
PLENTER @ PEPPING 

Twee jaar lang schreven de ongeneeslijk zieke Théa Plenter en journaliste Anita Pepping 

elkaar emails die twee keer per week werden gepubliceerd in Dagblad van het Noorden. Op 

31 juli 2008 overleed Théa op 42-jarige leeftijd. Een paar maanden later verscheen het boek 

Plenter@Pepping met daarin de –iets verkorte- columns uit de krant. Hieronder de inleiding: 

Die vrouw wil ik nog wel eens ontmoeten, bedenk ik op de fiets van De Euroborg naar huis.  

Het is woensdagavond 12 april 2006 en de wedstrijd van FC Groningen tegen FC Utrecht is 

met 2-1 gewonnen als ik na afloop bij de bar word voorgesteld aan een mooie, energiek 

ogende vrouw: Théa Plenter. In een mum van tijd belanden we in een diepgaand gesprek over 

haar borstkanker, ziekenhuisopnames, angsten, behandelingen, kinderen, maar ook onze 

beider voetbalactiviteiten komen aan de orde. We schelen slechts 17 dagen in leeftijd en 

komen er achter dat we dezelfde humor hebben. Er blijken nog veel meer overeenkomsten te 

zijn. Het is weliswaar een kort, maar ongelofelijk heftige ontmoeting, waar ik diep van onder 

de indruk raak. Haar uitstraling, haar kracht, haar positieve houding en vooral haar wil om 

ondanks de beroerde prognose te blijven leven, imponeren me. 

Een paar weken later gaat de telefoon. Of ik nog weet wie ze is en of ik haar kan helpen. Théa 

wil graag een boekje maken voor haar beide dochters met daarin de mails die ze het jaar 

daarvoor aan vrienden en familie stuurde. Het moet een mooi document worden voor haar 

twee jonge meiden (op dat moment 5 en 3,5 jaar), zodat zij later alles terug kunnen lezen. 

Er volgen gesprekken bij Théa op het terras over de inhoud, de vorm en de presentatie van het 

boekje. Na elke ontmoeting bespeur ik bij mezelf een vorm van euforie, alsof ik aan een accu-

oplader heb gelegen. Zoals zij spreekt over een leven met een ongeneeslijke ziekte, hoorde ik 

nooit eerder uit iemands mond. Ze vindt het grote taboe rond ziekte en dood afschuwelijk om 

mee te maken en daar moet absoluut iets aan worden gedaan. En nadat ik de mails had 

gelezen die uiteindelijk resulteerden in de Hupsaké van Thé, wist ik het zeker. Théa Plenter is 

in staat te laten zien dat het leven niet stopt bij de diagnose kanker. Weg met dat taboe! 

Zo verschijnt op 11 oktober 2006 de eerste Plenter@Pepping op pagina twee van het Dagblad 

van het Noorden. Bijna twee jaren lang staat twee keer per week, op woensdag en zaterdag,  

onze mailwisseling in de krant. Moderne vrouwen communiceren openhartig over het leven, 

dagelijkse wissewasjes, voetbalperikelen en vakanties, maar ook over alternatieve therapieën, 

zware chemokuren, haaruitval en angsten. Het gaat vaak van een lach naar een traan. Maar 

met de nadruk op lachen. En als Théa zelf te ziek was om te schrijven, nam haar man Henk 

deze taak over. 

Een hoogtepunt wordt bereikt op 19 augustus 2007 toen de Ride for the Roses in Groningen 

startte. Thea en ik fietsen op een tandem mee met deze tocht om geld in te zamelen voor 

kanker, en in ons kielzog 1500 krantenlezers in hetzelfde groene shirt ‘Fietsen met Théa’. 

Op die dag wordt absoluut duidelijk hoeveel zij al los heeft gemaakt bij de lezers van 

Plenter@Pepping. 

Als je de 190 columns Plenter @ Pepping in ingekorte vorm terugleest, zie je een vriendschap 

groeien die uniek is. Wat begon als een werkrelatie tussen een journalist en een ongeneeslijk 

zieke vrouw, is geëindigd in een innige vriendschap tussen twee veertigers. 

Een paar weken voor haar overlijden hebben Théa en ik op Ameland zitten brainstormen over 

de voorkant van dit boek. Bij mijn vertrek beloofde ze dat ze er verder over zou nadenken. 

Helaas was haar dat niet meer gegeven. Maar het boek is er gekomen, met een omslag waar 

Théa helemaal achter zou staan. En door dit boek zullen Kirsten en Puck over een tijdje nóg 

beter snappen hoe bijzonder hun mamma was en bovenal hoe trots ze was op haar twee 

meiden. 



Ik ben een dierbare vriendin verloren en dat doet pijn. Nooit meer via de telefoon ‘Pepping, 

Plenter hier!’ Maar wat ben ik blij dat ik Théa heb mogen kennen. Zij heeft mijn leven 

verrijkt en ik weet zeker, ook dat van vele lezers. De duizenden condoleances na haar 

overlijden bewijzen dat! 

Anita Pepping 



De 40-jarige Thea Plenter-Bruiniers uit Haren heeft borstkanker en is ongeneeslijk ziek. De 

tijd die haar nog rest wil zij, naast de zorg voor haar gezin, benutten om andere vrouwen 

(en mannen) een steuntje in de rug te geven. Daarom mailt zij regelmatig op deze plek met 

verslaggeefster Anita Pepping. Beide veertigers zullen openhartig met elkaar 

communiceren over kanker, leven, liefde, dood, voetbal en meer.  

 

11-10-2006  
Hoi Anita,  

Een jaar geleden. Het is alweer een jaar geleden dat ik het voelde. 's Avonds laat, Henk en ik 

lagen op bed. Toen voelde ik een knobbeltje in mijn borst. Wat er dan door je heen gaat is 

ongeloof. Ik heb het Henk laten voelen. Hij bevestigde de aanwezigheid van de knobbel. De 

volgende dag werd ik wakker. De dag was vreemd. 's Ochtends gelijk op mijn fiets naar vriendin 

Ina gegaan. Zij is fysiotherapeute. Zij zal me gerust stellen. Zij zal de spanning van gekke 

gedachtes wel bij me wegnemen. Maar helaas, ook zij constateerde het.  

Er was veel drukte bij ons in de straat. Oh ja, de 4 Mijl werd gelopen. De start is vlakbij ons huis. 

Prachtig om al die lopers te zien zweten en te horen puffen. Zelf heb ik meerdere malen 

meegedaan. Vandaag realiseerde ik me dat het Behouden Huys het goede doel van dit jaar is. In 

het Behouden Huys wordt psychosociale begeleiding geboden aan kankerpatiënten en hun 

eventuele partner, kinderen, familie en nabestaanden. Doel van de begeleiding is het helpen met 

de verwerking en een eigen weg te vinden in het omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan. 

Van het inschrijfgeld van bedrijven gaat 40 euro naar Het Behouden Huys en van de recreanten 

gaat 0,50 euro per inschrijving erheen. Nooit geweten dat ik hier (in de toekomst) nog zoveel mee 

te maken zou krijgen.  

's Middags na de loop, eindigden Henk, onze twee dochters en ik, zoals wel vaker, in de kroeg. 

Daar waren mijn vriendinnen ook te vinden. Toch wel wat beschaamd vertel ik het hun. Eén voor 

één gingen ze mee naar beneden, naar het toilet. Allemaal voelen. We hadden nog dikke lol. We 

zullen maar betrapt worden. Hoe leg je die situatie toch uit, als iemand plotseling binnen stormt. 

Nadat iedereen de knobbel had gevoeld en iedereen toch wat angstig keek, besloten we maar 

gauw tot de orde van de dag over te gaan. Vijf rosé alstublieft! En we gingen weer op in het 

geroezemoes van de kroeg.  

De volgende dag naar mijn huisarts gegaan. Ik kon direct terecht. Hij handelde geweldig. Geen 

gedoe, direct nader onderzoek in het ziekenhuis. Ik zou gebeld worden door het Martini 

ziekenhuis. Diezelfde week kon ik komen. Maar wel met knikkende knieën. Groet, Théa 

 

Ha die Théa,  

Wat een rare tijd is dit om ons eerste mailcontact te hebben. Aan deze dagen bewaar jij 

natuurlijk vreselijke herinneringen. Het begin van een jaar vol emoties en ellende. Ik probeer het 

me voor te stellen, maar kom er bij lange na niet bij. Gelukkig maar, denk ik regelmatig als ik 

weer eens een verhaal hoor van een vrouw die naar de dokter ging... Het komt vast en zeker 

omdat ik dit jaar 40 ben geworden. Ik hoor zoveel ziekte en dood om me heen. Het wordt voor mij 

nu misschien ook tijd om consequent mijn borsten te controleren op knobbeltjes. Eerlijk gezegd 

vergeet ik dat meestal en denk ik heel naïef dat het mij niet zal overkomen. Maar waarschijnlijk 

dacht jij dat een jaar geleden ook nog? Groet, Anita  

 

 
=================================== 
 



14-10-2006  
Hoi Anita,  

De uitslag van mijn botscan net ontvangen. Op het stukje in mijn borstbeen na, geen uitzaaiingen 

in mijn botten. Pffffff wat een opluchting. De uitzaaiingen in mijn lever bleken bij de vorige scan 

al verkleind van ruim 5 cm naar 1,6 cm. In mijn longen en in mijn borstbeen zijn de uitzaaiingen 

nagenoeg weg!!! Ik had de laatste tijd zoveel last van nek- en rugklachten. Ik wilde graag 

doorverwezen worden door mijn huisarts naar een fysiotherapeut. Eerst uitzaaiingen uitsluiten zei 

hij. En zo is het. Gelukkig kon ik snel terecht voor de scan. 

's Ochtends kreeg ik een spuit in mijn arm met radioactief spul erin. Dit moet in je lichaam 

trekken zodat op de scan van die dag de botten en oneffenheden goed zichtbaar zijn. 's Middags 

onder de scan. Mam was mee. Fijn gevoel. Onder dat apparaat voel je je toch weer dat kleine 

meisje dat haar moeder zo hard nodig heeft. De internist zou me bellen voor de uitslag. En nu 

weet je het. Hieperdepiep hoeraaa. Mijn ouders zijn van geluk een dagje naar Leer gegaan en ik 

zag dat mijn vader veel geld aan nieuwe kleding had uitgegeven. Iedereen viert het op zijn 

manier.  

Met ingetapete borsten schrijf ik je dit stukje. Gisteren weer geopereerd. Maar nu een leuke 

operatie. Ik heb op mijn nieuwe borst, die ik Happy had genoemd, een tepel gekregen. Omdat ik 

uitzaaiingen in mijn borst had, moest mijn borst er in december af. Ik was altijd best wel trots op 

mijn rondingen. In het blad Pink Ribbon las ik dat een vrouw gekozen had voor 

borstreconstructie direct na amputatie. Ik heb me laten informeren en hoorde dat je een leeg 

siliconenzakje kon laten plaatsen onder de huid, dat ze in de loop van de tijd met een 

wateroplossing vullen. Hierdoor rekt je huid om in de toekomst een prothese te kunnen plaatsen. 

Wat een super mogelijkheid. In de praktijk bleek het moeilijk om op korte termijn twee chirurgen 

voor één operatie in te plannen. Een chirurg voor amputatie en een plastische chirurg voor de 

expander. Gelukkig is het allemaal gelukt en ben ik heel blij met mijn toch wel nepborst. Groetjes 

Théa  

 

Ha die Théa,  

Geweldig nieuws! Ik kan me voorstellen dat je bij elk pijntje of oneffenheidje in je lijf behoorlijk 

schrikt. Goed van de huisarts om je adequaat door te sturen voor een scan. Was het een pijnlijke 

ingreep die tepelreconstructie? Een plastisch chirurg heeft mij uitgelegd dat je in zo'n geval kan 

kiezen voor het gebruik van een stukje van de gezonde (andere) tepel. Of dat een deel van je 

oorlel als nieuwe tepel voor de nepborst gaat fungeren. Voor een mooie cirkel rond de tepel (je 

tepelhof) schijnt tatoeëren tegenwoordig een erg goed alternatief te zijn. Maar het blijven toch 

allemaal ingrepen. Heb je daar eigenlijk wel steeds zin in? Tot gauw, Anita  

 
============================= 
 

18-10-2006  
Hoi Anita,  

Je vroeg of ik nog niet genoeg heb van al die operaties? Nou nee, ik ben er alleen maar blij mee. 

Het betekent steeds weer de afronding van een bepaalde periode. En wees nou eerlijk, een 

geamputeerde borst wil je toch zo gauw mogelijk uit je vocabulaire? En het liefst uit je geheugen. 

Maar ja. Tijdens de borstconstructie vorige week vroeg mijn plastisch chirurg, mevrouw Jongen 

van het Martiniziekenhuis, of ik een stukje uit mijn oorlel of van mijn gezonde tepel wilde 

gebruiken. Ik koos voor de laatste. Omdat ik kankercellen in mijn tepel had, konden ze mijn tepel 

met tepelhof destijds niet 'bewaren', dat was heel jammer.  



Ik werd plaatselijk verdoofd en kon zelfs meekijken. Mocht zelfs nog een muziekvoorkeur 

opgeven. Je kon het bijna wel gezellig noemen. Ze sneed een stukje uit mijn gezonde tepel, 

schroeide iedere keer een adertje dicht. Vervolgens maakte ze een rond wondje op mijn nieuwe 

borst en naaide het stukje tepel er bovenop.  

Een vriendin belde me en vroeg hoe het was gegaan en hoe het eruit zag. Ik vertelde dat ze een 

stukje van een bed op mijn borst hadden geplakt i.v.m. stoten. Ik kwam niet op het juiste woord 

en begon een omschrijving van dat bed te maken. Springveer, boxspring... Ik bedoelde natuurlijk 

een stukje schuimrubber. Haha. Weer een stapje verder. De volgende actie is het tatoeëren van 

een tepelhof, dit mag pas over twee maanden. Mijn ouders komen net binnen, mijn vader kijkt 

bedroefd, tranen in de ogen. Nou, ook wat: de zoon van mijn vaders beste vriend is net overleden. 

Slechts 33 jaar. Zo maar. Hersenbloeding. Jémig. In de tijd dat ik zo ziek was en we dachten dat 

ik het niet zou halen, heb ik nog veel intensieve gesprekken kunnen voeren. Met Henk, met mijn 

ouders, schoonouders, broer Jelte, familie en enkele vrienden. Ik had die mogelijkheid destijds. 

Deze jongen niet. Ga nooit heen zonder een zoen... Wat een verdriet. Vele groetjes van Théa  

 

Ha die Thea,  

Mijn moeder zei vroeger tegen me: 'Kind, alles te weten maakt niet gelukkig.' Ik was (en ben nog 

steeds) nogal nieuwsgierig aangelegd namelijk. Toch blijf ik WETEN verkiezen boven 

ONVERWACHT. Als je tenminste de keuze krijgt. Ik moet er niet aan denken dat je zo pats-boem 

dood bent en geen afscheid hebt kunnen nemen. En niet de dingen hebt kunnen uitspreken die je 

nog had willen zeggen. De zogenaamde 'losse eindjes'. Iedereen heeft die volgens mij. Dat 

betekent overigens niet dat het me eenvoudig lijkt om te weten dat je dood gaat. Want op het 

moment dat een arts met zo'n boodschap komt is het, denk ik, gedaan met het onbezorgd genieten 

en staat alles in het teken van. Wens je vader en moeder sterkte toe. groet, Anita  

 

PS Voor vrouwen die niet precies weten hoe ze hun eigen borsten moeten onderzoeken: 

www.webvrouw.nl/borstzelfonderzoek. De brochure Borstzelfonderzoek van 

KWF/Kankerbestrijding is ook telefonisch te bestellen (0800-0226622).  

 
====================================== 
 

21-10-2006  
Hoi Anita,  

Hebben we het zomaar over de dood. Onverwachts bijvoorbeeld bij een hersenbloeding of 

aangekondigd bij kanker? Een heel groot verschil. Plotselinge dood: hoe kom je daar 

bijvoorbeeld als ouders overheen? Zonder die laatste woorden.  

Afgelopen januari toen ik zo ziek was, dacht ik echt: hier kom ik nooit meer uit. Het gekke is, ik 

vond het op dat moment ook prima. Puf om vol te houden voor Henk, de meiden of familie zat er 

niet meer in. Kan ik me nu nauwelijks voorstellen. Het grote voordeel van het erge ziek zijn was 

dat ik de meest intieme gesprekken heb gehad die je je maar kunt wensen. Eigenlijk 

afscheidsgesprekken. Ik herinner me nog dat Jelte, mijn broer(tje) bij me aan het ziekenhuisbed 

zat. Hand in hand. In het donker. We kletsten over onze jeugd. Over het feit dat we zo vaak en 

zoveel ruzies hadden. Dat mijn ouders tijdens de autoritten met vakantie, grote koffers tussen ons 

inzetten, zodat we elkaar de hersens niet konden inslaan. En toen, toen zat die lieve broer naast 

me met tranen in de ogen. Lieve onuitgesproken woorden kwamen aan de orde. Het staat in mijn 

geheugen gegrift. Prachtig. Nu ik weer wat fitter ben, hebben we weer de gewone huis- tuin-en-

keukenruzies (Nee hoor; grapje!).  



Sommige personen die ik nog heb willen spreken, heb ik gebeld of toch maar gemaild. Ik heb wat 

dat betreft volgens mij wel tegen iedereen gezegd wat ik wilde. Dat voelt heel fijn. Met Henk heb 

ik alles besproken over een crematie. De muziek, de entourage. Heel erg heftig, maar ik weet 

zeker dat het goed komt als hij het regelt. Kirsten vroeg me pas nog weer naar de dood. Dat doet 

ze wel vaker. Dan breng ik haar naar bed en dan zegt ze; mama, vertel nog eens even hoe dat gaat 

als je dood bent. Ik ga dan naast haar liggen en vertel zo goed als ik kan hoe het in elkaar zit. Leg 

een kind van 5 maar eens uit over verbranden, as in een potje of begraven. Groetjes van mij.  

Ha die Théa,  

Heftig onderwerp hebben we bij de kop. Eigenlijk meer voor bij een glas wijn aan tafel, maar 

oké. Jij put uit elke situatie wel weer iets positiefs. Bijzonder. Jij kunt mij bijna laten geloven dat 

afscheidsgesprekken mooi zijn. Eerlijk gezegd ben ik er niet mee bekend. Mijn moeder overleed 

negen jaar geleden aan borstkanker. Zij deed niet aan dat soort gesprekken. Sterker nog, tot op 

de laatste dag deed ze voorkomen alsof er weinig aan de hand was. Niks afscheid. Misschien een 

andere generatie? Mijn jongste zoon was destijds 7 en had veel verdriet om oma. Een maand na 

haar overlijden ging zijn goudvis dood. "Ik kies voor crematie van de vis, net als oma." Het heeft 

bijna een hele fles spiritus en een doosje lucifers gekost om de vis buiten in een ovenschaal te 

verbranden. Ik weet zeker dat zijn generatie straks wel aan afscheid doet. Trouwens, ik zit dit 

weekend in Helsinki. Ga jij nog iets leuks doen in de herfstvakantie? Groet, Anita  

============================== 

25-10-2006

Hé Anita,

Ik werd behoorlijk emotioneel toen ik jouw woorden las. Geen afscheid van je moeder kunnen

nemen lijkt me verschrikkelijk. Van de week had ik mijn oma (bijna 94 jaar) opgehaald, we

gingen samen boodschappen doen. Zij vertelde dat ze destijds, in verband met een erge ziekte van

zichzelf, niet in staat was om afscheid van háár moeder te nemen. Heeft ze het nu nog moeilijk

mee. Mensen in mijn omgeving vragen me wel eens, Théa, wat is jouw diagnose? Je ziet er zo

goed uit, het zal allemaal wel meevallen. Ik probeer ze dan uit te leggen dat het op zich natuurlijk

ernstig is dat ik borstkanker heb. Als je daarnaast ook nog uitzaaiingen hebt in longen, lever en

borstbeen is dat nog ernstiger. Maar ik kan desondanks blij zijn met een positieve uitslag. De

diagnose ongeneeslijk ziek blijft helaas staan, maar als ik een scan-uitslag krijg waarop te zien is

dat de uitzaaiingen aan het afnemen zijn, dan kan ik enorme blijheid uitstralen. Dit is soms voor

mensen heel verwarrend. Voor mij is het fijn dat de medicatie aanslaat, zodat ik geen pijn heb.

Dagelijks neem ik Femara, een hormoonkuur. Ik heb een hormoongevoelige borstkanker, door dit

medicijn remt de groei van oestrogenen. Deze kunnen de groei van bepaalde borstkanker

stimuleren. Daarnaast krijg ik iedere maand een spuit, Zoladex, in de buik. Hierdoor worden mijn

eierstokken stilgelegd. Hierdoor ben ik in de overgang gebracht met alle ellende van dien.

Diagnose ongeneeslijk? Gevoelsmatig ben ik hier nog lang niet klaar. Iemand heeft laatst mijn

horoscoop berekend. Zij vertelde dat ik een zielenopdracht heb in dit leven. En daar ge loof ik

heilig in. Enthousiasme, liefde en optimisme kunnen heel helend werken en daar houd ik me

maar aan vast. Nu herfstvakantie, wel wat anders dan jouw Helsinki. Met Kirsten en Puck aan het

knippen en kleuren. Heerlijk. Groet van Thé.

Ha die Thé,  

Natuurlijk vind ik het ontzettend jammer dat ik geen diepgaande (afscheids)gesprekken met mijn 

moeder heb kunnen voeren, maar toch was het zo ook goed.  



Klinkt misschien raar, maar het paste bij haar. De laatste weken in het ziekenhuis had ze de 

grote tafel in de gemeenschapsruimte 'veroverd' en bediende daar haar gasten met kaas, worst en 

frisdrank. Ze had er liever een borrel bij geschonken, maar dat ging toch net te ver. Natuurlijk 

mis ik haar nog altijd, maar ik heb haar omgang met deze ziekte geaccepteerd. Ik denk wel dat 

jouw manier voor de omgeving gemakkelijker is. Jij bent er open over, zodat iedereen zelf de 

keus heeft hoe hij of zij met jouw ziek zijn omgaat. De een past op de kinderen, de ander komt met 

een goed boek en weer een ander kookt voor jullie. Voor Henk lijkt het me het meest lastige. Als 

echtgenoot loopt hij dagelijks tegen jouw ziekte aan, terwijl hij ook zijn eigen emoties heeft en er 

ook nog voor de kinderen moet zijn. De meeste aandacht gaat naar jou. Logisch, maar niet 

makkelijk voor hem. Lekker dat gekneuter met de kinderen aan de keukentafel. Overigens was 

Helsinki erg leuk (rendiervlees gegeten en vodka gedronken in een 'icebar', gebouwd van blokken 

ijs). Vertel je er nog wel over, Anita 

 
============================= 
 

28-10-2006  
Hoi Anita,  

En of Henk als echtgenoot dagelijks tegen mijn ziekte aanloopt. De meeste aandacht gaat 

inderdaad richting mij. Terwijl Henk natuurlijk net zo hard aandacht nodig heeft. Van de week 

vroeg ik hem ernaar. Of hij ook moeite heeft met deze niet juist verdeelde aandacht. Gelukkig 

voelt hij dat niet zo. Zijn/onze ouders en vrienden steunen hem waar nodig. Daarnaast kan hij ook 

goed met zijn collega's over de situatie praten. Het gaat met zijn knie gelukkig iets beter. De 

revalidatie zou hem ongeveer drie tot negen maanden kosten. Hij is druk bezig met het trainen 

van zijn knie bij de fysiotherapeut. Alleen zo achter mij aanrennen als voorheen, zit er niet meer 

in. Nóg niet...  

Om toch nog even op onze vorige mail terug te komen wil ik je een prachtig verhaal van mijn 

oud-collega niet onthouden. Zij belde me deze week naar aanleiding van onze column. Ze 

vertelde over haar overleden man. Alweer vijf jaar geleden. Op de dag van zijn overlijden was er 

een prachtige, dubbele regenboog. Deze heeft zelfs jullie voorpagina destijds nog gehaald. Sinds 

zijn overlijden komt die regenboog steeds terug. Mooie ansichtkaarten van vrienden met daarop 

(toevallig?) een dubbele regenboog. Op vakanties een schilder in het buitenland die toevallig net 

een dubbele regenboog schildert. Ze zit in Parijs met haar zoon en ze kijken samen naar boven. 

Weer een dubbele regenboog. Dat geloof je toch niet. Haar overleden man en vader is bij hen. 

Dat kan niet anders. Een dubbele regenboog schijnt te betekenen dat de overledenen de levenden 

groeten. Bijzonder hè?  

Ik geloof hier ook in. Na de dood is er meer. Een vriendin vertelde me laatst dat ze bij haar 

opgebaarde oma stond. Schrik niet, ze zagen oma in de kist liggen, maar tegelijkertijd zat ze 

bovenop de kast naar hen te kijken. Gelukkig had zij deze ervaring samen met iemand anders, 

want hoe vertel je anders dit verhaal zonder gek verklaard te worden?  

Woensdag met de kinderen naar het zwembad geweest. Oma Loekie en oppas-Willy hebben de 

meiden de hele tijd vermaakt. Ik zat lekker met een goed boek langs het bad. See you! Théa  

 

Ha die Théa, 

Wat een bijzonder verhaal over die regenboog. Ik geloof ook zeker dat er meer is na de dood. 

Wát precies weet ik natuurlijk niet, maar ik vind het wel een geruststellende gedachte. Meestal 

kijk ik naar mooie, grote, witte wolken om te zien of mijn moeder daar wellicht op zit. Als je 

gelooft dat er meer is, is dood minder eng.  



Als kind was ik altijd doodsbang (rare woordspeling) voor de dood. Toen mijn opa doodging was 

ik 7 jaar en vond men mij te jong om mee te gaan naar de begrafenis. Mijn lievelingsopa ging 

dood en ik zag vanuit mijn dorpsschooltje hoe de stoet voorbijtrok. Een avond eerder mocht ik 

afscheid nemen van opa, maar hij lag achter zo'n glazen raampje in een grote kist. Vreselijk vond 

ik het allemaal. Ik denk dat ik mezelf toen heb overtuigd dat er een hiernamaals is.  

Daar zitten mijn opa's en oma's, mijn moeder, haar tweelingbroer, mijn schoonvader en alle 

andere geliefde doden bij elkaar. Dat stel kennende zitten ze vast en zeker regelmatig met elkaar 

te drinken. Ik stel me een soort hangplek voor lieve ouderen voor. Hopelijk veroorzaken ze daar 

niet al te veel overlast. Groet, Anita  

 
============================= 
 

01-11-2006  
Hé Anita,  

Goh, ik lees dat jouw opa en oma's al zijn overleden. Wat mag ik me dan gelukkig prijzen. Ik heb 

nog twee oma's, één van 88 en één wordt over twee weken 94 jaar. Mijn opa wordt op diezelfde 

dag 90 jaar. Hij rijdt nog heel Haren rond in zijn auto en doet ook zelf de boodschappen. Allen 

wonen nog zelfstandig. Mijn overleden opa is bijna 88 jaar geworden en mijn overgrootvader van 

de Bruiniers-kant maar liefst 107 jaar. Wat dat betreft zou je zeggen dat ik uit een enorme sterke 

familie kom. Of niet dan?  

Helaas is mijn opa zaterdagnacht met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hartklachten. 

Gisteravond ben ik er met mijn oma en tante even naar toe gegaan. Verdrietig hem zo te zien 

liggen. Mijn tante had een cadeautje voor hem. Een mooie map waarin hij onze columns kan 

bewaren. Lief hè. Hij moet overigens snel aansterken want zijn verjaardagsfeestje belooft een 

groot festijn te worden. We gaan dan met de hele familie naar de Hortus. Lekker eten, drinken en 

wandelen. Mijn tante wilde eerst vijf rolstoelen reserveren: twee voor opa en oma, één voor mijn 

zwangere schoonzus, één voor Henk en één voor mij. Maar ze heeft dit beperkt tot drie, want het 

wandelen lukt Henk en mij nog wel. Er zullen vast wel bankjes zijn voor ons als het wandelen 

niet meer lukt. Daar ga ik maar vanuit. Théa  

 

PS. De herfstvakantie is weer voorbij. Jammer, het was zo lekker relaxed. Gisteren samen met 

Henk en de kinderen de tuin gedaan. Het ziet er weer verzorgd uit, maar nu mijn rug nog zien te 

kunnen buigen. Weer veel te veel gedaan. Zo gaat dat. Wanneer leer ik nu eens te doseren?  

 

Ha die Théa,  

Doseren? De betekenis van dat woord zul jij je nooit eigen maken, ben ik bang. Maar daar zit 

ook je kracht. Uit de vele reacties die per e-mail zijn binnengekomen op onze column, blijkt dat 

ook. Bekenden kennen jou als een moedige, vrolijke, optimistische dame die nooit opgeeft. Zo 

begin ik je ook te kennen.  

Uit een van de mails van lezers kwam de volgende vraag naar voren: "Théa je bent een vechter, 

maar waar haal je die kracht vandaan?" Zelf is deze mevrouw christen en zij wil graag van je 

weten hoe jij daar tegenaan kijkt.  

Aan de telefoon vertelde je me dat Kirsten weer af en toe buikpijn heeft. Van de spanning, zei je. 

Er gebeurt natuurlijk constant een heleboel in jullie gezin. En niet altijd goed te bevatten voor 

een 5-jarige. Omdat ze de laatste tijd weer nieuwsgierig is naar de dood heb ik even met de 

bibliotheek en de Groningse Kinderboekhandel gebeld. Zij hebben me een paar boektitels 

gegeven die over dood en rouw gaan. Jij of Henk kunnen deze samen met de meiden lezen.  



Ik ben zelf net begonnen in het boek over het leven van Sylvia Millecam. Het boeit nu al. Tijdens 

mijn uitstapje naar Finland heb ik 'De Weduwnaar' van Kluun gelezen. Ik vond met name het 

begin (overgenomen uit 'Komt een vrouw bij de dokter') erg heftig. Lees jij dit soort boeken of 

kies jij bewust voor andere onderwerpen? Groet, Anita  

 

Boekentips voor Kirsten en Puck: Het boek Derk Das blijft altijd bij ons - S. Varley (de herdruk 

komt in deze maand). Dood is niet gewoon - Martine Delfos is geschikt om er als volwassene 

gemakkelijker over te kunnen vertellen. 

 
============================ 
 

04-11-2006  
Hoi Anita, 

Ik heb zoveel gelezen afgelopen jaar. Ik vrat boeken. Natuurlijk de drie van Kluun. 'Komt een 

vrouw bij de dokter' las ik een dag voor de borstamputatie. Met roodomlijnde ogen werd ik 

wakker gemaakt door de verpleging. Zij dachten dat ik bang was voor de operatie, wat natuurlijk 

ook wel zo was. Maar ik was zo énorm geraakt door dat boek. 'De reis van de kreeft' van Karel 

Giel, 'De helende reis' van Brandon Bays (zelf ook gedaan), Deepak Chopra met 

'Quantumgenezing', 'De Alchemist' van Paulo Coelho, 'De luxe van tijd', (ook zo mooi) van Jane 

en Mike Tomlinson en noem maar op. Ik kon niet zonder een boek naast me. Ik lees nu minder 

zware boeken zoals 'De vliegeraar' of die biografie van Kluivert. Ook prachtig, maar niet zo 

beladen wat betreft mijn ziekte.  

De kinderboektitels die je noemde over de dood, ga ik zeker halen. Kan ik me alvast inlezen. Niet 

alleen omdat ik ziek ben, maar gewoon omdat Kirsten er vaak naar vraagt. Gelukkig zijn we net 

weer gezinslid bij de bieb geworden.  

Waar ik de kracht vandaan haal? Tja, uit mezelf. Ik ben niet gelovig. Ik vind geen steun bij God. 

Ik ben niet religieus opgevoed, hoewel we tijdens onze vakanties vroeger elk kerkje bezochten. 

Mijn ouders zijn positief ingesteld en enorme doorzetters, dat heb ik met de paplepel ingegoten 

gekregen. Henk en zijn familie zijn ook heel positief en dat houdt je wel scherp. Soms sta ik ook 

verbaasd van mezelf. Dan denk ik jeetje Théa, wanneer houdt die kracht op? Maar weet je, ik 

voel me eerlijk gezegd steeds sterker worden. Ik ontmoet leuke mensen, krijg dagelijks nieuwe 

kansen. Veel meer dan vroeger grijp ik die kansen met beide handen aan.  

Ben net terug van de huisarts. Mijn hechtingen zijn verwijderd. Uit mijn tepel. Ik dacht eerst dat 

die nieuwe tepel zou afsterven, hij werd namelijk helemaal zwart. Gelukkig blijkt het een korstje 

te zijn. Piepmienie tepeltje, maar goed, hij zit er, en vast ook. Op naar het volgende. Ik mag een 

tatoeage, dan niet één op mijn bil, maar als nieuwe tepelhof. Heb jij eigenlijk tatoeages?? 

Groetjes, Théa  

 

Ha die Théa,  

Ook ik had die ervaring met 'Komt een vrouw bij de dokter'. Ik was met oud en nieuw op 

Schiermonnikoog en mijn stiefdochter zat het boek met rode ogen te lezen. Ik leende het van haar 

en diezelfde nacht lag ik om drie uur te janken in mijn bed bij de laatste pagina's. Het is zo'n 

boek dat je niet meer weglegt. En eigenlijk iedereen die ik tot nu toe over dat boek heb gehoord, 

is er door gegrepen. Hoe komt dat, denk jij? Is het de eerlijkheid waarmee het geschreven is 

vanuit die notoire vreemdganger die toch gek blijft op zijn doodzieke vrouw en haar tot het laatst 

liefdevol verzorgt?  



Maakt zo'n boek je niet angstig voor wat komen gaat? En ben je niet bang dat je kracht je op een 

bepaald moment in de steek laat? Huil je nog vaak om je ziekte? Jeetje, wat stel ik weer veel 

vragen hè? Ik lijk wel een journalist, maar jouw levenshouding intrigeert me mateloos. 

Tatoeages!! Wat een impertinente vraag, maar ik had em zelf kunnen stellen. Nee, ik heb geen 

tattoos. Zelfs nooit overwogen. Ben er geen liefhebber van. Een rijk met inkt geïnjecteerde 

collega adviseerde mijn geïnteresseerde zoontje jaren geleden als volgt: 'Bedenk of je het als opa 

ook nog mooi vindt'. Hij zag er na dit advies wijselijk van af. Groet, Anita  

 
=========================== 
 

08-11-2006  
Hoi Anita,  

Misschien leef ik wel in zo'n sneltreinvaart dat ik vergeet dat ik geen kracht heb. Eerlijk gezegd 

ben ik niet te stoppen. Ingrid, mijn haptonoom in het Behouden Huys (vertel ik later meer over) 

probeert mij duidelijk te maken dat ik het wat rustiger aan moet doen. Dat is beter voor mijn lijf 

en energie. Maar dat vind ik juist zo moeilijk. Als je 40 jaar full speed hebt geleefd en gehandeld, 

dan is het lastig om dat tempo aan te passen.  

Tuurlijk huil ik wel eens om mijn ziekte. Daar schaam ik me ook niet voor, waar ik ook ben. De 

tranen mogen vloeien en, indien nodig, ook heel hard en veelvuldig. Gelukkig komt dit 

sporadisch voor. Soms ben ik gewoon oververmoeid en heb het daarom moeilijk. Dan doe ik 

mijn uiterste best om mijn tranen te verdringen.  

Af en toe vertelt iemand mij dat zij een persoon kennen met borstkanker die óók heel positief was 

ingesteld, maar helaas toch is overleden, tja dan word ik wel weer bang. Dan denk ik: "Wat ben 

ik arrogant!" Waarom zou ik toch die uitzondering, die onoverwinnelijke zijn? Dan kijk ik in de 

spiegel, zie mijn hoofd en zeg tegen mezelf: hé, daar staat toch een onverwoestbaar persoontje? 

Die krijgen ze er niet onder!  

Binnenkort ga ik een vijfjaren plan opschrijven. Wat doe ik over 5 jaar? Wat zijn mijn doelen? 

Mijn Starlight-therapeut adviseerde me dit te doen. Hij raakte me in mijn ziel, want de tranen 

kwamen. Inderdaad, over 5 jaar. Eng. Maar goed, als je jezelf doelen stelt dan ga je die halen, 

zegt hij. Lukt het je niet, doordat je sterft of te ziek bent, heb je in de tussentijd vast een gedeelte 

gehaald. Je familie kan dan trots op je zijn. Want ook zij weten welke doelstellingen je had en 

waarvoor je streed. Dat je op weg was naar meer.  

Ik ga zo even naar de bieb. Ik kreeg een titeltip per email van een lezer: 'Eenzame Hoogte' van 

Katelijne van Heukelom. Ben benieuwd. Liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Théa op volle kracht!!! Dat was ook mijn eerste indruk van je toen wij elkaar voor het eerst 

ontmoetten. Weet je 't nog? Op woensdagavond 12 april in de Euroborg na afloop van de 

wedstrijd Groningen-Utrecht. Een spannende pot in de strijd om de nacompetitie te behalen; en 

wij wonnen met 2-1. Feest!  

Ik weet nog hoe jouw buurvrouw Janny, die ik via mijn man ken, jou en mij na afloop bij de bar 

aan elkaar voorstelde. Voor we 't wisten hadden we diepgaande gesprekken over borstkanker. Je 

begaf je voor het eerst sinds tijden weer onder de mensen na een afschuwelijke tijd, vertelde je. 

Ons gesprek was kort, maar hevig en redelijk bizar zo tussen die feestvierende fans. Je maakte 

indruk door je openheid en wilskracht om van het leven te blijven genieten. Grappig detail vond 

ik dat we er achter kwamen dat we allebei actief gevoetbald hadden in onze puberjaren. 



Misschien hebben we destijds wel tegen elkaar gespeeld, jij bij vv Haren en ik bij GKC uit 

Gasselte.  

Op de fiets naar huis zat ik helemaal vol van ons treffen. Mijn man Peter heeft dat geweten; ik 

raakte niet uitgepraat. Dat die ontmoeting zou resulteren in ons intensieve mailcontact van nu, 

konden wij die avond in de Groene Hel van het Noorden niet bevroeden. Ik zal Janny alsnog 

speciaal bedanken volgende week zaterdag, want dan zie ik haar bij een damesetentje. Groet, 

Anita 

 
======================== 
 

11-11-2006  
Hoi Anita,  

De eerste ontmoeting met jou was echt een feest. De sfeer van de Euroborg. Ik was geloof ik voor 

de tweede keer 's avonds van huis (na een maand in het ziekenhuis te hebben gelegen). Ik voelde 

zo'n bijzondere klik tussen ons dat ik Henk 's avonds vertelde dat ik je wel eens weer zou willen 

zien. Grappig genoeg was dat dus wederzijds.  

Wat moesten we lachen om ons beider voetbalactiviteiten hè? En dat jij ook nog scheidsrechter 

bent geweest! Daarnaast moesten we brullen dat we opbiechtten bij de majorettes te hebben 

gezeten. Ik wist nog vele pasjes van toen. Gek dat je dat nooit verleert. Damesvoetbal bij vv 

Haren was een mooie periode. Ik ben ook jaren actief geweest in het bestuur. Twee van mijn 

vriendinnen speelden al bij deze club en vroegen me hun team te komen versterken. Ik werd 

rechtsbuiten geplaatst. Het was de bedoeling dat ik zou scoren. Snel als de duivel, slecht in het 

afmaken van een goal.  

Op een gegeven moment hadden we geen elftalleider. Omdat Ronald Koeman bij mij in de klas 

zat, vroeg ik hem of hij ons wilde ondersteunen bij de wedstrijden. Dat heeft hij een tijd gedaan. 

Hij speelde destijds al bij FC Groningen en was redelijk bekend. Bij uitwedstrijden had hij het 

niet alleen erg druk om de dames het veld in te sturen, maar was hij ook bezig om de fans van 

zich af te schudden. Om onze klasgenoot bij de FC te supporten, heb ik in die tijd bijna alle 

thuiswedstrijden in het Oosterpark gevolgd. Ik kende alle spelers en wist wat ze moesten doen 

om de punten te behouden. Nu is die kennis veel minder. Vaak lig ik al in bed als er sport op tv 

is. Maar de fitheid zal wel weer eens terug komen. Nu maar genieten van het NU. Het gaat me 

steeds beter af. Ik zie je! Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Ik was vergeten dat ik ook mijn scheidsrechterscarrière even heb gememoreerd. Mijn fluiten was 

een verplicht nummer, omdat ik begin jaren tachtig zelf een dameselftal in Gasselte had 

opgericht. Elk team moest van de voetbalbond een scheids leveren. Mijn hoogtepunt op dit gebied 

was een streekderby tussen de veteranen van Borger en Ees. Fanatieke, oude mannen die in hun 

hoofd veel beter voetbalden dan hun benen lieten zien. Uiteindelijk moest ik een van de keepers 

een officiële waarschuwing geven, omdat hij zich misdroeg. Zielig toch?! Mijn ambitie om 

topfluiter te worden was daarmee voorgoed verdwenen. Overigens was mijn damesteam geen 

lang leven beschoren. Er bestond geen damescompetitie en wekelijks tegen kleine jongetjes 

voetballen vinden pubermeisjes niet leuk.  

Ik ben wel een voetbalfan gebleven. En natuurlijk staat bij ons thuis op zondagavond altijd om 

zeven uur de tv aan. Overigens ben ik de laatste tijd zelf weer fanatiek aan het sporten; spinnen. 

Je weet wel, lekker beuken op een racefiets op muziek in de sportschool. Sport jij eigenlijk nog? 

Wens Kirsten en Puck maar veel lekkers toe tijdens Sint Maarten. Groet, Anita 



 
====================================== 
 

15-11-2006  
Hoi Anita,  

Ik ken mezelf niet anders dan dat er sport aan te pas kwam. Van jongs af aan sport ik al. Volgens 

mij al vanaf mijn vierde levensjaar. Gymnastiek. Later heette dat turnen en omdat ik veel aan 

wedstrijden deed, noemden ze dat 'selectietraining'. Ik was bloedfanatiek.  

Later ben ik op damesvoetbal gegaan. Door mijn opleiding en het werken in de horeca moest ik 

hiermee stoppen. Ik vulde mijn vrije tijd verder met onder meer fitness, steppen, tennis, aerobic 

en skeeleren en ik heb zelfs nog schaatslessen gevolgd bij die bekende Rus Oleg Bozjev. De 

laatste paar jaar deed ik net als jij aan spinning. Heerlijk. Lekker alle zorgen weg zweten.  

Ook ging ik, liefst twee keer per jaar skiën in Oostenrijk. Jarenlang heb ik wintersportreizen 

georganiseerd voor onze vriendenclub.  

Twee maanden geleden probeerde ik het sporten weer op te pakken. Ik had voor mijn gevoel te 

lang niet gesport. Heel voorzichtig begon ik onder begeleiding bij de sportschool op de 

bewegingsbanken. Vroeger zou ik er om gelachen hebben, trainen op die gevallen. Ik startte op 

level 0 en was daar best verdrietig om. Waar is mijn conditie toch gebleven? Daarnaast deed ik 

diverse oefeningen op een trilplaat. Twee keer per week. Heerlijk. Maar helaas na vier keer had 

ik mijn knie al overbelast. Mijn nek en rug begonnen weer pijn te doen. Mijn lichaam gaf meer 

dan duidelijk aan dat het nog niet aan sporten toe is.  

Dus om op jouw vraag terug te komen: nee, ik sport niet. Jammer genoeg niet. Best een pijnlijk 

onderwerp voor me op dit moment. Regelmatig probeer ik mijn oude leven, van voor de ziekte, 

weer op te pakken. Steeds vaker merk ik dat dat niet meer mogelijk is. Dat behoort blijkbaar tot 

de levensles die ik meekrijg. Ik vul mijn tijd nu met andere dingen waar ik ook enorm van geniet. 

Groetjes, Théa  

 

PS Heb net de verjaardagsfeestjes van zowel opa (hij is weer uit het ziekenhuis) als oma gehad. 

Heel gezellig met de hele familie. Weet je nog dat ik vertelde over de dubbele regenboog. Ik heb 

er net voor het eerst van mijn leven één gezien. Ik kreeg een brok in mijn keel.  

 

Ha die Théa,  

Sorry dat ik een voor jou zo pijnlijk onderwerp heb aangesneden. Ik begrijp heel goed dat jouw 

gezonde geest niks liever wil dan een normaal leven leiden. En als sport daar altijd deel van 

uitmaakte, is het moeilijk te verkroppen dat het lichaam nu weigert. Bovendien is je hoofd 

leegmaken nu eenmaal gemakkelijker door actief bezig te zijn.  

Als ik moe en lusteloos ben aan het eind van een werkdag, stap ik vaak met gepaste tegenzin op 

de fiets naar de sportschool voor de nodige beweging. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik me 

na de inspanning een stuk fitter en beter voel. Voortaan als ik weer eens geen zin heb of tijdens 

het sporten met de tong op mijn schoenen naar lucht hap, zal ik me realiseren dat ik kán sporten. 

Ik sta er te weinig bij stil hoe moeilijk het moet zijn als het lijf niet meer wil. De vraag rijst 

natuurlijk hoe jij als energiek type omgaat met een lichaam dat niet doet wat jij wil. Lijkt me een 

loodzware opgave die je volgens mij niet alleen kunt volbrengen. Heb je daar begeleiding bij? 

Waarschijnlijk komt iedereen in je omgeving met goedbedoelde alternatieve tips? Wat doe je wel 

en waar zeg je 'nee' tegen? Groet, Anita  

 

En, hebben je dochters veel snoep bij elkaar gezongen met Sint Maarten? 



 
========================== 
 

18-11-2006  
Hé Anita,  

Vanaf het moment dat ik uit het ziekenhuis kwam ben ik op zoek gegaan naar hulp. Hulp om mij 

naar de toekomst te brengen. Ik was altijd al enorm geïnteresseerd in het alternatieve circuit. 

Maar niet zonder medische ondersteuning. De gewone medicatie heb ik - om maar wat te noemen 

- nooit laten staan. Ik kreeg vanzelfsprekend enorm veel tips van mijn omgeving; "Is dit niet wat 

voor je?" of "Mijn buurvrouw met borstkanker had daar en daar veel baat bij." Je snapt het, al rap 

zag ik door de bomen het bos niet meer.  

