiste jaartal noem. 
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Het is even lastig. Mijn aderen zijn dun en vrijwel onzichtbaar. 
Waar prikken? Het wordt mijn linker pols. Het lukt en ik word, 
via een infuus, aangesloten op de kuur. Eén van de twee vraagt: 
“Gaat het?” 
“Ik lig lekker.” 
“U krijgt eerst een halfuur carboplatin. Daarna spoelen en dan 
tien minuten permetrexed. Dan nog vijf minuten spoelen en de 
behandeling is klaar. 
De twee zijn druk. Ze verlaten mij en ik volg de dames naar de 
andere bedden. Zo te zien ontvangt elke patiënt de nodige aan-
dacht. Ze kijken op de monitor, tikken gegevens in en starten de 
chemo. Er lopen meerdere verpleegkundigen rond. Ze controle-
ren de monitoren. Af en toe klinkt er een signaal dat aangeeft 
dat een zakje met de stoffen (cytostatica) kan worden afgekop-
peld en er moet worden overgegaan op een spoelprogramma. Of 
dat het spoelen klaar is en er een nieuw chemozakje moet wor-
den aangesloten. Met een beetje fantasie schept de lange rij met 
bedden waar mensen aangesloten liggen op flesjes vloeistof een 
sciencefiction achtig beeld.  
“Hoe voelt u zich?” 
“Ik voel me prima.” 
De twee charmante in het wit geklede jonge dames, die de 
chemo hebben aangelegd zijn terug. Ik zeg: 
“Alleen mijn longarts en de cardioloog zijn mannen. Verder heb 
ik alleen met vrouwen te maken gehad.” 
“Dat klopt”, zegt één van de twee. “Er werken hier voorname-
lijk vrouwen.” 
We nemen met de Antoni van Leeuwenhoek vriendelijkheid af-
scheid en gaan naar de centrale hal. We pakken een smoothie 
van bramen, banaan, amandelen en een oven-kroket. Niet 
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gebruikelijk na een chemokuur, maar het smaakt me. We zien 
groepjes, in het wit geklede mannen voorbijkomen. Een paar 
hebben een stethoscoop in hun jaszak. Ze zijn er dus wel, denk 
ik en bel de taxi. Ruim een uur later zijn we thuis en blader ik 
door het boekje: ‘Het centrum voor kwaliteit van leven’. Prak-
tische informatie en zorgaanbod. Het Antoni van Leeuwenhoek 
doet veel aan levensbeschouwelijke ondersteuning. 
 
Valt wel mee, zo’n kuur denk ik. Vooraf heb ik tegen moeheid, 
misselijkheid en andere bijwerkingen medicatie ingenomen. 
Het kan heftig zijn na een kuur. Er gaan twee dagen voorbij en 
ik merk vrijwel niets. Ben zelfs fit. We wandelen regelmatig en 
doen een paar boodschappen. De derde dag is anders. Buikpijn, 
een vreemd brak gevoel en vermoeid bij het wakker worden. Er 
ligt een brok op mijn maag. Ik blijf bijna de hele dag in bed. 
Geen kracht om op te staan. Lusteloosheid heeft mijn fitheid 
verdrongen. De nacht wordt een crime. Eerst gaat het wel. Ha-
zenslaapjes. Er ligt een brok op mijn middenrif. Mijn buik en 
maag zeuren en ik voel oprispingen komen. Mijn kaken trekken 
samen en de bittere smaak van gal vult mijn mond. Gauw stap 
ik uit bed en hang net boven de pot als mijn slokdarm stuwende 
bewegingen maakt en kokhalzend geef ik over. Al met al hang 
ik een uur boven de pot en ga om 06:00 uur weer naar bed. 
Overdag blijft mijn lichaam brak, zeurt mijn buik en ben niet 
fit. De volgende nacht is niet anders. Dit is niet goed, denk ik. 
Je moet er doorheen breken. Opstaan, douchen en de weeg-
schaal. Dat valt tegen. 71,3 kilo. Ik kom van 77 kilo af. Kleed 
me aan, drink thee en ploeter door de dag. De tiende dag na de 
kuur kondigt zich aan. Voor mijn gevoel verlaat per minuut de 
chemo mijn lichaam. Ik ga me steeds fitter voelen en krijg 
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honger. De geur van het koken laat me weer watertanden en de 
geur van leven verdringt de chemo. Voor we de dagen gaan 
plannen bezoek ik eerst de weegschaal. 73,8 kilo. Dat gaat de 
goede kant op. We reserveren een tafel, kopen kaartjes voor 
film en theater. Ik leef mijn leven zoals voor de kanker. Hoest 
niet meer maak wandelingen en dan… Dan wandelt corona Eu-
ropa in. Ik ben vatbaar en het is niet verstandig om ruimten op 
te zoeken waar veel mensen bij elkaar zijn. We annuleren de 
voorstellingen.  Zeggen zelfs visite af, zoeken afleiding in le-
zen, tv en koken. Nog drie dagen te gaan. Nog drie dagen voor-
dat het ‘feest’ weer gaat beginnen. Corona is dichtbij gekomen. 
Tilburg en Amsterdam-Diemen. De vrouw bij wie corona is ge-
constateerd werkt in een Amsterdams ziekenhuis. Al gauw kom 
ik erachter dat het niet mijn ziekenhuis is. Ik moet me er al om 
07:30 uur melden. Bloedprikken, wegen en meten, een gesprek 
en de chemo. Ben een ochtend zoet in het Antoni van Leeuwen-
hoek. 
 
