
Slachtoffers met levenshaast 
 
Mesothelioompatiënt Ferry Berges was een van de zeventig aanwezigen bij de AVN-
jubileumbijeenkomst in Rotterdam. Naar aanleiding van deze indrukwekkende dag schreef hij 
onderstaande tekst. 

Door Ferry Berges 

Kan asbestkanker je ook láten leven, vraag ik mij af, nadat de fles wijn voor driekwart leeg is en ik het 
25-jarig jubileumcongres van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland laat passeren. Het heeft iets 
wrangs, iets onheilspellends, maar toch… Het is een mooie dag geworden. 
In de ochtend van vrijdag 23 september druppelen de genodigden het Groot Handelsgebouw te 
Rotterdam binnen. In een gemoedelijke ambiance drinken wij, de slachtoffers met of zonder partner, 
de sprekers en andere genodigden onze koffie, eten ons gebakje en babbelen wat. Net of we in de 
foyer van het theater staan, in afwachting van wat komen gaat. Ik probeer de slachtoffers te scheiden 
van de anderen, maar dat lukt niet. Iedereen ziet er gezond uit en vermaakt zich zo te zien prima.  
Alleen die afkortingen. Mijn gezonde verstand zegt dat ik door blootstelling aan asbest slachtoffer ben 
geworden, maar vlagen van verstandsverbijstering laten mij denken dat het komt door blootstelling 
aan de vele afkortingen. IAS, AVN, AVL, NKI, EMC, NFK, SZW, SVB en RTM. Om gek van te worden. En 
allemaal hebben ze een lijntje met de slachtoffers. 
Ietwat schuchter betreed ik de zaal en neem plaats op een van de in rijen opgestelde stoeltjes. De zaal 
vult zich en als de laatste genodigde zit, worden wij hartelijk welkom geheten door de energieke 
dagvoorzitster en de stemming zit er meteen goed in. De sprekers volgen elkaar op en wij leren van 
hun woorden. Nu wordt het zwaar, denk ik als wij worden meegenomen in de wereld van kanker en 
specifiek in de wereld van maligne mesothelioom. Een wereld die weinig toekomstperspectief biedt 
aan de slachtoffers. 
Net zoals elke sterveling gaan de slachtoffers ook dood, alleen is hun tijd beperkt. De kanker heeft een 
levenslijn uitgezet. Tot hier en niet verder. We zien prognoses. We zien onze kwetsbaarheid in 
grafieken. Het beeld van de ziekte is niet rooskleurig, maar toch kan ik me niet aan de indruk 
onttrekken dat er optimisme, afwisselend met een lach of applaus, door de zaal golft. Wij, de 
slachtoffers, zitten er ontspannen bij. Ik denk aan de levenslijn. Bij mensen die geen ziekte hebben 
wordt die lijn bepaald door het toeval. Je wordt gezellig oud of je ziet bij het oversteken de tram te 
laat. Wij slachtoffers hebben onze levenslijn gezien in een grafiek en die geeft de te verwachten duur 
van leven aan. Daarom hebben we haast. Levenshaast. Waar anderen jaren over kunnen doen, moeten 
wij zien te regelen binnen die bepaalde levenslijn. Wij hebben dus haast, maar als ik voor mijzelf spreek 
geniet ik bewuster van de dag en de dagen die daarop volgen. Ik vermoed en hoop dat dit bij alle 
slachtoffers zo is. Hun te verwachte levenslijn is korter, maar intensiever. 
Het congres loopt ten einde en sluit af met een illusie. Frappant, denk ik. Het is een illusie te denken 
dat morgen de ultieme asbestkanker-verwijderaar is gevonden, maar ik weet dat elke met afkortingen 
genoemde organisatie daar hard aan werkt. 
 
Ferry Berges (Amsterdam, 1945) schreef ook een verhalend boekje over zijn ervaringen als 
mesothelioompatiënt: ‘Huilen kan altijd nog’ (2020). Geïnteresseerden kunnen per mail contact met 
hem opnemen: bergpas08@gmail.com. 