Henk kon mij daar ook niet bij helpen, ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Hij heeft me nooit 

gepusht, eerder geremd, want ik pakte (soms te) veel aan. Mijn leven is me lief en daar moet hard 

aan gewerkt worden! Allereerst ben ik naar een therapie in Eindhoven gegaan; Aqua Tillis 

Therapy Essaidi. Henk mocht mij daar van zijn werkgever wekelijks naar toe brengen. De eerste 

paar keer lag ik jankend en trillend van de kou onder een dekentje in de auto. Ik werd beroerd van 

de lange autorit en snapte van mezelf niet waarom ik hier in godsnaam aan was begonnen. Daar 

lag ik, Henk mocht trouwens ook mee, in een soort saunacabine. Hier werd waterdamp met een 

speciale samenstelling door de poriën van de huid opgenomen om de radicalen in het lichaam te 

neutraliseren. Zonder farmaceutische middelen. De behandeling is bedoeld om het lichaam 

chemisch, fysisch en biologisch te reinigen. Daardoor kan elk orgaan of klier en micro-organisme 

beter functioneren. Het was elke keer wel een eind rijden vanuit Haren naar Eindhoven. Gelukkig 

konden we bij een vriendin logeren, maar dan moesten we de kinderen wel steeds weer ergens 

onderbrengen. Altijd weer die keuzes! Ik ben na 10 keer met deze therapie gestopt, nadat de scan 

uit wees dat mijn uitzaaiingen wat waren gekrompen. Liefs Théa  

 

Jémig wat een snoep hadden die meiden met St Maarten opgehaald. De schaal is nog niet leeg, 

terwijl ik er toch stiekem steeds wat uitpik (flauw hè?).  

 

Ha die Théa,  

Wat me zo lastig lijkt in dat enorme alternatieve aanbod is de betrouwbaarheid. Hoe weet je nu 

of een therapie geschikt is of dat het puur geldklopperij betreft? Op de krant komen wekelijks 

persberichten van therapeuten binnen, die beweren dat zij mensen beter maken. Voor ons als 

journalisten is het ingewikkeld om het kaf van het koren te scheiden. Want mensen in jouw 

situatie zijn kwetsbaar en extreem gevoelig voor hoop.  

Als ik een verhaal in de krant schrijf over een alternatieve genezing geef ik daarmee een heleboel 

lezers (wellicht valse) hoop. Dan moet ik wel zeker weten dat het een betrouwbare behandeling is 

die werkt. En dat is nu juist vaak zo moeilijk aan te tonen. Aan de andere kant heeft natuurlijk 

niet alleen de medische wetenschap de wijsheid in pacht.  

Ik denk dat jij heel verstandig bezig bent door met beide sectoren in zee te gaan. En uiteindelijk 

is het belangrijkste dat jij je er goed bij voelt, zodat je kwaliteit van leven hebt. Overigens, kom je 

vanmiddag nog naar de Grote Intocht van Sinterklaas in Groningen? Met olifanten, kamelen, 

schapen, muziek en een heleboel Pieten. Via via heb ik vernomen dat er één Piet bij is die jullie 

een warm hart toedraagt. Misschien goed voor een handjevol pepernoten. groet Anita 

 
======================== 
 



 

22-11-2006  
Hoi Anita,  

Het is inderdaad best lastig om binnen het alternatieve circuit de juiste behandeling er uit te 

pikken. Maar de Starlighttherapie was gelukkig snel gevonden. Enthousiast geworden door 

ervaringen van derden en omdat het meteen goed voelde.  

Starlight is gericht op het herstellen van de balans in de vele functies van het lichaam; haar 

systemen, klieren en organen. Door op een steeds dieper niveau de balans te herstellen komen de 

weerstand en het regeneratieve vermogen van het lichaam tot volle actie. Hierdoor neemt het 

totale welbevinden en de gezondheid toe. Het apparaat dat gebruikt wordt, is in staat om 

verstoringen te ontdekken nog voordat ze zich manifesteren als pijn of ziekte. Bij de behandeling 

moet ik twee glazen staven vasthouden. Mijn therapeut is hierin heel kundig. Hij is tevens mijn 

mental coach.  

Door de afstand (vlakbij Emmen) ben ik regelmatig geneigd om er mee te stoppen. Maar ik voel 

me er nog steeds erg goed bij, dus ga ik door. Verder ga ik af en toe naar Isabella (Isachee). Zij 

doet readings en healings. Heb je dat ooit gedaan? Raad ik je echt aan. Ongelofelijk wat ik door 

haar over mezelf te weten kwam. Door deze kennis kun je weer iets verder met jezelf. De 

healings geven me nieuwe energie.  

Vorige week ben ik met Henk en de meiden bij haar geweest. Gelukkig staat Henk hier ook voor 

open. Ons gezin werd gezamenlijk aan de energielader gezet. Dat is nodig ook. Je weet niet half 

hoe een gezin uit elkaar kan groeien in zo'n situatie met kanker. En dat je je best moet doen om 

samen in de toekomst te blijven kijken. Groetjes, Théa  

 

PS. Na een bezoek aan de goedheiligman in Haren, is het sinterklaasgevoel weer helemaal terug. 

Sinterklaas deelde niet alleen cadeautjes uit op het Raadhuisplein, maar zelfs in de Pub  

had hij iets voor Kirsten en Puck achtergelaten. De dag kon niet meer stuk. Dat gold wel voor 

ons. De meiden gingen uit logeren en papa en mama bleven thuis. Even het bedje in, om 

vervolgens tegen half 10 naar de reünie van de Oude Snik te gaan. Erg gezellig. Goede oude tijd. 

Leuke dingen moeten gewoon doorgaan, of niet dan? Hoewel ik zonder alcohol stukken minder 

uitbundig ben. Misschien maar gelukkig voor mijn omgeving.  

 

Ha die Théa,  

Ik ben eerlijk gezegd niet zo thuis in de alternatieve hoek. Jaren geleden ben ik met een vriend 

een aantal malen in Haarzuilens, bij Utrecht, geweest bij een 'arts' die met allerlei flesjes 

aantoonde waar mijn vriend allergisch voor was. Hij moest daarna allerhande dure druppeltjes 

(extracten met ingewikkelde namen) nuttigen om zijn lichaam te herstellen. De 

vermoeidheidsklachten namen eerst af, maar kwamen als een boemerang terug.  

Een paar jaar later stond dezelfde 'arts' in de schijnwerpers omdat hij actrice Sylvia Millecam 

valse beloftes had gedaan in haar kankerproces. Het hele gedoe heeft mijn vertrouwen in de 

alternatieven enigszins geschaad. Maar ik weet heus dat er op andere plekken óók goede 

resultaten worden geboekt.  

Zo'n healing lijkt me spannend omdat ik geen idee heb wat er dan gebeurt. Misschien ga ik een 

keertje met je mee om 't te ondergaan. 

Leuk trouwens dat je me hebt uitgenodigd om zondag samen naar FC Groningen tegen ADO Den 

Haag te gaan. Moeten we dan een valhelm op of mogen die Haagse supporters de Euroborg niet 

in, na hun misdragingen van afgelopen weekend. Ik bel je nog om te horen hoe laat ik, waar moet 

zijn. Groet, Anita 



 
============================== 
 

25-11-2006  
Hoi Anita,  

We gaan onze eerste ontmoeting herbeleven. Lijkt me leuk morgen in De Euroborg tegen ADO. 

Ik mag niet te veel op mijn eigen borst (- en?) kloppen, want eerlijk gezegd heb ik de kaarten niet 

geregeld. De werkgever van Henk stelt ze beschikbaar dus je mag hem bedanken. Hopelijk blijft 

het publiek rustig. En jij ook!  

Het was weer een bijzondere week. Eerst naar chirotherapie Jacqon in Annen geweest waar weer 

allerlei blokkades zijn opgeheven. Fijn!  

En ik was met Kirsten in het Behouden Huys. Zoals je weet ga ik daar zelf ook nog steeds naar 

toe. Ik heb daar zowel creatieve therapie, haptonomie en lotgenotencontact. Mijn eerste schilderij 

dat ik daar maakte, straalde voor mijn gevoel veel kracht en toekomst uit. Je gelooft het niet, 

maar ik zat te huilen toen het af was en we samen het schilderij 'bespraken'. Toen ik het later 

kwam ophalen, zag ik alleen gekke vegen en kleuren en was het niet zo fantastisch als ik die hele 

week had bedacht. Ik was gewoon een beetje teleurgesteld. Dat ik het vanuit mijn ziel had 

gemaakt, was toen wel duidelijk.  

De laatste tijd heb ik het behoorlijk moeilijk met mijn dochters; niet luisteren, dwars zijn. De 

sinterklaastijd zal zeker mee spelen, maar ik ben toch met Kirsten voor een sessie naar het 

Behouden Huys gegaan. Ik dacht; ik heb hulp nodig! Na afloop kreeg ik van Elvira te horen hoe 

mijn dochter in ons proces staat. Zoals ik je al vertelde, wil ze vaak met mij naar de 

begraafplaats. Het blijkt dat ze zich hier met mij verbonden voelt.  

Kirsten mocht ook aangeven wat ze graag wilde hebben van Sinterklaas. Voor Puck en zichzelf 

wenste ze een schetenzak (als je erop gaat zitten lijkt het alsof je een scheet laat. Neefje Indy 

heeft er ook één), voor papa wenste ze een nieuw paar schoenen en voor mama vroeg ze lieve 

dochters. En ze voegde er nog aan toe dat Zwarte Piet er wel voor zou zorgen dat we weer 

allemaal blij worden Slik! Ik wilde haar wel fijn knuffelen. Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Kun je nagaan wat er allemaal in zo'n vijfjarig koppie omgaat. Wel mooi dat ze zich durft te uiten 

(van wie zal ze dat hebben?) en zich niet stilletjes terugtrekt. Poeh wat zal het vermoeiend voor je 

zijn om die twee wervelwinden in toom te houden. 

Het lijkt me een lastig dilemma in hoeverre je hun gedrag kunt betrekken op jouw ziekte. En 

daarmee rijst de vraag hoe je het beste op ze kunt reageren. Ik weet van een bevriende 

onderwijzer dat alle kinderen elk jaar vanaf Sint Maarten tot en met Sinterklaas druk en onrustig 

zijn. Maar ik vraag me af of dat zo'n troost voor je is.  

Ik had ook een hectische week, maar heel anders dan de jouwe. Natuurlijk waren er de 

verkiezingen (je hebt toch wel gestemd?), maar veel leuker was de première van James Bond 

afgelopen donderdag. Met vierhonderd mannen en vrouwen in galakleding keken we naar de 

spectaculaire beelden op het witte doek. De opbrengst van de avond ging naar het 

Jeugdsportfonds in Groningen. Kinderen zonder geld kunnen hierdoor toch sporten. Geeft een 

goed gevoel. En bovendien is Casino Royal een aanrader. Zie je morgen bij de FC. Groet, Anita  

 

 

========================== 

 



29-11-2006  
Hoi Anita, 

FC-Groningen-ADO Den Haag 2-5. Zijn we een keer weer samen bij de FC, verliezen ze. 

Misschien was het niet zo'n goede zet om hier onze reünie te vieren. Volgende keer maar in een 

barretje of zo. Ondanks het verlies heb ik enorm genoten. Wat een heftige wedstrijd zeg!  

Grappig dat we zoveel gezamenlijke kennissen blijken te hebben. Het was heel frappant jou te 

zien zwaaien naar mijn bekenden en omgekeerd. De borrel (lees: cola) na de wedstrijd was heel 

gezellig. Al die oude bekenden.  

Wat een reacties kregen we op onze column hè? We leken wel Peppi en Kokki. Zo voelde dat 

tenminste. Volgens mij moeten we kaarten proberen te regelen voor de wedstrijd tegen PSV. Dat 

wordt vast een spektakel.  

Een grote domper was toen ik hoorde dat Fijke Liemburg is overleden. Drie jaar geleden heeft 

hij, als wethouder van Haren, Henk en mij getrouwd. Zo'n leuke man en hij was nog maar 54 

jaar!  

Iets heel anders; mijn opa heeft weer een omleiding gekregen. Na de operatie is hij een paar uur 

thuis geweest, maar ligt nu weer op de hartbewaking. Hij wilde ons graag zien en dus ben ik 

samen met mijn broer en schoonzus op bezoek gegaan. Opa vertelde niet te willen eindigen als 

iemand die stil in een bed ligt, hoofd diep in het kussen weggedrukt met een open mond. Hij zei: 

Dit roep ik al jaren. Ik heb hem - en niet voor de eerste keer - gezegd dat hij iets moet regelen. 

Een euthanasieverklaring. Heftig hoor om dit met je opa te bespreken. Ik heb er zelf ook vaak 

over nagedacht, maar nu ik me weer wat beter voel, blijft het er bij. En zo gaat dat dus.  

Toen we zijn kamer binnenkwamen, was opa net aan het lunchen. Zijn kop soep at hij leeg en 

vervolgens keek hij met tegenzin naar zijn volle bord met warm eten. Mijn broertje keek hem aan 

en zei: Kom op opa, nog maar 90 hapjes... Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Ze kunnen ons in elk geval geen jokers noemen bij de FC, want we brachten niet bepaald geluk 

zondagmiddag. Wat een pech. Best triest voor die jongens om zo dik te verliezen en dan ook nog 

te moeten toezien hoe honderden bezoekers voortijdig het stadion verlaten. Hopelijk weten ze 

zich bij elkaar te rapen voor de wedstrijd tegen Utrecht komen weekend. En daarna... PSV. Ook 

ik heb desondanks een leuke middag gehad.  

Het blijft bijzonder te merken hoeveel mensen Plenter @ Pepping lezen. Zoveel reacties. 'We 

hadden al gelezen dat jullie zouden komen' of 'we volgen jullie altijd hoor' of 'dapper en moedig 

om dit te doen'. En jou zo te zien stralen onder al die aandacht, is prachtig. Je zou bijna vergeten 

dat je zo ziek bent. Heb ik je nu eigenlijk mijn jeugdliefde van 25 jaar geleden nog aangewezen 

op de tribune? Op mijn vijftiende was ik stiekem verliefd op hem, maar hij helaas niet op mij. Het 

is nooit iets geworden.  

Grappig om hem weer even te zien en te weten dat ik niet de enige ben die ouder is geworden. 

Kwam jij ook niet een paar 'oude bekenden' tegen? Overigens heb ik nog een foto van jou en 

Hilbrand Nawijn (ADO-supporter). Stuur ik je binnenkort. Groet, Anita  

========================= 

 

02-12-2006  
Hoi Anita, 

De afgelopen dagen zijn niet zo vlot verlopen. Mijn conditie is heel laag, echt heel laag. Ik ben 

niet bepaald de gezelligste thuis, en wil dat soms ook niet eens zijn. Gek dat je dat gevoel kan 

hebben. Nog nooit gehad. Het zal wel een stemmingswisseling zijn in verband met de overgang. 



Henk bracht de meiden naar school vanochtend, zodat mams nog even lekker kon blijven liggen. 

Ik werd pas rond half 11 wakker. Jammer dat ik daardoor niet met je mee kon naar Anton 

Scheepstra, de uitgever van mijn boek; 'Hupsaké van Thé' (mijn dagboekverhalen aan familie en 

vrienden toen ik net ontdekte dat ik borstkanker kreeg). Ik begreep dat je een proefdruk mee hebt 

gekregen om die op fouten te checken. Ik vind het reuze spannend dat het boek echt uit gaat 

komen. In februari toch? Lief dat je me meehelpt met de details en de eindredactie.  

Anton had me al een proefomslag gemaild waarop een tekening van Kirsten staat. Echt heel 

mooi. Spannend.  

Later op de dag met Henk naar het dorp voor de laatste sinterklaasinkopen. Even weer mijn best 

doen met doorzetten. Ik hoop trouwens dat ik genoeg energie heb voor het sinterklaas-vrienden-

feestje vanavond in de Pub. Eigenlijk weet ik het al. Théa, dit is niet verstandig. Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Het boek wordt prachtig. De komende weken her en der nog wat punten op i-tjes en in februari 

ligt het voor een mooi prijsje in de boekhandel. Die tekening van Kirsten op de voorkant is 

inderdaad prachtig. Weer iets om trots op te zijn. 

Heb je me deze week nog live op de radio gehoord? Zowel op 1 als op 2 wilden ze meer weten 

over mijn Kerst & Relatie-actie voor de krant. Natuurlijk vroeg de presentator of ik zelf 

alleenstaand ben en deze actie bedacht heb om niet alleen te hoeven zitten met kerst. Uit die 

droom heb ik hem snel geholpen. Er zijn inmiddels ruim 120 reacties binnen van mensen die 

graag gekoppeld willen worden. Je leest er binnenkort wel over. 

Ik heb de foto van jou en Hilbrand Nawijn (hij zit links achter je) in De Euroborg meegestuurd. 

Leuk voor je plakboek. Hé Thé, rust een beetje uit komend weekend en ik wens je een gezellige 

sinterklaas. Groet, Anita  

======================= 

 

06-12-2006  
Hoi Anita,  

Nog bedankt voor die foto van mij met Nawijn. Je moet wel heel goed kijken voordat je hem 

herkent. In ieder geval leuk voor later.  

Over leuk voor later gesproken. Ik had vlak nadat ik uit het ziekenhuis was gekomen samen met 

mijn vriendin Ellen dozen gekocht om spulletjes voor de meiden in te doen. Persoonlijke dingen 

voor later; spullen van de crèche, bepaalde foto's en eerste tekeningen en dergelijke. Mooie, 

stevige, kartonnen dozen. Maar wat gebeurde er dit weekend? De cv-ketel lek. En zo erg lek dat 

die dozen voor de meiden kleddernat zijn geworden. En niet alleen de dozen, want wat dacht je 

van de inhoud? Die mooie verhaaltjes van mama aan de meiden helemaal doorweekt. Ik baalde er 

verschrikkelijk van. Nou ja, ik heb de pagina's van de schriftjes allemaal los gepulkt en gedroogd. 

Nu zit alles in plastic bakken met deksel, maar de lol is er wel af.  

Trouwens, ik ben al druk aan het lezen in de proefdruk van mijn boek. Sommige mails die Henk 

destijds heeft rondgestuurd, zijn nieuw voor mij. Tuurlijk ken ik mijn hele geschiedenis door en 

door, maar het is toch wel weer heftig om alles opnieuw te lezen. Je beleeft het weer opnieuw.  

Helaas had ik niet de fut om bij het sinterklaasfeest van Henk z'n werk te zijn. Maar gelukkig heb 

ik die avond wel heel erg kunnen genieten van het sinterklaasfeest bij ons thuis. We hebben het 

samen met onze ouders gevierd. De meiden zijn enorm verwend. Dat kan ook niet anders, want 

het zijn zulke lieverds...  

Afgelopen weekend heeft Henk maar wat voedingsupplementen voor me gehaald. Tegen 

overgangsklachten. Helpt bij opvliegers, wisselende stemmingen en innerlijke onrust. Hij denkt 



natuurlijk: zo'n vrouw als vorige week wil ik niet om me heen hebben. En gelijk heeft hij. Ik 

hoop echt dat mijn klachten vlug afnemen, want deze gevoelens zijn niet leuk. Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Jouw afgelopen jaar IS ook heftig en het lijkt me logisch dat je daar zelf van onder de indruk 

blijft. Ik heb dat al als ik de teksten voor jouw boek nakijk. Ik dwing mezelf technisch te lezen. 

Dus blijven focussen op de taal en minder op de inhoud, anders is het veel te zwaar achter 

elkaar. Ik las net dat jij het sinterklaasfeest van Henks werk vorig jaar ook bijna hebt gemist. Je 

had een borstontsteking (au!) en stond te tollen op je benen van de zware medicatie.  

Sinterklaas gaat dit jaar voor het eerst ons huis een beetje voorbij. Grote (stief)kinderen (16 - 20 

jaar) ontwikkelen eigen plannen en eerlijk gezegd kwam het ons dit jaar ook niet zo goed uit. 

Vandaar dat we met kerst iets leuks ondernemen en 's avonds lekker op chique met z'n allen gaan 

eten. Vindt Sinterklaas vast geen probleem voor een keertje. 

Heb je het nieuws nog een beetje gevolgd rond dat drama op die school waar een 8-jarig jongetje 

is vermoord? Afschuwelijk verhaal. Werd er bij Kirsten en Puck op school ook veel over 

gepraat? Lijkt me voor kinderen heel beangstigend dat soort verhalen. Groet, Anita  

 

========================== 

 

09-12-2006  
Hoi Anita,  

De deadline nadert met rasse schreden en ik bedenk me wanneer ik tijd kan maken voor het 

schrijven van mijn mail aan jou. Vannacht zijn we de hele tijd met Kirsten in de weer geweest. 

Oorpijn. Zo zielig. Míjn hele lijf doet er zelfs pijn van. Ze wilde vanochtend toch heel stoer naar 

school. Ik had haar juf al geïnformeerd over haar oorpijn. En ja hoor, ik word nu net gebeld of ik 

haar kan ophalen. Ik mail je zo meteen wel verder, Thé.  

 

Ha die Théa,  

Arme Kirsten. Oorpijn is verschrikkelijk voor kinderen. Je kunt ze niet uitleggen waarom die 

afschuwelijke, doordringende pijn niet ophoudt. Als moeder wil je niets liever dan iets van die 

pijn overnemen. Helaas kan dat niet. Doe maar rustig aan en zie maar of je nog tijd hebt om me 

te mailen. Kirsten heeft nu zoveel mogelijk aandacht nodig. En terecht, Anita.  

 

Hoi Anita, 

Ik kom net thuis en heb drupjes in haar oor gedaan, een zetpilletje tegen de pijn gegeven, maar ze 

bleef hartverscheurend huilen. De huisarts adviseerde me neusdruppels die zojuist door mijn 

vader zijn gebracht. Het is altijd Kirsten met ditjes en datjes. Dat doet me verdriet. Mijn vader 

heeft ook Puck even van school gehaald. Zij speelt op dit moment heel lief boven op haar kamer. 

Ze weet haar plek zonder er om te vragen. Bijzonder hè?  

Gelukkig is Kirsten net lekker in slaap gevallen. Doet haar goed. Kan ik je nog snel even mailen. 

Ik ben gisteren nog met Kirsten bij het Behouden Huys geweest. De therapeut vertelde dat we 

voorlopig niet terug hoeven te komen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat het wel goed gaat met 

Kirsten. Gelukkig maar.  

Wat dat vermoorde jongetje, Jesse, betreft. Ik heb er geen woorden voor. Jémig wat een ramp 

voor zijn familie en bekenden. Het moet toch ook niet gekker worden. Laat ze die dader maar 

stevig aanpakken. Ik ga nu even bij de meiden kijken. Prettig weekend. Groetjes, Théa.  

 



Ha die Thea, 

Als ik dit soort kinderziekteverhalen hoor, ben ik altijd weer blij dat die van mij groot zijn. Maar 

wees gerust: dat levert weer andere (nachtrust)ellende op.  

Gisteren hebben we de verjaardag van mijn vader gevierd (73!) in de kroeg van mijn broer. 

Perfecte plek om bij te kletsen met familie en vrienden. Natuurlijk kwamen daar ook kennissen en 

oude buren die ik nog één keer per jaar zie. Bizar vind ik het dat de meeste ouderen in dit 

gezelschap inmiddels weduwe of weduwnaar zijn. Het mooie van zo'n dorp is echter dat iedereen 

met elkaar begaan is en dus de verjaardagen blijft bezoeken. Mijn vader genoot zichtbaar van 

alle aandacht. Het lijkt me ook vreselijk om in deze natte, herfstige dagen alleenstaand te zijn. 

Het heeft vast met mijn ouder-worden te maken dat ik hierover nadenk tijdens een feestje.  

Mijn kinderen waren duidelijk niet bezig met ouder- worden en alleen-zijn. Die vonden het 

superinteressant om kroegbaasje te spelen achter de bierpomp. Sterkte met je ziekenboeg. 

Groetjes, Anita.  

 

========================== 

 

13-12-2006  
Hé hoi,  

Ik heb afgelopen week mijn manager en twee dames van personeelszaken op bezoek gehad. Hoe 

het met me gaat, wat zij voor me kunnen betekenen en wat ik voor hen kan betekenen? Inmiddels 

ben ik al weer een jaar ziek thuis. Ik kan natuurlijk terug in mijn functie als salesmanager, maar 

in ons vorige gesprek had ik al aangegeven dat ik waarschijnlijk niet terug wilde. Nu heb ik dat 

hardop uitgesproken: ik wil en kan het niet meer. Best jammer hoor, want het is een uitdagende 

functie. Veel onderweg (dus veel vrijheid), mooi pakkie aan, lipstickje en Théa ging op pad. Nu 

weet ik dat dat vele reizen me de kop gaat kosten. Die energie heb ik momenteel niet. Bovendien 

is mijn basiswerkplek in Amsterdam; ook niet naast de deur.  

De Arbo-dienst adviseerde me laatst om eens bij te kletsen met mijn collega's op de werkvloer. 

Helaas wist ze niet dat een kopje koffie drinken me ongeveer 4 uur reistijd zou kosten. Niet zo'n 

goed idee dus. Gelukkig blijf ik nog steeds goed op de hoogte van de gebeurtenissen binnen het 

bedrijf door mijn contact met (ex)collega's. Laatst kwamen er vier bij me lunchen (vanuit 

Almere, Lelystad en Utrecht). Ik werk er nu bijna 17 jaar.  

Binnenkort start er voor ons bedrijf een groot traject hier in het Noorden. Ik heb aangegeven daar 

wel enige ondersteuning te willen bieden. Vanaf januari. Misschien weer veel te fanatiek 

geantwoord, maar dat zie ik dan wel weer. Zo zit ik in elkaar. Even weer wat anders dan kanker 

met al zijn therapieën.  

Trouwens, ik zit weer de hele dag naast een zieke Kirsten. Ze klaagt nog over oorpijn, hoofdpijn 

en wat niet meer. Ik mag geen stap bij haar vandaan. En dat wil ik ook niet. De huisarts komt zo, 

groetjes Théa.  

 

PS. Gaat het goed met je datingproject Kerst & Relatie? Hopelijk komen er stelletjes uit. 

 

Ha die Théa,  

Dat werkgesprek moet voor beide partijen opluchting betekenen. Voor jou omdat je nu je pijlen 

op andere zaken kunt richten en voor de werkgever, omdat hij nu (eindelijk) iemand anders op 

die plek kan benoemen. Moet voor hem niet gemakkelijk zijn om zo'n onderwerp aan te snijden: 

'Mevrouw, helaas bent u ziek maar ons bedrijf moet verder'. Mooi dat het een respectvol gesprek 

is geweest. 



Ik voer momenteel ook heel wat gesprekken. Niet over werk, maar over ons nieuwe huis. We gaan 

in het voorjaar verhuizen. Leuk natuurlijk, maar ook erg arbeidsintensief. Het is een totaal 

vernieuwd pakhuis, zodat we alles mogen uitzoeken. Van trappen tot vloeren en van badkamers 

tot keukens. Ik heb bijna geen tijd om te werken en de weekeinden gaan op aan bouwtekeningen 

en installatieplannen. Gelukkig verkoopt de makelaar ons oude huis in De Oosterpoort, dus daar 

hebben we geen sores van. 

Zelfs tijdens het uitzoeken van de keuken moest ik aan jou denken. De vrouw van de eigenaar 

heeft net gehoord dat haar kankercellen zich even gedeisd houden en dat ze de komende maanden 

even zonder behandeling mag. Groet Anita,  

 

PS. Over Kerst & Relatie lees je de komende tijd meer. Je hebt toch wel een abonnement op de 

krant?  

 

========================= 

 

16-12-2006  
Hoi,  

Wat een drukte heb je voor de boeg. Gelukkig heb ik momenteel geen verbouwingsperikelen 

lopen. Hoewel ik eigenlijk wel enkele wensen in en rond het huis heb. Extra kamer boven, 

ruimere woonkamer, tuinhuis, mooie tuin achter, binnen alles opnieuw geverfd, nieuw meubilair. 

Ik wil vooral heel graag nieuwe kasten op onze slaapkamer. Voor de kleding. Maar ik ben de 

juiste kast nog niet tegen gekomen. Nou, dat is nogal uitgebreid hè, wat ik allemaal op mijn 

wensenlijstje heb staan.  

Wie weet pakt Henk binnenkort uit. Ach eigenlijk is dat ook niet fair gedacht van mij. Hij is druk 

doende met het trainen van zijn knie. Met krachttraining probeert hij weer wat conditie en 

natuurlijk een sterkere knie te krijgen. Gelukkig gaat het de goede kant op. Volgend jaar maar 

eens kijken of we wat in ons huis kunnen aanpakken.  

Willy heeft me deze week al wel geholpen om de zomer- en de winterkleding te verplaatsen. 

Alles ziet er nu weer netjes en overzichtelijk uit en dat voelt in elk geval prettig. Henk is lekker 

een paar dagen vrij tussen kerst en oud en nieuw. Heerlijk, kunnen we fijn relaxen. 

Waarschijnlijk gaan we nog twee dagen naar Schier. Moeten we nog even bekijken. Even 

doorwaaien en fietsen. Vrienden van ons gaan in die periode skiën, oftewel dat is de bedoeling. 

Moet er wel eerst sneeuw vallen. Zou sneu zijn als dat niet gebeurt. Wat doe jij met kerst? 

Houden jullie traditionele kerstdiners? Daar lijk je mij wel de persoon naar. Wij hebben nog iets 

anders leuks voor de boeg. Mijn broer en schoonzus verwachten één dezer dagen hun derde kind. 

We kijken er enorm naar uit. Zo'n lekkere, kleine baby. Kirsten en Puck, maar natuurlijk ook 

mijn neefjes, zitten er helemaal vol van. Ze hebben het er constant over. Ik spreek je! Groetjes 

Théa.  

 

Ha die Théa,  

Vind je mij zo'n traditioneel type dat je er van uitgaat dat ik met grote gezelschappen aan de 

kerstdis plaatsneem? Dat valt wel mee hoor. Ik ben wel erg in voor lekker, uitgebreid tafelen, 

maar dat hoeft niet per se met kerst te zijn. Daar ben ik altijd wel voor te porren. Lekker glaasje 

erbij...  

Dit jaar gaan we in het weekend voor kerst met al onze kinderen en (jawel) wat aanhang dineren 

buiten de deur; de heren in pak en de dames in jurk. Misschien ben ik bij nader inzien toch 

traditioneler dan ik wil toegeven.  



We gaan nog een avondje met vrienden eten en we willen met mijn schoonmoeder een kerstmarkt 

in een Groninger borg bezoeken. Daar zou ik anders niet komen. 

Op Tweede Kerstdag nemen we mijn vader mee naar de Euroborg voor FC Groningen-Sparta. 

Hij is nog nooit in de groene tempel geweest dus dat wordt hoog tijd. Misschien treffen we elkaar 

daar nog?  

Als je de 30ste naar Schier gaat, zie ik je vast en zeker. Wij zitten al jaren rond oud en nieuw op 

het eiland. Dit jaar zouden we op dat tijdstip verhuizen, maar de bouw is met vier maanden 

vertraagd. Gelukkig konden we via via nog een plek huren en kunnen we weer genieten van 

knallende carbidbussen, bier bij Hotel Van der Werff en nachtelijk swingen in de Toxbar. Het 

heeft zo z'n voordelen dat de kinderen wat ouder zijn en er geen baby's meer op komst zijn. Ook 

onze hond is groot voorstander van Schiermonnikoog zoals je begrijpt. Tot gauw, Anita.  

 

========================= 

 

20-12-2006  
Hoi Anita,  

Ik ben net terug van een knutselmiddag van Puck haar klas. Samen met enkele moeders en één 

vader hebben we meegeholpen met het knippen en plakken van mooie kerststerren. Met ecoline 

hebben we ze tot leven gebracht. De kerststerren zijn nog niet helemaal af, maar ze worden 

prachtig. Erg leuk om te doen. Alle klassen waren druk bezig. Ik zag overal groepjes leerlingen in 

de school onder begeleiding van een ouder zitten. Mooie tijd. Kerst.  

Toen ik terug kwam wierp ik even een blik in de brievenbus. Die zat helemaal vol kerstkaarten. 

Gelukkig maar, want je merkt langzamerhand dat de mail de overhand neemt met het sturen van 

kaarten. Dat is jammer, want ik kan zo ontzettend genieten van post. Even goed kijken naar het 

handschrift op de envelop. Als ik de afzender denk te weten, open ik pas de envelop. Meestal 

raad ik het wel.  

Nu is het lastiger. Ik ontvang namelijk ook kaarten van lezers; heel erg lief en vaak geschreven 

met ontroerende teksten. Vandaag zat er zelfs een boekje tussen van een anonieme lezer. Het 

heet: 'Er is hoop, de weg terug'. Ik zal het eens doornemen.  

Donderdagochtend help ik bij Kirsten in de klas met knutselen. Dan is er aan het eind van de 

middag een kerstdiner voor de kleuters. Elke ouder moet daarvoor een gerecht maken en zo 

krijgen we een goed buffet vol. Bij het ophalen van de kinderen van het kerstdiner staat er 

volgens mij glühwein klaar voor de ouders. Ik ga er maar op tijd naar toe... Als het goed is ben jij 

weer terug van weggeweest. En, helemaal uitgerust? Groetjes Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik weet nog exact hoe de kersttijd op de basisschool van mijn kinderen rook. Inderdaad ecoline 

vermengd met de geur van waxinelichtjes, dennennaalden en glühwein. Heerlijk nostalgisch. 

Helaas ligt die tijd ver achter me en moet ik het doen met de geur van kaarsen en onze kerstboom 

thuis. Die hangt sinds drie jaar aan zijn top aan het plafond, zodat onze hond geen kerstballen uit 

de boom kan zwiepen. Ziet er nog leuk uit ook, zo'n boom in de lucht.  

Stuur jij zelf ook kerstkaarten? Ik heb 't vroeger wel eens gedaan, maar ben er niet erg 

consequent in. Grappig dat ik altijd weet van wie de eerste kerstkaart komt die bij ons op de mat 

valt. Van onze steun en toeverlaat in huis, Wies. Zij knutselt de kaarten altijd zelf. Erg origineel. 

Ik ben inderdaad afgelopen weekend weggeweest. Vrienden trakteerden ons op een 

verrassingsuitje. We kwamen terecht in een oude, verbouwde dorpskerk in Oosterbierum 

(Friesland). Met z'n vieren in een prachtig, ingerichte kerk.  



Alle spullen waren zorgvuldig gekozen en alles klopte. In onze grote 'woonkamer' prijkte een 

mooi Gronings biljart, zodat we elke avond wel even de keu pakten. De dames tegen de heren. En 

niet geheel onverdienstelijk vonden wij-dames-zelf. Die mannen oefenen namelijk veel vaker...  

Zondag hebben we gewandeld op Vlieland; harde wind, hagel afgewisseld met zon. Heerlijk 

uitgewaaid en alle dagen lekker gegeten. Nu maar even weer een paar dagen rustig aan, want je 

begrijpt dat we niet alleen water hebben gedronken.  

Gelukkig ben ik gisteren weer wat onsjes kwijtgeraakt tijdens een jachtdag met onze hond op het 

Groninger land. Baggerend over zware kleigronden. Op een bepaald moment was ik zeker 20 

centimeter groter door een dik plakkaat vette klei onder mijn laarzen. Groet, Anita.  

 

PS Hoe laat moet ik donderdag bij je zijn voor de voorstelling van Theater te Water over 

damesvoetbal? 

 

======================= 

 

23-12-2006  
Hoi Anita,  

Het is alweer een jaar geleden dat mijn borst werd geamputeerd. De tijd gaat snel. Ik lag toen in 

het ziekenhuis met een verlichte minikerstboom, die ik had gekregen van mijn 

hotelschoolvriendinnen. De (kerst)sfeer was goed op mijn kamer, maar de reden waarom ik daar 

lag was een stuk minder leuk.  

Bijna weer kerst. Nu 2006. Weet je, ik loop al een tijdje met pijn onder mijn borstbeen. Deze 

week waren er twee vriendinnen op bezoek en zij wilden per sé dat ik een telefoontje naar de 

mammapoli zou plegen. Pijn betekent actie, volgens hen. En zeker met de feestdagen in het 

vooruitzicht. Dus toch maar een belletje gepleegd. Ik kon meteen terecht.  

Mijn vriendin Ina ging mee. Daar zaten we dan in die, o zo bekende wachtruimte. Ik werd 

opgeroepen door een vertrouwd gezicht die me toe fluisterde: Jeetje, jij hier? In het 

onderzoekskamertje ontdeed ik me van mijn bovenkleding, zodat de chirurg de pijnplek kon 

bekijken. Hij voelde weinig vreemds. Hooguit een beetje een verharding, maar daar hield het ook 

mee op. Wilde ik mezelf gerust stellen met een nieuwe scan? Dat kon geregeld worden. Maar, zei 

hij: 'Het beleid zal er niet door veranderen.' Ik antwoordde dat ik er over na zou denken en 

kleedde me weer aan.  

In de gang op weg naar de auto herhaalde Ina het gesprek. Mochten er nieuwe uitzaaiingen 

worden geconstateerd, dan blijft je medicijngebruik toch hetzelfde, zei ze. 'Je hebt er al 

medicijnen voor.' Ik begreep het toen pas. Het kwartje viel. Zwijgzaam liepen we naar de 

parkeerplaats. Gek dat ik het pas in tweede instantie doorhad. Ik heb er al medicijnen voor. Met 

kanker kun je leven, zelfs volop en met veel plezier. Maar soms word ik even weer met mijn neus 

op de harde werkelijkheid geduwd en daar schrik ik steeds weer van. Net of het af en toe uit mijn 

hoofd is, omdat het leven gewoon doorloopt. 

's Avonds heb ik er nog met Henk over gesproken. Waarom nu een scan aanvragen? De vorige 

zag er zo goed uit. En in maart moet ik toch al. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. En zo hoort 

dat met kerst. Vertrouwen in liefde, leven en gezelligheid. Daar gaan we maar lekker aan toe 

geven. Quality time, pakken wat je pakken kunt!! Ik wens je heel fijne feestdagen Anita!!! Geniet 

ervan!!! Dikke smok van mij, Théa.  

 

PS Ik vond Theater te Water donderdag geweldig.  

 



Ha die Théa,  

Goed van je dat je steeds meteen de confrontatie met je ziekte aangaat. Jouw 

relativeringsvermogen daarna is helemaal bewonderenswaardig. Ik denk dat heel veel mensen 

zich nu afvragen of zij ook zo 'koelbloedig' zouden reageren in zo'n situatie. Maar niemand kan 

inschatten hoe hij of zij handelt in een situatie die ze niet kennen. Jij doet het op jouw manier en 

die reactie getuigt van wilskracht. Mooi om mee te maken.  

Die voorstelling ‘Dames Eén’ was inderdaad geweldig. Goed gespeeld in een mooi, simpel 

decor. Erg lollig. Ik zag echter weinig voor mij herkenbare damesvoetbal-elementen. Wij hadden 

in ons dorp geen lesbische scheidsrechter of opdringerige hooligans voor zover ik weet. Bij jouw 

Harense club vast ook niet. Hé Théa, ik hoop van harte dat de pijn in je lijf snel afzakt, zodat 

jullie met het hele gezin optimaal van kerst kunnen genieten. Groet, Anita.  

 

===================== 

 

27-12-2006  
Hoi Anita,  

Eerste Kerstdag. We worden wakker en kruipen nog even lekker tegen elkaar aan. Geen sneeuw 

in het land. Wel voel ik me koud onder mijn donzen dekbed. Ik verontschuldig me naar Henk dat 

ik zo anders ben geworden. Of het de overgang is of non-acceptatie van deze ziekte, ik weet het 

niet. Ik klaag over pijntjes en drukpunten en nog steeds over een stijve nek die ondanks allerlei 

acties niet overgaat. Daarnaast ben ik niet meer zo open en vrolijk. Veel gereserveerder. Ik ben 

een andere Théa dan voorheen. Ik kan er nog steeds niet goed mee omgaan. In je hoofd wil je 

iets, maar je lijf blokkeert. De gehaalde pilletjes tegen overgangsklachten zijn ook niet super. 

Misschien moet ik me maar even wat beter laten voorlichten.  

Henk draait zich naar me toe en schraapt zijn keel. Hij zegt dat hij een wens had, begin dit jaar. 

Opdat we samen Kerst nog maar zullen halen. Dat is gelukkig gebeurd. En daar gaan we heel erg 

van genieten, zegt hij. De tranen stromen alweer over mijn wangen en ik kruip nog dichter tegen 

Henk aan. Mooi gevoel. Kerst 2006. Zo wil ik de hele dag wel blijven liggen.  

Met zijn vieren hebben we uitgebreid ontbeten en dat is al heel wat met de meiden. Het zijn 

normaal gesproken niet van die stil-zitters. De opvoeding laat blijkbaar toch wat sporen na... 

Met ons gezin de éne kerstdag gezellig eten bij de ene ouders, de andere dag bij de andere ouders. 

Kerst is een familiegebeuren en ik kan er enorm van genieten. Soms wordt er geklaagd over 

familieverplichtingen met kerst. Maar een vriendin zei deze week: 'Ik wou dat ik die 

verplichtingen nog had'. Haar moeder is vorig jaar overleden. En zo is het maar net.  

Onze dochters hebben twee weken kerstvakantie. Lekker rustig aan doen, daar kijk ik naar uit. 

Nu ga ik me even opdoffen, want de 'verplichting' roept. Veel liefs van Théa. 

 

Ha die Théa,  

Ik ben ook helemaal ondergedompeld in familie-ontmoetingen. Op Eerste Kerstdag zie ik altijd 

een groot deel van de familie bij mijn jarige zwager. Toen mijn moeder nog leefde, organiseerde 

zij altijd een uitgebreid diner tussen kerst en oud en nieuw. Haar befaamde rode kool, 

hazenpeper en rode stoofpeertjes waren onovertroffen. Na haar overlijden heeft haar jongste 

broer de traditie een flinke tijd voortgezet, maar helaas is daar de klad in gekomen. Nu ik dit zo 

aan jou schrijf, besef ik me dat het tijd wordt om die traditie zo snel mogelijk weer in ere te 

herstellen.  

Volgend jaar zal ik mijn familie uitnodigen voor een diner ter ere van mijn moeder.  



Zaterdag hebben we met onze kinderen heerlijk gebubbeld in het bronnenbad van Nieuweschans. 

Op weg er naar toe ontstond er discussie of ze al dan niet in hun blote kont zouden gaan. 

Grappig welke theorieën voorbij kwamen: 'Ik vind het zelf niet erg om naakt te lopen, maar ik 

hou er niet van om naar die oude, blote lijven te kijken.' Om vervolgens wel te midden van die 

blote saunagangers zichzelf, gehuld in badkleding, met scrubzout in te wrijven Lekker preuts, die 

16-19- jarigen. Lieve kerstgroet van Anita. 

 

====================== 

 

30-12-2006  
Hé, hoi Anita, 

Daar ben ik weer. Klein beetje opgeknapt. Zal wel door de rust komen. Rust? Henk vraagt zich af 

wanneer de rust komt. Maar dan kent hij me niet goed genoeg. Die is er namelijk nooit geweest. 

Haha.  

We hebben gezellige verplichtingen gehad en ik heb genoten. Het afgelopen jaar is de revue 

gepasseerd en dat was goed. Onze ouders hebben zich uitgesloofd met lekkere dingen. 

Ouderwetse spelletjes gespeeld. Kirsten had 112 punten met sjoelen. Dik gewonnen, die kleine 

meid.  

Trouwens, ik ben weer tante geworden! Mijn neefje is donderdagnacht geboren.  

Hoe ga jij oud en nieuw vieren? Wij doen dat al jaren met onze vriendengroep in een 

jeugdherberg of zoiets. We willen graag bij elkaar zijn, maar de groep is te groot om het bij 

iemand thuis te vieren. Dit jaar op naar Tolbert. We maken allemaal wat te eten en blijven er in 

postwagens slapen. Zal wel weinig slapen worden. Zeker met 24 kinderen onder de 10 jaar.  

Eerst worden morgen de jaarlijkse hulptroepen ingezet. Vrienden van ons hebben een eigen 

bakkerij. Er worden op oudejaarsdag met behulp van de vriendengroep oliebollen en 

appelflappen gebakken. Met muziek, glühwein en warme choco. Henk achter de oliebolmachine. 

Wij aan de drank.  

Ik vond het een bijzonder jaar, heb veel meegemaakt en geleerd. Veel lieve hulp van mijn 

omgeving. Door een kaartje, een mailtje, een belletje of gewoon een dikke knuffel. Dat was fijn 

te ervaren. Dat ik jou heb ontmoet heeft mijn hele leven ook op de kop gezet. De eerste vraag die 

ik jou stelde toen we elkaar ontmoetten, was of je me kon helpen aan een uitgever voor mijn 

boek. Nu mail ik alweer enkele maanden met je, wat ik ontzettend fijn vind. Misschien verwacht 

de lezer allemaal medeleven en zielige woorden terug van jou, maar daar zit ik juist niet op te 

wachten. Gewoon lezen hoe het met jou gaat vind ik een stuk leuker. Door onze mails heb ik 

weer contact gekregen met oud-collega's of vrienden die ik tijden niet had gesproken. Heel 

bijzonder allemaal. Dus daarvoor mijn dank Anita. Voorzichtig met vuurwerk en tot in het 

nieuwe jaar. Doeiii, Théa  

 

Ha die Théa,  

Als jij dit leest, zit ik met het hele gezin op Schiermonnikoog. Sinds vijf jaar vieren Peter en ik 

daar oud & nieuw. Direct na onze scheidingen vonden we het niet zo prettig om onze vrienden op 

te zoeken. We wilden hen de ingewikkelde keuzes besparen. Dus stapten wij op de boot met de 

kinderen die daar zin in hadden. Zij noemen het nu al een traditie en wij vinden het heerlijk. 

Vroeger voelde ik altijd enorme onrust op oudejaarsavond. Alsof het extra gezellig moest zijn, 

terwijl ik alleen maar naar die klok zat te loeren. Nu is het ontspannen en gemoedelijk met 

spelletjes, gesprekken en eten. Om twaalf uur spoeden we ons naar Hotel Van der Werff om ons 

vervolgens in het nachtleven van het eiland te storten. Lekker ongecompliceerd . 



Ik ben erg blij dat je mij hebt gevraagd om te helpen bij je boek voor Kirsten en Puck. Deze mails 

- hoe moeilijk ik het soms ook vind om de juiste toon te vinden als jij je beroerd voelt - geven 

ontzettend veel voldoening. Uit reacties om me heen merk ik regelmatig dat jouw levensvisie 

anderen steunt. 