We rijden om 06:15 uur voor de tweede keer in een taxi naar 
het AVL. Geen file waardoor we rijkelijk vroeg zijn voor het 
tweede ‘feest’. De koffieautomaat doet het vierentwintig uur per 
dag, dus koffie. De centrale hal is leeg en ik dood de tijd met 
stilte.  
 

De stilte kan ook heel mooi zijn en ik zink in gedachten. Zie een 
zomerse dag aan het strand van Egmond aan Zee. Strandgan-
gers bewegen. Lopen naar zee of komen eruit. Kinderen rennen 
achterelkaar, anderen spelen met een bal. Ze genieten. Ik zie 
hun lippen woorden maken. Zichtbaar gillen en schreeuwen ze, 
maar ik… Ik hoor alleen de stilte.  
   

“Waar was je?” Mijn vrouw kijkt me vragend aan. 
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“Op het strand.”  
Langzaam komen medewerkers, patiënten en bezoekers binnen 
druppelen.  
Het wordt tijd voor de zuil. Er hangt een mededeling naast. We 
geven geen handen vanwege het coronavirus. Op de tafel naast 
de zuil staat een dispenser met desinfecterende vloeistof. Kan 
geen kwaad, denk ik als ik mijn handen er mee was. 
“Het ruikt fris en naar alcohol”, zeg mijn vrouw. 
“Je ruikt mijn handen.” En knik in de richting van de dispenser. 
De scan laat mijn ochtend zien. Het programma rolt eruit.  
We komen meer A4’tjes tegen met de corona handenschud-
dende waarschuwing. Overal staan dispensers. Een dokter komt 
haar patiënt halen en geeft uit gewoonte een hand (ze moet er 
nog aan wennen). Mijn ochtend is bepaald en lijkt op de eerste 
kuur.  
Ik lig voor de tweede keer. De verpleegkundige vraagt mijn ge-
boortedatum en een tweede controleert het. Het klopt. Ze moet 
een tijdje kloppen op mijn pols, maar er wordt een ader gevon-
den waar de infuusnaald in kan. Naast me ligt een vrouw met 
een kap op haar hoofd waar slangen op zijn aangesloten. Een 
beetje futuristisch is het wel. 
Het is rustig, de meeste bedden zijn leeg. 
 
Onze chauffeur op de terugreis is een kickbokser. Hij gaat met 
zijn maatjes naar een kickboksgala in Bangkok en uitrusten in 
Phucket.  
“Daar is weinig verschil tussen jongens en meisjes”, grap ik. De 
chauffeur grinnikt en zegt: 
“We weten wat we doen. Eén van ons voelt eerst.” 
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Ik kijk schuin naar het gezicht van de chauffeur en zie zijn lach 
breder worden.  
Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken en zeg: 
“Wij hebben een keer een rondreis gemaakt in Thailand. Vanuit 
Bangkok naar het Noorden.” 
“Ik kom er al veertien jaar”, antwoordt onze chauffeur en geniet 
zichtbaar. Voor we het weten zijn we weer thuis en de middag 
is van ons. Voel me goed, maar ben huiverig. Ik weet van het 
eerste ‘feestje’. Thuis gaan de eerste achtenveertig uur lekker. 
Ik merk weinig totdat mijn vrees voor de nacht waarheid wordt. 
Oprispend maagzuur maakt me wakker en lunch en avondeten 
komen er weer uit. De dagen worden matig en de nachten be-
roerd. Net als bij de eerste kuur woedt er een oorlog in mijn lijf. 
Weet alleen niet wie gaat winnen. Er is een dag of zeven voorbij 
als een wapenstilstand zich aankondigt. Wandelen in het park 
en rond vijf uur lukt een cola met bitterballen. Het is als bij de 
meeste wapenstilstanden. Ze worden geschonden. Die van mij 
heeft de wapens weer op gepakt. Er meldt zich een opleving van 
de strijd, die naarmate de dagen vorderen afneemt en me weer 
normaal laat voelen. 
 
We zitten er klaar voor. Het scherm laat een ernstige minister-
president zien. Dit keer geen goedlachse bewindvoerder. Een 
ongekend strakke blik prikt de huiskamer in. 
 

‘Ik heb vanavond geen makkelijke boodschap voor u’, begint 
hij. 
 