Ik drink om twaalf uur mijn eerste glas champagne op jou en je gezin. Geniet van jullie 

samenzijn. Dat doen wij ook. Groet, Anita  

 

===================== 

 

03-01-2007  
Hoi Anita,  

Onderuitgezakt, hangend op de bank, geniet ik nog na van wat ons de afgelopen dagen heeft 

gebracht. Oudejaarsdag was een drukke dag voor onze vriendengroep. Jémig wat hebben ze hard 

gewerkt bij het oliebollenbakken.  

's Avonds redelijk moe naar Tolbert gereden, waar iedereen meteen zijn eigen wagon inrichtte 

met slaapzakken, kussens etcetera. De meegebrachte hapjes kregen een mooi plekje op het buffet. 

De kinderen konden lekker hun gang gaan. Geen ouders die hen telkens corrigeerden. Ze voelden 

zich zo groot en stoer. Dat zag je wel aan die vermoeide, maar trotse koppies. De meisjes gingen 

helemaal los op de muziek van K3. De jongens liepen met zelfgemaakte houten pistolen en 

vuurwerk dat ze later mochten afsteken. Wat een pret.  

Mooie herinneringen voor ze voor later; vroeger toen we met onze ouders meegingen op 

oudejaarsavond en we altijd bij elkaar werden gedropt. Puck ging voor 12 uur al slapen, maar 

wilde wel gewekt worden om middernacht. Toen puntje bij paaltje kwam, was ze niet wakker te 

krijgen en eenmaal wakker, wilde ze als de sodemieter haar warme nestje weer in. 

Om 12 uur telden we gezamenlijk de seconden af. Iedereen kreeg een glas champagne. Voor de 

kinderen was er kinderchampagne. Veel emoties rond dit tijdstip. Iedereen heeft natuurlijk eigen 

ervaringen die op zo'n moment boven komen drijven. Enkele jaren geleden kenden we dit, voor 

mijn gevoel niet zo. Toen was het gewoon PROOST en VEUL HAIL en ZEGEN. Om vervolgens 

weer verder te drinken. Nu we allemaal wat ouder zijn geworden, denken we eerder aan een 

overleden familielid, ziektes of andere sores. Even wat minder onge compliceerd dan 'vroeger'. 

Ouder, rijper, meer ervaren op dit gebied. We komen er niet onderuit. Zo is het leven, in voor- en 

tegenspoed. Jij zult dat herkennen.  

Lieve Anita, ik hoop dat het leuk was op Schier. Ik wens jou en een ieder die dit leest een heel 

goed, gezond en voorspoedig 2007 toe, met veel vriendschappen. Ik kijk terug op een bijzonder 

2006. Veel geleerd op allerlei gebied. Niet ondanks, maar juist door mijn ziekte. Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Ik wens jullie ook allemaal veel geluk en voorspoed. Schier was weer als vanouds met oud & 

nieuw. Het was een komen en gaan van kinderen. Mooi die volwassen gesprekken, afgewisseld 

met klaverjas- en drinksessies.  

Uren sjouwen over het strand met storm en zonneschijn en weer veel bekenden en onbekenden 

ontmoeten bij Van der Werff. Om twaalf uur had ik weinig tijd om stil te staan bij emotionele 

momenten, een kennis leidde de aandacht af met een enorm vuurwerkpakket. In combinatie met 

de traditionele carbidknallen trilde het eiland aan alle kanten. Tot in de ochtenduren hebben we 

vervolgens staan swingen. Heerlijk. Of het door onze mailwisseling komt weet ik niet, maar het 

viel me op dat veel mensen mij een 'gezond 2007' wensten in plaats van een 'gelukkig nieuwjaar'. 

Terecht, want gezondheid is immers echt hartstikke belangrijk. Groet, Anita  



 

====================== 

 

06-01-2007  
Hoi Anita,  

Daar zijn we dan, beland in 2007. Afgelopen periode weer veel oude bekenden gesproken. Erg 

leuk. Onze mail wordt ook in het buitenland gelezen, wist je dat? In Australië, Libanon, 

Griekenland, Frankrijk, België, Ierland, Engeland, Denemarken en zelfs Afrika. Vandaag kwam 

een oud-collega, haar man en hun geadopteerde, Afrikaanse dochtertje van 7 maanden (met wel 

20 vlechtjes op haar hoofd) op bezoek. Zij wonen in Mozambique. Mijn oud-collega is daar een 

soort decaan op de universiteit. Voor haar komst haalde iedereen op die universiteit moeiteloos 

alle diploma's. Corruptie, seks en onderdrukking lagen ten grondslag aan het hoge 

slagingspercentage. Dat is nu wel anders. Even wennen voor de studenten. Het niveau van de 

afgestudeerden is nu ook behoorlijk hoger. Die corruptie kunnen wij ons hier in die mate in 

Nederland toch niet voorstellen.  

Nou, nog enkele nachtjes slapen en dan ga ik weer aan het werk. Zoals je je misschien nog wel 

herinnert, had ik met mijn manager afgesproken niet meer als salesmanager terug te komen. Onze 

afdeling P&O heeft nu een grote klus gekregen in het Noorden, die ik vanaf maandag ga 

ondersteunen. Ik kijk er enorm naar uit, maar vind het ook wel spannend om na ruim een jaar 

weer aan de slag te gaan. Gelukkig is het dichtbij huis. Even de zinnen op iets anders zetten dan 

mijn ziekte.  

Ik krijg van lezers diverse tips om mijn vermoeidheid tegen te gaan. Zoals gebruik van 

voedingssupplementen. Heb jij daar ervaring mee?  

Komende week de meiden weer naar school, ik aan het werk, Henk werkt alweer en af en toe wat 

therapieën. Het leven gaat gewoon weer door. Doei en groetjes, Théa  

 

Ha die Théa,  

Mooi die internationale belangstelling voor onze mail. Lijkt me spannend om weer aan het werk 

te gaan. Ook vermoeiend, schat ik. Hoewel thuis zitten soms nog veel vermoeiender kan zijn; het 

gevoel dat je allerlei nuttige dingen had moeten doen, die je weer niet gedaan hebt. Geldt voor 

mij tenminste.  

Ik had je al verteld dat ik weer fanatiek aan het sporten ben geslagen. Omdat ik de laatste jaren 

sluipenderwijs extra kilo's verzameld had, ben ik eind oktober via mijn sportschool ook aan een 

voedingsplan begonnen. Het bleek dat mijn stofwisseling (leeftijd!) erg traag was geworden. Ik at 

steeds minder, maar kwam alleen maar aan. Om te voorkomen dat ik op mijn vijftigste met een 

dikke kont loop, heb ik twee maanden op mijn voeding gelet. Niet door minder te eten. 

Integendeel. Veel meer, maar bewuster. Ik had 's middags om twee uur al tien boterhammen 

achter de kiezen. De eerste week wist ik niet hoe ik al dat eten binnen moest krijgen, daarna was 

het een peulenschil. Om de paar uur eten heeft mijn motor weer op gang gebracht. Mijn streven 

was een kilo of vijf, zes lichter te worden en dat is gelukt. Best prettig, zo vlak voor die 

feestdagen. Bovendien heb ik weer allemaal oude, nieuwe kleren in de kast. Succes maandag en 

lieve groet, Anita.  

 

PS. Ik krijg net een telefoontje van de dierenarts dat de sterilisatie van onze hond geslaagd is. We 

mogen haar zo weer ophalen. 

 

===================== 



 

 

10-01-2007  
Hoi Anita,  

Ben helemaal hyper. Ik kom net terug van mijn eerste werkdag. Ik heb een heleboel collega's 

gebeld om te melden dat ik weer heb gewerkt. Voel me net een klein kind. Helemaal blij. Wel 

kapot. Maar goed.  

Vanochtend ben ik om 11.00 uur uit huis vertrokken voor mijn Starlight-therapie. Flesje van 

Floris, mijn therapeut, meegekregen. Moest ik maar even proberen. (Tancosan; ondersteunt het 

afweersysteem en bevordert herstel tijdens en na ziekte.) Daarna op weg naar Assen voor mijn 

nieuwe baan. Heel erg leuk, maar wel intensief. Ik had bedacht van 14.00-18.00 uur, maar dat 

was natuurlijk te lang. Ik ben iets eerder naar huis gegaan, met een heel voldaan en trots gevoel. 

Dit stimuleert absoluut het beter worden, nou ja het beter voelen. Hoe ik vanavond lamlendig op 

de bank hang, zie ik wel. 2007 here I come!  

Mijn schoonvader had voor ons lekkere, Hollandse kost gekookt. Mijn schoonmoeder had de 

meiden al opgehaald van school. Ja, als werkende moeder moet er weer van alles geregeld 

worden. Jij zit natuurlijk helemaal niet meer met die oppastoestanden. Gelukkig hebben wij een 

erg betrouwbare achterban. Dat is zo fijn.  

De meiden hebben echt genoten in de kerstvakantie. Gespeeld met hun schattige neefje Nino. 

Met oom Jelte naar Ballorig in Assen, zwemmen met opa en oma en Johan en Willy. Met 

vriendin Ina naar een concert van K3. Logeren bij opa en oma en naar de bios voor de film 

Happy Feet.  

Als ze later ooit nog eens ons mailcontact nalezen, kunnen ze niet zeggen dat er niets voor ze 

georganiseerd werd tijdens een vakantie.  

Afgelopen weekend hebben we nog een nieuwjaarsborrel van onze straat gehad. 'Van de Kop', 

zoals de organisatie zichzelf noemde. Toch wel leuk zo'n bijeenkomst, die elk jaar door een ander 

gezin wordt georganiseerd. Er zijn al plannen voor een straatbarbecue in de zomer. Groetjes Théa  

 

PS Hoe gaat het met je hond? Is hij de dans ontsprongen of is het echt gebeurd?  

 

Ha die Théa,  

Oppas heb ik inderdaad al heel lang niet meer nodig. Behalve af en toe voor onze hond. Zo was 

mijn oudste zoon afgelopen vrijdagmiddag babysit, maar hij had een makkie. Door de narcose 

tijdens de sterilisatie heeft de hond alleen maar lodderig in de mand gelegen. 'Helaas' was ze 

twee dagen later weer zo kwiek en fit dat zelfs de onderhuidse hechtingen niet veilig waren. 

Moest ze zondagavond alsnog een kap om de kop. Best zielig en vooral erg onhandig in huis.  

We hebben voor onze aanstaande verhuizing alvast de zolder opgeruimd, afgelopen weekend. 

Wat een zooi verzamelt een mens in 18 jaar! Ook mooie dingen natuurlijk. Zo kwam ik het jasje 

tegen van mijn destijds 6-jarige zoon dat hij vlak voor de dood van mijn moeder trots aan haar 

toonde: 'Kijk oma, mijn nieuwe jas.' Het was zijn laatste contact met oma. Zo'n herinnering 

breng je natuurlijk nooit naar de vuilstort. Groet, Anita  

 

PS Ik heb net de laatste correcties naar de uitgever gestuurd. Eind van de week wordt je boek 

gedrukt. Spannend hè? 

 

======================= 

 



 

13-01-2007  
Hoi Anita,  

Heb ik weer hoor. Ging mijn eerste werkdag zo goed. De tweede heb ik niet eens gehaald. De dag 

na mijn werkdag lag ik 's middags voor pampus op de bank en voelde me niet heel lekker. De 

volgende ochtend moest ik overgeven en was ik aan de dunne. Ik dacht dat het misschien 

zenuwen waren voor mijn werk. Behoorlijk misselijk stapte ik toch in de auto. Gekkenwerk. Mijn 

ontbijtje dat ik er 's ochtends niet in kreeg, ging er tijdens de autorit ook niet in. Op het werk 

aangekomen, dacht ik: 'Wat doe ik hier? Ik zou toch naar mijn lichaam luisteren?' Ik meldde me 

bij de portier en mijn collega ving me op. 'Ga je mee, vroeg hij?' Ik keek hem aan en zei met 

tranen in mijn ogen: 'Sorry nee, ik ga weer naar huis. Het lukt me niet.' En ik wil zo graag.  

Teleurgesteld en verdrietig reed ik weer naar huis. Ben meteen mijn bed ingedoken. Donderdag 

heb ik ook de hele dag op de bank en in bed gelegen. 's Ochtends was jij immers nog bij me, 

samen met uitgever Anton Scheepstra. Nou wees eerlijk, ik lag er echt voor spek en bonen bij. 

Emmertje voor het spugen naast me. Oma Loekie haalde gelukkig de meiden van school en 

zorgde ervoor dat ze een broodje kregen. Puck zei tegen mijn schoonmoeder: 'Oma, mama mag 

niet op de bank liggen. Ze moet rondlopen'. Ja, dat wilde ik zelf ook liever.  

Gisteravond werden we gebeld en Henk legde uit dat ik met griep in bed lag. Heel eerlijk. Ik wil 

ook zo graag dat het griep is. Het zal misschien zo zijn, maar een heel klein stemmetje in mij 

vraagt zich af of het niet wat anders is? 'Mama mag niet op de bank liggen'. En ik snap ook wel 

waarom. Niet weer die heisa van vorig jaar. Krijg dat maar eens uit je hoofd. Is heel lastig hoor, 

ondanks een positieve kijk op het leven. Maandag maar weer proberen om aan het werk te gaan. 

Of niet dan? Groetjes Théa 

 

Ha die Théa,  

Heel eerlijk gezegd kwam ik behoorlijk ontdaan bij jou vandaan donderdag. Van de enthousiaste, 

levenslustige Théa was weinig over. In plaats daarvan hing een wit, smal koppie boven een rood-

wit trainingspak in de hoek van de bank. Haar best te doen om mee te praten over de foto's en de 

laatste correcties voor het boek Hupsaké met Thé. Ik had enorm met je te doen en had je zo nog 

niet meegemaakt. Eigenlijk kende ik tot nu toe alleen de vrolijke, niet-ziek-ogende Théa.  

Je mag best weten dat ik huilend van Haren naar Groningen ben gereden en je de rest van de 

dag bij me heb gehad. Idioot toch dat ik natuurlijk heel goed weet hoe ziek je bent, maar dan zo 

schrik van dat beeld. Ook ik roep vanzelfsprekend tegen jou dat het griep kan zijn en dat iemand 

in een gezin met jonge kinderen bevattelijk is voor ronddwarrelende bacillen. Hopelijk kun je je 

over een paar dagen lekker gaan verheugen op 2 februari. De dag van jouw boek! Ik hoop dat je 

je snel weer wat beter voelt. Dikke smok, Anita  

 

PS. Wist je dat honden in een vroeg stadium kunnen ruiken of iemand borst- of longkanker heeft? 

Als je Cancer Californie Dogs intikt op internet via Google, vind je de onderzoeken. 

 

======================= 

 

17-01-2007  
Hoi Anita,  

Schandalig. Krijg ik van jou een website vol info en doe ik er weer niets mee. Sorry! De ene keer 

ben ik fanatiek gericht op de achtergronden van mijn ziekte; de volgende keer zo laks als wat. 

Nou ja, komt nog wel. In ieder geval bedankt.  



Gelukkig voel ik me iets beter en ben ik al weer aan het werk geweest. Deze keer in Drachten. In 

de hal van een hotel zou ik samen met mijn collega gesprekken voeren met medewerkers. Maar je 

kent dat wel; zit er op de afgesproken plek al iemand anders. In zijn eentje met een krant voor 

zich die nog lang niet uit is. Ik ben toch maar op hem afgestapt met de vraag of hij op iemand 

wachtte en of hij de hele tafel nodig had. Hij had een afspraak, maar 'als het straks nodig is, is de 

hele tafel voor jou', verzekerde hij me.  

We raakten aan de praat en ik vertelde hem dat ik voor een cateringbedrijf werk. Hij vroeg of ik 

ook horecapersoneel zocht, want hij kende nog een kanjer voor achter de bar. Mijn hersenen 

begonnen onmiddellijk op volle toeren te draaien. De zus van mijn vriendin is onlangs een 

eetcafé annex kroeg gestart en zoekt met spoed een goede bartender. Bij voorkeur iemand uit de 

buurt. Die man en ik hebben telefoonnummers uitgewisseld. Ben benieuwd of dat nog wat wordt. 

Grappig hè?  

De middag verliep heel goed, evenals de gesprekken. Blij en vrij reed ik via de A7 terug naar 

huis. Daar waren mijn mams en Puck; Kirsten was bij een klasgenootje aan het spelen.  

Ik was eten aan het koken toen Henk terugkwam van de fysiotherapeut. Hij traint hard met zijn 

knie. Het gaat gelukkig de goede kant op. Bij het naar bed brengen van de meiden heb ik allemaal 

liedjes gezongen. Ze dreunen nog na in mijn hoofd: In de maneschijn... klom ik langs de ladder 

naar het raamkozijn... Ken je die gouwe ouwe nog? Ik zal de volgende keer maar weer een 

verhaaltje voorlezen. Zingen is namelijk niet mijn sterkste kant, dat kan ik beter aan Henk 

overlaten. Ik spreek je! Groetjes, Théa  

 

Ha die Théa,  

Mooi dat het weer wat beter met je gaat. Ik vind het hartstikke jammer dat ik mijn kinderen niet 

meer met een liedje naar bed mag brengen. Ik ben namelijk dol op zingen. Zo erg dat ik een paar 

jaar geleden in een Oostenrijkse berghut na het skiën niet van de karaokevloer was af te slaan. 

Zelfs met wildvreemden zong ik op het laatst Italiaanse cantates, waar ik zowel de tekst als de 

melodie niet van kende. Gelukkig zijn er geen opnamen van gemaakt, zodat niemand me hier in 

een later stadium mee kan confronteren.  

Het leuke is dat mijn jongste zoon net van zijn supermarktbaantjesgeld een karaokespel heeft 

gekocht voor zijn playstation. Kun je strijden om de zuiverste noten. Hilarisch. Zitten we op 

zondagavond met z'n allen voor de buis te zingen.  

Met kerst hebben Peter en ik nog de karaokeversie van The Sound of Music uit volle borst 

meegezongen. Vleugje nostalgie, want die musical keek ik vroeger altijd samen met mijn moeder. 

Fijn dat je werkdag zo prettig is verlopen. Wat doen jullie eigenlijk met die medewerkers? 

Functioneringsgesprekken voeren? Tot snel, Anita. 

 

====================== 

 

20-01-2007  
Hoi Anita,  

Tjonge jonge wat een weer zeg de afgelopen dagen! Het regenwater sijpelde door de kieren van 

ons plafond in de keuken. Shit-regen.  

Deze week kreeg ik bezoek van een arbeidsdeskundige om te kijken wat ik wel en niet kan doen 

voor werk. We bespraken ook de mogelijkheden van WIA. Straks in november ben ik twee jaar 

ziek thuis en dan heb je daar allemaal mee te maken. Niks aan. Zoals je weet doe ik wat 

ondersteunend P&O-werk. De arbeidsdeskundige vond dat prima, mits ik niet meer dan twee uur 

zou werken. Inclusief reistijd. 



En daar heb je het dan al hè, liep het werk net zo lekker. Samen met mijn collega lekker 

doorgaan. Het advies weer eens in de wind geslagen. Gevolg is dat ik nu alweer de hele ochtend 

als een zombie op de bank lig. Terwijl ik me op mijn werkdag zo geweldig voelde. Echt back in 

town. De energie bruiste die hele middag nog na.  

Henk zou met de meiden naar zwemles, maar ik zei: "Laat maar lieverd, ik doe het wel, geen 

probleem." En dat was ook zo. 's Avonds film gekeken en ik was niet moe te krijgen. Een 

heerlijke dag, genietend van het moment. Maar dan forceer ik het en denk ik niet goed na over de 

gevolgen voor de volgende dag. Helaas pindakaas.  

Denk je overigens anoniem de gesprekken te kunnen voeren, zegt één van de medewerkers dat ze 

alles van me weet, omdat ze onze P@P altijd in de krant leest. Maandag heb ik weer een afspraak 

bij de mammapoli. Mijn 'goede' borst wordt gecheckt. Mijn moeder gaat mee ter ondersteuning. 

Ik heb zelf goed gevoeld en voel geen gekke dingen, dus dat zal wel meevallen. Het eerste 

exemplaar van Hupsaké van Thé dat ik van uitgever Anton Scheepstra ontvang, overhandig ik 

aan medewerkers van Het Behouden Huys. (Huis voor mensen met kanker, hun naasten of 

familie.) Ik wil een gedeelte van de opbrengst van het boek daar ook naar toe laten gaan. Ze doen 

zoveel goede dingen en ik vind het een fijn gevoel dat ik iets voor ze terug kan doen, ook al is het 

een geste. Ik spreek je! Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Hollen of stilstaan. Lastig, voor energieke types zoals jij, om een midden te vinden. Want je wilt 

logischerwijs zo graag. Er is namelijk nog zoveel leuks te doen in dit leven. Ik ga dus ook geen 

goedbedoelde adviezen geven, want die ken je zelf maar al te goed. Bovendien is het 'alles willen' 

té herkenbaar voor mij.  

Ik heb mooi nieuws van het huizenfront. Ons huis in de Frederikstraat staat sinds een paar dagen 

op de huizenwebsite Funda. Jij hebt ons huis nog nooit gezien dus dit is je kans. Er staan ook 

foto's op, zelfs onze hond staat bij toeval geportretteerd. Makelaar Harry heeft al voor elf 

belangstellenden een bezichtiging geregeld.  

Het wordt voor mij best even slikken om dit huis van de hand te doen. Ik heb er bijna achttien 

jaar met ongelofelijk veel plezier gewoond. Daar staat tegenover dat we straks ook een erg mooi 

plekje in de stad gaan betrekken. Dus geen gemijmer, niet zeuren, maar vooral vooruitkijken! 

Lief van je dat je het Het Behouden Huys een bijdrage gaat geven. Ben ontzettend benieuwd naar 

de reacties op het boek. Trouwens, is Henk al druk aan het verhuizen met zijn bedrijf? Tot 

binnenkort, Anita 

 

======================== 

 

24-01-2007  
Hoi Anita,  

Kort geleden bracht ik de meiden naar school. Kirsten liep hand in hand met mij. Puck slenterde 

achter ons aan. Even rustig. Vindt ze prettig. 'Mam', zei Kirsten en ze trok aan mijn jas. 'Mam, 

eigenlijk zijn we heel rijk hè?' Ik keek haar bevreemd aan. Hoezo meid, vroeg ik. 'Nou, want we 

zijn heel gelukkig met elkaar hè?' Ik bevestigde dit en voelde me de gelukkigste moeder van de 

hele wereld. Ja we zijn ontzettend gelukkig. Kirsten ging door: 'Mam, weet je dat ik met 

sinterklaas dat toverspel had gekregen? Nou heb ik bedacht dat ik jouw borstkanker maar weg 

moet toveren.' Vervolgens liet ze mijn hand los en rende naar een vriendinnetje die ze op het 

schoolplein zag. Ik liep verder met een brok in mijn keel. Die brok zit er nu weer.  



Zoals je weet ben ik samen met mijn moeder naar het ziekenhuis geweest. Voor de 

mammografie. Die uitslag bleek gelukkig goed. Ik had echter ook een echo aangevraagd in 

verband met mijn aanhoudende buik/maagklachten. Gelukkig kon ik meteen terecht. Bij het 

wachten op de uitslag voelden we het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen.  

De chirurg zei dat hij helaas weer slecht nieuws moest brengen. Op de echo zijn diverse 

uitzaaiingen geconstateerd in mijn lever. Deze is opgezet en veroorzaakt de pijnklachten. Mijn 

emoties bleven ongeuit. Ik wilde gelijk het actieplan horen. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze 

nieuwe uitzaaiingen voor mij chemotherapie betekenen. Deze week moet ik met spoed een bot- 

en een CT- scan ondergaan. Op 1 februari ontvang ik de uitslagen.  

Hopelijk kan ik op de dag van de boekuitreiking, een dag later, mijn familie en vrienden toch nog 

een positief bericht geven en ze vertellen dat het allemaal wel meevalt.  

En dan zit je met je moeder in de auto op weg naar huis. Wie bel ik als eerste? Moet ik Henk wel 

bellen op zijn werk? Hij zit in Zwolle. Toch maar gedaan. Henk kwam meteen thuis. Met mijn 

moeder naar mijn schoonouders. En mijn moeder zou de opa en oma's informeren. Ja, zo werkt 

dat allemaal. Mijn vrienden toch alvast een mailtje gestuurd. Ik kan het toch niet maken dat ze het 

in de krant moeten lezen. Oh, wat een geregel. Dat heb je als je zonodig met je kop in de krant 

wilt.  

Na het eten dat onze vrienden Petra en Wilfred voor ons hadden gekookt, kwam ook pas echt het 

besef en vloeiden de tranen rijkelijk. Even diep ademhalen. Pfffff, zo staat het er nu voor. Je 

hoort van me. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Wat een ****-bericht. Waardeloos. Ik bespeurde afgelopen weken bij jou al enige angst in deze 

richting, maar je blijft natuurlijk hopen op betere berichten. De wereld weer op z'n kop, net nu je 

de draad een beetje aan het oppakken was met je werk en andere activiteiten. Ik weet even niet 

wat ik nu moet zeggen.  

Jij hebt me gevraagd om jou vooral op de hoogte te houden van dingen die in mijn leven spelen, 

maar je snapt vast wel dat ik nu geen quasi-gezellige onderwerpjes ga aansnijden.  

Ik ga een flink stuk met mijn hond bij de Hoornse Meer sjouwen. Lekker in de vrieskou, mijn 

hoofd in de wind. Ik bel je vanavond. Lieve groet aan Henk en een knuffel voor de meiden, Anita. 

 

========================= 

 

27-01-2007  
Hoi Anita,  

Wil ik met mijn grote mond iedereen een hart onder de riem steken. Iedereen in dezelfde situatie 

tot steun zijn. Wil ik aangeven dat je positief moet zijn en dat je er voor moet gaan. Niet je hoofd 

laten hangen, want dat doe ik ook niet. Nou lieve Anita, ik kan je één ding vertellen: mijn hoofd 

hangt laag. Heel erg laag. Wat een mokerslag! Ik heb natuurlijk wel eerder slecht nieuws 

ontvangen, maar verdikkeme zulk nieuws; nieuwe uitzaaiingen. Daarmee had ik absoluut nog 

even geen rekening gehouden.  

Ik had dit scenario wel verwacht, alleen nu nog lang niet. Heel eerlijk: ik zou die uitzondering 

zijn. The Wondergirl/Superwoman. Zodanig dat de artsen in het ziekenhuis zouden zeggen dat ze 

dit niet verwacht hadden. 'Kijk die Théa weer gezond rondhuppelen, ongelofelijk dat dát kan.' 

Maar helaas, het is niet zo. Alles gaat gewoon door; Kirsten en Puck naar school brengen, 

vriendinnen komen op de koffie en proberen mij beter te kletsen, schoonmams doet wat 

strijkgoed en mijn moeder wat boodschappen.  



Ik ben woensdag voor een botscan naar het ziekenhuis geweest. Eerst 's ochtends voor een spuit 

met spul dat in je lichaam moet trekken. Dan veel water drinken. En enkele uren later weer naar 

het ziekenhuis voor de botscan zelf. Natuurlijk heb ik gelijk weer even vriendin Anja bezocht. Zij 

ligt daar drie maal per week een hele ochtend aan de nierdialyse. Ze vertelde me dat ze vijf jaar 

moet wachten op een nieuwe nier. Het is toch verschrikkelijk. Haar kwaliteit van leven daalt per 

behandeling, maar oh wat een positief mens is zij toch. Petje af. Eigenlijk zouden we met z'n 

allen verplicht onze organen moeten afstaan na onze dood, voor al die zieke mensen. Het zal 

jouw partner of vriendin maar zijn die er om staat te springen.  

Ik zit nog te wachten op een oproep voor een CT-scan. Verder voel ik nog steeds heel veel liefde 

om me heen en mag ik me in dat opzicht een rijk mens noemen. Kijk je net als ik al uit naar ons 

diner zaterdagavond? En heb je al een nagerecht bedacht? Ik weet al een lekker voorgerecht en 

Janny maakt vast een heerlijk hoofdgerecht. Ben benieuwd of ik het de hele avond volhoud, maar 

anders nestel ik me daar wel op de bank. Tot mails! Liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Fijn dat je (schoon)ouders en vrienden zo dicht in de buurt wonen en je zo verwennen. Toen ik 

van de week even bij je was en ze één voor één binnendruppelden om te informeren hoe het met je 

was, voelde ik de intense warmte.  

Indrukwekkend, hoe jouw vader liefdevol zijn machteloosheid tegenover mij verwoordde. Het 

moet inderdaad afschuwelijk zijn om niks voor je zieke kind te kunnen betekenen.  

Hoe is het met Kirsten en Puck? Kennen ze het laatste nieuws of wacht je daarmee tot de 

scanuitslagen? Waarschijnlijk voelen ze de emoties in jullie huis dondersgoed aan.  

Verplicht afstaan van organen vind ik persoonlijk te ver gaan, maar een actievere werving van 

donoren zou goed zijn. Een paar jaar geleden is er met de centrale registratie al een goede stap 

gezet: ik heb me toen meteen aangemeld.  

Ons toetje wordt verrukkelijk. Jamie Oliver had leuke tips en het gerecht staat al te trappelen om 

opgegeten te worden. Nee, ik zeg lekker niet wat het is. Tot straks, Anita.  

 

======================== 

 

31-01-2007  
Hoi Anita,  

Ik heb net weer een diclofenacje (pijnstiller) achter de kiezen en dacht: 'laat ik eens even kijken 

hoe het met die Pepping is gesteld'. Je hebt je huis verkocht hè? Super hoor! Blijf je er gelukkig 

niet mee zitten. Maar dat had ik ook niet verwacht in die buurt, De Oosterpoort.  

Van het etentje afgelopen zaterdag heb ik enorm genoten. Jammer genoeg lag ik na het 

hoofdgerecht al onder een kleedje op de bank. Maar goed, ik was er wel bij en heb gesmuld. Die 

Peter van jou kan wel lekkere toetjes maken hoor.  

Weet je nog dat ik die opleiding voor Sensitherapeut volg? Eén keer per maand een cursusdag. 

Zo interessant. Met kleine oefeningen kun je mensen met klachten enorm helpen. Prachtige 

opleiding. Nu kwam medecursist Piet zaterdag bij me om mij wat in het gareel te brengen. En dat 

lukte. Ik had vervolgens een Super-energie-middag.  

Ik belde mijn ouders en schoonouders op om te zeggen dat ik de hele wereld aan kon en dat ze er 

maar van uit moeten gaan dat ik straks mijn eigen praktijk heb. Alle energie natuurlijk in twee of 

drie uur opgemaakt en zo lag ik aan het eind van de middag uitgeteld in bed. Haha zo ben ik dus. 

Henk verklaarde me weer voor gek.  



Dinsdag had ik eigenlijk een cursusdag. Ik wilde er zo graag heen, maar Henk adviseerde me om 

niet te gaan. Zodat ik mijn energie kan sparen voor de rest van de week (de scanuitslagen en 

natuurlijk mijn boekpresentatie). Ik heb bedacht dat ik wat meer naar zijn raad ga luisteren. Ken 

je dat? Vraag ik hem een oogje in het zeil te houden en mij wat af te remmen. Doet ie dat, is het 

weer niet goed. Gelukkig houdt hij voet bij stuk.  

Ik krijg helaas wat meer pijn in de buik. Denk dat het iets aan mijn darmen is. (Théa alias Dokter 

in spé). Mijn zwager Eric is afgelopen maandag mee geweest naar het ziekenhuis voor de CT-

scan. Elk kwartier zorgde hij er voor dat ik een bekertje radio-actief spul naar binnen werkte.  

De uitslag kan weer heel wat teweeg brengen. Donderdagmiddag gaan Henk en ik naar het 

ziekenhuis om de bevindingen te horen. Dat wachten is altijd zo'n crime. Vooral omdat je weet 

dat het een uitslag is waar je toekomst van afhangt. Gelukkig heb ik weer allerlei hulptroepen om 

me heen. Ik spreek je! Liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Goed van Henk dat hij jou wat afremt zo nu en dan. Ik denk dat je hem achteraf steeds dankbaar 

bent, want door de weinige energie een beetje te verdelen, kun je meer en voel je je toch een 

stukje beter. Nietwaar? 

Lastig hè, Thé, als je zo eigenwijs bent. Maar ga er maar vanuit dat Henk het uit liefde voor jou 

doet. Ook wij hebben genoten van ons etentje met jullie en Gerard en Janny. Lekker eten, goede 

gesprekken en dat alles in een ontspannen sfeer.  

Zondag nog bij Groningen- Ajax geweest en wat zag ik daar in de rust groots op het scherm 

geprojecteerd? Juist, de aankondiging van jouw boek: vanaf 9 februari in de boekhandel. Wauw. 

Ik voelde me plaatsvervangend trots. Ik hoop van harte dat de uitslag enigszins gunstig uitpakt. 

Zie je er erg tegenop? Wij zien elkaar vrijdag. Lieve groet, Anita  

 

======================== 

 

03-02-2007  
Lieve Anita,  

Donderdag was het D-Day; de uitslagen van mijn scans. Henk en ik hadden een afspraak bij 

'mijn' internist die gelukkig direct van wal stak. Dat zal ik nu ook doen: de botscan wees gelukkig 

geen nieuwe kankerhaarden aan. Wel is geconstateerd dat het kankerplekje op mijn borstbeen er 

nog steeds zit. Geen reden tot nieuwe paniek. De CT-scan wees echter andere, nare zaken aan. Er 

blijkt maar liefst een uitzaaiing van 15 x 9 cm in mijn lever te zitten en bovendien nog wat kleine 

uitzaaiingen. Heel erg heftig dus. Hiermee zijn ook de pijnen in mijn buik verklaard. De lever is 

zo opgezet dat deze overal tegen aan duwt. Dat is vooral lastig tijdens het warm eten, want na één 

hapje zit ik al vol. Ontbijt en lunch lukken me meestal goed en smaken prima.  

Plan van aanpak: het is de bedoeling dat ik aan de chemotherapie ga beginnen; 6 tot 8 chemo's 

met telkens een tussenpose van drie weken. De eerste is op 12 februari. Eerlijk gezegd is dit een 

uitgestelde datum, want ik zou eigenlijk de 7e al moeten. Maar dat lukt niet omdat ik volgende 

week vrijdag mijn boek ga signeren bij boekhandel Boomker.  

De internist schudde lachend haar hoofd toen ik dat vroeg, maar ze ging er mee akkoord. Als zij 

ook een gesigneerd exemplaar krijgt.  

De telefoontjes over de uitslag naar onze ouders waren heftig. Dit wil je ze eigenlijk niet aan 

doen. Daarna eten bij vrienden. Niet al te lang, want de pijn neemt toch wel toe. Thuis gekomen 

ploften Kirsten en Puck op ons verzoek in hun pyjamaatjes bij ons op het grote bed. Daar zaten 

we dan met zijn viertjes.  



Ik vroeg of ze zich het boekje van Chemo Kasper nog konden herinneren. Ze wisten het nog, dat 

jongetje werd misselijk en kaal. Toen zei ik met een brok in mijn keel dat ik dat binnenkort ook 

krijg. Ze vonden het wel spannend, want in het boekje zie je allemaal poppetjes die in het 

jongetje kruipen om de kanker te verdrijven. De meiden beloofden extra lief te zijn en me thuis 

heel goed te helpen. De tranen rolden over mijn wangen, dat begrijp je zeker wel. Met het 

toestoppen was ik de liefste mama van de hele wereld. Gelukkig maar. Doei, liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Dus toch die rottige chemo. Bah. Wat ik er van weet is dat je je daar waarschijnlijk behoorlijk 

beroerd van zult voelen. Hopen dat het meevalt en dat die kuur de uitzaaiingen flink te lijf gaat, 

zodat je pijnklachten snel verminderen. Op de internetsite van de kankerbestrijding vond ik veel 

nuttige chemo-informatie. Wist jij bijvoorbeeld dat haaruitval als meest belastend gevolg wordt 

ervaren? En dat je om een ijsmuts kunt vragen om die uitval te beperken? Het schijnt dat koeling 

van de hoofdhuid voor, tijdens en na de behandeling de doorbloeding van de haarwortels 

vermindert en dat vervolgens door een lagere stofwisseling er minder cytostatica (chemo) wordt 

opgenomen. Helaas staan deze hoofdhuidkoelers nog niet in het noorden. Volgens 

www.geefhaareenkans.info komen ze dit jaar in de ziekenhuizen van Winschoten en Hoogeveen. 

Best logisch dat die internist vreemd opkeek toen jij je chemo wilde uitstellen voor een 

signeersessie. Zal niet vaak gebeuren. Volgende week kletsen we bij over jouw boekpresentatie. 

Smok, Anita  

 

Anita, 

Nog even dit, Ik heb toch besloten om woensdag te beginnen met de chemo. Ik laat de 

signeersessie daarom aan me voorbij gaan. Ik spreek je, Théa  

 

========================  

 

07-02-2007  
Lieve Anita,  

We zouden nog terugkomen op de lancering van mijn boek. Wat een supermiddag! Ik voelde me 

de gelukkigste en meest trotse vrouw van de wereld. Mijn dierbaren waren bijna allemaal 

gekomen voor dit spektakel. Want dat was het hè? Die ochtend dacht ik nog: 'hoe ga ik in 

hemelsnaam een groep van honderd man staand toespreken?' Ik kon alleen maar op de bank 

liggen. Energie 0. Gelukkig kwam mijn medecursist van de sensitherapie weer langs om me op te 

kalefateren.  

Toen ik het Scandinavisch Dorp binnenkwam, steeg mijn adrenalinepeil meteen en kon ik 

gevoelsmatig alles aan. De gasten zaten aan de koffie met een petit four. Daarop stond de 

tekening van Puck, "want mama, het is toch niet eerlijk dat de tekening van Kirsten overal te 

bewonderen is en die van mij niet, omdat hij op de achterkant van het boek staat." Groot gelijk, 

Puck.  

Vriend 'Grote Peter' (2.03 m) was ceremoniemeester en dat deed hij ontzettend goed. Jij trouwens 

ook nog bedankt voor je prachtige woorden, de fototoestelletjes voor de meiden en de attenties 

voor ons.  

Spannend toen uitgever Anton Scheepstra met een grote doos vol Hupsaké's aan kwam zetten. 

Kirsten en Puck mochten het eerste exemplaar pakken. Na lieve teksten van Anton werd het 

eerste boek aan Henk gegeven, zodat hij zijn eigen voorwoord kon voorlezen. Je kon een speld 

horen vallen in de zaal. Slik.  



Daarna was het mijn beurt om het eerste boekje officieel te overhandigen aan Jacobien en Rika 

van het Behouden Huys. Bijzonder. Als verrassing pakten Henk en Kirsten vervolgens de 

microfoon om ons trouwlied 'Angels' van Robbie Williams te zingen. Geweldig!  

Lief van jouw zonen Thijs en Max dat zij de boekenverkoop op zich wilden nemen. Superkerels 

hoor! Ik ben daarna een hele tijd zoet geweest met het signeren. Directeur (en vriend) Koen 

toverde in de tussentijd een dinerzaal met een heerlijk uitziend buffet. Helaas haakte ik direct na 

de vissoep af. Mijn energie was op. Allegonda smeerde thuis een (Zweeds) crackertje kaas voor 

me. Toch een beetje Scandinavisch... Om half acht lag ik met een grote glimlach plat en de 

volgende ochtend voelde als de dag na onze bruiloft. Kaartjes lezen en cadeautjes uitpakken. Het 

was zoals mijn moeder het verwoordde: 'Een echt Théa-feestje'. Liefs, Théa 

 

PS. Jammer hè dat mijn signeersessie vrijdag niet doorgaat!  

 

Ha die Théa,  

Meer dan bijzonder was het. Veel oprechte emoties, want alle mensen die van jou houden zaten 

daar natuurlijk met een enorm dubbel gevoel. Blij met jouw debuut als schrijfster, maar 

verdrietig om de uitslagen van een dag eerder. Je stond inderdaad te stralen tijdens die 

presentatie en dat deed iedereen zichtbaar goed.  

Ik vond 't leuk om al die familieleden en vrienden te ontmoeten, die ik van naam kende uit jouw 

boek. Thijs en Max kwamen na het optreden van Henk en Kirsten met vochtige ogen bij me: 'We 

hebben iets te veel Pepping-genen'. Eén troost voor de jongens: niemand hield het droog tijdens 

dat nummer. Mooie stem heeft Henk trouwens.  

De boekenverkopers meldden dat ze die middag al 103 boeken hebben verkocht! Thé, je hebt nu 

al een bestseller. Succes met je chemo, ik zal aan je denken. x Anita  

 

PS. Heb je jouw filmpje op www.dvhn.nl al gezien? 

 

========================== 

 

10-02-2007  
Lieve Anita,  

Nou, de kop is eraf. Ik heb woensdagmiddag mijn eerste chemo gehad. Weet je hoe die kuur 

wordt toegediend? Alles gaat dus via een infuus. Het spul is roze en voelt koel aan als het door 

mijn aderen stroomt. Maar liefst drie zakjes met die anti-kankermannetjes gingen naar binnen. 

Laat ze hun werk maar doen! Ze gaven me ook meteen een anti-misselijkheidsmedicijn. Deze 

behandeling moet ik nu éénmaal in de drie weken ondergaan. En dat 6 tot 8 keer.  

Na de derde kuur maken ze een scan van de lever, waarop hopelijk een verkleining van de 

uitzaaiing zichtbaar wordt. Daardoor moeten mijn pijnklachten verminderen. De diëtiste kwam 

nog vertellen dat ik goed moet blijven eten.  

Aangezien ik aardig wat ben afgevallen, moet ik er zeker voor zorgen dat mijn gewicht op zijn 

minst stabiel blijft. Dus volle in plaats van magere yoghurt, vruchtensappen, veel fruit en zo. De 

internist kwam ook even langs en zei dat ik de chemo als bondgenoot moet zien en niet als die 

rotkuur. Daar heeft ze gelijk in, even weer de gedachten naar positief draaien. Het duurde al met 

al twee uur en dat is veel sneller dan ik had gedacht.  

Toen Henk en ik het ziekenhuis uitliepen had ik een heel gek gevoel. Op de één of andere manier 

zat ik te wachten tot ik moest overgeven of zo. Henk stelde voor om ergens een cappuccino te 

drinken, maar ik wilde liever naar onze familie.  



Onderweg hebben we wat vette harinkjes gehaald bij de visboer en die opgepeuzeld bij mijn 

schoonouders. Daarna doorgereden naar mijn ouders die heerlijk hadden gekookt. Daar kwam 

Tante Clara net met de kinderen van zwemles. Puck en Kirsten wisten dat ik die middag Chemo 

Kasper had gehad. Puck zat de hele tijd aan mijn haar te voelen. 'Mama, misschien gaat het toch 

niet zo snel uitvallen'. Wat een poepie hè? Ze hangen steeds liefdevol om me heen en roepen 

constant dat ik de liefste moeder van de hele wereld ben. En voor mij zijn zij natuurlijk de liefste 

meiden die bestaan. Ze voelen heel veel, haarscherp aan.   

Het eten smaakte me voor het eerst sinds tijden prima. Ik slaap wel erg onrustig. Om vier uur 

vanochtend zat ik aan een cracker met kaas en twee uur later at ik een appel. Daarna heb ik 

gelukkig lekker tot tien uur geslapen. Het gaat nu redelijk goed met me. Dikke kus, liefs Théa  

 

Ha die Théa, 

Roze spul? Dat doet me aan een antibioticadrankje denken dat ik als kind wel heb gehad.  

Weet je trouwens waarom chemo roze is? Ik heb een bevriende farmaceut gebeld en hij vertelde 

dat rood de kleur van het geneesmiddel is; verdund wordt het dus roze. En het moet verdund 

worden, omdat deze celdoders anders de wanden van de bloedvaten beschadigen. Daarom duurt 

het toedienen vrij lang; het middel moet heel langzaam het lichaam binnen druppelen.  

En waarom ons antibioticadrankje ook roze is? Toeval, want hier worden kleur- en smaakstoffen 

toegevoegd om het aantrekkelijker te maken om in te nemen.  

Ben deze week druk bezig geweest in de liefde. Voor woensdag (Valentijnsdag) interview ik 

diverse koppels die door de krantenactie Kerst & Relatie samen zijn gebracht. Leuk om al die 

verliefde mensen te spreken. Tot snel, Anita  

 

========================= 

14-02-2007  
Lieve Anita,  

En zo is het alweer bijna een week geleden dat ik mijn eerste chemo heb gehad. Interessant hoor, 

wat jij mij zaterdag schreef over die kleur enzo. Heel erg misselijk ben ik gelukkig niet geweest, 

maar mijn tempo ligt nu wel tien stappen lager dan normaal. Doordat ik afval, kan ik alles ook 

niet meer zo goed voor elkaar krijgen. Ik raak verzwakt en daarom is goede voeding voor mij van 

essentieel belang.  

Van de week heb ik een geweldige behandeling van mijn sensitherapeuten gehad. Mijn 

medecursist reed me er naar toe en genoot ook zichtbaar van de mogelijkheden van deze 

opleiding. Ik ben uitvoerig getest op voeding en ondersteunende voedingsmiddelen. Of beter 

gezegd: wat is goed voor mij en wat kan ik beter laten? Daarnaast keken de therapeuten naar de 

drukpunten in mijn lichaam. Ieder punt staat voor iets, een thema in je leven.  

Bij mij kwam steeds hetzelfde thema naar boven. Mijn levenshouding. Die voor mij zo bekende, 

jachtige levensstijl. Dat roer moet dus drastisch om. Dat zie ik zelf ook wel in, maar dat is niet 

gemakkelijk. Ik ga er wel mee aan de slag. Voel je me al zweven??? Nou het valt wel mee hoor. 

Afgelopen zaterdag heeft mijn vriendin mijn haar heel kort geknipt. Kirsten en Puck mochten de 

eerste plukken eraf knippen. Dikke lol dus. Mama's haar gaat eraf, net als in het Chemo Kasper-

boekje. Nou voor de meiden was de lol er na dat ene knipje natuurlijk al weer af en zij gingen 

lekker verder spelen.  

Mijn vriendin heeft mijn haar maar even een kleurtje gegeven voor de tijd dat het er nog zit. 

Want die grijze slapen werden behoorlijk zichtbaar. Af en toe trekken we wat aan mijn haar om 

even te kijken of het al losschiet. Gelukkig nog niet. Dat het gaat komen is zéker!  



Verder hang ik een beetje op de bank en lees wat boeken. Mijn moeder doet regelmatig 

boodschappen voor ons en zo verloopt de week redelijk normaal. Straks de meiden weer van 

school halen en een broodje smeren. Even mezelf oppeppen dan maar. Heel veel liefs van Théa  

 

Ha die Théa,  

Ik volg vol belangstelling jouw tocht naar een minder hectisch leven. Wellicht word je in fysieke 

zin nu gedwongen, maar in geestelijke zin lijkt me onthaasting voor jou een onmogelijke opgave. 

Dit even regelen, dat even doen, hier even aan denken... Het zit volgens mij behoorlijk diep in je 

genen.  

Ik sprak jouw 94-jarige oma op de boekpresentatie en was ineens niet meer verbaasd over jouw 

onuitputtelijke levenskracht. Volgens mij heeft zij een groot deel van de organisatie van haar 

eigen bejaardenhuis in handen.  

Ik begreep via de uitgever dat er in minder dan een week al zeshonderd Hupsaké's zijn verkocht. 

Geweldig nieuws! Mijn schoonmoeder (84) belde zondagavond speciaal op om te zeggen dat ze 

het boek in één adem heeft uitgelezen: 'Ik kon niet stoppen met lezen, zo geraakt was ik door 

Théa's verhaal.' Klinkt toch als een groot compliment, nietwaar? En terecht. Aan de telefoon zei 

je dat de pijnklachten momenteel meevallen. Houden zo! Liefs, Anita  

 

Ps Zijn de foto's die Kirsten en Puck op de boekpresentatie hebben gemaakt, al ontwikkeld?  

 

======================== 

17-02-2007  
Hoi Anita,  

Rustig aan, relaxen, geen gekke dingen doen, lezen en op de bank hangen. Daaruit bestaat mijn 

dag zo ongeveer. Vanochtend was het echter zo'n mooie ochtend, het zonnetje scheen dat ik 

bedacht toch maar even mijn best te doen en de sportfiets te pakken. Rondje dorp en weer terug. 

Ik moest me er echt toe zetten, maar ik moet mijn conditie absoluut opbouwen. Het is alleen zo 

verleidelijk om op de bank te ploffen!  

Mijn ochtendritueel doe ik inmiddels met beleid. Rustig douchen, zittend op een stoel onder de 

warme stralen. Daarna heel rustig afdrogen, anders word ik draaierig. Dan zorgen dat de meiden 

fris naar beneden gaan. Ze doen zo hun best om mama te helpen. Zelf de kleren aantrekken die 

papa de vorige avond al heeft klaargelegd. Ze geven mij aldoor nieuwe energie door me te 

overstelpen met vele kusjes. Als ik beneden kom moet ik eerst bijkomen van alles wat ik heb 

gedaan.  

Henk maakt nu mijn ontbijt, als ik dat op heb gaat het een klein beetje beter. De misselijkheid 

trekt langzaam weg en dan lukt het me om de kracht te vinden de meiden naar school te brengen. 

Henk en ik hebben besloten om weer naar Eindhoven te gaan. Weet je nog dat ik naar Aqua Tilis 

ging? De troep die je bij chemo binnenkrijgt, wordt dan versneld uit je lichaam gezweet. De 

behandeling zorgt ervoor dat het lichaam zich chemisch, fysisch en biologisch reinigt. Daardoor 

kan elk orgaan of klier en micro-organisme beter functioneren.  

We mogen weer bij vriendin Angèl logeren, dus dat is fijn. Verder geniet ik heus van de mooie, 

kleine dingen hoor, maar soms wil het gewoon niet zo vlotten. Dan wil ik me fit voelen zoals 

vroeger.  

Nou lieve Anita, sterkte met de laatste loodjes voor je verhuizing. Heerlijk zeker hè om allemaal 

dingen voor je huis uit te zoeken? Wij hebben net een nieuwe eethoek gekregen. Prachtig, we zijn 

er helemaal blij mee. Veel liefs Théa  

 



Ha die Théa,  

Ons nieuwe huis komt inderdaad snel dichtbij, want over zeven weken krijgen we de sleutel. De 

belangrijkste keuzes zijn gemaakt en we hoeven ons nu alleen nog te buigen over leuke details: 

welk stoeltje past goed bij ons roze keukenkastje en hoe gaat de vloer in de hal er uitzien? Waar 

een mens zich al niet druk over maakt hè? Wat een luxeprobleem!  

Deze week belde mijn aanstaande buurman op om te vertellen over zijn indrukwekkende 

fietstocht tegen kanker. Hij gaat samen met 65 wielrenners op 7 juni de Alpe d'Huez beklimmen. 

En niet één keer, maar zeven keer! Kun je je voorstellen dat je zeven maal zo'n enorme puist 

bedwingt? Aan deze sportieve sponsoractie doen ook (ex-)kankerpatiënten mee. Op de site 

www.alpe-dhuzes.nl staan aangrijpende portretten. Uit het verhaal van de eerste deelnemer op 

de lijst spreekt dezelfde kracht die ik altijd bij jou bespeur. Ik hoop dat ze heel veel geld bij 

elkaar fietsen. Allemaal voor KWF Kankerbestrijding, onder het motto 'Opgeven is geen optie'. 

Ik kom binnenkort jullie eethoek bewonderen. Misschien wip ik in de krokusvakantie wel langs; 

kunnen we wellicht samen met de meiden een stukje met onze hond wandelen. Had ik Puck een 

keertje beloofd. Ik bel natuurlijk eerst even. Groet, Anita  

 

======================= 

21-02-2007  
Hoi Anita,  

Vertelde ik je vorige week heel trots dat ik naar Eindhoven zou. En dat ik aan mijn conditie zou 

werken door rondjes te fietsen. Maar ik zal het maar bekennen. In Eindhoven ben ik helemaal 

niet geweest, en de rondjes die ik gefietst heb zijn op twee vingers te tellen. Haha. Goede 

voornemens. Gelukkig word ik er niet op afgerekend.  

Oh, oh, oh, wat moet ik vele stapjes achteruit doen. En wat is dat moeilijk. Veel mensen hebben 

zo'n fase natuurlijk wel eens meegemaakt. Maar voor mij is het nieuw. En dat is lastig. Eigenlijk 

wel heel erg lastig. Dan denk ik, goed hè, ik doe rustig aan en dan is zelfs dat nog te veel. Maar 

goed, misschien ga ik het beetje bij beetje meer snappen.  

Kirsten heeft zondagochtend (om 8.00! uur in Zuidlaren) proef-af-gezwommen. Als ze volgende 

week weer zo goed zwemt, kan ze haar diploma A behalen. Dat zou fijn zijn. Henk is met haar 

mee geweest en Puck en ik hebben thuis in die tijd lekker samen gekleurd.  

Vanochtend ben ik weer bij het Behouden Huys geweest. Ik had echt letterlijk een brok in mijn 

keel en kon daardoor niet eten. Ook ademen lukte niet diep genoeg. De haptonoom heeft me 

behandeld en je gelooft het niet: Ik heb gebunkerd tussen de middag. De lunch smaakte me 

heerlijk en ik kon weer tot in mijn buik ademen. Prachtig hè, dat dit kan. Moest ook wel want ik 

was in één week ruim drie kilo afgevallen, veel te veel voor mij. Daar word je niet zo sterk van 

hoor.  

Er is iets heel verdrietigs gebeurd. De vader van mijn jeugdvriendin is plotseling overleden. 

Vroeger noemde ik hem Paps 2. En voor mijn jeugdvriendin was mijn vader Paps 2. Ik woonde 

bijna bij dat gezin in. Hij bracht en haalde ons van en naar de disco destijds; tijd en plaats maakte 

niet uit. Hun hondje, een tekkel moest dan ook altijd mee. Mooie tijd. Zondag ben ik op 

condoleancebezoek geweest. Lieve man, jammer. Liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Nu veel dingen je zwaar vallen, vraag ik me af hoe je het toch steeds weer opbrengt om achter de 

computer te kruipen om mij te mailen. Is dat geen enorme belasting of vind je 't nog altijd 

bevrijdend om je belevenissen en gevoelens van je af te schrijven? 



 Ik schat een beetje in dat het je ook lukt door het besef dat zoveel lezers baat hebben bij jouw 

openhartigheid. Of zie ik dat verkeerd?  

Goed van Kirsten trouwens dat ze op haar vijfde al een zwemdiploma haalt. Persoonlijk heb ik 

echter ook veel bewondering voor ouders die bereid zijn om op zondagochtend om acht uur met 

hun kinderen in het zwembad te staan! Als oprecht avondmens heb ik behoorlijk wat moeite met 

dat tijdstip. De zwemlessen van mijn kinderen waren gelukkig aan het eind van de middag. Maar 

desalniettemin vond ik de gang naar het zwembad altijd een bezoeking. Zeker toen Thijs (6) les 

kreeg en Max (4) met enorme tegenzin op die warme tribune moest zitten wachten. Dan zat hij 

moe, hongerig en verveeld met hoogrode konen te dreinen. Mijn geduld werd flink op de proef 

gesteld. De vlag ging uit toen beide kinderen een paar jaar later een diploma hadden. 

En nu zit ik met regelmaat weer op die warme tribune naar de waterpolowedstrijden van Max te 

kijken. Zo kan het lopen. Lieve groet, Anita.  

 

====================== 

 

24-02-2007  
Lieve Anita,  

Allereerst natuurlijk van harte met je verjaardag. Ik hoop dat je een fijne dag zult hebben met 

veel gezelligheid. Maar dat is jou wel toevertrouwd. Ga je nog iets bijzonders doen of staat die 

dag weer in het teken van het nieuwe huis? Hier gaat het redelijk. Van de week had ik zelfs 

enkele superdagen. Niet dat ik de hele wereld aankon, maar van binnenuit voelde ik even die blije 

Théa naar boven komen. Lekker ouderwets. Van de ouders en leerlingen van de Brinkschoolklas 

van Kirsten, had ik voor mijn boeklancering een tegoedbon gekregen voor een parfumeriezaak. Ik 

zat al helemaal te dubben welk geurtje ik zou aanschaffen. Zegt mijn vriendin; ga je toch lekker 

naar de schoonheidsspecialiste? Op mijn manier twijfelde ik nog. Tot mijn vriendin mij belt: Thé, 

even je agenda pakken, aanstaande woensdag om half drie heb je een afspraak bij de 

schoonheidssalon. Ik haal en breng je. Super toch? Ik heb me anderhalf uur laten verwennen. 

Heerlijk opgeknapt en opgemaakt kwam ik weer thuis. Was wel een heel goed idee. Nou nog wat, 

heeft mijn schoonzusje Sandra één of ander Tafeltje-Dekje-systeem opgezet binnen de vrienden- 

en familiegroep. Je gelooft je oren niet, maar de komende tijd krijgen we door de week elke dag 

een warme maaltijd gebracht. Rekening houdend met mijn dieet. Iedereen heeft enthousiast 

gereageerd op haar mail, begreep ik. Je mag wel weten dat mijn tranen rijkelijk vloeiden toen ik 

dit te horen kreeg. Hoe kun je zoiets emotioneel verwerken? Zoveel liefde en aandacht. Het valt 

niet te behappen. Ik voel me zo blij en gelukkig dat me dit overkomt. Omdat er zoveel mensen 

meedoen, hoeven ze slechts één keer per drie weken te koken, dus dat is nog een keertje te doen. 

Anders zou ik me ook schuldig voelen. Dus om op jouw vraag terug te komen of ik het nog kan 

opbrengen om te mailen met jou? Daar heb ik nu dus alle tijd voor. Ik vind het heerlijk om te 

schrijven. Soms ben ik niet te stoppen als ik aan het mailen ben. Over stoppen gesproken, dat ga 

ik nu dan toch maar even doen. Heel veel plezier deze dag en tot heel gauw!!! Doeiiii, Théa  

 

Ha die Théa,  

Inderdaad, 17 dagen lang mag ik er van genieten dat ik ouder ben dan jij. Onze (stief)kinderen 

zitten (helaas voor mij) lekker in de Oostenrijkse sneeuw, evenals de meeste vrienden. Die 

cadeautjes hou ik dus nog even te goed. Gelukkig komen mijn vader, broer, (schoon)zussen en 

zwagers lekker bij ons eten. Dus Peter en ik zullen mijn verjaardag grotendeels in de keuken 

doorbrengen, maar dat vind ik alleen maar leuk.  



Vorig jaar stond ik in de sneeuw te toosten op mijn veertigste verjaardag. Bij terugkomst dacht ik 

even onze hond bij mijn broer op te halen. Bleek zijn café omgetoverd tot feesttent vol met familie 

en vrienden: Surprise! En ik had altijd geroepen dat ik zeker door zou hebben als er zoiets voor 

mij georganiseerd zou worden. Niet dus. De hele wereld wist het, behalve ik. Een superstunt. 

Mooi dat die ouderwetse Théa steeds weer om de hoek piept. Geniet er van en zeg maar tegen 

Kirsten en Puck dat ik straks een stuk taart kom brengen. Smok, Anita  

 

========================= 

 

28-02-2007  
Hoi Anita,  

Kirsten kon haar lachen niet inhouden. Puck echter, vond het maar niks, maar wilde wel steeds 

even kijken. En Henk blijft volhouden dat hij zo ook van me houdt. Mijn haar is er dus af. Maar 

dat heb je zaterdag gezien toen je gebak bracht (Was heerlijk!). Mijn vriendin heeft het eraf 

geschoren. Veel plukken zaten al los. Als ik een beetje aan mijn haar zat te friemelen, had ik zo 

een pluk in mijn hand. Gek hoor, ik voelde niet eens dat ik het uit een haarzakje trok. Met 

uiteindelijk een grote brok emotie zat ik op de stoel met een kapperskleedje om. Maar toen ze 

klaar was met scheren, vond ik het eigenlijk mooier dan mijn korte coupe van de laatste weken. 

Kun je van te voren niet bedenken hè. Ik draag nu wat doekjes en mutsjes. Anders is het te koud. 

Mijn broer noemt me GI- Jane. (Demi Moore) Binnenkort ga ik toch nog haarwerkjes (pruiken) 

passen. Lijkt me handig om wat keuze te hebben. 

Mijn dieet bevalt goed en ik voel me de laatste dagen weer wat sterker. Meer energie. 

Zondagochtend 8.00 uur. Raad eens waar wij waren? Terwijl jij nog lag bij te komen van je 

verjaardagsfeest, zaten wij in het zwembad. Kirsten moest immers afzwemmen voor diploma A. 

Nou die kanjer heeft het gehaald hoor. En het mooiste was natuurlijk dat al haar fans een 

cadeautje voor haar hadden. Het leek wel een verjaardag. Mijn opa en oma's kwamen nog op de 

koffie, dus het was echt feest.  

Ik ben trouwens geïnterviewd door Jacques d'Ancona voor zijn programma 'Als de dood' op TV 

Noord. Tijdens een intiem gesprek kreeg ik mooie, pure vragen van Jacques. Of ik 

voorbereidingen voor de dood heb getroffen en of ik bang ben om dood te gaan. Ook leg ik in het 

interview uit dat ik geen moeite heb met mensen in mijn omgeving die over een pijntje of een 

klacht zeuren. Ik voelde me in de studio erg op mijn gemak door de hartelijkheid van Jacques en 

zijn crew. Mijn moeder en Sandra waren mee naar de opnames in de Mediacentrale. Je moet 

vanavond maar kijken om 19.19 uur (of in de herhalingen die avond en aanstaande zondag). 

Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Je ziet er prachtig uit met een kaal hoofd. Klinkt misschien gek, maar je hebt er echt een kop 

voor. Helaas is de achtergrond natuurlijk te verdrietig.  

Ik ken het tv-programma van Jacques natuurlijk. Toevallig dat de klagende omgeving voorbij 

kwam in jullie gesprek. Ik weet dat jij nooit last hebt van zeurende mensen, maar vanuit de 

omstanders geredeneerd ligt dat anders. En dat weet ik uit betrouwbare bron; namelijk mijzelf. 

Vorige week was ik geveld door griep, maar dat heb ik jou bewust niet verteld. Het voelde niet 

zuiver om mijn griepspieren-ellende met jou te delen. Zal ik zeker een beetje zeuren over zware 

benen en hoofdpijn, terwijl jij zo ziek bent. Des te mooier was jouw emailkaart, nadat je via de 

tamtam had gehoord dat ik griep had. Vooral de pesterige toevoeging aan het eind: 'Griepje? 

Niet zeiken en zeuren hoor', vond ik hilarisch.  



De eindredacteur van 'Als de dood' vertelde me net dat het in de regiekamer muisstil was tijdens 

de opnames. Iedereen was onder de indruk. Voor wie Noord niet kan ontvangen, staat het 

morgen op de site www.rtvnoord.nl. onder Tv-uitzending gemist. Groet, Anita  

 

====================== 

 

03-03-2007  
Hoi Anita,  

Ben jij wel eens op de tv geweest? Gekke gewaarwording hoor om jezelf zo terug te zien bij 

Jacques d'Ancona in zijn programma over de dood. Enkele jaren geleden was ik bij 'Klasgenoten 

van Ronald Koeman' toen nog op Sport 7. Het ging destijds over een dagboekje waar Ronald iets 

in had geschreven, maar dat was wel van een andere orde dan dit.  

Ik heb mooie, intieme reacties gekregen op de uitzending. Dat was wel fijn, maar daar was het 

me niet om te doen. Ik heb rechtstreeks uit mijn hart gesproken en dus is het voor mij goed.  

De meiden logeerden vannacht bij opa en oma. Het is immers voorjaarsvakantie. Kirsten is 

vandaag met mijn moeder de stad in om nieuwe kleren uit te zoeken voor haar verjaardag. Dus 

dat zal wel dikke pret zijn. Puck is bij mijn schoonouders. Zij hebben een bezoekje gebracht aan 

de zorgboerderij, waar heel veel dieren zijn.  

Henk en ik hebben vanochtend heel relaxed gedaan. Ik heb ons ontbijt op bed gebracht en we 

hebben nog lekker liggen cocoonen totdat we echt ons warme nestje moesten verlaten. We reden 

zonder stress naar het ziekenhuis voor mijn tweede chemo. Het scheelt dat we wisten wat er ging 

komen. Languit op bed, infuus in, boekje lezen (38 1/2: 1 man & 2 minnaars, van Cara gekregen, 

mooi boek!) en wachten.  

De voedingsassistente én een verpleegkundige die ik nog kende van vorig jaar, kwamen even 

langs. Ze wisten dat ik er zou zijn en kwamen buurten. En of ik mijn boek wilde signeren? Haha, 

natuurlijk! Daarna hebben Henk en ik heerlijk geluncht in het Scandinavisch Dorp. Mét een glas 

rosé erbij. En die smaakte me toch heerlijk. Vanavond genieten van de warme maaltijd die voor 

ons wordt bereid. Mijn smaak is er gelukkig nog. Weet je wat trouwens heel gek is? Ik heb zo'n 

enorme behoefte aan gebakken eieren met augurk. En waterijsjes, daar smacht ik naar. Ik lijk wel 

zwanger... Doei, liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Kracht en rust waren de termen die ik om me heen hoorde over jouw tv-interview. Het was te 

merken dat Jacques jou op je gemak stelde, want jullie interactie was volstrekt naturel.  

Henk vertelde aan de telefoon dat hij woensdagavond laat thuis was van zijn werk, maar met- 

een de tv aan heeft gezet. "Best gek hoor om zo naar je vrouw te kijken", zei hij. "Maar ik was 

ontzettend trots op mijn meissie." En dat lijkt me logisch.  

Als jij dit leest zit ik op Schiermonnikoog. Even een weekendje de huisperikelen achterlaten en 

lekker met man en hond uitwaaien. We komen zondagavond tegelijk met onze wintersportende 

kinderen thuis. Horen we vast stoere verhalen over snelle afdalingen en barre omstandigheden. 

Gelukkig hebben ze de hele week kunnen skiën, al was het weer volgens de berichten niet 

fantastisch. Hun jaarlijkse rodeltochtje (met sleetjes) kon niet doorgaan wegens te groene 

hellingen. Best sneu voor ze, maar de lol is er vast niet minder om. 

Neem jij nog maar een extra ijsje en hopelijk verdwijnen je pijnklachten snel. Lieve groet, Anita  

 

======================== 

 



 

07-03-2007  
Hoi Anita,  

En, hoe was het op Schiermonnikoog? Heb vaak aan je gedacht. Kraag omhoog, de zilte zeelucht 

om je hoofd. Lekker zonnetje, krijsende meeuwen. Heerlijk doorwaaien langs het strand of in de 

bossen.  

Hier bij de Plenters gaat het redelijk. Maandagochtend had ik even een behoorlijke 'wegtrekker', 

maar niets om ongerust over te zijn. Mijn vriendin die net een weekje wintersport achter de rug 

had, belde me. Na een kort gesprekje zei ik tegen haar: 'Ik ga de hoorn nu neerleggen hoor, want 

ik heb geen zin meer in bellen'. Binnen een uur stond ze op de stoep met een boeket bloemen. Ze 

wilde weten hoe het nu echt met me was en drukte me op het hart om niet mijn best te doen om 

fit en positief over te komen. Ik zei tegen haar dat ik dat ook niet doe, maar dat geloofde ze niet 

helemaal. Dus dat was eigenlijk heel lief. Maar eerlijk: ik doe er echt niet moeilijk over als het 

niet goed met me gaat. Ik plof op zo'n moment rustig op de bank of zeg tegen de visite dat ik naar 

bed ga. Simpel!  

Puck heeft haar eerste dag gehad in een nieuwe groep op school. In klas 1/2c. De subgroep van 

Kirstens klas. Ze was zo trots en voelt zich supergroot.  

We passen een dagje op ons neefje Nino. Hij moest van de meiden natuurlijk mee naar school en 

zij wilden de kinderwagen duwen. En het flesje geven en een boertje laten doen. Mooi om te zien 

hoe groot ze al weer zijn.  

Het haar dat ik nog had, begint overigens nu ook uit te vallen. Ik zat met Puck in bad en overal 

bleven die kleine haartjes aan de rand zitten. Met stekeltjes vond ik het nog wel leuk, maar echt 

kaal vind ik maar niets. Vriendin Marinette heeft geregeld dat Haarhuis Hammer bij me thuis 

komt. Zij verzorgen haarstukjes en laten me wat voorbeelden zien. Kunnen we een mooie 

uitzoeken. Eens kijken of blond net zo leuk staat als donkerbruin. Je ziet het wel. Veel liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Schier was weer heerlijk! Kilometers sjouwen met onze hond die weer de tijd van haar leven had. 

Rondjes racen over het strand, stokken halen uit de zee en enthousiast spelen met andere 

viervoeters. Ze ligt sinds terugkomst in Groningen voor pampus in de mand. Af en toe hardop 

dromend van de geur van fazanten en de aanblik van fladderende meeuwen.  

Tijdens de eindeloze wandelingen is ons nieuwe huis vanzelfsprekend drie keer opnieuw ingericht 

en hebben we een strakke planning gemaakt voor de verhuizing. Onze familie en vrienden moeten 

toch weten wanneer ze vrij moeten houden om te helpen? Als alles goed gaat, wordt dat de eerste 

zaterdag van mei.  

We hebben onszelf ook flink verwend. Naast lekkere maaltijden en gezellige borrels in de 

avonduren, hebben we zaterdagochtend allebei genoten van een ontspannende behandeling door 

de eilandmasseuse. Een aanrader voor vermoeide en strakke spieren.  

Zeker best leuk om tijdelijk weer zo'n kleintje in huis te hebben? Extra leuk als je van die goede 

oppaskrachten om je heen hebt. Stuur je me een foto als je een pruik hebt uitgezocht? Lieve 

groet, Anita  

 

PS Heb je nog bijzondere cadeauwensen voor je verjaardag, volgende week? 

 

====================== 

 

 



10-03-2007  
Hoi Anita,  

Ik stuur je hierbij een afbeelding van Théa met pruik. De foto is gemaakt voor ons 

personeelsblad, omdat ze graag een recente foto willen bij een interview met mij. Nou, recenter 

lukt echt niet. Hoe vind je me zo? Eigenlijk had je 't donderdag natuurlijk al gezien, toen je 

gezellig even langs wipte voor een kop koffie.  

Evelien van Haarhuis Hammer had een koffer vol spullen bij zich. Bij het eerste haarwerkje, (ik 

wil aldoor pruik schrijven) was ik al enthousiast. Het bleek een nieuw model: licht en 

donkerbruin. Beetje lang in de nek. Daarna heb ik natuurlijk nog diverse modellen gepast: langer, 

heel kort, roodbruin, blond... Op een gegeven moment was ik zelfs vergeten dat mijn vriendin 

Marinette ook één op had. Zo echt! Nadat ik mijn keuze had bepaald, knipte Evelien alles mooi 

bij en op maat. Ik kreeg adviezen over het wassen, het opkammen, het modelleren. Ja, je merkt 

het wel: je zet een pruik niet zomaar op. In eerste instantie dacht ik voldoende aan de doekjes en 

mutsjes te hebben, maar nu ben ik echt blij met mijn haar.  

Ook wat, kwam ik er achter dat ik die doekjes steeds achterstevoren op had. Evelien legde uit dat 

ze officieel wel andersom, dus met het plaatje naar achteren moeten, maar dat de mutsjes een stuk 

vlotter lijken als je ze omgekeerd opzet.  

Wat ontzettend lief van je trouwens dat ik alvast zo'n mooi mutsje van je kreeg voor mijn 

verjaardag. Lekker fel groen. Lekker vrolijk. Kan ik even weer wat zwarte en grijze kleding aan 

de kant doen en voor de vrolijke kleuren gaan.  

Omdat ik niet zo fit was na het passen, ben ik naar mijn ouders gefietst. Even wat frisse lucht, 

even mezelf oppakken laat ik maar zeggen. Oh, wat was dat zonnetje lekker zeg. Kan ik zo van 

genieten.  

Henk was net even thuis om zijn tanden te poetsen voor een bezoek aan de tandarts. Zijn mond 

viel open van verbazing. Hij stak zijn hand uit en stelde zich voor: 'Henk Plenter'. Ik antwoordde: 

'Théa Plenter'. We moesten allebei vreselijk lachen. Hij vindt het mooi staan. Ik ga zo de meiden 

ophalen van school. Ik heb getwijfeld of ik dat mét pruik moet doen of dat ik hem thuis laat zien. 

Ik kies voor het eerste. Groetjes, Théa.  

 

Ha die Théa, 

Ik dacht even dat ik een kapsalon binnenstapte donderdagochtend. Ik had er geen idee van dat 

pruiken geknipt moeten worden. Mijn beeld van een pruik bleek behoorlijk achterhaald; stugge 

nepharen in een zweterige muts waarbij je bovenop het hoofd altijd die lelijke aanhechting ziet. 

Nu is het prachtig licht materiaal, dat niet van echt is te onderscheiden. Al die kleuren en 

modellen. Een openbaring!  

Mooi te zien hoe trots jij steeds weer in die spiegel loerde. Ik vind jouw nieuwe coupe helemaal 

Théa, maar eerlijk gezegd kun jij alles dragen: brillen, pruiken, mutsjes. Of zoals jouw 

schoonmoeder het verwoordde: 'Als Théa met mij gaat winkelen, komt zij altijd met van alles 

thuis. Alles staat haar even mooi'. Ben benieuwd naar de reacties van de kinderen. Ik wens jou en 

Kirsten een feestelijke verjaardag. Liefs, Anita. 

 

=================== 

 

 

 

 

 



De 41-jarige Thea Plenter-Bruiniers uit Haren heeft borstkanker en is ongeneeslijk ziek. De 

tijd die haar nog rest wil zij, naast de zorg voor haar gezin, benutten om andere vrouwen 

(en mannen) een steuntje in de rug te geven. Daarom mailt zij regelmatig op deze plek met 

verslaggeefster Anita Pepping. Beide veertigers zullen openhartig met elkaar 

communiceren over kanker, leven, liefde, dood, voetbal en meer.  

 

 

14-03-2007  
Hoi Anita,  

Zo spreek ik je en voel ik me redelijk en het volgende moment denk ik, hoe kom ik met deze pijn 

de dag door. Vrijdagnacht was afschuwelijk en ook de volgende ochtend was het niet te houden. 

Omdat Henk met de meiden naar het voetbalveld ging, had ik lekker rust. Mijn moeder kwam 

langs en ging naast me in bed liggen. Ze begon me te strelen en kusjes te geven. Met tranen in 

haar ogen vertelde ze hoe graag ze deze ellende van me wil wegnemen, maar ja, dat is helaas 

onmogelijk. Ik was even weer dat kleine meisje en huilde van verdriet en geluk tegelijkertijd. 

Zo'n supermoment met mijn moeder. Ik genoot ervan.  

Maar goed, de pijn hield aan. Mijn huisarts was een dag eerder al geweest, maar op dat moment 

had ik natuurlijk minder klachten. Dat is altijd zo. Een vriendin die belde, suggereerde dat het 

misschien toch tijd was om weer medische hulp in te roepen. Terecht, dus heb ik contact gezocht 

met de afdeling oncologie. Ik mocht direct naar de spoedpoli. Meteen een scan, echo, 

bloedafname, noem maar op. Het resultaat was wel dat ik moest blijven. Dus, daar ben ik nu. In 

het ziekenhuis. Ik word hier helemaal verwend. Heel gek joh, maar de pijn in mijn lichaam 

verspringt constant. Achteraf is het wel verklaarbaar: de grootte van de lever zorgt voor 

drukpunten in mijn lijf en daardoor voel ik ook op andere plekken pijnen.  

Nu ik dit schrijf (dinsdag) zijn Kirsten en ik (we zijn weer even oud Anita!) jarig. De verpleging 

had mijn bed versierd met slingers. En straks mag ik gelukkig een paar uurtjes naar huis om het 

even in petit comité met de opa's en oma's te vieren. Toen ik vanochtend vanuit mijn 

ziekenhuisbed belde met Kirsten, Puck en Henk, gingen ze voor me zingen. Ik vroeg hoe Kirsten 

haar kado vond. 'Mama', zei ze, 'ik hoorde van papa dat je als verrassing vanmiddag eventjes naar 

huis mag. Ik wil het kadootje vanmiddag na schooltijd pas uitpakken, als jij er ook bij bent.' 

Slik!!! Veel liefs Thea  

 

Ha die Thea,  

Of ik dinsdag met een laptop naar het ziekenhuis wilde komen om een P @ P te maken voor 

woensdag? Echt iets voor jou om zo zakelijk en praktisch te blijven. Terwijl ik nog in de 

ongeruste fase zat na jouw sms-je van zaterdagavond: 'Ik lig met veel pijn in het ziekenhuis ter 

controle', was jij al weer een stap verder. 

Ik moest erg lachen om jouw reactie op het afblazen van jullie verjaardagsfeestje 

dinsdagmiddag: 'Dat wordt dus nog maanden zalm en paling eten, want ik heb de boodschappen 

al in huis voor de visite.'  

Mijn bezoek aan het ziekenhuis viel me eerlijk gezegd niet gemakkelijk. Precies tien jaar geleden 

heb ik wekenlang op dezelfde afdeling rondgelopen waar jij nu ligt. In de kamer waar jij op mijn 

laptop jouw mail hebt getikt, zat ik met mijn moeder een sigaretje te roken (tenminste zij, ik niet). 

Het zonnige weer, de geur op de gangen, het gedraaf van de verpleging en de zieke mensen. Alles 

was hetzelfde.  

Gelukkig zat de ruimte waar wij afscheid van haar moesten nemen op slot. Dat is nu een 

artsenkamer. Zo zie je maar dat de relatie tussen moeder en kind iets bijzonders en langdurigs is. 



Die lieve Kirsten, wat een kanjer dat ze zoveel geduld opbrengt voor haar cadeau. Over liefde 

voor je moeder gesproken. Ik hoop dat je snel weer naar huis mag, liefs Anita. 

 

===================== 

 

17-03-2007  
Hoi Anita,  

Je sprak de wens uit dat ik snel naar huis zou mogen. Nou dat is gelukt, ik ben weer thuis. 

Donderdag kwam mijn internist, op haar laatste werkdag, bij mijn bed. Ze vertelde dat long- 

embolie is uitgesloten en dat er op de scan en echo verder geen nieuwe, gekke dingen zijn 

geconstateerd. De pijnen komen vanuit mijn lever. De uitzaaiing is zo groot, die stoot tegen 

zenuwen aan. Hierdoor kun je soms op andere plekken dan de uitzaaiing, pijn hebben. Zoals bij 

mij in de nek en schouders. 

Ik kreeg al paracetamol, diclofenac en morfine, maar de pijn bleef. Met de prednisolon was ik 

gestopt, maar nu toch maar weer mee begonnen en gelukkig trekt de meest heftige pijn weg. Ik 

bouw de paracetamol en de hoeveelheid prednisolon hopelijk weer af totdat het goed voelt. Jémig 

wat ben ik weer binnenstebuiten gekeerd. Maar het geeft een fijn gevoel dat ik zo in de gaten 

wordt gehouden.  

Toen je dinsdag bij me was in het ziekenhuis met je laptop, vond ik je al een beetje druk en 

onrustig. Na je mail over de herinnering aan je moeder, snapte ik het helemaal. Tien jaar geleden 

en het voelt als de dag van gisteren... En dat terwijl ik net zo'n supermoment met mijn moeder 

had beleefd. Soms is het oneerlijk verdeeld. Ik hoop dat je de afgelopen dagen een beetje goed 

bent doorgekomen na alle emoties.  

Mijn ouders haalden me donderdagmiddag op en bij thuiskomst begon Puck van blijdschap te 

huilen: 'Mama is er weer.'  

Uit de foto's en de verhalen bleek dat het verjaardagsfeestje van Kirsten een succes is geweest. 

Henk had samen met de beide oma's een groot feest georganiseerd met ouderwetse spelletjes, 

zoals koekhappen, cadeautjes grabbelen, springtouwen en liedjes zingen. Ook het bezoek aan de 

zorgboerderij en het trampoline springen in de tuin was in goede aarde gevallen.  

Samen met juf hadden Kirsten en Puck voor mama een grote taart gemaakt van karton. Met 41 

kaarsjes erop. Prachtig! Nu maar even rustig aan doen. Gelukkig lees ik graag. Wel een paar 

boeken per week. Maar ja, een stuk hardlopen zit er nog even niet in. Groetjes, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Fijn dat je weer lekker in je eigen omgeving bent met Henk en de kids. Vast wel een stuk drukker 

dan de dagen in het ziekenhuis, waar je zelf niets hoefde te doen en alles voor je werd geregeld. 

Door jouw grote, sociale netwerk is het volgens mij altijd een komen en gaan van betrokken 

mensen in jullie huis. Misschien een rare vraag, maar word je daar soms niet erg moe van en 

denk je niet af en toe: 'laat mij alsjeblieft even'? Of ben je zo'n immens sociaal dier dat je zelfs in 

deze situatie zoveel mogelijk mensen om je heen wilt hebben?  

Lief dat je bezorgd bent over mijn ziekenhuisherinneringen. Ze zijn emotioneel, maar absoluut 

niet vervelend. Ik blijf het alleen soms lastig vinden om ze met jou te delen, omdat ze niet in 

verhouding staan tot jouw ziekzijn.  

Gisteren de 18-jarige verjaardag gevierd van Max' vriendin. Ze kreeg van ons een voorpagina 

van de krant met een foto van hen beiden met als titel: 'Max en Kari-Anne leggen telefoonverkeer 

in stad plat', duidend op hun ellenlange telefoongesprekken. Zeker drie keer per dag, naast alle 

smsjes. Herkenbaar? Lieve groet, Anita  



========================== 

 

21-03-2007  
Hoi Anita,  

Zo, alweer een paar dagen thuis en het is net alsof ik nooit ben weggeweest. Het begon al toen ik 

net thuis kwam. Oh, even de was ophangen op het rekje. Aanrecht even schoonvegen. Zo gaat 

dat.  

Mijn sociale netwerk is inderdaad groot, zoals je mailde. Soms zijn er van die dagen dat een 

aantal vriendinnen tegelijk op bezoek komt. Maar weet je, ik vind het nog steeds fijn. Krijg ik 

nog even de laatste verhalen te horen. Heel lange bezoekjes trek ik niet meer. Voor iedereen 

koffie inschenken ook niet. Maar ze redden zich wel, en als ik moe ben stuur ik ze wel weg hoor. 

Van huis uit, bij mijn ouders thuis, stond de deur ook altijd open. Is bij ons nu niet anders. De 

vrienden blijven op gepaste afstand, maar als ik ze nodig heb, dan zijn ze er en dat is een heel fijn 

gevoel. En zoals jij die ochtend veel mensen langs zag komen, is het niet elke dag. Want dat houd 

ik natuurlijk niet vol, dat begrijp je. Vind ik inmiddels veel te vermoeiend.  

Ik leer Kirsten en Puck te visualiseren (voorstellen) om me te zien als ik er niet ben. Dan breng ik 

ze naar bed en ga even naast ze liggen. Dan zeg ik; 'sluit je ogen en stel je voor dat je 

bijvoorbeeld op het strand aan het spelen bent. Bij de zee. Mama is er niet. Dan kijk je op, en zie 

je mama over de duin aan komen lopen'. Dit oefenen ze en soms lukt het ze om me te zien terwijl 

ze de ogen gesloten hebben.  

Laatst waren Puck en Kirsten met een vriendinnetje mee. Zij ging skiën op de borstelbaan. Die 

avond gingen we dit 'spelletje' weer doen. Ik vroeg Puck of ze me ook zag. 'Nee mama, jou zie ik 

niet maar ik zie Merel die aan het skiën is'. En we moesten samen zo lachen. De volgende 

ochtend kwam ze er weer op terug. 'Mam, wat moesten we lachen hè. Dat ik Merel zag skiën in 

plaats van jou op het strand'. Ja, dat was inderdaad grappig.  

Tafeltje Dekje loopt nog steeds erg goed. Van de week kregen we een heel uitgebreid menu. 

Zalm in folie, gebakken aardappeltjes, spinazie en salade. Ik vroeg mijn vriendin of zij dit ook 

aten. Lachend vertelde ze me dat zij soep en een tosti gingen eten. En zo wil ik je laten weten dat 

we weer enorm worden verwend, nietwaar? Morgen de derde chemokuur. We gaan er tegen aan! 

Doei, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Na deze kuur krijg je toch een scan om te zien of de chemo z'n werk doet? Spannend hoor. Jouw 

visualiseer-spelletjes met de meiden doen me denken aan de gesprekken die ik met mijn kinderen 

had toen ze nog klein waren. Soms moest ik voor mijn werk een paar dagen weg en dat vonden ze 

niet leuk. Groot verdriet. Dan ging ik de avond voor vertrek naast ze liggen en wees ze op de 

maan: 'kijk die maan zie ik morgenavond ook. Als we daar allebei naar kijken en aan elkaar 

denken, is het net of we samen zijn'. Het werkte echt tegen heimwee.  

Tegenwoordig hebben die slungels daar weinig last meer van en vinden ze het heerlijk als 

moeder even een paar dagen weg is. Lekker het rijk alleen voor eigen vrienden en vriendinnen. 

En zo hoort het ook.  

Nog twee weken en dan krijgen we de sleutel van ons huis. Ik kan bijna niet wachten om zelf aan 

de slag te gaan. Heel veel succes morgen en ik duim voor je. Groet aan de familie. x Anita  

 

===================== 

 

 



 

24-03-2007  
Hoi Anita,  

Daar ben ik weer. Hoe gaat het? Herkenbaar hoor, dat vele bellen en sms-en van je kinderen. Ja 

heel herkenbaar zelfs. Théa met een telefoon aan haar oor. Al een bekend beeld toen ik nog thuis 

woonde. Had ik mijn vriendin net thuis afgezet, of ik hing thuis gekomen gelijk weer aan de bel. 

Of er intussen iets was gebeurd dat ik nog niet wist.  

Ik dacht dat het iets voor meiden was, maar ik ken inmiddels ook voldoende mannen die niet 

zonder hun telefoon kunnen. Is ook echt iets van deze tijd. De afspraken die je maakt zijn veel 

vager, want we bellen dan nog wel een keer in plaats van direct tijd en plaats af te spreken.  

Ik ben gisteren nog even bij mijn vriendin geweest. Ze was met haar vriend enkele dagen aan het 

skiën geweest. Helaas is ze verkeerd gevallen en heeft daarbij hoogstwaarschijnlijk haar voorste 

kruisband afgescheurd. Ik vroeg al of ik ons Tafeltje Dekje met haar moest delen, want zij zit nu 

natuurlijk aan de stoel gekluisterd. Kan ik haar een beetje vertroetelen in plaats van andersom. 

Da's wel weer leuk.  

Henk en ik zijn net weer thuis na mijn derde chemokuur. Mijn buurvrouw uit het ziekenhuis (van 

vorige week) kwam nog even gezellig buurten. Volgens mij raak ik tijdens de kuur wel steeds 

vermoeider, want ik viel gewoon in slaap. Dus in plaats van lekker bijkletsen met Henk had hij 

alle tijd om zijn achterstallige post en kranten door te lezen. Kunnen we ook geen ruzie maken 

(grapje hoor). Daarna hebben Henk en ik weer uitgebreid geluncht in het Scandinavisch Dorp. 

Het wordt al haast een traditie. Maar we gaan eigenlijk nooit meer uit eten, dus is dit voor ons een 

kostbaar moment. Het eten smaakt me nog heerlijk. De chemo heeft mijn smaakpapillen tot 

dusverre niet aangetast en daar maak ik dankbaar gebruik van.  

Nog maar twee weken en dan krijg je de sleutel van je nieuwe huis. Heerlijk om straks alles 

nieuw te hebben. Als het even kan nodig ik mezelf bij je uit om een blik te werpen in die woning 

waar je al zo lang enthousiast over bent. Ga ik lekker in de weg lopen.Verder gelukkig geen 

gekke dingen aan dit front. Tot mails, Théa.  

 

Ha die Thea,  

Ik pik je als het kan natuurlijk een keertje op om ons stekkie te bewonderen. Als je hinderlijk in de 

weg loopt, zet ik je in een stoel op ons dakterras. Kun je lekker in het lentezonnetje mijmeren en 

ondertussen naar de bootjes kijken die voorbij varen.  

Donderdag was een dag vol contrast. Terwijl jij naar het ziekenhuis moest voor jouw chemo, 

namen wij tijdens een crematieplechtigheid afscheid van de moeder van een vriend. Mooie, 

persoonlijke speeches en na afloop met de familie een gezellige nazit in het café. 

's Avonds opnieuw naar de kroeg, maar nu om het Abraham-feestje van mijn ex te vieren. Hij 

wilde zelf geen poespas voor zijn vijftigste, maar onze kinderen legden zich daar niet bij neer en 

lokten hem met een smoes naar zijn stamcafé. Daar werd hij opgewacht door een stel vrienden. 

Met verve droeg hij de 50-button die onze zonen hem opspeldden. Hij leek bijna trots op de 

leeftijd die hij eigenlijk niet wilde. Ik denk overigens niet dat hij de sokken met de tekst 'Aaahggg 

50' vaak zal dragen.  

Lieve groet aan het thuisfront en geniet de komende dagen van het voorspelde voorjaarszonnetje. 

Tot gauw, Anita. 

 

==================== 

 

 



28-03-2007  
Hoi Anita,  

Met verbazing lees ik je mail. De 50ste verjaardag vieren van je ex. Terwijl jullie allebei al weer 

tijden je eigen leven leiden. Ongelooflijk. Wat ontzettend fijn voor jullie kinderen dat het zo kan. 

Geen gedoe over wat kan ik wel of niet zeggen, of kan ik wel naar mijn vader zonder dat mijn 

moeder hier boos over wordt? Jammer dat relaties soms niet duren, maar als je nog in staat bent 

om het samen met je kinderen zo op te pakken... Petje af, ik zie het niet vaak zo. Jemig wat zal 

dat op deze manier een rust geven. Binnen onze vriendengroep is het scheidingspercentage 

behoorlijk laag, dus heel veel ervaring heb ik gelukkig niet met gescheiden gezinnen.  

Zal een gekke dag zijn geweest, afgelopen donderdag. Eerst een crematie, daarna een feestje. Het 

leven gaat soms zo snel. Je moet goed kunnen schakelen. Blijven genieten van alles Anita, dat 

moet ons motto blijven. Investeer in relaties en pluk de dag. Dat zie je maar weer.  

Ons weekend was heerlijk. Ik had geen last van mijn laatste chemo en dus hebben we genoten 

van het lentezonnetje en gewandeld in Appèlbergen. Fantastisch bos. We hebben her en der 

chocolade-eieren verstopt voor de kinderen, maar helaas vonden we ze niet allemaal terug. Na 

afloop hebben we gezellig wat gedronken in het paviljoen, waar de meiden even konden ravotten 

in de speeltuin. Het geluk stroomde door mijn lijf.  

's Avonds begon Kirsten te huilen en zei dat ze me weer beter wilde toveren. Zo bijzonder. Heel 

lang hoor ik er niets over en dan komt het ineens weer naar boven. Toen ik haar naar bed bracht 

ging ze met haar hand over mijn buik. 'Mam, ik tover de foute kankercellen weg hoor. En ik heb 

een goed idee: Ik doe alsof mijn hand een stofzuiger is en dan zuig ik alles weg.' Ze maakte een 

stofzuigergeluid en wreef met haar handje over mijn buik. Ik hoop dat het werkt. Ik kreeg het 

even te kwaad. 'Mam, moet je huilen? ', vroeg ze me. Van geluk, zei ik. Je maakt me heel erg 

gelukkig. Ze knuffelde me vervolgens helemaal fijn. Pakken die momenten. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik zou iedereen deze omgangsvorm met exen willen aanbevelen. Geen loyaliteitsgevechten voor 

kinderen in een periode waarin ze toch al veel verdriet hebben over het uit elkaar gaan van hun 

ouders. En als vader en moeder elkaar dan vervolgens nog met modder gaan gooien, wordt het 

alleen maar afschuwelijker. Vergt in de beginfase best veel gezond verstand en balanceerkunst 

om emoties en frustraties opzij te zetten. Maar het is ons gelukt en nu kunnen zowel Peter als ik 

allebei prima met onze exen door één deur. Zo worden alle verjaardagen in gezamenlijkheid 

gevierd en dat geeft inderdaad, zoals jij het noemt, veel rust.  

Mooie simpele oplossingen hebben kinderen toch: een stofzuiger voor kankercellen. Lijkt me dé 

uitvinding van de eeuw. Jammer dat het nog niet zo ver is. Lieve Théa, geniet van jullie 

gezinsweekendje in de polder en tot gauw. X Anita  

 

PS. Kijk je ook Goede Tijden Slechte Tijden? Zo ja, dan wil jij vast tegen Barbara zeggen dat ze 

haar knobbeltje niet moet verzwijgen voor de buitenwereld. 

 

===================== 

 

31-03-2007  
Hoi Anita,  

Kun je ook zo genieten van het weer, de vogeltjes en de natuur? Ik vind het prachtig. Deze week 

kreeg ik van een lezer een interview toegestuurd met Lothar Hirneise, een Duitse 

kankerdeskundige. De titel van de tekst: Chemotherapie helpt tegen kanker... en de aarde is plat. 