Ik druk de pauzeknop in.  
“Het wordt geen gemakkelijke avond”, zeg ik als ik een paar 
blokjes kaas, nootjes en wat te drinken op tafel zet. Ik druk op 
afspelen en de minister-president vervolgt: 



 
49 

 

 

‘De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en onder ons 
zal blijven. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel 
van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. 
Hij hamert opnieuw op ons gedrag. Het volgen van de richtlij-
nen om geen handen te geven, vaker de handen te wassen en 
anderhalve meter afstand te houden zijn van levensbelang. Hij 
steekt een hart onder riem voor alle zorgverleners. De zieken-
huismedewerkers, de mensen die werken in de ouderenzorg, 
huisartsen, de politieagenten enz. Ook belicht hij de economi-
sche gevolgen en dan richt hij zich tot mij. Nu, niet direct per-
soonlijk, maar tot de ouderen met een zwakke gezondheid.  
 

Dat is toch mooi, denk ik als ik de pauzeknop voor de tweede 
keer indruk. We kijken elkaar aan, begrijpen de mooie tijd die 
achter ons ligt en proosten op het leven. De woorden van Rutte 
komen binnen. Hoe groot is het deel dat besmet zal raken? Ben 
ik daarbij. Het is net Syrië. Je weet niet waar de bom valt. Je 
weet niet of het virus je op een slechte dag treft. En je weet niet 
of de dag daarna de bloemen op je eenzame kist de enigen zijn 
die je uitzwaaien. Mijn vrouw ontgrendelt de pauzetoets en 
Rutte krijgt weer het woord. 
 

We kunnen de verspreiding van het virus afremmen en tegelij-
kertijd groepsimmuniteit opbouwen. Wie het virus heeft gehad, 
is daarna meestal immuun. Hoe groter de groep die immuun is, 
hoe kleiner de kans dat ouderen en zwakkeren worden getrof-
fen. 
 

Mijn overlevingskans wordt groter. Daar moet wel een groot 
deel van de Nederlandse bevolking een offer voor brengen. Als 
ik het er goed vanaf breng zal ik via Facebook en Twitter alle 
Nederlanders in de middenleeftijd bedanken voor hun bewuste 
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blootstelling. Daar wordt later op teruggekomen. Het is niet de 
bedoeling om bewust een grote groepsimmuniteit op te bouwen. 
Het moet spontaan gebeuren. Het tempert mijn vreugde. Spon-
taan gebeuren kan jaren duren. In België en Italië zijn de maat-
regelen strenger. In Italië mag je zelfs de straat niet op. In België 
zijn ze verbolgen over het feit dat bij ons nog altijd minder dan 
honderd mensen bij elkaar mogen komen. Ik vind dat de Belgen 
gelijk hebben. Ik heb wel bedenkingen bij het binnenblijven. 
Mensen zoals ik (74 jaar en kanker) behoren tot een superrisi-
cogroep. Tussen de chemokuren is er een periode dat ik me goed 
en fit voel. In die periode ga ik naar buiten. Wandel in een park, 
een bos of langs het strand. Wel met een grote boog om andere 
wandelaars heen en met strikte naleving van de door deskundi-
gen gemelde maatregelen. Ik denk dat het beter is voor lichaam 
en geest. Een goede conditie, heb ik straks hard nodig als ik op 
de operatietafel lig.  
De minister-president schetst nog drie scenario’s en sluit af met:  
 

‘Samen komen we deze moeilijke tijd te boven. Let een beetje op 
elkaar’. 
 

Zijn woorden: ‘Samen komen we deze moeilijke tijd te boven’ 
blijven bij mij hangen. ‘Samen? 
Ik denk aan de hamsteraars. Dit gedrag is niet in te dammen. Dit 
gedrag maakt toch wel pijnlijk duidelijk dat de hamsteraars het 
woord ‘Samen” niet kennen en alleen aan zichzelf denken. Dus 
blijven ze hamsteren. Foute mensen heb je in alle tijden. 
Supermarkten kunnen daar wel wat aan doen. Door niet hun 
omzet voorop te zetten, maar een restrictie in te lassen. Zoiets 
als niet meer dan twee of drie artikelen van hetzelfde product in 
je winkelwagentje. 
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Na de minister-president komt de koning 
Zijn toespraak gaat over de verbinding die ons door deze moei-
lijke tijd moet leiden. Woorden als: 
 

- Angst; 

- Hoop;  

- Troost; 

- Inventiviteit; 

- Saamhorigheid; 

- Verbondenheid; 

- Steun voor de zorg 
 

Maar ook ‘verantwoordelijkheid’ liggen opgesloten in zijn toe-
spraak. ‘Verantwoordelijkheid’. Voor mij een verwijzing naar 
de hamsteraars. 
 
Ondanks de corona voorzorgmaatregelen loop ik gesmeerd door 
de afspraken. Al mijn waarden zijn goed en na het gesprek door 
naar de chemo. Ik had eerder geschreven dat er voornamelijk 
vrouwen op de behandelafdeling werken, maar een man pikt me 
op en brengt het infuus aan. Aangesloten op mijn chemo bed zie 
ik iets wonderlijks. De verpleegkundige, die ik bij de eerste be-
handeling verraste met een verkeerde geboortedatum behandelt 
het haar van een man, die vijf bedden van me vandaan ligt.  
Hij heeft er duidelijk plezier in. Kan je hier ook naar de kapper, 
vraag ik me in stilte af? Ze brengt zijn haar in een strak kapsel, 
maar knipt het niet. Als ze klaar is begrijp ik het doel. Hij krijgt 
een blauwe kap over zijn gekapte koppie. Even daarna komt er 
een donkerblauwe kap overheen die met banden onder zijn kin 
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doorloopt. Als ik na ruim een uur klaar ben, ligt hij nog met zijn 
hoofddeksel vriendelijk op bed. 
 
De oorlog is terug. Ik zit in de tweede dag van de derde chemo-
kuur. Kut, klote, ik wil er niet over schrijven, maar wordt on-
aangenaam verrast door een complicatie. Het poepen en plassen 
stopt, maar de druk bouwt zich op. Na een paar dagen is het niet 
meer te harden. Bel het Antoni van Leeuwenhoek en moet met 
spoed komen.  
Ik krijg een klysma en een katheter. Het werkt. Het klysma 
maakt mijn darmen leeg en de katheter neemt bijna één liter 
urine weg. De druk is van de ketel. Ik ben de twee vrouwelijke 
verpleegkundigen dankbaar, die me in hun vriendelijkheid heb-
ben verwelkomd en alle handelingen met de bekende Antoni 
van Leeuwenhoekglimlach hebben gedaan. Zelfs het verscho-
nen van het door mij vervuilde bed gaat ze makkelijk af. Ik mag 
weer naar huis. Ik kan niet om Johan Cruijff heen. Het voordeel 
is dat mijn bloedwaarden prima zijn. Het nadeel: ‘De katheter 
gaat mee. De vierde dag na de behandeling beweeg en loop ik 
redelijk met een gebonden urinezak aan mijn been en aan de 
andere kant een slangetje in mijn piemel. Als een volleert ver-
pleegkundige verwissel ik de plaszakken en koppel de slan-
gentjes aan en af. Wel met hulp van mijn vrouw en de meege-
leverde instructies. Het gaat tien dagen duren.  
Goede vrijdag, ik krijg de tweede bovenste buitenste bil kwa-
drant injectie. De ampul heeft zestig dagen bij ons in de koelkast 
gelegen. Hij is koud genoeg. Net zoals bij de eerste glijdt de 
injectienaald probleemloos mijn bil in. De Paas staat voor de 
deur.  De één verstopt eieren, de ander schildert ze en een derde 
eet ze op. En ik? Ik ledig mijn urinezak.  
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Het is zover. Mijn vrouw en ik rijden naar het Antoni van Leeu-
wenhoek. We moeten naar de zesde verdieping. In de lifthal 
hangt een mededeling: 
 

‘Vanwege corona niet meer dan twee personen in de lift’. 
 

Er zijn er vier. Samen met de andere wachtenden volgen we 
keurig de regels op. Gearriveerd op de zesde verdieping openen 
de liftdeuren zich en meld ik me.  
“Neemt u plaats op de blauwe bank”, zegt de baliemedewerk-
ster. “De verpleegkundige komt u zo halen.”  
We zitten kort als een in het wit geklede jonge vrouw zich op 
anderhalve meter voorstelt. Ze neemt ons mee naar een twee-
persoonskamer. Één bed is bezet door een met slangen verbon-
den en op apparatuur aangesloten man. We knikken en daar 
blijft het bij. De verpleegkundige legt uit wat me te wachten 
staat en zegt: 
“Ik kom zo weer bij u.”  
Ze moet haar aandacht verdelen over de andere patiënt en mij. 
Het gordijn is dicht, maar ik hoor de woorden die ze spreken. 
De professionele manier waarop dat gaat is bewonderenswaar-
dig. Ik hoor haar meedenken met de patiënt. Ze vertelt wat ze 
doet en waarom ze het doet. Ze verplaatst zich in het ongemak 
en de pijn van de patiënt, handelt daarnaar en spreekt bemoedi-
gend. Ook op de zesde verdieping is het bad warm, denk ik. 
Mijn bed heeft stadsgezicht. Kijkt uit over de Amsterdamse da-
ken en tussen twee flatgebouwen door, zie ik de Amsteltoren.  
Ze is er weer. Maakt de urinezak los van mijn been, laat de lucht 
uit het ballonnetje in mijn blaas ontsnappen en zegt:  
“Zucht maar diep”.  
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Ik zucht en met de Antoni van Leeuwenhoekglimlach trekt ze 
de slang uit mijn piemel, die er verschrompelt en voor dood bij 
ligt. Die heeft zijn beste tijd gehad, denk ik weemoedig.  
“Als u zelfstandig kan plassen en de verhouding tussen de hoe-
veelheid die u uitplast en de hoeveelheid die in uw blaas achter-
blijft voldoet aan onze waarden, mag u naar huis. 
“Achterblijft?”  
“Ja, bij mannen boven de vijftig is het normaal dat er wat urine 
in de blaas achterblijft.”  
Ik doe mijn best en na een paar uur plas ik 336 cc en blijft er 51 
cc achter.  
“Dat is mooi”, zegt de verpleegkundige.  
“U mag naar huis”  
Op dat moment komt de catering binnen en voor we weg gaan 
smikkelen we nog een broodje zalmsalade en een broodje brie. 
Ik kijk nog een keer uit het venster en zie lijn 2 stoppen voor 
een lege halte. Niemand stapt uit en niemand stapt in. Ik denk, 
een lege coronatram. Wonderlijk, van baby tot de ouden van 
dagen, van mug tot olifant. Allemaal poepen en plassen we weer 
uit wat we hebben verorberd. Behalve als een onderdeel hapert. 
Dan merk je pas hoe kwetsbaar je bent. En dan… Dan ben je 
dankbaar dat er in het wit geklede mensen zijn die je repareren. 
 