Ik kende de inhoud van dit verhaal al, maar vond de titel best heftig. De vorige keer had ik je al 

gezegd dat ik de chemo als mijn bondgenoot zie. Maar in de tekst van Hirneise stond wel een 

mooi herkenbaar stukje en dat wil ik je eigenlijk niet onthouden.  

Want, wat doe ik geregeld? Ik praat met mijn tumor. Net zoals deze Duitse man adviseert. 

Liefdevol spreek ik de tumor toe: 'Lieve tumor, dit is een verlies/verlies-situatie waarin we zitten. 

Als jij groter wordt, moet ik sterven en dan sterf jij dus ook. Laten we de zaak omdraaien tot een 

win/win-situatie. Jij wordt kleiner - je hoeft niet te sterven, maar wordt weer normaal - zodat ik 

verder kan leven. Als tegenprestatie zal ik...' De tegenprestatie moet ik natuurlijk wel nakomen, 

anders werkt het niet. 

Ik vertelde dit verhaal laatst aan een vriendin. Zij riep meteen dat die tumor toch het kwaad was 

in mijn lichaam. Zij verbaasde zich er over hoe ik in vredesnaam zo liefdevol tegen mijn tumor 

kon praten. Ik vertelde haar dat kwaad tegen kwaad niet werkt. Positief denken en een 

vechthouding zijn voor mijn gevoel essentieel.  

Dat geldt ook voor het visualiseren, zoals Kirsten dat kan. Prachtig hè? Stimuleer jezelf om jezelf 

gezond te zien in de toekomst. Dat is moeilijk, maar beter dan afwachten. Onthoud het maar. 

Maandag ga ik onder de scan en die week erop krijg ik de uitslag. Ik ben absoluut niet alleen 

maar bezig met 'stel dat de chemo niet aanslaat'. Tuurlijk gaat dat af en toe wel door mijn hoofd 

en vanzelfsprekend ben ik niet alleen maar positief. Want ik vind het ook best wel eng allemaal, 

maar ik bekijk alles per stukje. Eerst de scan, dan de uitslag, en dan zien we wel weer verder.  

Nu ga ik eerst genieten van een uitje met het hele gezin. Ik kijk er enorm naar uit. Fijn weekend, 

Théa  

 

Ha die Théa,  

Oef, wat een moeilijk thema voor mij, snijd je daar aan. Praten met je tumor! Staat eerlijk gezegd 

erg ver van mijn belevingswereld. Dat er meer is tussen hemel en aarde, daarvan ben ik 

overtuigd. Maar een gesprek met kankercellen vind ik een lastige. Begrijp me goed, ik veroordeel 

niks en heb alle respect voor jouw visie, maar ik geloof er zelf niet zo in.  

Ik vind jouw niet aflatende positivisme bijzonder om mee te maken. In het ziekenhuis vertelde je 

me laatst dat jij merkt dat jouw omgeving een stuk ongeruster is. 'Ik denk in kleine stapjes. Als ik 

nu eerst maar eens van die pijn af ben, dan zien we wel verder', zei jij. Terwijl gezonde mensen 

blijkbaar meer naar het grotere geheel kijken.  

Donderdag was ik voor de krant op de oncologische kinderafdeling van het UMCG. De twee 

tienermeisjes die ik daar sprak lagen te kuren. Ook bij hen bespeurde ik dezelfde positieve 

houding en het denken in kleine stapjes. Hun droomwens? Weer een normaal leven leiden zonder 

kanker. Dat leven waarin wij regelmatig over kleinigheden klagen. Opnieuw een indrukwekkende 

en leerzame ontmoeting. Lieve groet, Anita. 

 

======================= 

 

04-04-2007  
Lieve Anita,  

Wat bijzonder dat je in het UMCG was bij die tienermeisjes. Als ik zo'n verhaal lees, bedenk ik 

me dat ik me gelukkig mag prijzen dat ik de ziekte nu 'pas' heb. Een kind met kanker, dat moet 

toch zoveel pijn doen. Het mailtje dat we kregen van één van die moeders vond ik zo lief. Zij 

schreef dat ze supertrots is op al die vechtertjes in het UMCG op afdeling M2. En zo is het. Mijn 

moeder was met me mee naar het ziekenhuis voor mijn scan. Ik ben haar kind en dat lijkt me 

moeilijk voor haar, want als moeder wil je niet dat je kind ziek is.  



We waren allebei behoorlijk emotioneel en bang voor wat de uitslag volgende week brengt.  

Ons weekendje uit was enorm geslaagd. We zaten in De Eemhof in Zeewolde. De kinderen 

vonden het super; zwemmen, kidsclub, speeltuin, fietsen en kleuren. Henk heeft achterstallig 

onderhoud gepleegd op het lezen van kranten en tijdschriften en ik heb ook lekker rustig aan 

gedaan.  

Puck vond het een veel te korte vakantie. Maar twee nachtjes logeren, dat stelt toch niks voor, 

aldus Puck. Ik ga er maar van uit dat dit betekent dat ze het heel erg naar haar zin heeft gehad. Op 

het park was een wensput, waar de meiden natuurlijk geld in wilden gooien. Wij, gierigaards, 

reageerden direct negatief en ze mochten daar ook verder niet over zeuren. Maar aan het eind van 

de middag kwamen Kirsten en Puck er allebei weer op terug. Toen begon er bij mij een lampje te 

branden: 'Henk volgens mij zijn die centjes voor de wensput heel belangrijk voor ze'.  

Wij mochten wel mee naar de put (fontein), maar mochten niet luisteren naar hun wens. 

Afzonderlijk wensten ze dat mama maar gauw weer beter moest zijn. Nadat de wens was uit 

gesproken, mochten we hem toch horen.  

Hoe houd je je dan goed? Mij lukte het niet. Ik vond het weekend sowieso erg emotioneel. 

Emotie bestaat voor mij de laatste tijd aldoor uit tranen die uit mijn ogen rollen. Dat begon al op 

de heenreis, bij vertrek. Tranen van geluk. Met mijn gezin de hort op. Iets mooiers is er toch niet. 

In elk geval niet voor mij op dit moment. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik denk dat ik namens alle lezers spreek als ik zeg dat het jullie meer dan gegund is, zo'n 

geslaagd gezinsweekend. Natuurlijk willen Kirsten en Puck niks liever dan met jullie samen 

allemaal leuke dingen doen. Geef ze eens ongelijk!  

Ik ben de afgelopen week veel met kanker in de weer geweest. Voor de krant welteverstaan. 

Gesprekken met een chirurg-oncoloog over de Ride for the Roses (wielertocht op 19 augustus in 

Groningen), met Seth Gaaikema over zijn overleden moeder en zijn optreden dinsdagavond voor 

Groninger ondernemers, de tieners in het UMCG die schilderden voor het goede doel en met 

twee onderzoeksters over de gevolgen voor kinderen die een zieke ouder hebben (gehad). Deze 

dames staan bovenaan deze pagina.  

Om heel eerlijk te zijn werden de vele onderwerpen met kanker me wat veel, maar tegelijkertijd 

moet ik natuurlijk niet zeuren. Ik heb een keuze; jij en vele anderen niet. 

Toch ben ik blij dat ik me de komende dagen helemaal met ons nieuwe huis bezig mag houden. 

Donderdagmiddag de sleutel en dan beginnen de rondleidingen voor familie en vrienden. Ik ben 

lekker een paar dagen vrij en ga trots rondlopen. Hopelijk zie ik je snel. x Anita. 

 

======================== 

 

07-04-2007  
Hoi Anita,  

Er is veel aandacht voor kanker de laatste tijd. En wat zet jij je daar ook voor in. Fijn hoor. Een 

goed teken dat er veel over te doen is, want dan wordt de ziekte in elk geval serieus genomen. Er 

zijn inmiddels zo gigantisch veel mensen die binnen hun familie of vriendenkring door deze 

ziekte worden getroffen. Brengt het besef dat we vooral moeten genieten van de dingen die nog 

binnen ons vermogen liggen.  

Zo heb ik woensdagmiddag na schooltijd weer genoten van het mooie weer en de hulp van mijn 

twee lieve meiden. Ik had een goede dag. Kirsten en Puck hielpen me als vanouds actief mee in 

de tuin. Daar kan ik zo van genieten hè. Onkruid wieden, beetje aanvegen.  



De tuin is nog lang niet klaar, maar gewoon het idee om gezellig samen bezig te zijn, vind ik zo 

heerlijk. Daarna hebben we spelletjes gedaan aan de grote picknicktafel; het biggetjesspel met 

Puck en kwartetten.  

Aan het eind van de middag kwam tante Clara om ze mee te nemen naar zwemles. Ik had puf 

genoeg en ben ook mee gegaan. Ze zijn met sprongen vooruit gegaan. Puck kan al zonder bandjes 

en onder water zwemmen. Kisten duikt al dingen op van de bodem.  

Mijn behandeling in het Behouden Huys was weer super en volgens mij voel ik me daarom ook 

zo goed. Op school was donderdagochtend een gezellig paasontbijt. Nu een lekker lang 

paasweekend. We gaan met een groep van ongeveer 50 personen, inclusief kinderen, naar een 

Van der Valk-restaurant voor een uitgebreide paasbrunch. Doen we al jaren met veel plezier. 

Heerlijk eten, drinken en daarna eieren zoeken in het bos met de kinderen. Ja, zo komen wij de 

paasdagen wel door. Jij waarschijnlijk ook wel, maar dan in de drukte van de verhuizing die nu 

daadwerkelijk gaat beginnen. 

Ik wens je succes met alle nog te nemen beslissingen op het laatste front. Lekker vooruitzicht joh! 

Ik spreek je na Pasen. Groetjes, Théa.  

 

Ha die Théa, 

Ik heb dinsdagavond ademloos zitten luisteren naar een lezing van hoogleraar medische 

oncologie, Liesbeth de Vries van het UMCG. Zij vertelde dat 1 op de 3 mensen in de toekomst 

kans loopt om kanker te krijgen, mede door de vergrijzende bevolking. En dan lees ik net dat 

inwoners van arme landen nu extra bedreigd worden door deze sluipende ziekte.  

Gelukkig dat er zoveel sponsoracties zijn die wetenschappelijk onderzoek mogelijk blijven maken, 

waardoor er meer kans op genezing komt.  

Ik loop inmiddels als een trotse aap met de sleutel op zak. Gek hoor om zo lang in je hoofd met 

dat huis bezig te zijn en dat het nu eindelijk zo ver is. Komende weken worden druk, maar dat is 

leuk omdat we nu zelf iets kunnen doen. Pasen zal grotendeels aan ons voorbij gaan. We 

schilderen wel met de kinderen, maar dat zullen geen eieren zijn. Felle kleurtjes op hun muren 

ben ik bang. 

Op Tweede Paasdag schenken we een bescheiden borrel voor de verjaardag van onze (stief)zoon 

die 19 wordt. Lieve Thea, geniet de komende dagen en ik wens jullie HEEL VEEL sterkte voor de 

uitslag dinsdag. Liefs, Anita.  

 

=================== 

 

11-04-2007  
Hoi Anita,  

Nu ik je dit mailtje schrijf, zijn Henk en ik net terug uit het ziekenhuis. We zouden immers weer 

een uitslag krijgen. De scan van vorige week moest uitwijzen of de chemo zijn werk had gedaan. 

De internist vroeg hoe het met me ging en of ik ook pijn had. Maar ik wilde eigenlijk helemaal 

niks vertellen. Ik wilde maar één ding en dat was horen of de chemo had gewerkt. Dus daar vroeg 

ik dan ook naar.  

De internist had begrip voor mijn ongeduld en legde ons uit dat de uitzaaiing in vergelijking met 

drie maanden geleden helaas niet kleiner was geworden. Maar hij was gelukkig ook niet 

gegroeid. (Pffff, kan het nog groter worden? Volgens mij is daar geen plek meer voor...) Dat 

laatste moeten we dan maar zien als goed nieuws. Evenals het feit dat de totale situatie wel licht 

is verbeterd.  



Uit de bloedwaarden blijkt dat de leverfuncties iets verbeterd zijn. Ik mag dan ook nog doorgaan 

met drie nieuwe chemokuren. Hopelijk zorgen die er voor dat de uitzaaiing alsnog een stuk 

kleiner gaat worden. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Dus gaan we maar weer gewoon verder. Er zit 

niets anders op. De situatie wordt naar mijn gevoel wel steeds een stuk heftiger. De uitslagen 

worden steeds meer van (levens-)belang. En dat is eng! Niet alleen voor mezelf, maar ook voor 

mijn gezin, familie en vrienden. Die moeten er ook dagelijks mee zien te dealen. De liefde om me 

heen is nog steeds voelbaar. Heerlijk! Ik zou bijna vergeten dat het ook nog Pasen is geweest. Wij 

hebben gesmuld van een heerlijke paasbrunch. De kinderen hebben maar een klein beetje 

gegeten, want het eten was duidelijk van ondergeschikt belang. Kleuren, met de paashaas eieren 

zoeken en geschminkt worden als een prinses is toch veel belangrijker, maar vooral stukken 

leuker. Dat snapt deze mamma wel. Groetjes, Théa.  

 

PS. Nog bedankt voor je lieve sms. Doeiii.  

 

Ha die Théa,  

Mooi dat je verder mag met je chemo. Want dat is toch zeker het positieve nieuws? Tussen de 

regels door lees ik dat je een beetje teleurgesteld bent dat die uitzaaiingen tot nu toe niet kleiner 

zijn geworden. Dat snap ik heel goed, want je hoopt er natuurlijk op dat die misselijk makende 

kuren ook zichtbaar effect hebben. Laten we er maar op vertrouwen dat dat over negen weken 

wel zo is. Maar dat hoef ik jou niet voor te houden.  

Met onze mailwisseling willen we graag laten zien dat het leven doorgaat, ook als iemand kanker 

heeft. Want zo is het toch? Ondanks jouw ziekte ben je er voor je gezin, familie en vrienden en 

kan je nog steeds ontzettend van ze genieten. Jouw ziekte houdt mij weliswaar voortdurend bezig, 

maar belemmert mij niet in mijn dagelijkse beslommeringen. En de rest van de wereld blijft ook 

gewoon doordraaien. Toch zijn de normale dingen van alle dag na zo'n spannende scanuitslag 

als die van vandaag te plat om nu aan je te schrijven. Ik weet dat je het allemaal wilt horen, maar 

ik vertel even niets over vloeren, lampen en zo. De volgende keer maar weer. Sterkte met de kuur 

morgen. Veel liefs, Anita  

 

======================= 

 

14-04-2007  
Hoi Anita,  

Hoe gaat het met je? Hier is eindelijk weer wat rust in de tent. De druk is er af nu de uitslag van 

de scan bekend is. Op naar de volgende chemo's, waar ik inmiddels alweer één van heb gehad. 

Nu nog twee.  

Afhankelijk van de uitslag na de derde chemo (eigenlijk zesde), krijg ik daarna nog maximaal 

twee extra. Normaal wil Henk per se mee naar het ziekenhuis, maar donderdag was de officiële 

opening van Ahrend in de Euroborg. En daar kon hij natuurlijk niet gemist worden. Logisch toch 

als je werkgever een nieuw pand opent?  

Daarom ging mijn schoonzusje mee. De chemo verliep goed en vervolgens zijn we gezellig 

samen gaan lunchen in het dorp. Lekker lang, want het was zulk mooi weer op het terras. We 

moesten nog flink opschieten om de kinderen op tijd van school te halen. Gelukkig lukte dat.  

Op het moment dat we aan tafel wilden om te eten, kwam er iets heel belangrijks tussen. Je moet 

weten dat we sinds een tijdje een cavia hebben: Gompie 2 (Ik had vroeger ook een cavia en die 

heette Gompie, vandaar dat deze nummer twee heet.) Gompie 2 mag 's middags gras eten in de 

tuin. Puck wilde hem even aaien en toen verdween hij zomaar.  



Samen met een vriendin en buurvrouw hebben we wel een half uur op onze knieën in de tuin 

gezocht. Uiteindelijk kregen we het beest te pakken. We waren niet alleen smerig geworden door 

het gekruip tussen de coniferen, maar we waren ook erg vermoeid geraakt. 

Dit was niet de eerste keer dat de cavia zoek was. Toen we laatst een weekendje weg gingen, 

moesten we het beest vijf minuten voor vertrek ook al tussen de bosjes weghalen. Lastig zo'n 

huisdier, maar het schijnt zo leerzaam te zijn om als kind voor een dier te zorgen. Maar misschien 

zijn onze kinderen daar nog iets te jong voor. Nu is het vooral leerzaam voor de ouders.  

Ik was uiteindelijk blij dat het beest weer in zijn hok zat en de meiden na het eten lekker boven in 

hun bedje lagen. Een drukke chemodag, maar ik voel me goed. Nu even lezen en dan ook slapen. 

Ik spreek je weer. Doei, Théa.  

 

PS. Wat krijgen we nog steeds ontzettend mooie reacties van lezers hè? Blijft bijzonder.  

 

Ha die Théa,  

Hier is betrekkelijk weinig rust in de tent. Mijn hoofd zit vol afspraken, regeldingetjes, 

planningen en andere verhuisongein. Spotjes die niet ingebouwd kunnen worden, omdat ze op de 

afvoer stuiten en de houten vloer die op de vrachtauto bij de grens met Tsjechië is blijven steken. 

Een mens kan het maar druk hebben.  

We proberen de sores een beetje te laten afglijden, maar het kost al met al, naast een volledige 

baan, merkbaar veel energie. En als we nu 's avonds maar eens bijtijds naar bed gingen Dom, 

dom, dom!  

Peter is nog bij de opening van Henks bedrijf geweest. Leuk concept om de genodigden een 

culinaire rondleiding te geven langs verschillende bedrijven in de Euroborg, die door Ahrend 

zijn ingericht. Heb jij zijn nieuwe werkplek al bewonderd? 

Inderdaad mooi al die mailsteunbetuigingen van onze lezers. En tips natuurlijk. Zoals die van 

lezeres Joke. Zij wijst ons er op dat er dit weekend een expositie is in de Groninger Der Aa-kerk; 

47 kunstenaars die hun ervaringen met borstkanker verbeelden. Als ik tijd heb, loop ik er 's 

middags nog even binnen. Tot snel, groet Anita. 

 

======================== 

 

18-04-2007  
Hoi Anita,  

Wat een heerlijk weekend zeg. De meiden hebben bij Johan en Willy gelogeerd, omdat Henk en 

ik een personeelsuitje hadden. We kregen zaterdagochtend eerst een rondleiding in de Groninger 

Euroborg om vervolgens bij Henk op zijn werk te eindigen.  

Tjonge, jonge zeg, Henk was al heel trots en ik weet nu nog beter waarom. Het nieuwe kantoor is 

zo mooi geworden. Daarna gingen we met de collega's en hun partners lunchen bij Kaap Hoorn, 

vervolgens hebben we een rondvaart door de Groninger diepen gemaakt.  

Op een gegeven moment zei Henk: 'Hé Thé, volgens mij moeten Anita en Peter hier ergens 

wonen'. Ik ging jou meteen sms-en en tot mijn verbazing stonden jullie op de kade. Was zo 

grappig. Ik wilde aan iedereen op de boot vertellen dat dat Anita van de krant was. Maar ze 

hadden jou natuurlijk allang herkend.  

Ik had sommige collega's van Henk al een tijdje niet gezien. Eén van de jongens vroeg me of 

mijn haar niet uit ging vallen door die chemo. Oftewel, hij dacht dat mijn pruikharen van mijzelf 

waren. En een andere collega vond dat mijn haar zo mooi viel en vroeg hoe dat toch kon.  



Ik vertelde haar dat ik mijn haren had laten snijden in plaats van knippen. Zaterdagavond hebben 

Henk en ik samen genoten: even weer quality time met zijn tweeën. Ik voelde me ondanks de 

chemo van donderdag, best goed. Gek genoeg zat ik op de één of andere manier te wachten tot ik 

moe, zwak en misselijk zou worden. Gelukkig bleef dat uit.  

Zondag is Henk met een vriend naar FC Groningen-NEC geweest. Ik was met de meiden bij 

vriendin Mirjam. Ik heb de hele middag bij haar op het terras zitten lezen, terwijl zij me heeft 

verzorgd met hapjes en drankjes. Heerlijk. Haar zoontjes hebben lekker buiten gespeeld met 

Kirsten en Puck.  

Mijn broertje heeft mijn stekeltjes op mijn hoofd helemaal weggeschoren. Mijn hoofdhuid is nu 

helemaal glad. Voelt heel lekker. En ik ben deze week weer bij Floris geweest voor de Starlight-

therapie. Hij weet echt mijn ziel te raken en dat brengt mooie momenten die ik koester. Anita, ik 

spreek je. Liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Zag ik daar ineens een hoofd boven de rondvaartboot uitsteken. Zo grappig om jou zo stralend 

midden op het water voor ons huis te spotten. Peter en ik waren net even aan het uitblazen na het 

schroeven van een aantal Ikea-kastjes. Geen moeilijk werk dankzij de duidelijke beschrijvingen, 

maar wel inspannend voor onze onwennige rugspieren.  

Wat een goed initiatief van Henks werkgever om de stad vanaf het water te bekijken. Geeft een 

heel ander beeld hè? En met die zomerse temperaturen krijg je toch het ultieme vakantiegevoel. 

Ik moest overigens maandag wel even slikken toen het lichaam van die 25-jarige student uit 

Groningen een paar honderd meter verderop bij ons uit het water werd gehaald. Wat erg om na 

een feestje zo aan je eind te komen. Het idee dat die dode jongen voorbij is komen drijven, vind ik 

overigens best griezelig. Ik was al niet van plan om ooit ter verkoeling in de haven te springen, 

maar nu helemaal niet meer.  

Fijn dat die misselijkheid bij jou uit blijft. Binnenkort dan maar een glaasje rosé op het 

dakterras? Tot gauw, Anita.  

 

===================== 

 

21-04-2007  
Hoi Anita, 

Hier gaat alles redelijk. Gelukkig geen spannende zaken of uitslagen. Nog twee chemo's te gaan, 

dus we kunnen alweer aftellen. Wij zitten op Ameland in de week van mijn laatste chemo. 

Gelukkig heb ik kunnen regelen dat mijn bloed - een dag voor de kuur - op het eiland wordt 

geprikt. Hoef ik niet speciaal eerder naar huis. Wat fijn dat er mensen zijn die zo met je mee 

denken en het voor je regelen hè? Daar word ik zo blij van.  

Mijn vriendin is stewardess en bood Henk en mij aan om met haar mee te vliegen naar Kaapstad. 

Mits er plaats is in het vliegtuig natuurlijk. We hadden op internet al naar een hotel gekeken en de 

meest prachtige plaatjes van de Tafelberg bekeken. Ik kreeg al helemaal kriebels in mijn buik dat 

ik zo'n prachtig reisje zou mogen maken. Maar hoe dichter de datum naderde, hoe meer het besef 

doordrong dat we zoveel zouden moeten regelen om de meiden ergens onder te brengen. 

Uiteindelijk hebben we afgezegd. Het voelde niet goed. Het komt nog wel een keertje, misschien 

wat later in het jaar.  

In plaats daarvan gaan we nu met het hele gezin naar Ameland om daar lekker kneuterig (lees: 

gezellig) de boel onveilig te maken.  



Ik verander nog steeds. Een paar jaar geleden had ik egoïstischer gekozen en reken maar dat ik 

dan in schaarse kleding op het strand van Afrika zat. Ik ga nu heerlijk genieten van mijn gezin. 

Nu ik je dit zo schrijf voel ik tranen opkomen en weet dat zulke keuzes er alles toe doen. 

Belangrijk om bij elkaar te zijn en te genieten van de kleine dingen. Zoals ik je de vorige keer al 

zei: mijn ziel wordt steeds vaker geraakt. Ik voel dat doordat er dan een dikke traan naar boven 

komt. Niet van verdriet hoor, maar van puur geluk. Mooi.  

Henk is naar de meubelbeurs in Milaan. Volgens mij klinkt het leuker dan het daadwerkelijk is, 

want hij is er maar één dag en wel ruim twee dagen onderweg. Maar ik denk dat het voor hem 

een mooi uitstapje is om met collega's te kijken naar de nieuwste snufjes op inrichtingsgebied. Ik 

ga zo even een gebakje scoren op mijn vaders feestje. Hij is jarig. Groetjes Théa  

 

Ha die Théa,  

Ik zal duimen voor Afrikaanse temperaturen op Ameland in de meivakantie. Kun je daar mooi op 

het strand in je nieuwe bikini paraderen. 

Ik denk dat de meiden je dankbaar zijn dat je niet voor Kaapstad hebt gekozen, ook al weet ik 

zeker dat jullie een hartstikke leuk oppasadres voor ze zouden hebben geregeld. Maar ik snap 

ook heel goed dat je nu liever een gezinstrip maakt.  

Toen mijn kinderen klein waren, logeerden ze ook met enige regelmaat bij een opa en oma. Als 

wij langer dan een paar dagen weggingen, kochten we voor elke dag een klein cadeautje. Als de 

doos met presentjes leeg was, waren wij terug. Dat fenomeen is ze altijd bij gebleven, want jaren 

later vroegen ze nog wel eens of wij niet weer op pad moesten...  

Misschien kan Henk ons bij terugkomst uit Milaan nog wat interieurtips geven. Of denk je eerder 

aan dranktips? Van harte met je pap en tot gauw, Anita.  

 

PS. Mag je eigenlijk in de zon tijdens die chemokuur?  

 

=================== 

 

25-04-2007  
Hoi Anita,  

Je vroeg of ik ook in de zon mag tijdens de chemokuur. Nou, alles mag natuurlijk, maar het 

wordt niet geadviseerd. Je schijnt veel eerder te verbranden omdat de huid een stuk gevoeliger is. 

Dus moet ik me flink insmeren met een hoge beschermingsfactor: 25+. Terwijl ik normaal 

gesproken factor 4 al hoog vond. Moet ik op Ameland straks maar onder een parasolletje. Ik ga er 

namelijk wel vanuit dat we in de zon kunnen zitten. Ik verheug me er nu al op.  

Mijn huisarts komt geregeld bij me thuis langs en dan praten we wat over mijn situatie en hoe het 

met me gaat. Erg fijn. Van de week hadden we het over euthanasie. Dat onderwerp hebben we al 

vaker besproken. Hij snapt dat ik dit geregeld wil hebben. Maar ik bleef het uitstellen. Toch wil 

ik de paperassen klaar hebben liggen, ook al is het voor over 40 jaar (?? als ik kon toveren).  

Mijn huisarts gaf me een telefoonnummer van de NVVE die dit verzorgt. Die dag belde ik maar 

meteen. Wel spannend om met zoiets bezig te zijn.  

Ik kreeg een mevrouw aan de telefoon en vertelde dat ik mijn euthanasie wil regelen en vroeg 

haar welke stappen ik daarvoor moet zetten. Haar eerste opmerking: 'Nou, ik hoor dat er geen 

haast bij is'. Ik viel helemaal stil. Nadat ze mijn adresgegevens had genoteerd, kon ik het toch niet 

laten om te vragen waarop ze baseerde dat er geen haast bij zou zijn. 'Nou, u klinkt zo fit aan de 

lijn', antwoordde ze vrolijk. Daarop zei ik tegen haar dat ik er ook heel goed uit zie, maar wel 

ernstig ziek ben.  



Stamelend excuseerde ze zich. Ik vond het ook zo'n rare opmerking vanuit haar positie. Jij niet? 

Natuurlijk snap ik wel dat ze bedoelt dat ik niet op sterven lig, maar laat die opmerking gewoon 

achterwege. De volgende dag lag er een briefkaart in de bus die ik moet invul len.  

Afgelopen weekend ben ik op uitnodiging van mijn moeder, samen met nog een paar meiden 

naar Rob de Nijs geweest. Fantastisch concert. De eerste paar nummers raakten me zo diep dat ik 

heel veel tranen heb gelaten. Niet te stoppen. De teksten kwamen echt aan. Gelukkig waren er 

ook vlotte dansnummers bij, zodat de tranen weer konden opdrogen. Tja, mijn zieltje speelde 

weer op. Groetjes, Théa  

 

Ha die Théa,  

Wat een ongelofelijk onhandige opmerking van die mevrouw van de Nederlandse Vereniging 

voor Vrijwillige Euthanasie. Lijkt een beetje op die opmerking van die man van de 

uitvaartverzekering die maanden geleden bij jou over de vloer kwam. Die zei toch ook zoiets? 

'Voor u is het natuurlijk nog lang niet aan de orde'. Zullen ze in die branches geen cursussen 

krijgen hoe je omgaat met cliënten? Ik vind het behoorlijk stuitend, al weet ik wel dat jij er niet 

erg van ondersteboven raakt. Het mag gewoon niet gebeuren.  

Ook bizar is de wijze van aanmelding bij de euthanasievereniging. Dat jij een open briefkaart 

moet voorzien van persoonlijke gegevens voor een wilsverklaring.  

Toen ik twintig jaar geleden tijdens mijn zwangerschap urine afstond om onvruchtbare vrouwen 

te helpen via Moeders voor Moeders, kwamen ze zelfs met een anoniem vrachtwagentje 

voorrijden om de gevulde tonnen te halen. Niet iedereen hoeft immers te weten dat je een paar 

weken zwanger bent. Dat heet privacy. Vreemd dat euthanasie daar nu blijkbaar niet onder valt. 

Tot snel, Anita  

 

==================== 

 

28-04-2007  
Hoi Anita,  

Zo zeg, wel even wennen hoor die warmte en zeker met een pruik op je hoofd. Ik heb voor de 

grap een heel grote felgroene hoed met steentjes gekocht. Waait de wind lekker doorheen en het 

lijkt heel vrolijk. Alleen Kirsten en Puck hebben liever dat ik mijn haar draag, maar ja daar luister 

ik niet altijd naar.  

Van de week zat ik bij mijn vriendin achter in de tuin. Net op het moment dat ik mijn pruik even 

af had, kwamen de buurkinderen langs. Verschrikte en angstige reacties. Na wat uitleg wilden ze 

mij en mijn nephaar graag van dichtbij zien. Ze moesten wel wat giechelen, maar ik zei dat ik dat 

niet erg vond.  

Onze dochters vinden het leuk om mijn pruik af te trekken als ik bijvoorbeeld op het schoolplein 

sta of bij andere mensen ben. 'Kijk, mijn moeder heeft een kale kop', zeggen ze dan.  

We zijn met de moeders en juffen van Kirstens klas uit eten geweest. We groetten elkaar altijd 

vriendelijk, maar we wisten lang niet alle namen. Nu hebben we elkaar aan tafel wat beter leren 

kennen. Leuk!  

Tuinieren is één van mijn favoriete werkzaamheden, maar het snoeien van de heg is te zwaar. 

Henk vindt het ook geen leuke klus en is bovendien erg druk. Dus had ik iemand geregeld die 

voor ons ging snoeien. Heggenschaar van pa geleend en veel verlengsnoeren. Trots als een pauw 

showde ik het gereedschap. Maar helaas, na twee, misschien wel al na één minuut bleek dat ding 

erg bot te zijn. Niet mee te werken. Paniek. Wie heeft een heggenschaar? En wel een goeie. De 

buren misschien? Jawel, maar geen elektrische. De overburen?  



Ja hoor, hun tuinman was laaiend enthousiast over hun nieuwe schaar, maar die bleek niet 

geschikt voor onze dikke takken. Toen ben ik maar naar de bouwmarkt gereden en heb er één 

gekocht. Duur middagje, maar het resultaat mag er zijn. Een mooi verzorgde tuin en dat geeft een 

lekker gevoel. Groetjes, Théa.  

 

PS. Hoe vertel je je vader dat zijn snoer per ongeluk is doorgesneden?  

 

Ha die Théa,  

Een slimme, zelfstandige zet om goed gereedschap in je eigen schuur te leggen. Nu wij wat 

klusjes in ons huis doen, kom je er achter dat goed materieel het halve werk is. De eerste kasten 

die wij in elkaar schroefden, deden we nog met de hand. Maar toen we ontdekten hoeveel spieren 

er eigenlijk door zo'n arm lopen (au), hebben we wat accu-schroefmachientjes geleend. Scheelt 

een hoop spierpijn.  

Ik heb mijn voorlopig laatste werkdag er op zitten. Nu twee weken bezig met inpakken, 

weggooien, schoonmaken en natuurlijk verhuizen. Lekker dat ik me daar nu volledig op kan 

storten, want ik begon me al wat druk te maken of we op tijd klaar zouden zijn.  

De keuken is inmiddels ook geplaatst en is een plaatje. Echt fantastisch. Het hele huis voelt nog 

wat onwerkelijk; is dit echt van ons? Zal volgend weekend beter worden als onze eigen spullen er 

staan. Het moet snel wat meer gaan leven, maar dat gaat vast lukken. Je snapt wel dat ik erg blij 

ben. Tot gauw, Anita  

 

PS Aan de telefoon zei je deze week dat je 's ochtends zo'n ongelofelijke spierpijn hebt bij het 

wakker worden. Heb je daar nog steeds last van? 

 

================== 

02-05-2007  
Hoi Anita,  

Wat een voetbalweekend hè? Spanning tot de laatste minuut wie landskampioen zou worden. 

Ook al wist je dat Ronald Koeman zijn club inmiddels de titel had bezorgd, bleef de spanning 

zelfs tijdens de samenvatting op tv voelbaar.  

Onze FC moet nu tegen Feyenoord voor de Play Offs. Henk zal er bij zijn om ze naar de 

overwinning te schreeuwen.  

Koninginneweekend was best heftig. Na wat extra gerust te hebben zijn we zaterdagavond lekker 

met Hendrik en Mirjam uit eten geweest in de stad. Vroeger volgde daarna nog een stapsessie, 

maar dat zit er niet meer in. Lekker kletsen tijdens het eten, voelde gelukkig ouderwets goed. 

Zondagochtend heeft Kirsten haar diploma B gehaald. Puck en ik kwamen iets later bij het 

zwembad aan, omdat ik de laatste tijd 's ochtends wat lastiger op gang kom. Henk was er al. Maar 

helaas, de deur van het zwembad was dicht. Ik belde alle bekenden langs de rand van het 

zwembad, maar niemand reageerde. Daar liepen we dan 's ochtends vroeg rond het bad te dolen. 

Puck moest natuurlijk plassen en het was behoorlijk fris. We konden zien dat het 

diplomazwemmen al was begonnen. Gelukkig zag een jongetje dat binnen aan het spelen was, 

ons door het raam. Met zijn oor tegen het raam gedrukt verstond hij dat ik naar binnen wilde. En 

zo konden Puck en ik gelukkig nog een stuk van het afzwemmen zien.  

Na het zwemmen hebben we bij opa en oma op de camping in Schipborg koffie gedronken. De 

meiden hebben er heerlijk gespeeld en mama heeft even op een bedje gelegen. Koninginnedag 

hebben we in Haren gevierd. Even met de meiden en een stel vrienden over de kermis, naar de 

vrijmarkt en daarna voor een borrel naar de Pub.  



Vervolgens ben ik vroeg naar bed gegaan, want anders trek ik het de rest van de week niet. Maar 

deze dagen waren weer supergezellig en daar knap ik van op.  

Woensdag bloed prikken en donderdag weer chemo. Bijna vergeten door al die leuke dingen. 

Had jij nog puf om Koninginnedagactiviteiten te ontplooien? Liefs, Théa  

 

Ha die Théa,  

Wij zaten zondag op de tribune bij FC Groningen met een jaloerse blik naar de Z-siders te kijken. 

Zij zaten namelijk heerlijk in het zonnetje, terwijl achter het andere doel een koude wind woei. 

Brrr. En van de wedstrijd werden wij ook niet bepaald warm.  

Daarna gelukkig opgewarmd bij mijn zwager en schoonzus in de tuin. Houtkachel aan en een 

glaasje in de hand. Niet verkeerd.  

Erg leuk voor Koeman, ik gun hem die titel. Wij hadden weinig Koninginnedagprogram. Ons 

Oranjevermaak bestond uit lampjes ophangen en de keuken uitsoppen. Gelukkig hebben we veel 

lieve familie en vrienden die zorgen dat wij niet vereenzamen: 'kom maar eten en een borrel 

drinken'. Lijkt ook wel een beetje op Tafeltje-dek-je, vind je niet?  

Donderdag is het bij ons feest, want dan wordt Max 17. We vieren het bij zijn vader, omdat de 

boel hier hopelijk is ingepakt. Mijn zus is nu boven hard bezig om dozen te vullen, dus ik stop met 

dit mailtje om haar te helpen. Tot snel, Anita.  

 

PS. Succes morgen. 

  

===================== 

 

05-05-2007  
Hoi Anita,  

Leuk dat ik eindelijk jullie nieuwe huis heb mogen bewonderen. Henk en ik vonden het prachtig. 

Mooi aan het water, in het centrum, ruim en prachtig opgezet. Ik snap dat je er heel enthousiast 

over bent. Ook leuk dat je jarige zoon Max en zijn vriendin er even waren. Konden we gelijk bij 

de tompouces aanschuiven. Mazzel.  

Ik heb de chemo weer gehad. Henk had een stapel ongelezen kranten meegenomen om de 

achterstand weg te werken. Voor mij lag in het ziekenhuis op West 3 een geweldige cd klaar van 

een onbekende lotgenote, die ook bij het concert van Rob de Nijs was geweest. Het grappige was 

dat ze me daar door haar bandana om haar hoofd al was opgevallen. Ik heb geen woord met haar 

gewisseld, maar toch nam ze de moeite om te mailen. We hebben afgesproken dat we bij het 

volgende concert van Rob de Nijs samen een borrel drinken. Moeten we allebei extra ons best 

doen, want ik begreep van mijn moeder dat Guus Meeuwis volgend jaar komt en Rob pas een 

jaar later. Hij wil het gezien zijn leeftijd wat rustiger aan doen. Nou dan gaan we over twee jaar. 

Om ons quality-time-gehalte hoog te houden nam Henk me na de chemo mee uit lunchen in de 

stad. Heerlijk op het terras, lekker in het zonnetje. Het genieten lukt steeds beter, fijn hè?  

Daarna naar huis om een Sensi-therapiesessie te ondergaan van mijn mede-cursist. Mijn klacht is 

weg en ik voel me nu goed.  

Henk en ik weten niet wat ons overkomt; het is hier zo rustig in huis. De kinderen logeren bij opa 

en oma op de camping (zodat papa en mama rustig naar het ziekenhuis konden) en de meiden 

mogen zelfs nog een extra nachtje blijven van oma. Kunnen ze Sprookjeshof onveilig maken. 

Deze week hebben ze ook al bij hun neefjes op de camping gespeeld. De vakantiepret kan niet 

op.  



Jij dacht dat we nu naar Ameland waren hè? Maar dat is pas met hemelvaart en pinksteren. Je 

was niet de enige die dat dacht. Ik wens je zaterdag veel verhuisplezier en ik hoop dat het vlotjes 

verloopt. Ik denk aan je (terwijl ik rustig met een tijdschrift van de zon zit te genieten!!!). Liefs 

Théa  

 

Ha die Théa,  

Rob de Nijs rustiger aan vanwege zijn leeftijd? De 64-jarige gaat toch binnenkort trouwen met 

een 38-jarige schone en wil nog een kind, zo las ik pas in onze krant. Oké, ook hij kan zijn 

energie maar één keer gebruiken, nietwaar? Ik vond het leuk om jou en Henk het huis te laten 

zien. Max en Kari-Anne moesten erg lachen om jouw opmerking in onze badkamer waar 

lampenolie klaar stond om ergerlijke stickers te verwijderen: 'Anita, dit is niet de goede olie voor 

in bad hoor!'  

Fijn dat je tijdens de verhuizing aan me denkt. Ik geloof dat ik liever met een boekje naast jou zou 

zitten. Maar nog even doorbijten en dan is de ellende achter de rug. Want dat is het wel. Vooral 

op dit moment.  

De overzichtelijke spullen zitten allemaal in dozen, maar nu sta ik met kleine rommeldingetjes in 

mijn hand waar ik geen kant mee op kan. Eigenlijk heb je daar iemand anders voor nodig die 

deze troep zonder scrupules in de prullenbak gooit, waar het in veel gevallen thuis hoort. Tsja, 

best tijdrovend die nostalgie-gevoelens. Tot snel, x Anita  

 

===================== 

 

09-05-2007  
Hoi Anita,  

Even paniek in de tent afgelopen dagen. Ik lag in bed mijn borsten te betasten en voelde verdorie 

een knobbeltje in mijn goede borst. Had ik weer. Meteen Henk geroepen en die bevestigde het. 

Kijk je uit naar voorlopig de laatste chemo en dan voel je dit. Ik kon er niet van slapen, dat kan ik 

je wel vertellen. Uiteindelijk ben ik met een slaappilletje in slaap gevallen.  

De volgende ochtend heb ik gelijk een afspraak voor na het weekend bij mijn chirurg op de 

mammapoli gemaakt.  

In het weekend ging het best redelijk. Ik voelde me goed en dat had de overhand. Mijn 

schoonmoeder ging maandag mee naar de afspraak in het ziekenhuis. Mijn chirurg voelde het 

knobbeltje ook, maar hij dacht dat het wel 'goed' was. Hij vermoedt dat het een vetknobbel is 

door het littekenweefsel. Ik vroeg hem voor de zekerheid nog de scan van vorige maand te 

checken, want daar was alleen gericht gekeken naar mijn lever. Dat zou hij doen. Maar, mocht 

het niet goed zijn, dan doen ze sowieso niks, omdat ik nu toch al aan de zwaarste chemo zit. En 

die zou daar dan ook goed voor zijn.  

Enigszins opgelucht vertrokken wij weer van de ons zo bekende afdeling. Toch blijft de spanning 

voelbaar. De ziekte zit in je lijf en dus blijft de onzekerheid. Dit blijft me achtervolgen. Ik 

reduceer inmiddels mijn medicijngebruik en hoop dat de pijn er niet door komt. Maar dat is even 

afwachten.  

De meiden zijn op schoolreis naar Een. Daar gaan ze naar het Fjordenpaard voor een 

huifkartocht, om te spelen in het indianendorp en de speeltuin. Er schijnt ook een kinderboerderij 

te zijn. Dolle pret! Hopelijk komt het zonnetje er nog even door, maar in indianentenue is volgens 

mij alles leuk! Nou deze mama gaat even lekker relaxen op de bank en straks weer genieten van 

alle mooie, groene bomen en struiken om me heen. Groetjes, Théa.  

 



Ha die Théa,  

Wat een schrik. Je weet dat die rotziekte in je lijf zit en zich op nieuwe plaatsen kan openbaren, 

maar als je opeens een knobbel voelt is dat natuurlijk weer een enorme domper. Ik hoor je tot nu 

toe weinig over de chemo's. Heb je zo weinig bijwerkingen of 'vergeet' je het gewoon aan me te 

schrijven?  

Ik ben deze week nog vrij en mail je nu voor het eerst vanuit mijn nieuwe huis. Zondagochtend 

heb ik de tv, telefoon en internetverbindingen aangelegd en het werkte zowaar meteen. Dat mag 

best in de krant, vind je niet?  

De verhuizing liep als een trein. Binnen een paar uur waren we over, maar we hadden dan ook 

een perfecte verhuisploeg samengesteld uit handige familieleden en vrienden. Het voelt een stuk 

meer thuis nu onze eigen spullen hier staan.  

In de woonkeuken hebben we een indrukwekkende, hoge boekenkast (4,5 meter) laten bouwen. Ik 

denk wel dat we elke verjaardag een lijvig boek moeten vragen om 'm uiteindelijk vol te krijgen. 

Ik ga nu ons oude huis poetsen voor de volgende bewoners. Ik spreek je binnenkort, Anita.  

 

PS. Trouwens een mooi initiatief van borstkankerpatiënte Janet om eind juni een wandelweekend 

te organiseren voor mede-lotgenoten. Info: www.deuitdagingaangaan.nl  

 

====================== 

 

12-05-2007  
Hoi Anita,  

Fijn dat je al geïnstalleerd bent in je nieuwe huis. Komt er weer wat rust. Zal best gek zijn en wat 

zul je veel tijd overhouden. Je vroeg me of ik misschien 'vergeet' te vertellen wat de chemo voor 

effect op me heeft. Nou dat doe ik niet bewust. Eigenlijk kom ik elke keer de eerste paar dagen na 

de kuur wel goed door. Ik was zelfs na de vorige chemo nog op een feestje geweest. Niet zo lang 

en ik stond niet op de tafels te dansen, maar ik kon er wel van genieten. Alleen op een andere 

manier. Zoals ik veel dingen anders beleef. Rustiger. Minder aanwezig laat ik maar zeggen. En 

heel erg vind ik dat ook niet (meer). Ik ben al blij dat ik er bij ben.  

Deze week had ik wel weer een terugslag. Mijn mondhoeken scheurden uit en ook mijn handen 

en huid zijn zo droog dat ze beginnen te scheuren. De wondjes gaan niet zo goed dicht. Ook heb 

ik een gekke smaak in mijn mond en het eten smaakt anders.  

Er zijn nachten dat ik de klok rond slaap; ga ik gelijk met de meiden naar bed. Lekker gezellig 

voor Henk, maar het voordeel is dat we geen ruzie kunnen maken...  

Eigenlijk vallen de klachten dus wel mee. Tijdens de chemo krijg ik al anti-

misselijkheidsmedicijnen toegediend en dat scheelt. Ik hang in elk geval niet boven de wc-pot, 

zoals Lance Armstrong beschreef in zijn boek 'Door de pijngrens' (over zijn gevecht tegen kanker 

en het winnen van de Tour de France).  

Nog één chemo op de 24 en dat is dan de laatste. Ongeacht hoe ik me voel, ik wil elke dag per sé 

Kirsten en Puck zelf naar school brengen. En dat doe ik niet in mijn oudste kloffie. Het zou me 

ziek maken als ik zo'n kankerhoofd in de spiegel zie met een verwassen joggingpakje aan. Dus 's 

ochtends even tutten en mijn best doen om het stuk naar school te lopen. En dat doe ik met alle 

liefde. Bovendien helpt Henk zoveel mee dat ik de meiden alleen nog maar weg hoef te brengen. 

Want het is een kanjer die man van mij!  