De corona-informatie draait op volle toeren. Virologen, econo-
men en filosofen struikelen over elkaar heen. Nooit geweten dat 
we er zoveel hebben. De meeste komen terecht in praatpro-
gramma’s op radio of tv. Ze bloeien op. Vol vuur en elan ver-
tellen ze wat ze weten. Ik heb geen idee of ze voor hun optreden 
worden betaald, maar ze pretenderen allemaal het juiste te zeg-
gen. Maar… Er zijn er meer. Internetbedrijven draaien 
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topdagen. Nog meer omzet dan met kerst, zegt een glunderende 
directeur van een internetbedrijf op de tv. En het gaat niet alleen 
om noodzakelijke bestellingen. Nee, ook impulsaankopen vlie-
gen over de onlinetoonbank. De één zijn dood is de ander zijn 
brood. Ook de criminelen onder ons proberen hun slag te slaan. 
Er is een tekort aan mondkapjes. Voor woekerprijzen worden 
ze aangeboden. De ziekenhuizen stappen er niet in en de over-
heid waarschuwt haar burgers.  
We klappen voor de medewerkers van de ziekenhuizen. Terecht 
ontvangen ze een hart onder de riem. Terecht steunen we de 
artsen en de handen aan het bed. En ik? Ik klap in stilte voor een 
andere groep zorgverleners. Een groep die bij de verdeling van 
de mondkapjes tussen de wal en het schip dreigt te vallen. De 
verzorgende handen in de verpleeghuizen. Ook klap ik voor de 
handhavers, de politieagenten op straat, de ambulance mede-
werkers, de schoonmakers en de vuilnismannen. Ondanks de 
coronacrisis worden de vuilcontainers geleegd. 
 
De worsteling na de derde kuur vervaagt. We doden de tijd tus-
sen de katheter verwijdering en de operatie door de dagen te 
plukken. Dagen, die niet al te vroeg beginnen. Eerst Nederland 
in beweging. We doen mee. Het is niet eenvoudig. Coördinatie 
tussen benen en armen blijkt voor mij een onmogelijke opgave, 
maar mijn conditie wordt er beter van. Vermoeid, maar voldaan 
ontbijten we. Even later drinken we koffie en lezen de krant tot 
de lunchtijd. En dan… schrijven, mailen, apps beantwoorden en 
als het even kan een wandeling. Om 17:00 uur gaat de tv aan. 
Tijd voor MAX toont de dag en de gevaren die wij ouderen lo-
pen. We kijken en luisteren naar de MAX-dokter, die het alle-
maal nog eens fijntjes uitlegt. Corona heeft de wereld in haar 
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greep. Hoewel ik aan de onderlaag van de gemiddelde levens-
verwachting kabbel, snap ik het advies thuisblijven niet hele-
maal. Bel met het AVL en de RIVM. Beiden geven me gelijk. 
Frisse zee of boslucht is prima, alleen mijdt de andere wande-
laars. Ga er alleen op uit als je er zeker van bent dat het stil is. 
Ik voel me sterk.  
Na de chemokuren adem ik weer zoals voor de kanker. Samen 
met mijn vrouw loop ik ruim een uur langs de grillige lijn, waar 
zeewater en zand elkaar raken. We zijn op een enkeling na de 
enige wandelaars. Uit voorzorg houd ik gauw vijf meter afstand, 
wat makkelijk kan op het brede strand. Kleine razendsnelle vo-
geltjes rennen voor ons uit en als we te dicht bijkomen vliegen 
ze weg. We wandelen in een redelijk tempo. Als corona en as-
bestkanker meewerken win ik de oorlog. 
 
Thuis gaat de telefoon. Instituut Asbestslachtoffers (IAS). De 
jurist die mijn zaak behartigt zit aan de andere kant van de lijn. 
Ruim vijftig jaar geleden werkte ik als loodgieter bij de Dienst 
der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. In een peri-
ode van elf jaar ben ik blootgesteld geweest aan asbestkoord. In 
samenhang met een door het Instituut Asbestslachtoffers bijge-
voegd rapport is de gemeente Amsterdam aansprakelijk gesteld 
voor de bij mij vastgestelde diagnose maligne mesothelioom 
(asbestkanker). Hoewel de Hoge Raad strikte toepassing van de 
verjaringstermijn van dertig jaar op 28 april 2000 onaanvaard-
baar heeft geacht en heeft beslist dat deze termijn in uitzonder-
lijke gevallen buiten toepassing dient te blijven, verschuilt de 
gemeente Amsterdam zich achter de verjaring. Het bevreemdt 
mij dat VGA-Verzekeringen gemeente Amsterdam zich beroept 
op verjaring en bewijsvoering eist. Ik vind dat het beroepen op 
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verjaring niet past, als je weet dat een dergelijke ziekte zich in 
de meeste gevallen pas na dertig jaar openbaart. Ook het leveren 
van bewijs door oud-collega’s, dat ik blootgesteld ben geweest 
aan asbest, is vrijwel onmogelijk omdat dezen niet meer in le-
ven zijn. Mijn jurist vertelt dat de directeur van het IAS, zich 
zal bezighouden met mijn zaak. Ook denkt ze aan de mogelijk-
heid mijn zaak voor te leggen aan een panel. 
Later komt VGA-Verzekeringen gemeente Amsterdam terug op 
verjaring en de bewijsvoering. Ze laten hun beroep op verjaring 
vallen en de bewijsvoering is niet meer aan de orde. Ze schrij-
ven onder meer: 
 

Besloten is dat zal worden afgeweken van de eisen die aan be-
wijsvoering worden gesteld en er zal namens de gemeente Am-
sterdam geen beroep worden gedaan op verjaring. Zij bena-
drukken dat deze coulance regeling bij hoge uitzondering is ge-
nomen. VGA-Verzekeringen gemeente Amsterdam sluit af met: 
Wij willen de heer Berges en zijn naasten heel veel sterkte wen-
sen in deze zware periode. 
 

Dit is toch mooi, denk ik. Ik schrijf over een warm bad en VGA-
Verzekeringen gemeente Amsterdam toont een warm hart. 
 
Adem diep in. Houdt vast. Houdt vast en... blaas uit, verder, 
verder, tot u niet meer kunt. Ik zit met een slang in mijn mond 
op de afdeling longonderzoek. Eerst een CT-scan, bloedprikken 
en nu longtesten. Ik moet het herhalen. Krijg een knijper op 
mijn neus en moet uitblazen. Ga door ga door tot u niet meer 
kunt. Span de buikspieren en ga door en nu... heel diep inade-
men en houdt 10 tellen vast 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en klaar. Ik moet 
alle oefeningen nog een paar keer herhalen. Als we klaar zijn 
vraag ik: 
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“En? Was het een beetje acceptabel?” 
“Daar mag ik niks over zeggen. Dat doet de longarts.” 
 