Zondag Moederdag. Doen jullie daar iets aan? Is het voor jou een lastige dag, omdat je moeder er 

niet meer is? Of vind je het überhaupt een commercieel gedoe waar je niks mee hebt?  

http://www.deuitdagingaangaan.nl/


Ik hoor Puck al dagen in bed een Moederdagliedje oefenen. Ik kijk er nu al naar uit dat ze het 

voor me gaat zingen. Henk en ik gaan onze mamsen goed in het zonnetje zetten, want zij staan 

altijd voor ons klaar! Bofkonten zijn we. Tot mails, Théa  

 

Ha die Théa,  

Moederdag vond ik leuk toen de kinderen klein waren. Zelfgemaakte, goedbedoelde fröbelwerkjes 

verstopt onder het bed en aandoenlijke liedjes bij een feestontbijt. Grote cadeaus en verplichte 

bezoekjes op latere leeftijd hoeven van mij niet zonodig.  

Hoewel ik mijn moeder op die dag wel altijd een bloemetje bracht, omdat zij daar prijs op stelde. 

Nu dat niet meer kan, mis ik 't wel. Gelukkig waardeert mijn schoonmoeder het gebaar ook.  

Tijd overhouden? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Als het huis straks ingericht is, komen er 

vast weer nieuwe projecten voorbij. Leuk, want ik ben op mijn best als ik het druk heb.  

Zullen onze kinderen zondag met een bloemetje langs komen? Ik zou het eerlijk gezegd best leuk 

vinden. Tot gauw, Anita 

 

======================== 

 

16-05-2007  
Hoi Anita,  

Daar ben ik weer, na een weekend helemaal te zijn verwend. Zaterdag eerst met vijf 

jeugdvriendinnen lekker geluncht en bijgebept in De Paalkoepel. In plaats van gesprekken over 

knappe kerels, flirten in de kroeg en over onszelf, ging het nu met name over onze kinderen en 

ouders. Haha.  

Het is ook wat hè, we worden ouder. Nadat we constateerden dat de spannende verhalen 

uitbleven, konden we er zelf ook wel om lachen. Het was oergezellig.  

's Avonds belde mijn schoonzus. Zij deed afgelopen weekend met een vriendin een 

Quantumtouch-opleiding. Ze wilden mij meteen van wat klachten afhelpen en vroegen of ze me 

mochten behandelen. Dus die avond had ik twee meiden blazend en handopleggend aan mijn lijf. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daarna een stuk fitter voelde en de ontzettend harde buik die ik 

altijd heb, was zowaar soepel.  

De meiden zijn gewoonlijk vroeg wakker, maar op Moederdag bleven ze lang slapen. En ik maar 

nieuwsgierig wachten op die zelfgemaakte cadeautjes. Uiteindelijk kreeg ik van Puck een 

prachtige armband en Kirsten had ons gezin op een tegeltje geschilderd, inclusief Gompie II en 

mama met een hoofddoekje.  

Het leek wel een verjaardag, want papa Henk kon het niet laten om ook cadeautjes te geven. 

Daarna naar onze eigen moeders. Het was een drukke dag en dat is voelbaar. Ik ben nu nog 

helemaal kapot. Ik blijf gapen.  

Henk en ik zijn al begonnen met het inpakken van de koffers, want woensdagavond gaan we 

immers naar Ameland. Ik kijk er enorm naar uit! Jouw verlof zit er zeker weer op. Ben ik nu 

lekker aan de beurt. Tot mails! Théa. 

 

PS. Mijn vader is al met de vut, maar kreeg van zijn personeelsvereniging een boeket bloemen in 

verband met mijn ziekte. Super hè? Nog iets totaal anders: Vanavond is er open huis van de 

Photonen-coherentie-therapie in Assen (www.curaluz.nl). Ik heb daar veel baat bij.  

 

 

 



Ha die Théa,  

Wat een verwennerij allemaal. En nu nog een vakantie voor de boeg. Heerlijk hoor. Het is je van 

harte gegund.  

Mijn verlof zit er inderdaad weer op. Maar het was beslist geen luie vakantie. Ik denk dat ik qua 

lichamelijke inspanning beter aan het werk had kunnen zijn, dan aan het verhuizen. Ik klaag niet 

hoor, want ik ben erg tevreden. Alle dozen zijn al uitgepakt en zelfs het oude huis is opgeruimd en 

netjes.  

Donderdag drinken we met de oude buurt een borrel in het lege huis. Kunnen we met z'n allen 

wat herinneringen ophalen.  

Ook ik ben zondag verwend: ontbijt op bed, een boek en badolie. Lief hè? Mijn schoonmoeder 

moest erg lachen toen ik binnenkwam met een boeketje. Zij verwachtte mij al door het lezen van 

Plenter @ Pepping en was zelfs door andere lezers gewaarschuwd.  

Ook mijn zus weet nu dat onze rubriek veel gelezen wordt. Tijdens haar middelbare schoolreünie 

van de mavo in Gieten werd ze er constant op aangesproken.  

Lieve Théa geniet van het eiland en hopelijk schijnt de zon. x Anita  

 

PS. Gaat Henk zondag heen en weer voor de kraker Groningen- Utrecht? 

 

==================== 

 

19-05-2007  
Hoi Anita,  

Een beetje aangeschoten en met een rood, verbrand hoofd, schrijf ik je dit mailtje vanaf een zeer 

zonnig Ameland. Het is Hemelvaartsdag en gewoonlijk hebben wij dan ons jaarlijks kroegen-

voetbaltoernooi. Nu stonden een strandwandeling, zonnen, jeu de boules op het strand, thee 

drinken op het terras en uit- eten-met-een-borrel op het programma. Het was een dag zonder 

zorgen.  

Mijn conditie is niet optimaal: ik ben vanmorgen de deur niet uit geweest en heb ook nog twee 

uur gerust, maar toch voelt het heerlijk hier. Lekker vrij, geen drukte van dingen die moeten. Zo 

kom ik deze vakantie wel door. Kirsten, Puck en hun vriendjes Julian en Marijn hebben net hun 

buikjes rond gegeten; hongerig van de hele dag buiten spelen.  

Henk is de meiden aan het douchen, zodat ik jou even kan mailen. Alleen mijn hoofdje doet het 

iets minder goed dan een paar uur geleden. Zal de zon zijn. Toch? Of die twee glazen. 

Je vroeg of Henk nog naar onze FC gaat. Natuurlijk wil hij deze wedstrijd niet missen. De 

mannen gaan maandag meteen weer aan het werk en mijn vriendin en ik blijven hier met de 

kinderen. Volgende week hopelijk de laatste chemo. Kan ik uitkijken naar nieuw, krullend haar. 

Dat hoor ik in elk geval zo vaak: dat je krullen kunt krijgen na een chemokuur. We zullen zien. 

Wanneer ga jij nog maar weer naar Italië? Tja, dit weekend hadden Henk en ik ook kunnen 

vertrekken naar Kaapstad, weet je nog? Samen reizen met mijn vriendin, de stewardess. Maar 

uiteindelijk is Ameland echt de goede keuze geweest. Nou, ik maak me klaar om mijn bedje in te 

duiken. Kirsten maakt alvast mijn bed warm, dus dat komt helemaal goed. Een hele dikke smok 

van 't Ailand, Théa  

 

Ha die Théa, 

'Ouderwets aan de borrel en al aangeschoten na twee glazen', vertelde je vanochtend opgewekt 

aan de telefoon, op weg naar het VVV- kantoor om je mail door te sturen.  



Ik zie je daar helemaal zitten in dat restaurant: rode konen en het hoogste woord. Of heb ik dat 

mis? Zo'n eiland is natuurlijk ook een walhalla voor kinderen, want wat is nu lekkerder dan de 

hele dag ongestoord buiten spelen in de buurt van water en strand.  

Heeft Henk de wedstrijd gisteren via de radio gevolgd? Ik denk dat ik hem zondagmiddag na 

afloop nog wel tref aan de bar.  

Onze Frederikstraatborrel was gezellig en nuttig, want tijdens ons afscheid ontstonden meteen 

nieuwe contacten in de buurt. Ik merkte dat het oude huis me niet veel meer zegt nu het leeg is. 

De ziel is er uit, nadat onze spullen verkast zijn.  

Voor de nodige nostalgie hebben we overigens een prachtige, oude foto uit de jaren dertig 

gekregen met daarop werkzaamheden in de straat. Hij hangt inmiddels in ons huis boven de 

bank.  

Donderdag vertrekken we voor een lang weekend naar Italië. Onze huwelijksplek viert feest en 

daar zijn wij met een stel vrienden bij. Eerst nog een weekenddienst draaien en dan op naar het 

mooie Umbrië. Mmhmm. Lieve groet, Anita  

 

=================== 

 

23-05-2007  
Hoi Anita,  

Wat een euforie; FC Groningen Europa in. Henk is inderdaad zondagochtend van Ameland 

vertrokken om zijn club te zien winnen. Peter en jij waren er ook, begreep ik. Toen ik Henk begin 

van de avond aan de lijn had, hoorde ik dat het nog heel gezellig was in de Euroborg. Na de 

wedstrijd ging Henk nog met een stel jongens naar de pizzeria. Dikke pret dus.  

Het is zonder Henk wel iets minder gezellig op Ameland. Gelukkig zijn Kirsten en Puck heel lief 

en ging het eten en het naar bed gaan zonder morren.  

Hadden jullie ook zo'n enorme regenbui in Groningen? Vanochtend scheen de zon weer en 

konden de meiden lekker met hun vriendjes buiten spelen. Ik voel me goed en kijk uit naar mijn 

(hopelijk) laatste chemo donderdag. Afgelopen dinsdag heb ik bloed laten prikken op Ameland. 

Dit is nodig om mijn witte en rode bloedlichaampjes te checken. Deze waarden moeten goed zijn 

voor de chemo. Ik denk dat dat wel goed zit, want ik voel me lichamelijk ijzersterk. Ik probeer 

hier zelfs dagelijks een stuk te fietsen om mijn conditie een beetje op peil te brengen. Die is 

momenteel nog 0. (Nou ja, inmiddels ietsje hoger)  

Het fietsen hier staat gelijk aan topsport door die harde wind. Het is echt genieten als het fietsen 

lukt. Ik voel me dan supertrots op mijn eigen kunnen. Ondanks de chemokuren en mijn 

verzwakte lichaam doe ik het toch maar. Je zou mijn gezicht moeten zien op zo'n moment: een 

big smile. Wat uurtjes later zie je dan een vermoeide blik, maar die trekt ook weer weg.  

Opa Henk bakt vanmiddag pannenkoeken voor de kinderen. Kunnen de moeders een keertje 

rustig eten. We hadden eerst plannen om uit eten te gaan, maar we hebben besloten om in de 

caravan voor ons zelf te kokkerellen. Net zo gezellig. Nou, ik ga nu weer even in de zon zitten en 

verder met het lezen van wat tijdschriften. Werkze en ik spreek je! Théa  

 

Ha die Théa,  

Persoonlijk trap ik liever tegen een berg op dan tegen de harde wind in op een eiland. Ik vind het 

hartstikke knap dat jij de moed opbrengt om daar op je fiets te stappen.  

Lekker dat je zoveel buiten kunt zijn. Je bent inmiddels zeker al poepiebruin? Maak je wel flink 

foto's? Krijg je trouwens donderdag meteen een scan of gebeurt dat later pas? Veel vragen weer 

hè? Journalist zeker!  



Ik heb gisteren zo'n leuk cadeau gekregen van mijn algemeen-verslaggevercollega's. We hebben 

met z'n allen bij ons thuis vergaderd en ter ere van ons nieuwe huis, kreeg ik een radiografisch 

bestuurbare speedboot. Om voor de deur mee te spelen. Ik denk dat ik hem eerst in rustiger 

vaarwater ga uitproberen om ongelukken te voorkomen. Misschien misbruik ik de badkuip daar 

wel voor. Lekker veilig.  

Als jij dit leest, vier ik (alweer) een feestje. Mijn schoonmoeder wordt op deze dag 85 en dus is er 

een goede reden om met de familie te proosten.  

Ik kom volgende week, als ik terug ben uit Italië, een kop koffie bij je drinken. Nog veel plezier op 

Ameland en succes donderdag. Dikke smok, Anita.  

 

PS. Op dinsdag 29 mei is het Viva La Donna Day. Vrouwen met kanker krijgen een gratis 

verwenbehandeling in diverse schoonheidssalons die zich belangeloos in zetten. Informatie: 

www.vivaladonna.nl  

 

==================== 

 

26-05-2007  
Hoi Anita,  

Durf je dat zomaar aan, je collega's uitnodigen in je spiksplinternieuwe huis? Was je niet bang 

dat ze de boel zouden afbreken? Super dat ze je die op afstand bestuurbare boot hebben gegeven. 

Ben je tenminste af en toe even lekker buiten bezig, in plaats van al die feestjes af te lopen. Haha. 

Het fietsen op Ameland bleef goed gaan. Het lukte me steeds aardig om mijn rondje te doen. Wel 

met een pauze in het dorpje, waar ik dan met mijn schoonmoeder op een terras belandde. Nee, 

zonder rosé!  

Toen ik van de week mijn bloed liet prikken, fietste ik zo rond acht uur richting het dorp. Je raadt 

nooit wat ik op straat zag staan: een prachtige ree. Het beest bleef stil staan en keek me recht in 

de ogen. Het liep vervolgens het bos weer in. Ik vertelde je laatst van mijn zielmomenten. Nou, 

dit was er zo één hoor. Ik beken: tranen...  

Woensdag hebben we een verjaardagsfeestje gevierd, omdat de zoon van mijn vriendin zes jaar 

werd. Aan het eind van de dag gingen we met de boot naar huis. Gelukkig kon ik met vrienden 

meerijden.  

Donderdag heb ik vooralsnog mijn laatste chemo gehad. Volgende week moet een scan bepalen 

hoe de uitzaaiing door de chemo is verwoest (hoop ik dan maar). De week daarop krijg ik de 

daadwerkelijke uitslag. De meiden mochten bij opa en oma op het eiland blijven logeren. Eén van 

de ruziemomenten tussen de dames blijft wie op welk bed mag slapen. Maar goed, de oplossing 

was deze keer vrij simpel. Ze mochten twee nachtjes bij opa en oma slapen. Konden Henk en ik 

donderdagavond mooi met zijn tweeën uit eten. Je moet natuurlijk altijd blijven werken aan de 

relatie, of niet soms?  

Ik hoop dat je geniet in Italië. Ben best een beetje jaloers, omdat dat een land is waar ik nog 

steeds graag een keertje naar toe wil. Tot gauw.  

Volgende week maar even weer live bijkletsen onder het genot van een kop thee. Liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Na een redelijk voorspoedige reis zitten wij nu met onze vrienden in Preci, het stadje in de 

Sibillijnse bergen waar Peter en ik twee jaar geleden door campingbaas, annex loco-

burgemeester Raffo zijn getrouwd. 

http://www.vivaladonna.nl/


Italië is echt prachtig in deze tijd van het jaar: heerlijk weer en een fantastische omgeving met 

uitzichten die je alleen in de brochures tegen komt. Er zijn nu nog weinig toeristen. Toch trof ik 

gisteravond op het terras nog een vakantievierende mevrouw uit Valthermond. Ze hoorde aan 

onze tongval (niet door de drank) dat wij uit het Noorden komen. 

In de buurt is een hoogvlakte op 1300 meter, die als het goed is nu helemaal in bloei staat. We 

gaan vandaag of morgen kijken en ik zal foto's voor je nemen.  

Zo meteen gaan we naar een marktje in Visso. Lekker slenteren en een ijsje eten. In de tussentijd 

vieren we het 20-jarig bestaan van ons vakantieoord, Il Collaccio. (Kijk op www.ilcollaccio.com) 

Als we terug zijn moet ik nodig weer naar de sportschool, want anders komt het niet goed met de 

kilo's. Gelukkig kan ik hier in de ochtenduren wat baantjes trekken in het zwembad.  

Ik hoop dat jouw chemo geen nare klachten teweeg brengt, zodat je een beetje aan je conditie 

kunt blijven werken. Misschien kunnen we volgende week samen een stukje fietsen. Drinken we 

daarna een uitgebreid kopje thee. Liefs Anita. 

 

==================== 

 

30-05-2007  
Hoi Anita,  

Ik heb de kinderen net naar school gebracht. De hepi-vakantie, zoals dat zo mooi heet, is weer 

voorbij. Lekker verkleurd en uitgerust gaan ze de laatste weken in richting de grote vakantie. Fijn 

dat je zo hebt genoten in Italië. Juf van school was er ook geweest en die vertelde dat het 's 

ochtends al 37 graden was. Het enige koele wat je volgens haar kon doen is kerkjes bezoeken of 

een frisse duik nemen natuurlijk.  

Vorige week was ik geraakt door het tv-programma Char. Zij kan contact leggen met overleden 

mensen. Bij haar op de bank kwam een 16-jarig meisje zitten, dat vertelde dat haar moeder was 

overleden. Het meisje durfde haar liefde niet aan de nieuwe vriendin van haar vader te geven, 

omdat ze dat als verraad voelde naar haar moeder toe. Char legde contact met moeder en die liet 

weten dat ze alleen maar heel erg blij was, dat haar man een nieuwe partner had gevonden. En 

natuurlijk mocht haar dochter van die nieuwe vrouw gaan houden.  

Ik bekeek het programma met Henk en mijn vriendin en natuurlijk was dit meteen een onderwerp 

voor ons. Henk en ik hadden het hier samen al eerder over gehad. Wat als... Geen drama of om 

mijn kop te laten hangen, maar gewoon een reëel onderwerp. Mijn vriendin kon er niet goed 

tegen en wilde liever dat we ophielden met dit verhaal. Maar soms is het wel verstandig om iets 

te bespreken. Mocht één van ons er niet meer zijn, dan is het goed dat de ander zijn of haar leven 

voortzet. Desnoods met een andere partner. Zou toch ook gek zijn om zoiets op voorhand al tegen 

te houden? Maar goed, droge ogen houd je niet als je het er over hebt, en dat hoeft ook niet. 

Misschien denk je nu dat ik in een dipje zit, maar dat is echt niet zo. Ik zie je snel. Liefs, Théa  

 

PS. Ik was vanaf mijn 16de bij alle Hemelvaart-kroegentoernooien en Eurovoetbaltoernooien. Dit 

jaar allebei helaas gemist. Ameland was een goede vervanger.  

 

Ha die Théa,  

Hartstikke goed dat jullie een gesprek over "wat als..." niet uit de weg gaan, ook al is zo'n 

gesprek ingewikkeld. Je praat immers niet alleen over het gevoel van de kinderen, maar ook over 

dat van jezelf.  

Natuurlijk is de lading door jouw ziekte wel een stuk groter, zodat het wel een emotioneel 

gesprek moest worden.  



Voor kinderen is het vaak erg moeilijk om met een nieuwe partner te 'dealen', maar ik heb de 

afgelopen tien jaar oprecht gehoopt dat mijn vader een leuke vrouw tegen zou komen. Ik zou het 

hem zo gunnen om nog een tijd samen met iemand te hebben. Die vrouw zou nooit mijn moeder 

kunnen vervangen, maar daar gaat het ook niet om. Mijn vader staat er echter niet voor open en 

dat moet ik natuurlijk respecteren.  

Die juf zat zeker in Rome? Wij bivakkeerden in de bergen, waar de temperatuur zeer aangenaam 

was. Onze vrienden, die niet bepaald een remmende werking op het consumptiegedrag hadden, 

waren oprecht onder de indruk van ons geliefde vakantieplekje.  

Op de laatste dag stond er een soort rally op het programma en moesten we een lied schrijven 

waarin de mascotte van het oord, het varken, een prominente rol vervulde.  

Wij schreven de Italiaans/Groningse hit: 'Hest doe mien Porco zain? Hij lop op Il Collaccio. 

Coda a ricciola (met een krul in de steert), é bocca aperta (en de bek wied lös).  

Jammer dat de aanwezige Nederlanders geen Gronings verstonden en 't Italiaans blijkbaar te 

moeilijk was voor de Engelse jury, want we vielen met ons optreden buiten de prijzen. De lol was 

er niet minder om. Tot snel, Anita 

 

=================== 

 

02-06-2007  
Hoi Anita,  

Zo goed als ik me vorige week voelde, zo rot voel ik me nu. Ik hang de hele dag maar wat op de 

bank en wacht gewoon tot de dag weer om is. En dan maar hopen dat het de volgende dag beter 

gaat. Maar tot nu toe helaas nog niet. Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat hoe meer 

chemo's je hebt gehad, des te slechter je conditie wordt.  

's Nachts moet ik om het uur naar het toilet, dus het slapen verloopt eveneens niet zo super. 

Vandaag is Kirsten ook ziek thuis. Puck heeft op school allemaal mooie dingetjes voor haar 

gekleurd en uitgeknipt. Lief hè?  

Kirsten en ik hebben inmiddels alle aanwezige spelletjes in huis gespeeld. En ik voel me toch al 

zo fit. Gelukkig heb ik met dammen nog steeds gewonnen, dus daar kan ik niet heel depri van 

worden.  

Dit weekend komen mijn ouders gelukkig weer terug van twee weken vakantie in Duitsland. Ik 

heb ze behoorlijk gemist, zeker nu ik me niet zo lekker voel. Wat kun je je dan nog dat kleine 

meisje voelen hè, die haar ouders nog zo nodig heeft. Maar zo is het wel.  

Ik ben extra dankbaar dat we nu zo dicht bij elkaar wonen. Lekker knus. Net als met mijn 

schoonouders, dat contact voelt ook altijd zo goed.  

Van de week kwamen twee collega's bij mij op bezoek. Even bijkletsen en kijken hoe het met me 

gaat. Hadden ze net mazzel, maar niet heus. Ik zat er niet bepaald op mijn voordeligst bij. Maar 

ach, wat klets ik toch, ik ben toch ziek. Dus hoef ik er ook niet super bij te zitten, want ik ben niet 

voor niets thuis.  

Ik stop maar met dit mailtje, want er komt vandaag even niet veel zinnigs uit. Hopelijk heb jij 

nog iets leuks te vertellen om mij wat op te monteren. Onze theedrinksessie schuiven we maar 

even door naar volgende week. Voel ik me hopelijk weer wat beter. Tot dan. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik hoorde deze week al aan je stem dat je je niet zo jofel voelt. Normaal zeg je altijd bij het 

opnemen: 'Pepping, Plenter hier!' Nu hoorde ik een timide 'Met Théa'.  



Bij jou lijkt de terugslag steeds een paar dagen na de chemo te komen. En natuurlijk hakt zo'n 

zoveelste kuur er extra hard in. Laten we duimen dat je volgende week weer wat van de conditie 

terug hebt, die je zo mooi op Ameland had opgebouwd. Iets zonniger weer kan misschien ook een 

kleine bijdrage leveren.  

Hopelijk voelt Kirsten zich snel weer beter en steekt ze Henk en Puck niet aan.  

Donderdagavond hebben we bij ons thuis de 21ste verjaardag van mijn stiefdochter Lot gevierd. 

De eerste echte volwassene van onze vijf kids. Leuk hoor, zo'n zelfstandige, jonge vrouw die 

volledig haar eigen plan trekt in het Amsterdamse studentenleven, maar die tegelijkertijd ook met 

volle teugen geniet van een borrel met onze vrienden in het Noorden.  

Zaterdag ga ik naar Utrecht om de 45ste verjaardag te vieren van mijn vriend Remco. Ik heb bij 

hem en zijn ouders in huis gewoond tijdens mijn studie. Hij beschouwde mij als een soort zus die 

het af en toe voor hem opnam tegen zijn strenge vader. Remco is spastisch, zit in een rolstoel, 

maar woont inmiddels al twintig jaar volledig zelfstandig. Hij probeert van elke dag iets goeds te 

maken. Over kracht gesproken! Ik sta altijd letterlijk weer met twee benen op de grond als ik bij 

hem vandaan kom. Ik bel je over een paar dagen. Sterkte en liefs, Anita 

 

================== 

 

06-06-2007  
Hoi Anita,  

Ik heb net mijn ogen weer droog. Houden die tranen nog een keertje op met stromen? Ik was 

geraakt door een telefoontje van een onbekende lezeres, die belde om te zeggen dat ze onze 

mailwisseling altijd leest en dat ze mij een kanjer vindt. Net als dat lezersmailtje met 

vergelijkbare tekst, dat je mij zojuist doorstuurde. Anita, wat gebeurt er allemaal? Zo bijzonder. 

De positivo Théa was echter afgelopen week wel even weg. Die hing op de bank te wachten tot 

de volgende dag zou komen. Vandaag gaat het ietsje beter, hopelijk zet dit een tijdje door. 

Donderdag de scan en dan maar wachten op de uitslag. Die uitslag is echt eng hoor. Maar ik zal 

bidden tot God, ik zal de engelen aanspreken en om een positieve uitkomst vragen. Als dat lukt, 

tref je dit meisje weer wat vaker in het circuit, waar dat ook maar moge zijn.  

Mijn ouders zijn terug van vakantie, mijn moeder komt zo gezellig een broodje bij me eten.  

Deze week zijn Henk, Kirsten en Puck bij de kapper geweest. Puck wilde een pony. Zo gezegd, 

zo gedaan. Maar wat denk je? Vond ze haar kapsel niet mooi. Ze was er erg verdrietig over. Ik 

hoopte dat ze het de volgende dag vergeten zou zijn, maar onder de douche kwam ze bij me: 

'Kijk mama nu is het mooier. Vind je niet?' In haar ene hand een schaar, in haar andere hand een 

pluk haar. Had ze haar pony zelf afgeknipt. Met hakken wel te verstaan. We camoufleren het nu 

met speldjes of een haardoekje.  

Hoe was het bij vriend Remco in Utrecht? Gezellig? Leuk dat je nog steeds contact met hem 

hebt.  

Heb je trouwens de Grote Donorshow van BNN gezien? Wat een commotie en wat een grap. Ik 

kon het wel waarderen. Ik heb een vriendin die drie maal per week aan de dialyse ligt, dus ik 

weet hoe graag iemand van dat apparaat af wil. Heb jij al een codicil ingevuld? Ik heb er één 

sinds 1998, maar volgens mij kan ik door mijn ziekte niets afstaan. Ik zal het toch nog eens 

navragen. Liefs, Thea.  

 

Ha die Théa,  

Die Puck, wat een lekkere eigenwijze donder. Mazzel dat ze de tondeuse over het hoofd heeft 

gezien. Ik schat in dat ze er fantastisch uitziet, zelfs met hakken in haar coupe.  



De donorshow was inderdaad een geweldige grap met een prima resultaat. Het leed van zo'n 

nierziekte kwam goed naar voren. Jammer dat veel mensen door laksheid geen codicil invullen. 

Ik geef sinds mijn achttiende bloed, maar heb ook pas een codicil ingevuld toen er voor mijn zoon 

anderhalf jaar geleden een formulier op de deurmat lag. Ik was het al tijden van plan, maar het 

kwam er steeds niet van. Zo vergaat het blijkbaar velen.  

Ik had zaterdag geen oppas voor onze hond, Buksi. Dus die moest mee naar Utrecht. Bleek geen 

probleem, want Remco is een echte dierenvriend. Het werd weer overduidelijk hoe sensitief 

beesten zijn. Buksi is doorgaans hyperactief, maar bleef nu braaf naast Remco's rolstoel lopen en 

liet zich rustig door hem vertroetelen. 

Bij het Wilhelminapark hebben we op een terras gegeten. Op de menukaart stond ook een 

speciaal hondenmenu en zo trakteerde Remco onze viervoeter op een bord Cesar lamsvlees, een 

schaaltje hondenkoekjes en een bakje Utrechts kraanwater (€ 2,70). Ik ben bang dat Buksi vanaf 

nu steevast jankt bij de afslag Utrecht. Groet, Anita  

 

==================== 

 

09-06-2007  
Hoi Anita, 

Ik had deze week een afspraak met twee jeugdvriendinnen. Eén ervan is behoorlijk ziek. Toen ik 

haar zag, zei ik: 'Goh, wat zie je er toch goed uit!' Dat zinnetje hoor ik zelf ook vaak, maar deze 

woorden voelen wel heel dubbel. Het is hartstikke fijn te horen dat je er goed uitziet, maar zag 

het er van binnen ook maar zo uit, denk ik dan vaak. Dat zal zij ook wel gedacht hebben.  

Hoewel, die meid kan veel aan en zal er niet wakker van liggen. Deze woorden zijn namelijk 

altijd goed bedoeld en het is ook best moeilijk om het juiste te zeggen.  

We hebben samen even lekker lopen klagen en elkaar ondersteund. Nu kunnen we er weer 

tegenaan.  

De scan is achter de rug. Mijn moeder, die mee was, stopte me vlak van tevoren een engeltje in 

de hand. Brengt je geluk, fluisterde ze. Ik hield hem stijf in mijn hand om geen gekke vlekken op 

de scan teweeg te brengen. Ik laat je de uitslag zo gauw mogelijk weten.  

Tijdens mijn Sensi-cursus spraken we over de spanning die het wachten op de uitslag meebrengt. 

Als het lang duurt, kun je er zelfs ziek van worden. Van de stress welteverstaan. Mijn trainer 

adviseerde de dvd of het boek 'The Secret'. Bleek één van de medecursisten de dvd in haar tas te 

hebben. Toevallig hè? De film is behoorlijk Amerikaans, maar het thema is goed: focus op wat je 

wilt en niet op dat waar je bang voor bent. Je kunt je leven met je eigen gedachten sturen. 

Visualiseer wat je heel en heel graag wilt.  

De cursusgroep heeft mij energie op afstand gegeven tijdens de scan. Misschien haal jij je 

schouders op voor zoiets, maar ik vind het geweldig dit te mogen ontvangen.  

Nou, ik ga me klaar maken voor een weekendje Ardennen. We hebben een reünie met mijn 

hotelschool-vriendinnen, met aanhang en kinderen. We zitten in een oud hotel. Zonder personeel 

overigens, maar je kunt dat runnen prima aan ons (aan hun) overlaten. We mogen de ruime auto 

van onze overburen lenen, zodat ik onderweg van de autostoel een bedje kan maken. Een 

superaanbod. Leuk dat je even hier was om bij te kletsen. Tot gauw. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik vond dat je er prima uitzag en met mijn aai over je nieuwe pluizige haartjes op je hoofd 

bedoelde ik ook: 'Goh wat zie je er goed uit'.  



Het valt inderdaad niet altijd mee welke woorden je moet kiezen. 'Hoe gaat het met je?', is er ook 

zo één. Natuurlijk gaat het niet geweldig, maar het is natuurlijk bedoeld om te weten of je 

bijvoorbeeld geen pijn hebt of wat minder moe bent. Best lastig.  

Gelukkig heb ik bij jou altijd het gevoel dat jij wel weet welke bedoelingen er achter liggen. Dat 

maakt het voor mij stukken ontspannener en zo heb ik nooit het idee op eieren te moeten lopen. 

Erg prettig.  

Je was donderdagmiddag constant in mijn gedachten, want ik geloof wel degelijk in de werking 

van positieve energie. Ik heb al aardig wat afgeduimd in mijn leven. Helaas heeft het niet altijd 

geholpen, hopelijk nu wel.  

Ook de afgelopen week hebben we veel grote gezelschappen over de vloer gehad. De komende 

tijd is wat relaxter; beetje aanrommelen in huis, lekker koken, lezen en met een goed glas op het 

dakterras. Ik hoop dat het ons lukt. Geniet in België en tot snel, Anita.  

 

=================== 

 

13-06-2007  
Hoi Anita,  

Het weekendje naar de Ardennen was heel leuk, maar ook erg vermoeiend. Vrijdagavond waren 

we na een reis van 5,5 uren pas op de plaats van bestemming. Wat wil je ook met die meiden in 

de auto. Ze moesten de ene keer plassen, de andere keer poepen. En natuurlijk moest mamma zelf 

pas als we net weer op de rit waren. Het gezicht van Henk stond niet altijd op zonnig weer, laten 

we maar zeggen.  

De meeste vrienden waren al in het hotel gearriveerd en zo konden we direct aanschuiven aan het 

diner voor 33 man. Ik ben helemaal vertroeteld en mocht niets doen. Kirsten en Puck hadden 

meteen dikke pret met de andere kinderen die ze amper kenden. Mooi hè, hoe natuurlijk dat 

verloopt.  

De volgende dag heb ik voornamelijk in bed doorgebracht. Het was een heel slechte dag. 

Gelukkig mocht dat de pret voor de anderen niet drukken. Mijn vriendinnen zaten lekker aan de 

wijn en de hapjes, terwijl ik genoot van een plak ontbijtkoek met een sapje. Henk vermaakte zich 

prima met de mannen die fanatiek voetbalden met de kinderen. De allerlaatsten gingen om 3.30 

uur naar bed, maar daar heb ik niets van meegekregen.  

Zondag voelde ik me weer een stuk beter en kon ik echt even genieten van het samen zijn. 

Volgend jaar wordt de reünie wat dichter bij huis gehouden, zodat we wat minder reistijd kwijt 

zijn. Ik sta in elk geval op de foto's, dus onze vriendschappen zijn weer vastgelegd voor het 

nageslacht.  

Deze week staat bij ons in het teken van de avondvierdaagse. Henk loopt mee met Kirsten en 

Puck en ik ga ze binnenhalen.  

Zometeen komen er twee collega's lunchen en daarna ga ik naar de crematie van de vader van 

mijn vriendin. Een drukke en verdrietige dag. Ik spreek je gauw. Liefs, Théa.  

 

PS Ik kreeg net een mailtje van mijn jeugdvriendin over wie ik je schreef. Ze lag er inderdaad 

niet wakker van dat men (en ik dus ook) zegt dat ze er goed uitziet, ondanks de chaos binnenin 

haar lijf. Had ik dus goed ingeschat.  

 

Ha die Théa,  

Maandagavond waren we uitgenodigd voor een zilveren huwelijksfeest in Rietland. Dat is een 

prachtige feestlocatie in Zuidwolde, ten noorden van de stad.  



Tweeëneenhalf jaar geleden was dat het decor van ons eigen feest voor ons huwelijk, een maand 

eerder in Italië. Net als toen was het heerlijk weer, zodat we konden genieten op het mooie terras 

aan het water. Peter en ik gaan er binnenkort een keertje kanoën.  

Op de redactie is het momenteel chaotisch. We krijgen de komende week nieuwe vloerbedekking 

en gelijktijdig verhuizen er her en der wat collega's naar andere werkplekken. Heb ik thuis net de 

boel op orde, kan ik hier mijn bureaulades uitzoeken en in dozen pakken. Op zich niet zo 

verkeerd, want er zit nog van tien jaar onaangeroerde rotzooi in.  

Hoe gaat het eigenlijk met jouw pijnklachten? Ik hoor je er niet over, maar dat zegt wellicht niet 

alles? Tot binnenkort, Anita.  

 

PS Onze radiografisch bestuurbare speedboot (cadeautje collega's) heeft zijn vuurdoop gehad in 

de Oosterhaven. Hij gaat best hard, alleen als er blaadjes in de schroef komen houdt hij er mee 

op. 

 

=================== 

 

16-06-2007  
Hoi Anita,  

'En Théa, hoe is het nu met je borstkanker?' Deze vraag van een oud-klasgenootje van Kirsten 

schalde over het sportterrein na de avondvierdaagse. Het meisje was duidelijk benieuwd hoe het 

met me gaat en keek me, met haar hand op haar borst, met grote, vragende ogen aan. Haar ouders 

stonden stokstijf en schaamden zich voor de nieuwsgierigheid van hun dochtertje. Ik vond die 

openheid alleen maar prachtig en vertelde haar dat ik me wat beter voelde dan eerst en dat ik ook 

graag had willen meelopen, maar dat ik daar nog iets te moe van word. Ze was tevreden met de 

uitleg en zei me dat ze het super had gevonden toen ik vorig jaar in de klas had uitgelegd wat 

borstkanker is en de klas had bedankt voor de mooie tekeningen. Maar het allermooiste vond ze 

mijn traktatie. Ze wist nog precies wat het was. En weg was ze; dartelend over tot de orde van de 

avond.  

Ja, ik knap weer wat op. Overdag voel ik me het best, 's ochtends en 's avonds gaat het nu wel 

weer redelijk. De pijn is nagenoeg weg met hulp van wat medicatie. Ik visualiseer elke avond dat 

de tumor mijn lijf mag verlaten. Dat ik nu wel genoeg heb geleden en dat ik wens om dat wat ik 

van mijn ziekte heb geleerd in de dagelijkse praktijk te brengen. Zoals: eerder grenzen stellen, 

wat rustiger aan doen en meer bij mezelf blijven.  

Gisteren heb ik ons veel te hoge gras gemaaid, maar na een kwartiertje klopte mijn hart in de 

keel. Ik was helemaal kapot en ben gestopt. Dus nu is het gras nog niet voor de helft gemaaid. 

Straks maar even afmaken. Vorig jaar maaide ik op één dag niet alleen het gras, maar had ik ook 

de heggen gesnoeid en het paadje geveegd. Dus als ik op mijn oude niveau wil komen moet ik 

nog even flink mijn best doen.  

Ik ga me klaar maken voor een schoonheidsbehandeling die ik van mijn schoonouders cadeau 

heb gekregen. Ik ga lekker op de fiets, want het is dichtbij. Zie je wel, het wordt wel weer wat 

met mij en mijn conditie. Blijven oefenen. Doeiiiiiii, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Blijven oefenen zeg je. Dat komt mooi uit, want ik heb een tijdje geaarzeld om je het volgende te 

vragen. Ik doe het nu toch maar, omdat ik er op reken dat jij eerlijk bent als je het niet ziet zitten. 

Daar komt ie: Lieve Théa wil jij met mij, achterop een tandem, meerijden tijdens de Ride for the 

Roses op zondag 19 augustus?  



Deze fietstocht met tienduizend deelnemers is bedoeld om geld in te zamelen voor 

kankeronderzoek. Misschien zijn er lezers die ons Plenter@Pepping- team willen sponsoren of 

die met ons mee willen rijden, desnoods ook achterop een tandem. Er is keuze tussen 25, 50 of 

100 kilometer.  

Ik stel in ons geval 25 voor. De ambitieuze Groninger organisatie is van plan om een miljoen 

euro binnen te halen. Daar moesten wij ze dan maar een handje bij helpen. Allemaal voor het 

goede doel. Een leuke bijkomstigheid is dat we dan de komende weken moeten trainen, zodat we 

elkaar regelmatig zullen zien. Wild plan hè? Ik hoor graag van je.  

Volg je het EK-voetbal ook? Wij hebben de wedstrijd tegen Portugal live meegemaakt in de 

Euroborg. Mooie oranjesfeer!  

Prachtig trouwens die kleine meid met haar hart op de tong. Kunnen volwassenen veel van leren: 

gewoon vragen!  

Tot binnenkort en natuurlijk denk ik maandag aan je tijdens de scanuitslag, x Anita. 

 

=================== 

 

20-06-2007  
Hoi Anita, 

Zo, eerst dan maar mijn scanuitslag. Maandag eind van de middag waren we aan de beurt. 

Volgens de internist is de uitzaaiing in mijn lever stabiel gebleven door de chemo. Dus niet 

gegroeid. Op zich vind ik dit behoorlijk teleurstellend nieuws. Want ik voelde me de laatste paar 

dagen behoorlijk goed en verwachtte op zijn minst dat de uitzaaiing kleiner zou zijn geworden. 

Stabiel dus en ik weet nog steeds niet of ik hier blij om moet zijn. Het betekent in elk geval wel 

dat er een vervolg op de chemo moet komen. Dat zal gebeuren in de vorm van medicijnen.  

Het hormonale middel Tamoxifen heeft minder bijwerkingen dan de chemo en moet nu de 

ziekteverschijnselen gaan onderdrukken. En het moet de uitzaaiing verder stabiel houden.  

De vorige hormoonkuur met Femara en Zoladex hebben een jaar lang mijn uitzaaiingen beperkt 

gehouden. Hopen dat dit middel langer zijn werk doet. Na de vakantie gaan we weer kijken hoe 

het met dit meissie is. Ik geniet maar weer van de goede dagen. 

Daar over gesproken. Jouw vraag of ik mee wil doen aan de Ride for the Roses? Jémig, wat een 

uitdaging. Maar wat lijkt me dat geweldig om te doen. Ik bij jou achterop de tandem, 25 

kilometer lang. Lijkt me super. Ik doe mee!  

Ik heb in mijn omgeving al her en der wat medefietsers gevraagd. Veel familie en vrienden willen 

ons steunen en aanmoedigen of zelf fietsen. Mijn internist kan helaas niet meedoen, want hij is 19 

augustus nog met vakantie.Ik ga graag met je in training. Lijkt me lachen.  

Henk en ik zijn dit weekend al voorzichtig begonnen. Bij een loterij van onze voetbalclub VV 

Haren heeft Henk de derde prijs gewonnen: een opoe-fiets. Vandaar dat ik de eerste training al 

achter de rug heb. Heb ik nu al een voorsprong op jouw conditie?  

De Ride for the Roses is een geweldig initiatief en wij gaan ons best doen om zoveel mogelijk 

geld binnen te slepen. Binnenkort dit plan maar eens verder uitwerken. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Stabiel! Hmmm. Ik vind het lastig om daar iets zinnigs op te zeggen. Laten we inderdaad hopen 

dat het nieuwe middel lang z'n werk gaat doen en dat je een heleboel goede dagen mag krijgen. 

Ik ben ontzettend blij dat je zo enthousiast reageert op het fietsplan. Er staat straks een 

supersonische tandem voor ons klaar en ik ben nu bezig om 25 prominenten bereid te vinden om 

ook voor het goede doel op een tandem te stappen.  



De bedoeling is dat lezers van de krant kunnen bieden op een plek achterop de tandem. De eerste 

die al spontaan heeft toegezegd is burgemeester Jacques Wallage. Geweldig hè?  

Collega's binnen ons bedrijf zijn nu hard aan de slag om 25 tandems te scoren en om de boel 

organisatorisch te regelen, zodat rond 1 juli duidelijk is hoe lezers ons kunnen sponsoren of mee 

kunnen fietsen.  

Afgelopen weekend waren Peter en ik in Leiden voor een uitje met de organisaties van de Ontzet-

feesten van Alkmaar, Groningen en Leiden. Wat een leuke stad met al die gezellige grachten. Het 

blijft doodzonde dat Groningen zoveel water heeft gedempt. Even ergens met de boot aanleggen 

voor een hap of een drankje in de stad, heeft toch wel iets bijzonders. 

Ik bel binnenkort voor onze eerste training. Groet, Anita.  

 

==================== 

 

23-06-2007  
Hoi Anita,  

Mijn internist had me al gewaarschuwd voor de bijwerkingen van mijn nieuwe medicijnen. Een 

nieuwe Théa door nieuwe medicatie; boze situaties, zieke situaties, niet-lekker-voelende situaties. 

Helaas is de ellende al begonnen.  

Donderdagmiddag zou ik met mijn broer lunchen in de stad, maar helaas moest ik afzeggen. En 

ik had er juist zo naar uitgekeken. Bij het opstaan voelde ik me nog prima, maar in de loop van de 

ochtend wilde ik maar één ding: mijn bedje weer in. Ik deed nog een poging om in mijn boek te 

lezen, maar zelfs dat was te vermoeiend. Dus heb ik mijn oogjes even gesloten. Daar knapte ik 

behoorlijk van op, zodat ik 's middags toch in staat was om richting fietswinkel Ferwerda te gaan 

om jou te zien.  

Daar hadden ze immers een mooie tandem klaar staan voor onze fietstocht op 19 augustus. De 

proefrit ging prima al vond ik wel dat je behoorlijk hard fietste. Ik weet nu zeker dat ik in training 

moet. En de komende weken een beetje oefenen op die tandem kan ook geen kwaad, lijkt me. Ik 

dacht dat ik achterop af en toe zou kunnen uitrusten, maar de vraag is dan wel waar ik mijn 

voeten laat. Gelukkig gaan de mannen van de fietswinkel één of ander voetensteuntje voor me 

fabriceren. Komt vast goed.  

Jouw collega's, de fotograaf en de cameraman, hebben vast mooie plaatjes van ons geschoten in 

allerlei (fiets)poses. Ze hadden er zo te zien lol in. Ik vond het een leuke middag.  

Aanstaande dinsdag is mijn laatste sensicursusdag. Dan krijg ik mijn diploma van deze leuke 

opleiding en kan ik echt van start als (alternatief) therapeut. Ik heb al een aantal mensen 

behandeld en daar kwamen zulke mooie, emotionele dingen bij naar boven waar de cliënt mee 

verder kon. Dat is waar ik het voor doe.  

Zoals de film 'The Secret' zegt: focus op wat je wilt. Dat is sensi voor mij. Even wat anders dan 

mijn eigen klachten en behandelingen. Verder kan ik me ook mooi richten op het fietsen. Heb ik 

weer afleiding. En nog voor een goed doel ook. Hopelijk doen veel mensen met ons mee. 

Trouwens al spierpijn? Ik nog niet. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik fietste donderdagmiddag extra hard op die tandem, omdat ik niet zo dol ben of foto's en 

filmopnamen. Ik sta liever achter de camera. De foto's zijn echter bedoeld voor onze Ride for the 

Roses-wervingscampagne. Hopelijk heeft mijn snelheid me nu behoed voor te veel rimpels in 

beeld.  



Leuk dat jouw broertje nog even kwam kijken. Hij wilde waarschijnlijk zeker weten of ik wel een 

goede stuurvrouw ben. Volgens mij was hij dik tevreden en durft hij zijn zus nu wel aan mij toe te 

vertrouwen.  

Terwijl ik dit mailtje tik, wacht ik op een telefoontje van Max. Mijn 17-jarige stond vorige week 

voor de laatste proefwerkweek nog vijf onvoldoendes. Op dit moment krijgt hij zijn finale cijfers 

te horen. Duimen maar!  

Max belde net vanaf school: hij heeft dinsdag een herkansing Engels en als hij daar een ruime 

zes op haalt, dan is er nog een kans. Dat wordt blokken dit weekend en zeker niet op stap. Hij 

heeft het er graag voor over, want hij wil naar de zesde om tegelijk met zijn vriendin eindexamen 

te doen. Laten we hopen dat 't lukt.  

Zaterdagavond hullen we ons weer in oranje voor een mooie pot in de Euroborg. Henk gaat 

zeker ook?  

Ik zie jou maandag voor onze tandemtraining, liefs Anita.  

 

=================== 

 

27-06-2007  
Hoi Anita,  

Nu maar duimen dat Max een goed cijfer haalt op Engels, want je wilt vanzelfsprekend graag dat 

hij overgaat.  

Henk kwam zaterdagavond enthousiast met Kirsten uit de Euroborg. Ze hebben genoten van het 

Oranjefeest. Kirsten vond dit wel een stuk leuker dan een gewone wedstrijd van FC Groningen. 

Ze had 's middags nog een tukje gedaan, zodat ze de avond goed kon volhouden. Thuis gekomen 

zong ze uit volle borst: 'Poppe bedankt, Poppe bedankt', niet wetende dat het 'Foppe' moest zijn. 