Mijn vrouw en ik zitten schuin tegenover de balie in de polikli-
niek longbehandelingen, als met een lichte glimlach mijn long-
arts uit de opening tussen de balie en de glazen wand stapt. 
Hij laat ons voor gaan. 
“U kent de weg.”  
Als we tegenover elkaar zitten zegt hij vriendelijk: 
“Volgens mij gaat het heel goed met u. Uw bloedwaarden zijn 
prima. De ECG is perfect. De CT-Scan laat zien dat de chemo 
duidelijk wat heeft gedaan. Op de foto is een verbetering te zien. 
U zit aan de goede kant.”  
We zien de longfoto’s en de longarts wijst de verbetering aan. 
Daarna nog meer informatie. Met geduld beantwoordt hij onze 
vragen en aansluitend krijgen we een gesprek met de chirur-
gisch verpleegkundige. Zij is tevens chirurg in opleiding. Ook 
zij laat voelen dat we in een warm bad zitten, maar maakt het 
niet mooier dan het is. Ze beschrijft de operatie. Ik word terug-
geworpen in de realiteit en langzaam dringen de complicaties 
tot mij door. Ze toont het patiënteninformatie-blad en laat zien 
wat voor mij van toepassing is. Ze staat uitvoerig stil bij de dag 
voor de ingreep, de opname en de periode daarna. Een nacht op 
de Intensive Care, naar de uitslaapkamer en als het goed gaat 
naar de verpleegafdeling. Daar is mijn lichaam verbonden aan 
een infuus, een epiduraalkatheter voor de pijnbestrijding, een 
blaaskatheter, en thoraxdrains voor het afzuigen van overtollig 
vocht en lucht. Als het goed met me gaat worden alle aangeslo-
ten slangen verspreid over enkele dagen verwijderd. De risico’s 
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en de zwaarte van de operatie hebben me doen twijfelen. De 
chirurgisch verpleegkundige voelt mijn twijfel en zegt:  
“Er komt nog een gesprek met de chirurg. Schroom niet en be-
noem daar de twijfel die in u zit. Vergeet niet, u zit niet vast aan 
de studie. U bepaalt of er een operatie komt.” 
Ze laat haar woorden tot me doordringen en vervolgt: 
“Voor het zover is staan er belafspraken met de chirurg, de anes-
thesist en de fysiotherapeut. De operatie staat voor 5 mei ge-
pland, Als de definitieve datum bekend is moet u nog een keer 
komen voor een coronatest. Tot op heden is het Antoni van 
Leeuwenhoek een coronavrij ziekenhuis en dat willen we zo 
houden.”  
Weer thuis bespreken we wat we hebben gehoord. Er is twijfel. 
Ik heb de zwaarte, de risico’s en de toegevoegde waarde van de 
operatie onderschat. We besluiten een beslissing af te laten han-
gen van het belgesprek met de chirurg.  
 
Laat in de middag rinkelt mijn mobiel. Het belgesprek met de 
chirurg. Haar stem is vriendelijk en zorgzaam. We bespreken 
de toegevoegde waarde van de ingreep die plaatsvindt binnen 
mijn deelname aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek, 
kortweg de ‘studie’ genoemd. Ik zeg: 
“Voel me prima en kan vrijwel alles weer aan. Eet en slaap 
goed. De chemo en de verkleving van de long tijdens de kijk-
operatie hebben mijn oude kwaliteit van leven voor mijn gevoel 
hersteld. De laatste CT-scan, mijn bloedwaarden en de long-
testen laten een gunstig beeld zien.”  
Ze beaamt dit. Ik vertel mijn twijfel, het dilemma, waarin ik te-
recht ben gekomen. Opereren of niet. De chirurg die mij, binnen 
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de studie zou opereren, vertelt dat er een flink risico aan een 
operatie zit en vervolgt: 
“Van de geopereerden leeft, naar schatting, na 3 - 5 jaar nog 20 
%. Daarbij is niet duidelijk of dit wordt veroorzaakt door de 
operatie of door de chemo. Het komt erop neer dat men het ge-
woon nog niet weet, vandaar de studie. Ook is bij de meeste 
geopereerden de kanker teruggekomen. Het feit dat u aan de 
studie deelneemt is prima, maar voorop staat de kwaliteit van 
leven van de patiënt, dus van u.” 
Ik slik en kijk naar mijn vrouw die het gesprek via de open-
staande microfoon volgt. 
“Als ik wist dat u door een operatie nog tien jaar zou leven zou 
ik zeggen: ‘opereren’.  
Maar helaas kan ik, op grond van de studie, dit niet aan u ver-
tellen en begrijp uw dilemma heel goed.” 
Ik antwoord:  
“De risico’s die aan de operatie kleven zou ik wel durven ne-
men, als uit de studie had gebleken dat een operatie, hoe zwaar 
dan ook, zicht geeft op een mogelijk kankervrij leven, maar dat 
is helaas dus niet zo.” 
“U begrijpt het heel goed.”  
We bespreken een alternatief. Uit de studie stappen. Ze zegt: 
“De patiënt, dus u, bent het belangrijkste, niet de studie. Als u 
uit de studie stapt heeft u evengoed recht op de beste behande-
ling. Wij zijn ervoor om u een zo goed mogelijke kwaliteit van 
leven te bieden.”  
Ik antwoord: 
“Als ik niet kies voor een operatie, wordt er dan na een periode 
bijvoorbeeld een scan gemaakt en zo nodig een behandelplan 
opgesteld?” 
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“Ja, als u besluit uit de studie te stappen stel ik voor om over 
vier maanden een CT-scan te maken. U hoeft nu niet te beslis-
sen. Slaapt u er nog een nacht over. Dan bel ik u morgen op.” 
Het probleem met mij is dat ondanks alle ellende die over mij 
heen komt ik elke avond als een blok in slaap val en rond 08:00 
best wel vrolijk wakker wordt. Dit keer ook al gaat de telefoon 
vroeg. Mijn huisarts. We hadden afgesproken dat ze mij zou 
bellen als ik het gesprek met de chirurg had gehad. Ik vertel 
mijn dilemma en ook zij denkt dat zo’n risicovolle zware in-
greep met een zeer geringe kans op een langer leven, goed moet 
worden overwogen. Het wordt een ochtend van wikken en we-
gen en alles overwegende besluit ik in overleg met mijn vrouw, 
mijn dochters, schoonzoons, mijn huisarts en de chirurg om uit 
de studie te stappen. Afgesproken daarbij wordt dat na vier 
maanden via een CT-Scan wordt gekeken naar mijn situatie en 
zo nodig een nieuw behandelplan daarop af te stemmen. Mocht 
ik eerder klachten krijgen moet ik meteen aan de bel trekken. Ik 
blijf onder behandeling van het Antoni van Leeuwenhoek. 
Later spreek ik de longarts die mij behandelt en ook hij geeft 
aan dat ik het belangrijkste ben en niet de studie. Zowel mijn 
chirurg als mijn longarts zijn het erover eens dat als ik uit de 
studie stap, ik onder behandeling blijf bij het Antoni van Leeu-
wenhoek met als inzet de kwaliteit van mijn leven. 
 