Puck en ik hebben eerst de verjaardag van oma Loekie gevierd en zijn daarna in bed gekropen om 

de wedstrijd te zien. Ook heel knus.  

Ik vond het oefenen op de tandem maandagmiddag weer erg lollig. De fietsenmaker had een 

mooi steuntje voor mijn voeten gemaakt, zodat ik tussentijds wat kan uitrusten als dat nodig is. 

We zijn toch wel echte kanjers dat we door weer en wind, lees: harde regens, aan het oefenen 

zijn. Bewonderenswaardig al zeg ik het zelf. Eigenlijk was het voor jou pas echt afzien, want ik 

kon nog achter jou schuilen. Jij was helemaal doorweekt. Ons fietslied klonk ondanks mijn valse 

toon best goed: 'Wie dut mie wat, wie dut mie wat vandoage, 'k heb de banden vol met wind, nee 

ik heb ja niks te klagen'. Skik zal trots op ons zijn.  

Cameraman Steven heeft mooie shots gemaakt en alles goed vastgelegd voor het nageslacht. Ik 

was daarna net op tijd bij school om de meiden op te halen. Na een beetje geouwehoer met 

Kirsten, reed zij hard op haar fietsje achter mij aan naar huis. Helaas miste ze de bocht en ging ze 

onderuit. Huilen natuurlijk. Zo sneu.  

Gelukkig viel het uiteindelijk wel mee, maar ze kon niet lopen. Een andere moeder bracht haar 

fiets thuis en Kirsten ging bij mij op de rug. (pfffff) Ik heb haar meteen naar de bank gedragen en 

een coldpack op haar zere been gelegd. Dat had ze al vaak bij papa gezien.  

Hinkend op één been ging ze met mij naar de wc. Vol medelijden hielp ik haar ook weer terug de 

kamer in. Echter, op de terugweg hinkte ze op haar andere been. Het zere been. Ik vroeg nog of 

ze echt niet op haar andere been kon lopen, maar nee dat was veel te pijnlijk volgens haar. Ik kon 

mijn lachen natuurlijk amper inhouden.  

Tot gauw. Liefs Théa  

 

 



Ha die Théa,  

Het was inderdaad groot feest in de Euroborg. Na afloop gleden de voetballers als kleine 

jongetjes lekker door de modder op het veld onder begeleiding van dreunende basgeluiden van dj 

Armin van Buuren.  

Deed me denken aan mijn jongens die af en toe als varkens thuiskwamen na moddergevechten 

tijdens de voetbaltraining of na dezelfde soort glijpartijen. Blijkbaar is het aantrekkelijk om in de 

modder te woelen.  

Later die avond heb ik in het café nog een paar toezeggingen van prominenten gekregen om de 

19e augustus met ons op de tandem te stappen. Ik zal ze er deze week nog eens in nuchtere 

toestand aan herinneren.  

Max maakt het spannend. Hij heeft een goed gevoel over het proefwerk van vanochtend, maar hij 

heeft vervolgens nog de goedkeuring van het docentenkorps nodig. Hopelijk wordt zijn inzet 

uiteindelijk beloond.  

Onze volgende oefentocht is wat mij betreft wel in het zonnetje. Ik heb de hele avond koude 

voeten gehouden. Tot snel. x Anita  

 

================== 

 

30-06-2007  
Hoi Anita,  

Hieperdepiep Hoeraaaaaaa!!!! Ik heb mijn Sensi-opleiding voltooid en mijn certificaat op zak. 

Afgelopen jaar heb ik natuurlijk al verschillende mensen behandeld, maar nu is het echt. Mijn 

trainer memoreerde nog onze eerste ontmoeting. Ik schijn gevraagd te hebben in hoeverre ik geld 

terug kon krijgen als ik de cursus door mijn ziekte niet kon volbrengen. Hoe is het mogelijk dat 

deze woorden ooit over mijn lippen zijn gekomen? Dat ik dat überhaupt durfde te vragen. 

('kniepstuver')  

Hieruit maak ik wel op dat ik bijna een jaar geleden nog heel anders in mijn ziekteproces stond. 

Maar goed, ik heb de stap genomen om de cursus te starten en zie nu, helemaal afgerond. Ik ga 

nog een mooie lijst kopen voor mijn certificaat, zodat ik hem op kan hangen.  

De laatste les was trouwens zeer bijzonder. We leerden niet alleen de laatste foefjes, maar er was 

ook een mooie liefdevolle actie van de medecursisten. Zij gingen in een kring om mij heen zitten 

en stuurden mij allemaal energie toe die ik tot en met de volgende dag heb gevoeld.  

Mijn beide trainers gaven mij na de laatste les nog een korte behandeling. Dit zetje had ik net 

even nodig om die avond vol te houden en nog mee te doen aan het afscheidsdiner.  

Hé Anita, kom je binnenkort ook eens bij mij op de bank om te kijken of ik wat voor je kan 

betekenen?  

Deze week zijn we met de moeders van Pucks klas uit eten geweest. Lekker eten, drinken, kletsen 

en lachen uiteraard. Het is weer eens wat anders dan een praatje op het schoolplein. Helaas hield 

ik het niet helemaal vol en droop ik na het hoofdgerecht af richting huis. Ik was trouwens op de 

fiets, zodat ik mijn training wel weer heb gehad. Hoe zit dat met jou? Heb je overigens al meer 

toezeggingen van prominenten? Liefs Théa  

 

 

Ha die Théa,  

Van harte gefeliciteerd met je diploma. Misschien dat ik na jouw vakantie wel een keertje bij je 

op de bank durf. Ik stel het nog even uit.  



De spanning rond school is er af: Max doet 5vwo nog een jaartje over. Hij had de herkansing 

redelijk gemaakt, maar uiteindelijk waren zijn cijfers allemaal zo nipt dat hij met een grote 

achterstand het examenjaar in zou gaan.  

Zowel Max (wat is het soms toch een verstandig kind), als de leraren vonden het slimmer om 

komend jaar wat hoger te scoren om vervolgens relaxter naar het examen toe te werken. Max 

was eerst enigszins teleurgesteld, maar telde meteen zijn zegeningen. De vakantie is begonnen en 

hij zit nu in de trein naar het Rock Werchter-festival in België. Hij hoeft zich voorlopig niet meer 

te bekommeren om herkansingen of moeilijke gesprekken.  

Max' stiefzus Ruth is wel over naar 6vwo en dus kunnen we met een beetje mazzel de komende 

jaren vooruit met de examenfeestjes.  

Ik vond het interview met jou over de Ride for the Roses (staat vandaag ook in de krant) best 

heftig. Als jij woorden geeft aan jouw ziekteproces is het zoveel indringender, ook al weet ik wel 

hoe de vlag er bij hangt.  

Gelukkig konden we nog wel even lachen om die prachtige spotprent die van ons is gemaakt op 

de tandem.  

Voor de promintenactie hebben Hans Alders, Lucas en Gea en Martin Sitalsing zich inmiddels 

ook spontaan aangemeld. Ik kan echter nóg wel een aantal bekenden gebruiken. Er blijken nogal 

wat BN-ers te kampen met overvolle agenda's of ze zijn op vakantie. Of ze wonen elders in het 

land en vinden Groningen te ver. Ik blijf rondbellen. Tot snel, Anita  

 

==================== 

 

04-07-2007  
Hoi Anita,  

Leer ik dan nooit doseren? We mochten een bakfiets lenen van Folkert Konings, een bedrijf 

vlakbij ons huis. Henk ging natuurlijk meteen rondjes rijden met de meiden. Zelf zat ik zondag de 

hele dag lamlendig op de bank. Totdat ik een Reiki-behandeling kreeg en me daarna helemaal 

boven Jan voelde. En wat doe je dan? Naar buiten, met Kirsten en Puck in de bakfiets!  

Henk die zag dat ik pakjes drinken en fruit voor onderweg meenam, vroeg voorzichtig wat de 

bedoeling was. Ik stelde hem gerust toen ik uitlegde dat het voor onze lange rustpauzes was. Ik 

beloofde dat ik zou bellen als het niet meer lukte. Met bijna 50 kilo aan kindervracht voorin, 

inclusief eten en drinken, ging ik op pad.  

Volgens de meiden ging papa wel een stuk harder, maar ze vonden het wel gezellig. Ik vond 

mezelf best stoer, zeker toen ik een stukje Hondsrug op moest. Mijn opa en oma's vonden het 

geweldig dat we even langs kwamen, maar vroegen zich af of het allemaal wel ging. 'Tuurlijk 

geen probleem', zei ik flink. Thuis gekomen dook ik vroeg mijn bed in met enkele 

paracetamolletjes. Maandagochtend kon ik de meiden niet eens naar school brengen. Ik had zo'n 

pijn in mijn buik en liep zo krom als een hoepel. Als een oud wijf schuifelde ik door huis. 

Ontbijten moest in de lighouding. Eerst schrok ik van die pijn en stond op het punt om het 

ziekenhuis te bellen. Tot ik bedacht dat het weleens spierpijn kon zijn. Dit betekent dat ik nog 

flink aan mijn conditie moet trekken, Anita. Gelukkig hebben we deze week van de Brinkschool 

een familiefietstocht. Ik geloof 5 kilometer met onderweg nog een pauze. Een goede oefening. Je 

merkt het al, ik ben me druk aan het voorbereiden op de Ride for the Roses.  

De komende dagen moet ik de koffers maar eens gaan inpakken, want zaterdag vertrekken we 

naar Ameland. Ik houd je natuurlijk op de hoogte van mijn fietscapriolen en hoop dat jij ook je 

best doet, zodat ik eventueel met mijn voetjes in de lucht kan zitten als het niet meer gaat. Liefs 

Théa  



PS De 9-jarige Nomi, dochter van vrienden, heeft in de buurt allemaal briefjes in de bus gegooid 

met de tekst: 'Wie wil een euro geven voor de borstkanker bestreiding.......Doe maar in het plastic 

mapje.' Dat is toch geweldig! 

Ha die Théa, 

Je blijft onverbetelijk, maar ik moet er ook wel om lachen. Ik zie jouw verbeten kop voor me, op 

die zware bakfiets met twee giechelende meiden voorin. 

Ik zit momenteel Wimbledon te kijken en zie bij tennister Serena Williams dezelfde gedrevenheid: 

de 'ik wil winnen-blik'. Ondanks een enorme krampaanval in haar kuit, vecht ze terug en wint. 

Jouw overwinning zit em erin dat je onze tocht op de 19de volbrengt. Jammer dat je er niet net zo 

veel voor betaald krijgt als die tennisspeelsters. Dat zou een mooie opsteker zijn voor de 

kankerbestrijding.  

Ik ben zaterdag nog bij de TT geweest. Over topsport gesproken. Ik denk wel bij elke bocht: wat 

ben ik blij dat mijn zoon dit niet doet.  

Overigens lag ik zondag ook voor pampus op de bank, geveld door een heftige buikgriep en die is 

nog steeds niet helemaal over. Daarna moet ik maar weer hard aan mijn conditie werken om jou 

over de eindstreep te trappen. Groet, Anita. 

================== 

07-07-2007

Hoi Anita,

En meid, ben je al weer een beetje opgeknapt? In mijn omgeving hoor ik ook veel griepgevallen.

Die ellende gaat tot nu toe gelukkig aan ons huis voorbij. Maar wat wil je ook met dit weer. Zon,

regen, koud, warm.

Donderdagmiddag stonden de meiden in hun blote billen in de tuin met water te spelen. Vandaag

(vrijdag) moeten we de winterkleren weer aan.

Het inpakken van de koffers is echt last minute-werk deze keer. Ik heb voor mezelf nog helemaal

niets klaargelegd, maar morgenvroeg gaan we toch echt naar Ameland. Straks even goed mijn

best doen. Het is de laatste schooldag van de kinderen. En dan, zomervakantie. Pucks klas neemt

afscheid van hun juffen Elma en Gerda. Met hun handen vol ballonnen liepen de kinderen van

groep 1 en 2 vanmorgen naar juf Elma's huis. Aangezien zij bij ons in de straat woont, kon ik het

mooi volgen. Er werd een fraai afscheidslied voor haar gezongen en daarna moest ze mee om

haar laatste dag op school te vieren.

Om half 12 mogen alle ouders naar school komen om gezamenlijk het lied mee te zingen. In de

klas van Kirsten gaan we vervolgens even een afscheidsdrankje drinken. Beide meiden gaan over,

dus Kirsten gaat naar groep 3 en Puck naar groep 2.

Vanmiddag mogen ze alvast de verjaardag van hun neefje Indy vieren, die eigenlijk pas in de

vakantie jarig is. En vanavond logeren ze gezellig bij Johan en Willy, zodat Henk en ik mooi de

laatste dingen voor de vakantie kunnen regelen. Pikken we ze morgenvroeg op om op vakantie te

gaan.

Mijn moeder komt straks nog even de laatste was wegstrijken, zodat alles piekfijn mee kan. En

wat doe ik? Een middagdutje of lezen op de bank. Het blijft een raar gevoel dat al die lieve

mensen constant voor mij in de weer zijn. Even een brok wegslikken. Gauw beter worden hè?

Veel liefs Théa.



Ha die Théa,  

Nou nee, eigenlijk voel ik me helemaal niet opgeknapt. Misselijk, hoofdpijn en ongelofelijke 

spierpijn in mijn benen. Qua spieren lijkt het wel of ik honderden kilometers ongetraind op een 

fiets heb gezeten. Bah!  

Ik heb me donderdagochtend tegen mijn zin toch maar ziek gemeld, omdat ik er niet aan moest 

denken om op reportage te moeten. Elke inspanning is er één te veel. Maar het moet toch een 

keer overgaan, dus reken ik op een zonnig weekend in alle opzichten.  

Ik werd overigens deze week verrast met een kopietje op mijn bureau van een inschrijvingsbon 

voor Fietsen met Théa. Een 80-jarige mevrouw uit Groningen sponsort onze tandemtocht met 

500 euro!!! Is dat niet fantastisch? Ze schreef dat ze in hetzelfde schuitje zit als jij en daarom dit 

immense bedrag schenkt. Ik was er echt even stil van. Zo'n lief gebaar.  

Jammer genoeg stond de inschrijvingsbon afgelopen zaterdag niet in de krant bij jouw interview. 

Ik hoop dat de lezers de bon deze week wel hebben gezien. Anders staat ie ook altijd nog bij ons 

grappige filmpje op de Dagbladsite.  

Ik had eigenlijk naar aanleiding van dat optreden al wel een platencontract verwacht. Jij niet? 

Wat heb je trouwens een heerlijk vooruitzicht. Lekker met z'n viertjes knus in de caravan op een 

mooie plek. Moest je eigenlijk nog veel extra's meesjouwen of zijn de meeste dingen wel 

aanwezig? En is je bed daar wel een beetje comfortabel in verband met je pijnklachten? Lieve 

Théa, dikke vakantiezoen ook voor Henk en de meiden. Geniet en tot mails, Anita.  

 

===================== 

 

11-07-2007  
Hoi Anita,  

Ben je de zomergriep al te boven? Of zijn je klachten misschien een uiting van alle drukte 

rondom de verhuizing, afgelopen periode? Nou, ik hoop dat je snel weer de fitte Anita bent, want 

dit past helemaal niet bij je.  

Ik zit nu op Ameland, op de camping. Ik kan hier gebruik maken van hun internetverbinding, dus 

zo kan ik jou gemakkelijk mailen. Is er een keer zon moet ik in de schaduw zitten, omdat ik 

anders geen woord op mijn laptop kan lezen door de lichtinval.  

'Oma Zee' bracht me net een vestje. "Anders is het veel te fris meid, zo in de schaduw". En zo 

word ik ook hier weer helemaal in de watten gelegd.  

Henk is zondagavond weer naar huis vertrokken om nog één weekje te werken, zodat ik alleen 

met de meiden ben. We vermaken ons prima. Kirsten en Puck hebben al lekker zitten knutselen 

en ik heb heerlijk gelezen.  

Toen ik vanochtend de tafel dekte, gingen de meiden naar de kampwinkel om verse broodjes en 

de krant te halen. Klinkt wel als vakantie, nietwaar? We genieten van het samenzijn. Maar toen ik 

zondagavond met de meiden aan het wandelen was, kreeg ik toch een benauwd gevoel in mijn lijf 

en vlogen er allerlei gedachten door mijn hoofd: 'Als ik dat samenzijn nog maar heel lang mag 

meemaken'. Tranen kwamen op en ik moest me echt vermannen niet te huilen. Natuurlijk voert 

positivisme bij mij meestal de boventoon, maar ik kan soms ook wel even wegzakken in 

zelfmedelijden. Vervolgens hoop ik op het allerbeste van de hele wereld. Tijdens bijzondere 

momenten overvalt me dit wel vaker. Dan voel ik dat zielsmoment en ben ik zo dankbaar dat we 

het nu zo heerlijk met elkaar hebben. Dankbaarheid is misschien wel het enige, juiste woord.  

Nog een paar dagen en dan hoef ik geen mutsje of petje meer op. Mijn haar begint behoorlijk te 

groeien. Volgens mij heeft de grijze kleur de overhand met een beetje donkerbruin er doorheen. 

Ben benieuwd wat het wordt.  



Van de week deed ik er voor de grap gel in, maar ik zag geen verschil. Het enige wat er gebeurde 

was dat ik plakhanden en een plakhoofd had. Henk verklaarde me voor gek, nadat ik zei dat ik 

even weer aan de gel en de handbeweging moest wennen.  

Nou, ik ga genieten van het zonnetje. Werkze en tot mails. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Lief en knap dat je ook je angsten met me deelt. Natuurlijk voel je je af en toe onzeker als je die 

enthousiast spelende meiden zo ziet. Vakanties zijn bovendien uiterst geschikt om af en toe te 

mijmeren en daar horen positieve en negatieve gedachten bij.  

Zo denk ik tijdens een vakantie tien keer vaker aan mijn moeder dan in mijn gewone, arbeidzame 

leventje. Druk, druk, druk en geen tijd om te veel stil te staan bij dat soort diepere emoties. 

Daarom is vakantie (lees: rust) af en toe zo belangrijk.  

Zou ik er inderdaad aan toe zijn? Wij gaan niet echt weg en dat is voor het eerst sinds twintig 

jaar. Best gek hoor, wij hebben inmiddels al onze campingspullen uitgeleend aan jongere en 

oudere gezinnen op weg naar de zon. Maar we zijn bepaald niet zielig, want we hebben 

voldoende plannen voor korte uitstapjes. Ook heerlijk.  

Woensdagavond staan Peter en ik op de tennisbaan voor een toernooi. Na Wimbledon komen wij 

nu in actie. Hopelijk werkt het weer enigszins mee. De voorspelling is niet zo rooskleurig. We 

zullen zien. Hé Thé, bouw mooie zandkastelen en tot mails, Anita.  

 

===================== 

 

14-07-2007  
Hoi Anita!  

Nou, het verhaal van Théa de loodgieter. Laat mijn vader dit maar niet horen, want die zou 

meteen zeggen: "En jij bent er één van Bruiniers?" In het aanrechtkastje van de caravan stond 

allemaal water. Dus ik droogde de zaak, maar vroeg me ondertussen af waar dat water nou toch 

vandaan kwam. Door zachtjes de kraan open te draaien, zag ik het meteen: de verbindingsstukken 

van de sifon zaten los. Met een waterval als gevolg. Straks schoonpa Henk maar even vragen om 

het te fiksen, maar eerst het water opgedweild. Gek genoeg bleef het kastje nat, hoezeer ik ook 

mijn best deed met mijn doekje. Ik snapte er niks van. Ik kneep de kletsnatte doek nog maar een 

keertje boven de gootsteen uit en plotseling schoot ik in de lach. Stom, stom. Telkens als ik mijn 

doek uitkneep boven de gootsteen, liep het water natuurlijk net zo snel weer langs de sifon.  

Dus Anita, als je thuis nog eens een afvoerklusje hebt, kun je me altijd bellen!  

Ik slaap hier goed op de camping. 's Ochtends word ik door de meiden tussen half acht en acht 

uur wakker gemaakt en dan is er gelijk werk aan de winkel. 'Mam, ben je wakker? Wil je 

dammen, kwartetten of pesten?' Slaperig kies ik meestal voor pesten en zo begin ik de ochtenden 

met een kaartspelletje. Ik doe mijn best, maar vaak winnen Kirsten of Puck van me. 

Donderstenen zijn het! En wat een mooie momenten met die twee, maar dat mag wat mij betreft 

ook best wat later op de dag of even een ochtendje niet.  

Ik kreeg net een smsje binnen van een hotelschool-vriendin. Die meidengroep heeft ook besloten 

met ons mee te fietsen. Ook al is de rit naar Groningen langer dan de fietstocht zelf.  

En hoe is je tennistoernooi afgelopen woensdag verlopen, heb je nog wat gewonnen? Vast wel, of 

ga je nu zeggen dat je nog niet helemaal fit bent enzo? Henk komt dit weekend weer bij ons op 

Ameland. Lekker samen, ik kijk er naar uit. Ik spreek je! Théa.  

 

PS Het wordt mooi weer dus ik ben op het strand te vinden dit weekend.  



 

Ha die Théa,  

Op die tennisbeker moeten we nog even een jaartje wachten ben ik bang. Onze tegenstanders 

hadden jammer genoeg via onze mailtjes al begrepen dat ik verre van fit was en daar hebben ze 

flink misbruik van gemaakt. We zijn echt ingemaakt door dat stel. Ze kennen jou uit Haren en hun 

kinderen zitten bij Kirsten en Puck op school. Ik zal in het vervolg iets voorzichtiger moeten zijn 

met wat ik aan jou schrijf en dus ga ik nu niet uitgebreid vertellen over mijn blaasontsteking en 

andere ongemakken. Overigens hebben we met tegenzin uiteindelijk besloten om de andere twee 

partijen te laten voor wat ze zijn. Op de plaats rust.  

Als jij dit leest zitten wij lekker een weekendje in de Achterhoek. Hopelijk knap ik daar op door te 

genieten van mijn gezelschap (Peter en onze hond), de omgeving en een zonnetje. En eindelijk 

weer eens kans om een boek te lezen. Ik verheug me er op.  

Jij bent wel echt een handige Harry. Er is een heuse loodgieter aan je verloren gegaan. Toch 

jammer en vooral behoorlijk rolbevestigend. Geniet op het strand en een dikke zoen aan de rest 

van de familie, Anita. 

 

====================== 

 

18-07-2007  
Hoi Anita,  

Heb je de geweldige resultaten van de Deen Rasmussen in de Tour de France gezien? Nou, 

zoveel fietskwaliteiten heb ik nog niet hoor. Het houdt bij mij op met een stukje fietsen richting 

dorp of een rondje over de camping om de kinderen te verzamelen als het eten klaar staat. Maar 

ik zal je niet teleurstellen de 19e.  

Ik heb net nog even op de site van de Ride for the Roses gekeken. Er hebben zich vanuit het hele 

land al flink wat mensen aangemeld. Leuk dat je kunt zien wie er allemaal meedoen. Het begint 

gelukkig steeds meer te leven. Mijn schoonmoeder heeft hier op de camping voor ons al 

behoorlijk wat euro's bijeen gesprokkeld en mijn ouders zijn samen met mijn oom en tante druk 

in de weer om posters op te hangen voor ons team. Zo doet iedereen zijn best om er een 

succesvolle dag van te maken.  

Ons gezin is weer compleet, want Henk is nu ook op Ameland. In plaats van de beloofde 

hittegolf heeft het hier geregend, maar dat mocht de pret niet drukken. Konden we die tijd mooi 

benutten als rustpunt van de dag. En dat was niet verkeerd.  

Fijn is dat mijn energie weer toeneemt. Ik ga al iets later naar bed, voel me fitter en maak 

regelmatig strandwandelingetjes. Het eten valt er lekker in en ik moet er nu zelfs voor waken dat 

ik me niet volprop. Ik smacht vaak naar snoepgoed en andere eterij. Dat komt vast door de 

medicijnen. Een fijn excuus toch? Moet ik straks lekker allemaal nieuwe broeken kopen, omdat 

deze te strak zitten.  

Er komen ook weer wat oude rituelen terug. Wat dacht je van het ontharen? Heb ik vanwege de 

chemo maanden niet naar om hoeven kijken. Maar om gesoigneerd voor de dag te komen heb ik 

bij de plaatselijke drogist maar gauw een Gillette-mesje gehaald. Tja, het oog wil ook wat.  

De kleur van mijn haar is inderdaad overwegend grijs. Toen mijn haar nog langer haar was, heb 

ik wel eens samen met mijn vriendin overwogen om het asblond te verven. Maar ik heb het nooit 

gedurfd. Nu moet ik het maar eens uitproberen. Spannend. Herken je me straks niet terug! Liefs 

Théa  

 

 



Ha die Théa,  

Ik denk dat er deze weken heel wat gezinnen en bedrijven ontregeld zijn door de Tour de France. 

Een collega van me riep dinsdagochtend om kwart voor twaalf al: 'Ha, het is bijna weer zover', 

om vervolgens alvast de tv boven zijn bureau aan te zetten.  

Ook onze (stief)zonen hangen hele middagen voor de buis om de etappes te volgen. Zelf heb ik 

nog bar weinig gezien en niet het gevoel dat ik van alles mis, terwijl ik toch een echte 

sportliefhebber ben. 

Ik blijf wel op de hoogte via de krant, maar daar houdt het tot nu toe wel mee op. Zeker nu het 

mooi weer is, ben ik het liefst zoveel mogelijk in de buitenlucht. 

Op onze hotelkamer in de Achterhoek stond vanzelfsprekend een tv, maar die is onaangeroerd 

gebleven. We hadden het te druk met wandelen, fietsen, tennissen en relaxen. Ja, ik heb zowaar 

een heel boek gelezen.  

Ik voel me een stuk beter dan vorige week. We brachten met onze komst de gemiddelde leeftijd in 

het hotel trouwens aanmerkelijk naar beneden en om half zeven stipt zaten we met alle 

hotelgasten aan het diner. Maar het is best fijn als het leven voor een paar dagen zo 

overzichtelijk en gastvrij is.  

Dus jij probeert je man daar op dat eiland een beetje te verleiden met gladde oksels en benen? 

Succes en tot mails, Anita. 

 

===================== 

 

21-07-2007  
Hoi Anita,  

Wat lees ik nu in de krant? Koningin Beatrix komt naar Groningen op 28 augustus en de 

Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken is zeer verguld met dit bezoek. Logisch. Heeft 

jouw Peter als voorzitter van deze Vereeniging nog een rol? En jij als vrouw aan zijn zijde zal 

toch ook zeker de hand van de koningin mogen schudden? Leuk vooruitzicht. Moeten we maar 

even een leuk jurkje voor je scoren zodat je er tiptop uit ziet. 

Ik heb hier op Ameland elke dag mijn bikini aan gehad. Af en toe viel er wel een buitje, maar 

meestal 's nachts of rond het middaguur tijdens ons rustmoment. Mijn ouders zijn nog een dagje 

op bezoek geweest. Zo gezellig. Want al was het niet erg lang geleden dat ik ze had gezien, we 

merkten allemaal de behoefte om in elkaars aanwezigheid te zijn. Ziekte brengt je dus echt 

dichter bij elkaar.  

Kirsten en Puck kennen geen enkele angst voor de hoge golven. Zelf heb ik veel minder lef om 

die koude zee in te duiken. Gelukkig trotseert Henk de golven samen met de meiden terwijl ik 

lekker op mijn handdoek een tijdschrift lig te lezen. En ik nuttig in de tussentijd wat lekkers uit 

de tas natuurlijk.  

Anita, er is nu werk aan de winkel. Ik ga met Henk de boodschappen doen, want vanavond 

verrassen we de meiden met pannenkoeken. Vind ik zelf ook heerlijk. Groeten, Théa.  

 

PS: Kun je op de foto mijn grijze haar goed zien?  

 

Ha die Théa,  

Ja, leuk hè dat de koningin komt. Ik zal inderdaad op pad moeten voor een jurkje en natuurlijk 

een bijpassende hoed, want dat hoort bij een jarig paardenconcours. Mannen hebben het bij zo'n 

gelegenheid een stuk eenvoudiger: wit overhemd, een jacquet en klaar is Kees.  



Voor ons vrouwen is het een hele opgave, want wij leven in de veronderstelling dat je niet twee 

keer hetzelfde kunt dragen in hetzelfde gezelschap. Voor mij niet gemakkelijk, want eigenlijk ben 

ik geen groot liefhebber van winkelen.  

Laatst was ik met een stel vriendinnen in een kledingzaak. Al na een klein half uurtje speelden 

mijn mannelijke hormonen op en wilde ik het liefst op een bankje bij de deur gaan zitten. Helaas 

ontkom ik niet altijd aan de pashokjes, want we hebben natuurlijk regelmatig een feestje. Ik blijf 

het best zonde vinden dat feestkleding vaak maar een paar keer wordt gedragen. In een heleboel 

vrouwenkasten moeten de prachtigste creaties hangen die daar meer tijd doorbrengen dan om 

het lijf. Ik heb wel eens voorgesteld om een ruilbeurs in te stellen met dames in andere delen van 

het land en dat zou met bijzondere hoeden ook prima kunnen. Lijkt me een grappig idee dat mijn 

zijden rok een receptie in Hilvarenbeek bezoekt.  

Maar Théa, wie weet roep ik je kledingadvies nog wel in voor de 28ste. Overigens is mijn 

blaasontsteking, ondanks de cranberry-capsules, weer gaan opspelen. Toch maar een kuurtje van 

de dokter gehaald. Dit weekend moet ik werken. Ik bel je nog, Anita.  

 

PS: Wat een leuke foto! En door de zwart-wit-afdruk zie ik geen enkel grijs haartje. 

 

===================== 

 

25-07-2007  
Hoi Anita,  

Hier weer een berichtje van mij, de Greyhound te Ameland. Henk heeft net hardgelopen en is nu 

vol power met buikspieroefeningen in de weer. Door de thuissituatie heeft hij het afgelopen jaar 

nauwelijks kunnen sporten. Hij wil nu zijn conditie weer wat op peil brengen. Ik zie hem 

genieten. Lekker rennen door de bossen, over het strand en ondertussen de heerlijke geuren van 

het eiland opsnuiven. Ik ben echt blij voor hem, want ik weet hoe sport als uitlaatklep voor stress 

en overtollige energie kan werken. Hoewel mijn man nu zo te zien nog maar weinig energie over 

heeft. Zelf hou ik het bij een stukje wandelen.  

Zondag hebben Henk en ik samen een rondje gelopen. Dat ging prima. De meiden waren op dat 

moment bij de kinderdisco, dus die hadden ook een leuke tijd. Later gingen we nog vliegeren op 

het strand met de vlieger die Kirsten en Puck van vriend 'Grote Peter' hebben gekregen. Heerlijk. 

Eigenlijk zouden we al een dag eerder, maar toen was het windstil. Onvoorstelbaar hè, geen wind 

op de wadden!  

Hé Anita, wat stonden die interviews met de prominenten zaterdag mooi in de krant. Hun 

motivatie om mee te fietsen is bijzonder en pakkend. Het raakt me enorm dat zich al vierhonderd 

mensen hebben opgegeven om met ons op de fiets te stappen.  

Ik merk dat jouw collega's Gonnie en Antoinette ontzettend hard werken om de organisatie rond 

ons fietsproject vlekkeloos te laten verlopen. Super! Vervelend dat je nog steeds blaasontsteking 

hebt. Maar ik zei nog zo tegen je: 'kom even bij mij voor een sensibehandeling om je energie 

weer op peil te brengen'. Eigenwijs als jij bent, sukkel je gewoon door. Ik hoop dat je gauw beter 

bent.  

Ik heb net een boek van Khaled Hosseini uitgelezen. 'Duizend schitterende zonnen'. Ik kon het 

boek niet wegleggen en heb tot midden in de nacht doorgelezen. Tranen met tuiten. Een echte 

aanrader dus, net als zijn vorige boek 'De Vliegeraar'.  

Zo, nu weer lekker luieren. Doei, tot mails,Théa.  

 

 



Ha die Théa,  

De vlieger ging bij ons een paar jaar geleden ook mee naar Schiermonnikoog. Bijna dagelijks 

vroeg Max of het al tijd was om hem op te laten, maar zo rond Oud & Nieuw raasde de wind veel 

te hard over het eiland. Op de laatste dag moest het er dan toch maar van komen, anders was het 

zo sneu. Tussen grote, diepe plassen op het strand werden de voorbereidingen getroffen. Ik zou 

de vlieger opgooien en Peter en Max zouden samen de klossen bedienen. Twee sterke kerels aan 

de touwen en dat bleek ook nodig. Ondanks hun beider gewicht werden ze subiet richting een 

diepe plas getrokken. Peter bedacht zich niet en liet vlak voor de plas los, waarop Max een stukje 

de lucht in ging om vervolgens aan de andere kant van de plas te landen. Wonder boven wonder 

bleef alles droog en kwam de vlieger na een tijdje heel weer beneden. Met rode konen en een glas 

warme chocomelk met slagroom werd dit heldhaftige verhaal vervolgens in geuren en kleuren 

verteld aan iedereen die het maar wilde horen.  

Ik vond 'De Vliegeraar' ook een prachtig boek en ik zal jouw advies binnenkort opvolgen. 

Hopelijk heeft Henk niet al te veel spierpijn van zijn sportieve activiteiten. De hartelijke groeten, 

Anita.  

 

================== 

 

28-07-2007  
Hoi Anita,  

Henk en ik hebben net wat leuke shirts gekocht in een dorpje hier op Ameland. Het is af en toe 

net of we met zijn tweeën op vakantie zijn, want de meiden zien we soms de hele dag niet. Ja, als 

ze trek of dorst hebben. Ze blijven liever met hun vriendjes op de camping spelen dan dat ze met 

hun ouders naar het dorp moeten fietsen. Saai noemen ze dat.  

Gisteravond in bed zei Kirsten: 'Mam, weet je, ik hoor bij de Hippe groep'. Ik begrijp uit die zin 

dat zij met coole lui om gaat. Het is toch wat. Zes jaar en nu al zo'n opmerking.  

Net als gisteravond. Henk en ik liepen naar de kinderdisco, maar iedereen was er behalve die van 

ons. Bleken ze met wat vrienden naar de speeltuin te zijn, want ze vonden die disco te 

kinderachtig. Mijn dochter mocht de hele tijd bij een (ouder) vriendje op de rug zitten en zijn 

petje dragen. Henk keek me aan met een blik 'van wie zal ze dat hebben?' Oh, oh, oh, en dat moet 

nog richting de puberteit.  

Met vrienden praten we hier wel eens over. Hoe ga je er mee om als je kinderen ouder worden en 

je ze op een gegeven moment los moet laten. Een vriend van ons heeft zijn 15-jarige dochter met 

haar vriendje in de tent naast zijn caravan liggen. Hij vertelde dat hij soms het geluid van de tv zo 

hard mogelijk zet om maar niets te horen. Hij wil het niet weten. Die periode heb jij met jouw 

kinderen natuurlijk al lang gehad. Plus het feit dat jij jongens hebt en volgens mij is dat anders.  

Ik heb besloten om nog een weekje langer met de meiden op Ameland te blijven. Helaas moet 

Henk al wel weer aan het werk. Ik kan gelukkig hier mijn bloed laten prikken en de uitslag krijg 

ik deze keer telefonisch. Allemaal dankzij de medewerking van het ziekenhuis. Fijn hè!  

Ik voel me momenteel super en op sommige dagen vergeet ik gewoon even dat ik ziek ben. De 

chemo gaat uit mijn lijf en ik ga er weer voor. Zolang ik me goed voel blijf ik doorgaan en 

misschien steek ik soms mijn hoofd in het zand, maar dat voelt best heel lekker. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

De hippe groep klinkt als dé populaire groep. Waarschijnlijk klopte Henks beeld wel, want ik 

denk dat jij vroeger in zo'n zelfde groep meedraaide.  



Ik sprak onlangs een oud-collega van je die vertelde dat jij jaren geleden tijdens een feest met 

jouw zwangere buik op de tafel had staan dansen. Klinkt toch als 'hip'! 

Heel eerlijk gezegd hebben wij er nooit enig probleem mee gehad dat onze kinderen het 

liefdespad opgingen. Natuurlijk heb ik het voordeel van zonen die niet zwanger kunnen worden, 

maar uiteraard kunnen ze wel iemand zwanger maken. Daar hebben we in het verleden 

regelmatig gesprekken over gevoerd. En zo liggen er bij ons al jaren condooms in de kast die ze 

ongezien kunnen pakken. Als de doos leeg is, koop ik nieuwe. Want al lijkt het me geweldig om 

oma te worden, ik vind het nu nog veel te vroeg. Ze moeten eerst nog lekker jong en onbezonnen 

blijven.  

Zondag gaan wij een dagje naar Schiermonnikoog om (stief)dochter Ruth te bewonderen op haar 

vakantiewerkplek. Jouw kinderen willen nu niet met paps en mams op stap, maar het grappige is 

dat ze dat op oudere leeftijd juist weer leuk vinden. Onze 19-jarige (stief)zonen Thijs en Joep 

gaan op eigen initiatief mee naar het eiland. Leuk! 

Lieve Théa, blijf genieten en tot mails, Anita.  

 

PS Mijn collega Jacques vertelde me net dat zijn interview met jou op TV Noord woensdag 

herhaald wordt. 

 

================== 

 

01-08-2007  
Hoi Anita,  

Even jij en ik onder elkaar: IK met een zwangere buik tijdens een feest dansen? Boven op de 

tafel? Dat moet je verkeerd begrepen hebben. Zo'n type ben ik echt niet hoor! Die oud-collega die 

jou dit toevertrouwde stond vast zelf boven op die tafel te swingen. Het is een mooie anecdote. 

Maar om eerlijk te zijn: het verhaal klopt. Ik hou van lol maken. Dus dat Kirsten zich thuis voelt 

bij die Hippe groep snap ik heel goed.  

Hoe was het zondag op Schier? Volgens mij had je wel mooi weer. Mijn vriendin Anneke en ik 

hebben onszelf hier op Ameland laten verwennen met een duo-schoonheidsbehandeling. Ik had in 

een restaurant een folder gekregen en het geregeld. Ik wist precies waar we moesten zijn. 

Tenminste dat dacht ik. Toen we bij de schoonheidsspecialiste aankwamen zag ik al aan het 

foldertje dat we fout zaten. Op dit adres had ik me vorig jaar laten behandelen en we zouden nu 

ergens anders heen. Maar waar? Met mijn meest slimme hersencellen bedacht ik om het 

restaurant te bellen en daar was gelukkig iemand zo lief om het adres en telefoonnummer aan ons 

door te geven. Bleek het helemaal aan de andere kant van het eiland te zijn.  

Vol stress en veel te laat kwamen we aan en zo was het relaxuurtje in de salon hard nodig. We 

kwamen met een in aloë vera gedrenkt watje op de oogleden en een rustgevend 

achtergrondmuziekje tot mooie gesprekken. Natuurlijk verlieten we de salon met een nieuw potje 

dagcrème dat zo goed is voor de huid, maar hadden we ook het gevoel dat we de wereld weer aan 

konden.Ik liet me afzetten bij het restaurant om met mijn schoonouders, Johan en Willy en de rest 

van ons gezin gezellig te eten. Daarna nog een afzakkertje op een terrasje in het centrum. Het was 

als vanouds en ik wilde eigenlijk nog helemaal niet weg, maar ja de kinderen waren echt aan hun 

stapelbed toe. Afgelopen weekend is mijn oma 89 jaar geworden. Wat kom ik uit een sterk ras 

hè? Doei, liefs Théa.  

 

PS Ik ga vanavond nog maar eens naar TV Noord kijken hoe het interview tussen Jacques en mij 

ook al weer verliep.  



 

Ha die Théa,  

Mooi weer op Schier? Ik ben in tijden niet zo nat geregend. Tot op de draad van mijn nieuwe 

spijkerbroek die vervolgens weer blauw afgaf op mijn witte schoenen. En zelfs tijdens de buien 

prikten de muggen van Schier er lustig op los.  

Nu lijkt het alsof we een vreselijke dag hebben gehad, maar dat is niet zo. We hebben tijdens onze 

natte wandeling met de kinderen erg veel lol gehad en de hond huppelde en kwispelde over het 

strand alsof het dertig graden was.  

Tijdens een potje Triviant in het strandpaviljoen (wist jij dat Hindi de meest gesproken taal in de 

wereld is, voor Arabisch en Esperanto?) droogden we enigszins op en daarna scheen gelukkig 

een voorzichtig zonnetje.  

Er kwam in onze mailbox nog een groetberichtje van Tom voor Kirsten. Hij zat ook in de Hippe 

groep, maar was inmiddels weer thuis en had geen afscheid van haar kunnen nemen. Klinkt als 

mooie vriendschap.  

De inschrijving voor Fietsen met Théa is inmiddels gesloten. Ben benieuwd hoeveel mensen er 

uiteindelijk met ons meetrappen. Ik gok inmiddels wel op zo'n 700, maar ik laat het definitieve 

aantal zo snel mogelijk weten. Liefs, Anita.  

 

PS Feliciteer oma van me. 

 

================== 

 

04-08-2007  
Hé Anita,  

Wat zeg je me nou? 1500 deelnemers? Ik kan het niet geloven. En jij gokte er woensdag nog op 

dat er 700 mensen met ons mee zouden doen aan de Ride for the Roses? Is die 1500 al definitief 

of kunnen het er nog meer worden? Ben erg benieuwd. Ook hier op de camping doen 

verscheidene mensen mee in onze groep en ze kijken er allemaal naar uit. Ik merk aan mezelf dat 

ik al een beetje gespannen raak voor het grote spektakel. Ik durf het haast niet te bekennen, maar 

ik heb er donderdagnacht gewoon slecht van geslapen.  

Emotioneel gezien doet het me heel wat. Ik zie het al voor me: 1500 fietsers in ons T-shirt, met 

onze kop er op. Ik heb de T-shirts gezien op de mail die jouw collega Gonnie me stuurde. Ze zien 

er fleurig en erg professioneel uit. Ik zal Tipp-ex meenemen, want mijn haarcoupe is inmiddels 

wel wat anders dan op de afbeelding. Meid, nog twee weken en dan gaan we van start.  

Op Ameland hebben we gelukkig weer een paar stranddagen gehad. Heerlijk luieren met een 

boekje. Henk en ik hoeven onze aandacht niet meer elke minuut op de kinderen te richten nu ze 

wat groter zijn. Ik herinner me nog goed dat vriendinnen vorig jaar een boekje aan het lezen 

waren op het strand. Ik kon ze wel vervloeken en vroeg of ze niet op hun grut moesten letten. 

Maar nu doe ik het zelf ook, gewoon omdat het goed voelt. Konden we nu met z'n allen om 

lachen.  

Mijn ouders zijn ook weer een dagje langs geweest. De meiden vonden het opa- en omabezoek 

natuurlijk super, maar wij ook. Ik krijg een brok in mijn keel nu ik je dit schrijf. Als ik samen ben 

met mijn ouders is het anders, mooier dan vroeger. Ik kan er niet onder uit. Ik hou zoveel van ze 

en omgekeerd is dat ook zo. Dat is toch geweldig? Henk gaat maandag weer aan het werk. 

Jammer, net nu het weer wat beter wordt. Ik spreek je gauw en laat me snel de eindstand weten. 

Liefs, Théa.  

 



Ha die Théa,  

Ik vind het ook heel bijzonder wat er de afgelopen week is gebeurd. Een verdubbeling van het 

aantal aanmeldingen! Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost in de organisatie, maar het 

belangrijkste is dat er blijkbaar zoveel mensen het gevoel hebben dat ze voor dit doel (en voor 

jou) op de fiets moeten stappen. Fantastisch! Een collega van mij vindt dat ik best vaak op 

vakantie ga. Niet dat hij het erg vond, maar het viel hem op. Volgens mij lijkt het alleen maar zo, 

omdat ik nu elk uitstapje aan jou meld. Geloof me, andere jaren nam ik langere vakanties, maar 

dan in één keer. Peter en ik vertrekken zaterdagmiddag voor een vierdaagse trip richting Berlijn. 

Ik ben daar begin jaren tachtig twee keer met mijn middelbare school geweest, maar na de val 

van de muur heb ik deze miljoenenstad niet meer terug gezien. Ik hoor er alleen maar positieve 

verhalen over en ben dan ook erg benieuwd of ik nog iets herken. Wie weet kom ik jouw vijfjarige 

plaatsgenootje nog wel tegen die door haar biologische moeder bij de pleegouders is 

weggehaald. De vrouw heeft post verstuurd vanuit haar geboortestad Berlijn en dus zal ik goed 

opletten. Mijn laptop gaat weer mee, zodat we elkaar gewoon kunnen mailen. Als ik meer nieuws 

heb over Fietsen met Théa laat ik het weten. Smok, Anita.  

 

================== 

08-08-2007  
Hoi Anita,  

Net terug van het strand schrijf ik je deze mail. De meiden zijn de hele dag in de weer geweest 

met hun garnalennet. Ze hebben veel garnalen en minikwalletjes gezocht. Ik vond het zelf ook 

leuk om te doen, want het deed me weer denken aan mijn vakanties met mijn ouders in 

Callantsoog.  

Kirsten en Puck worden nu door vriendin Ina gedoucht, zodat ik even kan uitpuffen. Henk is naar 

huis en de meiden en ik zitten deze week in een andere caravan. We moesten zaterdag rond het 

middaguur vertrekken uit ons huis op wielen van de afgelopen vier weken. Helaas was de nieuwe 

caravan pas een dag later beschikbaar, dus moesten we ons een dag als nomaden gedragen. Nu 

zijn we daar de afgelopen jaren aan gewend geraakt, want we moesten soms in drie weken 

vakantie wel drie keer verhuizen.  

De nieuwe bewoners van onze caravan vonden het jammer dat ik ze niet even gebeld had, want 

dan waren ze gewoon een dagje later gekomen. Hadden wij geen zwervend bestaan hoeven 

hebben. Lief bedacht, maar ach, het heeft zich met behulp van vrienden en schoonouders allemaal 

soepeltjes opgelost.  

Overigens is mijn conditie hier flink vooruit gegaan. Volgens mij is het zelfs mogelijk dat jij bij 

mij achterop de tandem springt. Het lijkt me super om een eigen startruimte in Martiniplaza te 

hebben. Zijn we mooi even onder elkaar en stappen we allemaal samen als Théa-team in onze 

mooie groene shirts op de fiets. Lijkt me een prachtig gezicht. Dinsdagochtend heb ik mijn bloed 

laten prikken om te checken hoe mijn bloedwaarden zijn met deze nieuwe medicatie. Je hoort de 

uitslag nog. Ik lees graag hoe Peter en jij je vermaken in Berlijn. Ik ken de stad niet, maar hoor 

vaak interessante verhalen. Heel veel plezier in ieder geval en tot mails! Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Als je jouw kinderen maar geen accordeon in de handen duwt om geld te innen voor jouw 

nomadenbestaan. Dat zie je hier in Berlijn wel; heel jonge kinderen die zonder een spoor van 

vreugde geld moeten verdienen voor hun ouders. Triest gezicht. Het is de keerzijde van een 

bruisende stad. Het valt ons op dat de stad, ondanks de enorme hoeveelheid nieuwbouw, zo 

ruimtelijk is gebleven. Overzichtelijke brede straten.  