Ik ben mijn chirurg en mijn longarts dankbaar voor het feit dat 
ik onder controle blijf bij het Antoni van Leeuwenhoek. De 
steun, toewijding en oprechtheid die ik heb ontvangen, noem ik 
een warm bad, waarin ik heb gezwommen. Niks ten nadele van 
het Noordwest ziekenhuis, want daar ben ik prima en zorgzaam 
behandeld. Dit ziekenhuis behandelt een brede reikwijdte van 
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medische klachten. Van A (aambeien) tot Z (zwangerschap). 
Een smeltkroes van patiënten loopt daar in en uit. Anders is dit 
in het Antoni van Leeuwenhoek daar is maar één specialisme: 
‘kanker. Wel in de breedste zin van het woord, maar iedereen 
die daar als patiënt komt heeft kanker. 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb dit boekje geschreven liggend op mijn ziekenhuisbed, 
zittend in de centrale hal of in een wachtkamer. Ik heb als pati-
ent gekeken en geluisterd naar de groundoffice-medewerkers, 
naar de (specialistisch)verpleegkundigen, naar de longartsen 
van beide ziekenhuizen en naar de chirurg van het AVL. Ik heb 
geluisterd naar mijn huisarts en zag bij allen hun verbondenheid 
met de patiënt en hun vak. Vooral het gesprek met de chirurg 
heeft mij gesterkt in mijn beslissing. Zij en de longarts van het 
Antoni van Leeuwenhoek zeiden: Het gaat om u’ en dat heeft 
mij, naast de steun van mijn vrouw, familie, vrienden en ken-
nissen kracht gegeven om te leven. Ik heb mij onder een deken 
van zorg, die beide ziekenhuizen over mij heen hebben ge-
spreid, behaaglijk en op mijn gemak gevoeld.  
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PC 4 
 

Ferry Berges (1945) is een in Amsterdam geboren 
Alkmaarder. Samen met vrouw en twee dochters 
verhuisde hij op vijfendertigjarige leeftijd naar 
Alkmaar. Gingen beiden tennissen en werden sup-
porter van hun kleinkinderen. Het schrijven van 
korte verhalen is altijd een hobby van Ferry geble-
ven. Zo is zijn bundel ‘Je komt het zomaar tegen’ 
ontstaan.  

Eind 2019 kreeg hij de diagnose asbestkanker. In 
het ziekenhuis heeft hij zijn ervaringen opgeschre-
ven en later thuis uitgewerkt. 

Ferry heeft van 1961 tot begin 1974 bij de Dienst der Pu-
blieke Werken te Amsterdam als loodgieter gewerkt. In die 
periode is hij in aanraking gekomen met asbestkoord (PC 4). 
Dit koord werd gebruikt voor het afdichten van verbindingen. 

Op 1 februari 1974 is Ferry te werk gesteld bij de Gemeentewaterleidingen als con-
troleur. In een ontslagbrief aan zijn sectorhoofd schreef hij:  

Op 4 september 1961 ben ik bij de Dienst der Publieke Werken te Amsterdam aan-
gesteld tot jeugdig loodgieter in tijdelijke dienst met een weeksalaris van zesen-
twintig gulden per week. Na een carrière als adjunct-hoofdopzichter-tekenaar, 
technische inspecteur, hoofdtechnicus en coördinator bedrijfsinspectie-waterbe-
sparingsadviseur-inspecteur legionellapreventie in salarisgroep 10, heb ik er op 4 
september 2004 drieënveertig jaar opzitten. 
Werk hebben legt verplichtingen op. Werk hebben laat je met vakantie gaan. Werk 
hebben geeft je aanzien in de maatschappij. Werk hebben kan leuk zijn. Maar na 
43 jaar kan geen werk hebben ook leuk zijn. Daarom vraag ik om mijn besluit, per 1 
september 2004 met gebruikmaking van de FPU-regeling, het Waterleidingbedrijf 
te verlaten in te willigen. 

 

 