Ik herken echter nauwelijks meer iets van wat ik hier in de jaren tachtig heb gezien. Checkpoint 

Charlie is nu niet veel meer dan een stapeltje zandzakken en een nep-bewaker waar je mee op de 

foto kan.  

Ik ben trouwens flink aan het trainen voor de Ride, want Peter en ik hebben hier een fiets 

gehuurd. Met deze temperatuur een prettige manier om de sfeer van deze prachtige stad te 

proeven en alle bezienswaardigheden aan te doen. Heerlijk veel buiten dus.  

Overigens waren we zaterdag, voor we naar Berlijn afreisden, nog op de Paardendag van 

Uithuizen. Peter mocht als Groninger Volksvermakenvoorzitter dit evenement openen. Ik was in 

vol ornaat mee: dus inclusief hoed want dat hoort immers bij een paardenevenement. Het blijkt 

dat er fans van jou in Uithuizen wonen, want ik ben daar meerdere malen aangesproken op onze 

mailwisseling. Zo ook door de vader van oud- schaatscoach Tjaart Kloosterboer; deze 92-jarige 

trouwe lezer liet mij weten dat hij graag mee had willen fietsen, maar dan twintig jaar eerder. Ik 

bel je als ik terug ben. Lieve groet, Anita 

 

================== 

11-08-2007  
Hoi Anita,  

Anneke en ik zaten donderdagochtend te wachten op een telefoontje van het ziekenhuis. Mijn 

internist had gelukkig een positief bericht; mijn bloedwaardes zijn verbeterd. Hieperdepiep 

hoera! Half september een nieuwe ronde. De uitslag moest ook wel goed zijn, want zoals ik je al 

vertelde: Ik voel me goed. Misschien fiets ik je er nog wel uit. Oh nee, dat kan helemaal niet als 

je samen op een tandem zit.  

Van jouw collega Antoinette heb ik de 1500 namen van de deelnemers ontvangen. Ik heb ze 

allemaal doorgenomen en was bij sommige erg verrast. De namenlijst staat binnenkort op de 

Ride for the Roses-site onder het kopje Groepen, Fietsen met Théa.  

Ik heb op de braderie in het dorp een prachtige meditatie-cd gekocht met Mexicaanse muziek. 

Kirsten is helemaal in de ban van de muziek en wil de cd constant horen. Toen haar vriendinnetje 

's avonds zou komen kaarten, vroeg ze: 'Mam, mag de cd weer aan, dan maak ik het even gezellig 

als mijn vriendinnetje komt'. Leuk hè?  

Vanochtend om half 8 kwam Puck al weer met de kaarten aangezet. 'Mam, potje pesten?' Ik won 

vijf maal achter elkaar en Puck werd steeds verdrietiger. Met tranen in haar ogen legde ze kaart 

na kaart op, of moest ze weer kaarten bijpakken door mijn pestkaart. Ik sms-te Henk dat ik al een 

half uur zat te kaarten, waarop Henk een smsje terugstuurde: 'Ik stem voor Puck'. Haar gezichtje 

klaarde helemaal op na deze opbeurende woorden en ze won direct het volgende potje.  

Mijn neefje Mike is hier ook een paar dagen met zijn ouders. Ze logeren bij mijn schoonouders. 

De meiden vinden het heerlijk dat hij hier is en ze spelen het liefst de hele dag met hem. 

Gisteravond mocht hij poffertjes bij ons eten. Dolle pret en lekker gemakkelijk voor mama. Alles 

zat onder de poedersuiker, maar het was bere-gezellig. Henk is dit weekend weer op Ameland en 

zondagmiddag pakken we definitief ons boeltje op. Dan is de vakantie op dit eiland voorbij. Zat 

jij niet een paar dagen op Schiermonnikoog? Kunnen we misschien zwaaien. Veel liefs vanaf een 

zonnig eiland, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Wat een mooie opsteker. Je goed voelen en dat bevestigd zien worden in dito uitslag. Aan de 

telefoon zei je dat de internist het had over 'niet-verslechterde waardes' en dat kwam op jou 

nogal negatief over. Maar je had er ook meteen begrip voor dat de dokter je geen valse hoop wil 

geven. Knap hoe jij dit soort dingen onmiddellijk relativeert.  



Als de deelnemerslijst op internet staat, ga ik meteen bekijken welke bekenden ik zie. Leuk idee hè 

dat we over ruim een week al met z'n allen op pad gaan.  

Na vier dagen Berlijn (waar we nog een middag in de oudste dierentuin van Duitsland hebben 

doorgebracht en ons hebben vergaapt aan een schattige, langharige baby-orang-oetan) zijn we 

aansluitend inderdaad twee dagen naar Schier gegaan. Met vrienden vieren we hier dat we twee 

jaar geleden op 8 augustus zijn getrouwd. Maar eigenlijk is het gewoon een smoes om weer 

lekker naar het eiland te mogen. Ik heb net op het strand naar je gezwaaid en onze hond 

kwispelde naar Kirsten en Puck. Zag je ons? Maandag even weer samen oefenen op de tandem? 

Lieve groet, Anita.  

 

PS Ik heb mijn outfit voor het koninklijk bezoek op de 28ste in Berlijn 'gescoord'. Inclusief hoed. 

 

==================== 

 

15-08-2007  
Hoi Anita,  

Nog van harte met jullie tweejarig huwelijksjubileum. Leuk dat je dat op Schier hebt gevierd. Wij 

hebben zondag nog zo lang mogelijk van de stranddag genoten en moesten ons uiteindelijk 

enorm haasten om op tijd bij de boot te zijn. Nu zit mijn vakantie er weer op en draait de 

wasmachine al op volle toeren.  

De laatste avond op Ameland kwam Kirsten huilend bij Henk. Ze miste Gompie II zo. Onze 

cavia. Daar had ze de afgelopen vijf weken niet naar getaald, maar ineens was het drama. Een 

paar dagen eerder waren beide meiden overstuur omdat papa er nog niet was. Gelukkig kon ik 

toen zeggen dat hij er vrijdag weer zou zijn. Even flitste er een vreselijke gedachte door me heen. 

Ik durf het haast niet aan je te schrijven, maar ik dacht op dat moment: 'Stel dat ik er niet meer 

ben. Hoe moet Henk de meiden dan troosten? Hij kan niet zeggen dat mama zo terug komt.' Ik 

ben blij dat ik dat niet vaak zo denk, maar bij tijd en wijle komt zoiets toch in me op. 

Bijvoorbeeld ook met het kopen van nieuwe kleren tijdens de vakantie. Ik durfde en wilde geen 

nieuwe spullen kopen, want wat moet Henk dan later met al die kleding in mijn kast. Ik heb deze 

gedachten maar zo snel mogelijk weer geparkeerd, want ik voel me nu goed.  

Maandag was mijn eerste dag thuis en dat was meteen een erg drukke dag. 's Ochtends naar het 

Dagblad gereden om bij jullie vergadering over de Ride for the Roses te zijn. Ik was blij dat ik er 

was, want nu ik iets meer van de organisatie weet, voel ik mij relaxter voor de fietstocht.  

De spanning stijgt inmiddels wel in mijn lichaam, maar die is positief. Na de vergadering ben ik 

samen met Henk naar een crematie geweest van een dorpsgenoot. Daarna heb ik jou gebeld om 

bij Ferwerda de laatste tandemaanpassingen te checken en een stukje te fietsen. 's Avonds met 

Henk wat gegeten in het dorp en boodschappen gehaald. Kirsten en Puck werden na het eten weer 

thuis gebracht door Johan. Zo'n planning doe ik nooit meer, bedenk ik nu. Ik ga vanavond maar 

vroeg naar bed. Welterusten! Théa.  

 

Ha die Théa,  

Wat weer een wervelwindverhaal. Het moet een geweldige ervaring voor je zijn dat je je 

momenteel zo sterk voelt, maar het voedt waarschijnlijk ook jouw angst voor de toekomst. Lijkt 

me heel logisch. Ik vind het zeer verstandig dat je daar open over bent. Zegt nu iedereen tegen je 

dat je vooral voldoende rust moet blijven nemen? Dat zijn dan goedbedoelde adviezen die voor 

zo'n bezig type aan dovemansoren zijn gericht.  



Ik was blij je maandag na al die weken weer te zien. En wat zie je er goed uit! Mooi gebruind en 

een bos haar. Die grijze tint is echt prachtig. Niets aan veranderen. De spanning voor zondag 

wordt inderdaad voelbaar. De tocht begint overal te leven en ik hoor er veel mensen over praten. 

Ik liep net langs de etalage van V & D in Groningen en zag daar de attributen liggen die tijdens 

de slotmanifestatie geveild worden. Trouwens, waarom nam jij ons fietstasje mee naar huis? Je 

gaat hem toch niet stiekem vullen met lekkere dingen? Ik zie je vrijdagochtend in de radio Noord-

studio. x Anita.  

 

PS Als Henk en jij binnenkort een avondje willen relaxen, adviseer ik je om naar de tekenfilm 

Ratatouille te gaan. Niet geschikt voor jouw jonge meiden, maar een aanrader voor mensen met 

humor. Het gaat over een rat die kok wil worden. De moeite waard!  

 

=================== 

18-08-2007  
Hoi Anita,  

Het is donderdagochtend negen uur nu ik dit schrijf. Op tijd hè? Kirsten en Puck slapen nog en 

Henk is al naar zijn werk. Ik ga de laatste avonden steeds met een slaappilletje naar bed, want de 

adrenaline giert door mijn lijf. In bed stoppen mijn gedachten niet over de fietstocht. Deze dagen 

vragen nog heel veel mensen of ik een startbewijs voor ze kan regelen. Sorry, sorry, maar we 

zitten hélemaal vol. Terwijl ik iedereen die het me vraagt er graag tussen zou willen drukken.  

Je smste me van de week: 'Thé, nog vier nachtjes slapen'. Ja, nu nog drie, en als dit in de krant 

staat nog maar één. Nu denk ik aan een verhaaltje van Jan Jans en de Kinderen. Catootje was de 

dagen tot haar verjaardag aan het aftellen, waarop Jeroentje zei: 'En over twaalf dagen was je 

gisteren jarig'. Catootje moest daar enorm om huilen. Jeroentje zou nu tegen ons zeggen: 'En 

maandag was jullie grootse evenement gisteren'.  

Ik ben nog een paar dagen met Kirsten en Puck bij mijn ouders op de camping geweest. Het was 

een behoorlijke rit, maar de moeite waard. Aanvankelijk zou ik tussen mijn ouders in slapen, 

maar uiteindelijk lag ik in de caravan tussen mijn moeder en Kirsten. Pap en Puck lagen in de 

andere hoek. Nu klinkt het misschien of ze een joekel van een caravan hebben, maar het was 

gewoon inschikken en niet zeuren. Midden in de nacht kreeg ik nog de slappe lach met mijn 

ouders. Heerlijk!  

Op de terugweg heb ik met de meiden lekker gedineerd bij McDonalds en zo ben ik weer een 

tijdje de allerliefste mamma. Daar teer ik nu nog op. Daarna even bij mijn opa en oma's langs 

gewipt. Ik had ze lang niet gezien en het was fijn om weer bij te kletsen. Ze houden ons goed in 

de gaten via P@P, dus veel nieuws had ik, ondanks lange afwezigheid, niet te melden.  

Onze cavia Gompie II is weer thuis. De eerste ruzie over wie hem het eerst op schoot mocht, heb 

ik achter de rug. Kan ik nu eindelijk zelf even met de cavia knuffelen.  

Lieve Anita, Ik zie je morgen om negen uur in Martiniplaza. Ik heb er zin in. Doe jij ook je 

professionele wielrenbroek aan? Ik wel, lekker zacht voor mijn billetjes, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Je mailde mij inderdaad mooi op tijd, maar helaas race ik nu tegen de deadline (vrijdagmiddag) 

om jou te antwoorden. Deels ben jij daar verantwoordelijk voor, want omdat jij mij gisteravond 

uitnodigde om met Henk en jou in de stad te eten, kwam het er toen niet meer van. Ik vond het 

overigens ontzettend gezellig. Gesprekken met een glaasje rosé voor je neus in een eetcafé 

verlopen toch anders dan met een kop thee aan de keukentafel. Prachtig te zien hoe jij en Henk 

respectvol en open praten over jullie situatie. Mooi dat ik daar deelgenoot van mocht zijn.  



Na de Ride for the Roses heb ik nog wel wat vragen naar aanleiding van deze avond. Wat sneu 

trouwens voor Henk dat hij net nu last heeft van een onwillige kuitspier. Hopelijk is die blessure 

zondagochtend over.  

Het interview bij Radio Noord verliep prettig en ik ben heel benieuwd hoe het weerpraatje van 

Piet Paulusma vanavond gaat tijdens ons laatste trainingsrondje.  

Mens, ik verbaas me er over dat jij alles zo blijft bijbenen, maar ik zie de adrenaline ook uit je 

oren spuiten. En je wilt natuurlijk logischerwijs niks missen. Neem je wel een opschrijfboekje 

mee op de tandem, zodat je onderweg aantekeningen kunt maken voor ons verhaal in de 

maandagkrant? Slaap goed vannacht. Lieve groet, Anita. 

 

====================== 

 

 

22-08-2007  
Lieve Théa,  

Het is ongebruikelijk dat ik als eerste een mailtje stuur, maar dat doe ik omdat ik een vreselijk 

bericht heb. Terwijl ik nog aan het nagenieten was van alle mooie reacties op onze bijzondere 

tocht van zondag, werd ik maandagavond door mijn broer gebeld: Mijn vader is dood! 73 jaar en 

in zijn stoel vanuit een slaapje zo de dood in gegleden. Ik ben ontzettend verdrietig en kan het 

nog niet geloven. Een paar uur eerder belde hij me nog om te zeggen hoe trots hij op mij is, 

omdat ons Fietsen met Théa zo enorm succesvol is verlopen.  

Ik had me voorgesteld dat wij op deze plek samen herinneringen aan onze fietstocht zouden 

ophalen, maar je begrijpt dat me dat nu niet lukt. Ik ga zo met mijn broer en zus enveloppen 

schrijven voor de rouwkaarten, bloemen uitzoeken en nadenken over de plechtigheid van vrijdag. 

Lieve Théa, ik weet dat het een vreemd verzoek is, maar vertel me alsjeblieft hoe het met je is na 

zondag en vooral hoe je de hele dag hebt ervaren. Ik weet zeker dat niet alleen ik daar benieuwd 

naar ben, ook al zal mijn antwoordmail deze keer iets langer op zich laten wachten. Ik spreek je 

snel, x Anita.  

 

Lieve, lieve Anita,  

huilend schrijf ik je deze mail. Ik kan niet geloven dat je vader is overleden. Ik ben zo blij dat ik 

hem eens bij FC Groningen heb ontmoet. Hij gaf me bij toen direct drie dikke smokken en het 

voelde alsof we elkaar al jaren kenden. 'Dus jij bin 't dai met mien dochter mailt? Ik vin 't mooi'. 

Wees dankbaar voor de prachtige laatste woorden van je vader aan jou. Dat hij trots op je is. 

Weet dat ik dat ook ben.  

Jij hebt me er afgelopen zondag doorheen getrokken. De Ride for the Roses was perfect 

georganiseerd, maar is zeker ook door jou een succes geworden. Naast jou voelde ik me veilig op 

de fiets, op het podium en durfde ik dit aan. Ik ben er straks voor jou, weet dat. We hebben veel 

mooie momenten om op terug te kijken. De Martiniplaza vol groene shirts, onze familieleden, 

vrienden, prominenten en lieve lezers. We werden de hemel in geprezen. Ik voelde me alsof ik 

vleugels had. Zo lukte het om deze dag helemaal mee te maken en er van te genieten.  

Wat me enorm ontroerde was jouw vraag of ik het erg zou vinden dat je voor je overleden 

moeder wilde rijden. Natuurlijk was dat geen issue. En het leverde een prachtige ontvangst in 

Peize op. Naast honderden enthousiastelingen werden we door jouw zus onthaald. Zij rende op je 

af, wijzend op de sticker 'Ik fiets voor mama Boelie', zei ze in tranen: "Hier doe je het allemaal 

voor." Ik hield het op dat moment ook niet droog.  



De foto's en video's op internet zijn prachtig geworden en we kunnen terugkijken op een 

fantastische dag. Het geldbedrag is natuurlijk ook fenomenaal: € 51.023. Maar het mooiste is 

natuurlijk dat het totale recordbedrag is overtroffen. Ook was ik zeer geraakt door de foto op 

canvas van mijn vriendengroep die ik van de VVV-Ameland kreeg. Zielenmomenten, ze blijven 

maar komen. Wat een verrassing. Henk en de meiden hebben ook genoten en waren eveneens 

trots op ons. Net als jouw vader. Heel en heel veel kracht toegewenst bij het regelen van de 

laatste dingen voor de crematie. Een hele dikke kus van mij,Théa.  

PS Wat mij nog ter ore kwam: Vriendin Mirjam reed met Gea (van Lucas) op de tandem. Na de 

pauze in Peize reed Mirjam verder tot er toeschouwers vroegen waar haar fietspartner was. Ze 

keek achterom en zag een leeg zadel. Gea vergeten.  

==================== 

25-08-2007

Hoi Anita,

Wat een week vol emoties en gemengde gevoelens. Ik heb zoveel aan je gedacht. Ik zag jouw

groene T-shirt in gedachten steeds voor me op de tandem. Maar ik hoorde ook steeds jouw stem

aan de lijn met het bericht dat je vader was overleden. En zo ging het maar door.

Woensdagavond lag ik in bed en dacht ik aan mijn woorden: "Ik ben er voor je" in onze laatste

mail. Toen flitste het door mijn hoofd dat ik je weliswaar een sms had gestuurd, maar je nog niet

eens weer had gesproken. Gauw uit bed gegaan en de telefoon gehaald. Daarom belde ik je ook

nog zo laat. Probeer ik de dood en kanker wat meer bespreekbaar te maken, had ik er toch nog

moeite mee om je te bellen. Ik dacht steeds bij mezelf: "Ze zal wel even tijd voor zichzelf nodig

hebben." En dat is vast en zeker ook zo, maar een belletje kan natuurlijk altijd. En gelukkig

waardeerde je dat ook zeer.

Naar aanleiding van afgelopen zondag heeft mijn vriendin besloten om buddy te worden van een

kankerpatiënt. Bijna vier jaar geleden is haar man aan kanker overleden. Toen ze een meneer (uit

Helpman) in zijn rolstoel tijdens de tocht meerdere malen met de fiets had ingehaald, ging er een

knop om en besloot ze: "Ik ga het doen. Buddy worden." Zo haalt iedereen wat uit de fietstocht.

Wat een media-aandacht kreeg de Ride for the Roses trouwens, vind je niet? Ik ben benieuwd hoe

de tocht in Goes volgend jaar verloopt.

Hier gaat alles weer zijn gangetje. Kirsten zit nu in groep 3 en leert haar eerste woordjes

schrijven. Puck zit in groep 2 en wil telkens woordjes naschrijven, net als haar grote zus. Henk

gaat zondag natuurlijk onze FC Groningen weer aanmoedigen. Ze spelen tegen de Graafschap.

Ga je je zinnen nog verzetten door de wedstrijd bij te wonen of ga je iets anders doen? Hopelijk

heb je mooi afscheid van je vader kunnen nemen. Veel liefs van Théa.

Ha die Théa,  

In een achtbaan van emoties. Zo omschreef een collega mijn gevoelens. En dat klopt. Nu een 

paar dagen verder dringt pas het besef door, dat ik mijn vader nooit meer iets kan vertellen en je 

weet dat ik dat nogal graag doe. Lekker beppen; hem vertellen wat ik heb beleefd en luisteren 

naar zijn grote en kleine nieuwtjes. Gelukkig kan ik herinneringen blijven ophalen met mijn zus 

en broer, ooms, tantes en andere familie en vrienden. Maar het blijft een gek idee dat ik de stem 

van die lieve, ouwe mopperkont (want dat kon hij ook heel goed) nooit meer hoor.  

De mooie kant van zijn overlijden zijn al die bijzondere verhalen die ik nu over hem hoor. Van 

dorpsgenoten, van zijn zus, zijn vrienden, ze waren allemaal gek met hem en dat doet goed. 



Ik hoor nu ook hoe trots hij elke keer onze poster van Fietsen met Théa aan zijn bezoek toonde en 

daarbij vertelde hoe mooi hij dat allemaal vond. Hoe trots hij was vertelde hij, als rechtgeaarde 

Drent, meestal niet direct aan de betrokkene. Maar via de buitenwereld hoorden wij gelukkig 

vaak genoeg hoe geweldig hij ons vond. 

De crematie, vrijdagochtend, was bijzonder. Maar liefst driehonderd mensen kwamen afscheid 

nemen. Door tijdens de bijeenkomst mijn vaders levensverhaal te vertellen, heb ik hem voor mijn 

gevoel enorm recht gedaan. Lief van je dat je er samen met je ouders was. Hopelijk krijg ik de 

komende nachten weer een beetje slaap, want het voelt alsof ik staand kan slapen. En ik moet 

uitrusten, want dinsdag wordt het weer een drukke dag: Feest in stad, inclusief Hare Majesteit. 

De emotieachtbaan staat nog niet stil. Lieve groet Anita.  

 

==================== 

29-08-2007  
Hoi Anita,  

Wat hadden jullie een mooie bijeenkomst gemaakt van je vaders uitvaart. Je hield een 

prachtverhaal over zijn leven, dat mij heel erg ontroerde. Het gemis zal niet minder zijn, maar op 

het afscheid kun je tevreden terugkijken.  

Het is nu maandagmiddag. Vanochtend ben ik naar het ziekenhuis geweest voor controle. Het 

was bijna gezellig te noemen op de mammapoli. Lekker bijkletsen met de meiden die daar 

werken. Ik was er al een tijd niet meer geweest. Er werden geen gekke dingen bij mij 

geconstateerd en zo werd er in mijn grote medische boek 'stabiel' genoteerd. Ik hoef pas over vier 

maanden terug te komen, maar toen ik hoorde dat de nieuwbouw over vijf maanden opengaat, 

heb ik de afspraak voor begin volgend jaar gepland. Kan ik meteen de nieuwe werkplekken zien. 

Maar jij weet ook wel dat ik me, mocht ik me niet goed voelen, natuurlijk eerder meld.  

Ik ben ook nog naar de afdeling plastische chirurgie geweest om te vragen of ze binnenkort een 

tepeltatoeage willen maken op mijn borst. Die zou ik begin dit jaar al krijgen, maar toen had ik 

immers die uitzaaiing in mijn lever. Hierdoor werd alles op een laag pitje gezet, maar ik voel me 

nu goed genoeg voor die tatoeage. Dinsdag is een belangrijke dag voor jou en Peter. Hare 

Majesteit op bezoek in de stad. Je moet me er alles over vertellen hoor. Mijn rug heeft overigens 

veel rust nodig. Het zijn vast de naweeën van het fietsen vorige week zondag. Ik ga nu maar even 

plat op de bank met een goed boek erbij. Hopelijk kun je toch een beetje genieten dinsdag. Liefs, 

Théa.  

 

PS Heb je je nieuwe schoenen al ingelopen?  

 

Ha die Théa,  

Over mijn vaders uitvaart hebben we allemaal een erg goed gevoel. Zo zou hij het gewild hebben, 

denken wij. Peter en ik hebben die avond een flink glas op hem gedronken en datzelfde deden 

mijn zus en broer. Helemaal passend in zijn geest. Behalve de driehonderd aanwezigen op zijn 

crematie, is er ook bijna dito aantal kaartjes binnen gekomen. Wat een waardering! Dat doet 

allemaal zo ontzettend goed, maar neemt helaas het gemis en het verdriet niet weg.  

Dit mailtje schrijf ik ook maandagmiddag, omdat het dinsdag veel te hectisch wordt en ik die dag 

geen tijd heb om achter de computer te kruipen.  

Ik kom nu net thuis van de feestmiddag voor verstandelijk gehandicapten, die wij elk jaar met een 

stel mensen in het kader van Groningens Ontzet organiseren. Driehonderd blije koppies, 

genietend van clownsfratsen, acrobatiek, spuitende brandweergasten, fotoshoots met 

politieagenten, lekker snoepen en swingen op muziek van Burdy, de zingende melkboer. 



Vanavond is er nog het 28 augustusdebat en morgenvroeg beginnen om acht uur de festiviteiten. 

Woensdag gaan mijn zus, broer en ik met de makelaar door het huis van mijn vader om te 

overleggen hoe we de verkoop gaan aanpakken. En we maken dan ook meteen een plan van 

aanpak voor de komende tijd. Het wordt nog een immense klus om het hele huis leeg te ruimen. 

Nu maar even niet aan denken. Verstand op nul en de blik op Hare Majesteit en 28 augustus. Ik 

zal zaterdag uitgebreid verslag doen. Heb jij al weer op een fiets gezeten?  

Wij zijn zondagochtend op de racefiets naar Roden geweest om even bij mijn zus en zwager thuis 

de condoleancekaarten te lezen. Lieve groet, Anita. 

 

=================== 

01-09-2007  
Nou Anita,  

vertel me alles over het Groningens Ontzet, want jullie hebben volgens mij een superdag gehad. 

Met je hoofd weer op tv natuurlijk, met je prachtige kleding en mooie hoed uit Berlijn. En Peter, 

zittend naast onze koningin, zag er ook geweldig uit. Door jouw hoed moest ik plotseling weer 

denken aan een lieve brief die ik een tijd geleden van een lezeres heb ontvangen. Zij had 

eventueel wel een hoed voor je te leen gehad. Ik heb stom genoeg die mevrouw nooit meer 

bedankt voor het aanbod.  

Op woensdagmiddag zijn de kinderen altijd om half 12 vrij. Ik begon thuis meteen lekkere 

broodjes te smeren en na mijn vraag of ze zin hadden in een picknick, begonnen ze alles al klaar 

te maken voor de rit naar een leuk grasveldje. Kleed, stoeltje voor mama, pakjes drinken en een 

spel kaarten natuurlijk. We zijn uiteindelijk bij de Zorgboerderij beland, waar jij ook een keer 

met ons bent geweest. Na de lunch gingen we gezellig een potje pesten. Vervolgens gingen de 

meiden de speeltuin in en mochten ze helpen enkele dieren te voeren. En mama, die zat een 

tijdschrift te lezen in haar stoel. Goed geregeld.  

De nasleep van onze fietstocht zit em bij mij voornamelijk in een behoorlijke vermoeidheid. De 

afgelopen dagen lag ik al rond 18.00 uur in bed. Heel erg ongezellig. Woensdagavond ging ik iets 

later (19.30 uur) naar boven, maar was ik rond tienen nog klaar wakker. Toen ben ik Henk, die 

nog beneden zat, maar gaan plagen en in de weg gaan zitten.  

Donderdag ben ik door een energetisch therapeut opgehaald die met engelen werkt. Ik ken haar al 

een tijdje en zij gaf mij een heerlijke healing om mijn energieniveau wat te verhogen. En dat kon 

ik goed gebruiken! Zaterdag is er een Kunst- en Cultuurmarkt in Haren. Ik ben gevraagd mee te 

doen aan het Klein Harens Dictee. Vroeger (lees: op de lagere school) was ik een kei in dictee. 

Maar nu met die nieuwe spelling ben ik benieuwd hoe ik het er vanaf breng. Ik spreek je! Liefs 

Théa  

 

Ha die Théa,  

Dinsdag was een mooie, ontspannen dag. Het bezoek van onze koningin gaf natuurlijk cachet aan 

het evenement. Ik zat een paar meter achter haar en kon goed zien dat ze het duidelijk naar haar 

zin had: ze straalde. Maar wat is er ook mooier dan een paar uur naar je eigen passie kijken. 

Eén van haar beveiligingsmensen had het iets minder naar zijn zin. Hij hield zichtbaar niet van 

paarden en had liever langs het TT-circuit gezeten, want, zo vertelde hij, zijn liefhebberij ligt in 

de motorsport.  

Voor Peter kon de dag helemaal niet stuk. Eerst samen met Hare Majesteit in de koets en daarna 

een paar uur gezellig babbelen over paarden en kleinkinderen. Hij vond het mooi dat ze zo'n 

duidelijke mening had over het verschil tussen jongens en meisjes naar aanleiding van de 

minimarathon tussen de zoon en dochter van twee beroemde paardenmenners.  



Het meisje was bedachtzaam en zette de beste tijd neer en het jongetje reed snel en roekeloos 

waardoor zijn pony vast kwam te zitten in het tuig. Vond ze erg typerend.  

De opvolger van Bommen Berend was er ook. De huidige bisschop van Münster is gelukkig geen 

vechtjas, maar een zeer goedmoedige rondbuikige priester. Hij was in vol ornaat, inclusief 

paarse sjerp en dito kalotje. Toen ik 's avonds na het diner nog vier klapzoenen van hem kreeg, 

was mijn dag helemaal goed. 

Lief dat je me vanochtend belde. We hadden elkaar inderdaad al een aantal dagen niet 

gesproken. Hé Thé, neem je wel je rust de komende tijd? Tot gauw, Anita.  

 

================== 

  

05-09-2007  
Hoi Anita,  

Je adviseerde het me al in de laatste zin van je mailtje: neem rust! Ja, dat was op zich een goed 

advies, maar ik heb het helaas niet opgevolgd. Tjonge, jonge wat had ik weer pijnen in mijn lever 

en in mijn rug. Niet normaal. Dus ik slik weer volop pijnstillers.  

Weet je, het blijft lastig om rustig aan te doen op het moment dat je je goed voelt. Daar heb ik 

zo'n moeite mee. Maar nu geeft mijn lichaam met pijn zelf wel aan dat ik het kalm aan moet 

doen. Jammerlijk werden me hierdoor twee leuke feestjes door de neus geboord. Deze meid lag 

namelijk op dat moment in haar bedje. Ik had ook net bedacht dat ik weer klaar was voor een 

sport en me daarom opgegeven voor Pilates. Maar de proefles voor deze trainingsmethode voor 

lichaam en geest moest ik afzeggen in verband met de pijn en de eerste echte les vervolgens ook. 

Ik heb mijn hele deelname nu maar afgeblazen. Kijk, dat zijn dan weer van die verdrietige 

dingen.  

Nou ja, zo zal het blijven gaan. Ik zal me weer vermannen en me op iets anders richten. Dat zal 

dan nu even het nemen van rustmomenten zijn. Afgelopen zaterdag heb ik meegedaan aan het 

Harens Dictee. Het bestond uit zes zinnen, en laat ik maar zeggen dat ik veel fout had. 

Voornamelijk het wegvallen van streepjes in woorden als coassistent en A4'tje en het plaatsen 

van streepjes tussen woorden als cultureel- maatschappelijk. En jij weet natuurlijk wel dat 

sonjabakkeren een nieuw werkwoord is. Toch? Gelukkig heb ik spellingcontrole op mijn laptop 

voor mijn mails aan jou. Het dictee was desondanks zeer leerzaam, dus daar doe ik maar mijn 

voordeel mee.  

Ben je alweer aan het werk? En kun je het een beetje aan? Ik zal rustig aan doen, maar denk jij 

ook even goed aan jezelf? Jouw voorstel om er even tussenuit te wippen met z'n tweetjes naar een 

modderbad of zo lijkt me wel wat. Ik zal de advertenties even in de gaten houden de komende 

tijd. Tot gauw en liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Balen dat die pijn er weer is. Hopelijk heb je snel baat bij rust en pijnstillers. Toen ik 

maandagochtend de krant opensloeg, dacht ik meteen: Hoe zal Théa hier tegenaan kijken?  

Ik doel op het interview met de Groninger hoogleraar Willemse over de kosten van nieuwe, dure 

medicijnen tegen kanker. Hij wierp de vraag op: 'Is 80.000 euro voor een extra levensjaar 

verantwoord?'. De professor is van mening dat het tijd wordt dat de politiek uitsluitsel gaat 

geven hoeveel een mensenleven eigenlijk mag kosten. Door de verdergaande mogelijkheden om 

ziekten te lijf te gaan, lopen de kosten enorm op. Een interessante discussie, vind je niet?  

Ik ben vorige week weer aan het werk gegaan, maar ik merk dat de dood van mijn vader vooraan 

in mijn hoofd zit en alle andere dingen van weinig belang lijken op dit moment.  



Vanavond (dinsdag) gaan we naar de herdenkingsdienst voor Noes Alders, die we hebben leren 

kennen als hartelijke echtgenote van onze ex-commissaris van de koningin. Ik zie er best tegenop, 

maar wil het per se, omdat ik als geen ander weet hoe fijn het is als veel mensen hun steun 

betuigen.  

Lieve Théa, tijd voor een gezamenlijk rustpunt in een aangenaam bad. Gaan we snel regelen. 

Groet, Anita.  

 

PS Heb je inmiddels alle foto's en filmpjes van de Ride for the Roses bekeken? 

 

=================== 

 

08-09-2007  
Hoi Anita,  

Volgens mij heb ik alle foto's en filmpjes van de Ride for the Roses inmiddels wel gezien. Mijn 

moeder wil er een plakboek van maken. Eén voor Kirsten en één voor Puck. Dat zal een hele klus 

worden, maar mijn moeder kennende zal het prachtig worden. Van de lancering van mijn boek 

hebben we ook plakboeken gekregen. Een mooie herinnering.  

Ik heb de hele week rustig aan gedaan en alle verplichtingen laten varen. Ook de leuke. Ik voel 

nog weinig pijnvermindering, maar het idee dat ik er wat aan doe helpt wel ietsje. Ik heb 

desondanks de moed opgebracht om samen met de meiden collecte te lopen voor de 

kankerbestrijding. Het voelt goed dat ik me hiervoor inzet en de meiden vinden het geweldig om 

me te helpen een bijdrage te vragen en om de collectebus voor me te dragen. Zo leren ze al vroeg 

een steentje bij te dragen in de maatschappij.  

Een paar dagen geleden kwam Puck met een groot pakket de trap af. 'Mam, wat is dit en voor 

wie?' Dacht ik toch echt dat ik haar verjaardagscadeau goed had opgeborgen, maar nee dus. 

Gelukkig drong ze niet aan en kon ik het ongeopend weer verstoppen. Volgende week wordt ze 

alweer vijf jaar oud. Ik hoop op goed weer, want bij een tuin vol familie en vrienden past geen 

regen. Kirsten heeft van een vriendinnetje geleerd dat je mooi weer gewoon aan een overleden 

opa moet vragen: 'opa, wil je de zonnenknop op aan zetten, want ik wil graag zonneschijn'. Dat 

gebeurt dan. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat de zon er inderdaad doorkwam als zij er om 

vroeg. Wat is er toch tussen hemel en aarde? Meer dan wij met zijn allen denken!  

Ik pak nu een goed boek en kruip op de bank. Zo probeer ik mijn gedachten te verzetten en er niet 

aan te denken, dat ik komend weekend het uitje naar Terschelling met mijn vriendinnen ook 

alweer heb moeten afzeggen. Soms is het gewoon niet eerlijk verdeeld en daar word ik zeer 

verdrietig van. Maar dan bedenk ik: zo lang ik nog redelijk fris bij mijn gezin kan zijn moet ik 

niet zeuren. Soms heb ik daar wel heel erg veel zin in. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Zeuren? Dat woord ken jij volgens mij helemaal niet en is hier ook volstrekt niet aan de orde. 

Het gaat er namelijk niet om dat je zogenaamd 'zeurt', of treurt om een verloren weekendje-weg, 

maar om veel diepere emoties over je ziekte.  

Die reactie lijkt me volstrekt menselijk en het is meer dan logisch dat je af en toe huilt. Het is ook 

niet verkeerd om bij tijd en wijle flink te janken, want dat kan enorm opluchten. Weet ik nu weer 

uit ervaring. Laten we hopen op mooi weer én een pijnloze dag voor jou op de verjaardag van 

Puck. Grappig hè, dat zij op dezelfde dag jarig is als Peter. We gaan er gewoon een feestelijke 

dag van maken! 



Ik kreeg deze week een boek op mijn bureau van een kankerpatiënte uit Winschoten: Hélène van 

der LaanKamp. Een ontroerend relaas over haar darmkanker, haar baby die ze verloren heeft 

door haar ziekte en haar doorzettingsvermogen om te léven. Herkenbaar. Volgens mij is zij net 

zo'n levenskrachtige tante als jij. Het boek 'Ongeneeslijk gelukkig' is een bundeling van luchtig 

geschreven weblogcolumns die zij sinds drie jaar op internet publiceert. Het ligt vanaf maandag 

in de boekhandel. Tot gauw, x Anita. 

 

================== 

 

12-09-2007  
Hoi Anita, 

Ik voel me ietsje beter. De pijn is wat afgenomen en ik kan weer gewoon rechtop lopen en op 

mijn zij slapen. Maar op de momenten dat de pijn wel op komt zetten, is de dag met- een een stuk 

minder leuk. Afgelopen weekend zag ik het allemaal niet meer zitten, maar nu kan ik er weer 

beter tegen. Het scheelt meteen als ik extra rust neem.  

Het was echt gezellig dat je vrijdag langs kwam en mooi dat we onze afgelopen, hectische 

periode even flink met elkaar konden doornemen. Sinds de Ride for the Roses hadden we niet 

meer serieus met elkaar gepraat. Jij had wel wat anders aan je hoofd en ik was druk aan het 

bijkomen van de drukte rond de fietstocht. Mijn aandacht was de laatste weken eigenlijk alleen 

gericht op mezelf en ons gezin. Gelukkig ben ik nu weer meer aanspreekbaar.  

Mijn vriendinnen hebben het trouwens heerlijk gehad op Terschelling. Ik heb genoten van hun 

verhalen. Dat kon ik gelukkig wel, maar volgend jaar wil ik er zelf weer bij zijn! Jullie gingen 

toch naar Münster? Hoe was het? Moe geworden van die wandeling langs al die verantwoorde 

beelden?  

Maandagochtend is Mirjam met me mee geweest naar het ziekenhuis voor mijn bloedonderzoek. 

Ben benieuwd hoe de bloedwaarden nu zijn. Ik heb mijn buisjes ingestraald en ze 'goed' gewenst. 

Daarna natuurlijk nog even een kus gebracht bij mijn vriendin op de nierdialyse, die daar weer 

voor enkele uren ingeplugd zat. Ik moest vervolgens snel naar huis om de meiden van school te 

halen voor een tussen-de-middag-boterham.  

Het boek Ongeneeslijk gelukkig dat je afgelopen week voor me meenam, ga ik lezen. Eens kijken 

hoe lotgenoten het doen in een zelfde situatie. Ik heb ook allemaal papieren van mijn buurjongen 

gekregen om mijn eigen website op te zetten. Ik zal de handleiding goed doornemen, want zo'n 

computerster ben ik niet. Maar het zou natuurlijk enorm stoer zijn als het me gaat lukken. Ik laat 

het je weten. Groeten, Théa.  

 

Ha die Théa, 

Wij waren inderdaad uitgenodigd voor het Sculptuurproject 07 in Münster. Deze kunstuiting 

vindt eens in de tien jaar plaats en dit is de vierde editie. Nu kun je over kunst altijd twisten, 

maar om eerlijk te zijn was ik niet bijster onder de indruk. Onze gids leidde ons door de 

binnenstad langs projecten die veel woorden nodig hadden om uit te leggen waar het om ging. 

En die verhalen kwamen op mij erg bedacht over. Ik was meer gecharmeerd van de leuke 

winkeltjes, waar ik helaas alleen de etalages van heb gezien. Buiten de stad hebben we later op 

eigen houtje nog een paar projecten bekeken die gelukkig meer betekenis toonden. Uiteindelijk 

een leuk, maar ook best vermoeiend uitstapje. Maandagavond hebben we met alle kinderen en 

kleinkinderen enkele spullen verdeeld uit mijn vaders huis. Voor ons allemaal een vreemd idee 

om daar te zijn zonder zijn aanwezigheid. Bovendien zaten we voor ons gevoel met onze vingers 

aan zijn eigendommen.  



Iedereen had voor zich een wensenlijstje samengesteld en die hebben we naast elkaar gelegd. Het 

ging in goed overleg en er hoefde geen enkele keer geloot te worden. Een rare, maar ook wel 

knusse familiebijeenkomst. Ik was ook blij met ons vrijdagmiddaggesprek. Eindelijk weer even 

rust en tijd voor meer inhoudelijkheid. Feliciteer je Puck alvast van me? Tot gauw, Anita. 

 

================== 

 

15-09-2007  
Hoi Anita,  

Ik heb goed nieuws over mijn bloedonderzoek. Ten opzichte van de vorige keer zijn de meeste 

bloedwaardes verbeterd. Eén was zelfs 'normaal' te noemen en slechts één tumorwaarde was 

verslechterd. De internist heeft me nog even onderzocht, maar vond geen bijzondere afwijkingen. 

Toch gek, deze ziekte. Afgelopen weekend vroeg ik Henk om alvast mijn toilettas en spullen 

klaar te zetten, omdat ik door de pijnen dacht dat ik die dag wel in het ziekenhuis zou belanden. 

En een dag later voelde ik me weer redelijk. Je kunt er gewoon niet van op aan en dat is voor het 

maken van afspraken heel erg ingewikkeld. "Ja, nu kan ik wel bij je komen, maar gisteren niet. 

En misschien morgen ook niet." Of: "Ik kom wel langs, maar had dat beter niet kunnen doen." Ja, 

dat vind ik wel heel erg moeilijk hoor. Soms denk ik ten onrechte zelfs dat ik me tegenover mijn 

vrienden en familie moet verantwoorden als ik me goed voel. Erg dubbel allemaal.  

Donderdag was Puck jarig. Omdat ik de afgelopen week al boodschappen had verzameld, hoefde 

ik die dag nog maar weinig te doen. Henk was op tijd vrij en kon de slingers ophangen en we 

hadden allemaal buffetjes met eten en drinken ingericht. Henks vader had heerlijke soep en 

sandwiches gemaakt. Gelukkig was het prachtig weer en konden de kinderen (wel 20 stuks) 

lekker in de tuin spelen. Puck, die behoorlijk is verwend, viel 's avonds als een blok in slaap. Er 

komen straks nog wat vriendjes van de klas op visite, maar als ik haar nu zo vermoeid zie 

hangen, hou ik mijn hart vast. Hopelijk is ze zo meteen weer wat fitter. Waarschijnlijk wel. Ik zie 

je vast nog wel even in de Euroborg, waar onze FC tegen Utrecht speelt. Ik kijk er naar uit, want 

zo'n verzetje is nooit weg. Liefs, Théa.  

 

PS. Aanstaande donderdag kun je kennis maken met mijn biophotonentherapie. Er is een lezing 

bij Luma aan de Singelpassage 21 in Assen.  

 

Ha die Théa,  

'Je hebt nog wat langer last van me hoor!' Die woorden gebruikte je letterlijk aan de telefoon 

toen je vrijdagochtend na de bloeduitslagen het ziekenhuis uitwandelde. Wat ben je af en toe toch 

een geweldige botterik. Gelukkig kan ik er goed mee omgaan, maar ik kan me voorstellen dat 

sommige mensen wel eens schrikken van jouw plastische woordgebruik. Je windt nooit doekjes 

om mededelingen rond jouw ziekte. Dat is prettig, maar af en toe misschien toch ook ernstig 

confronterend voor dierbaren?  

Het ziekteproces kanker is inderdaad onnavolgbaar. Regelmatig krijg ik de vraag voorgelegd: 

'Hoe is het nu met Théa?' Ik merk dat ik altijd even de tijd neem om zorgvuldig te formuleren. 

Want ja, die vraag is niet simpel met goed of slecht te beantwoorden.  

Het wisselt immers constant. Vaak zeg ik iets in de trant van: "Ze blijft ongeneeslijk ziek met 

soms heftige pijnen en hevige vermoeidheid, maar door haar nimmer aflatende optimisme blijft 

ze zich richten op het leven en de toekomst." En vaak voeg ik daar aan toe: "En dat we nog lang 

met elkaar mogen mailen."  



De verjaardag van Peter was ook geslaagd. Onze kinderen willen hem binnenkort op waterskies 

hebben, maar trakteren zichzelf daar dan ook meteen op. Wordt vast een leuk uitstapje. 

Zondagmiddag vieren we de verjaardag van Thijs, die maandag 20 wordt. Wat een oude zoon 

heb ik al, hè? Lieve groet, Anita. 

 

================ 

19-09-2007  
Hoi Anita,  

Ben jij gelovig opgevoed? Ik van huis uit niet en Henk eigenlijk ook niet. Maar als ik het 

allemaal niet meer zie zitten, roep ik onze lieve Heer wel aan en vraag of Hij mij kan helpen om 

een fijne of pijnvrije dag te krijgen. Soms doe ik datzelfde richting de Engelen om de kans op een 

goede dag te vergroten. En als ik dan een goede dag heb gehad, bedank ik ze allemaal. Dit deed 

ik voor mijn ziekte nooit, maar ik merk dat alle hulp welkom is. Het maakt me niet uit van wie. 

Vrienden van mij reageren behoorlijk sceptisch als ik ze dit vertel en dat snap ik best. Maar ik 

voel me er beter door.  

Zo ontmoette ik door onze krantenmails een stel dat bij een kerk zit en mij daar af en toe iets over 

schreef. Ik vertelde ze meteen dat ik niet zo in de Here ben, maar desondanks bleven hun mailtjes 

komen. Zij vroegen of ik wel eens van gebedsgenezing had gehoord. Nu had ik toevallig eens iets 

gelezen over een zekere Jan Zijlstra die in Leiderdorp mensen geneest in naam van Jezus 

Christus. Mensen die op krukken bij hem komen en huppelend de kerk weer uitlopen. Ik heb 

vaak getwijfeld of ik er naar toe zou gaan. Gezien het hoge Jezusgehalte leek het me ongepast. 

Pas vroeg het stel mij in één van hun mailtjes of ik open zou staan voor zo'n behandeling en 

zonder te twijfelen zei ik: Ja. Gelukkig stond Henk volledig achter mijn beslissing. En zo kregen 

we deze week visite van het echtpaar dat in naam van Jezus Christus bad om mij te genezen van 

kanker. En dat ik nog zo lang mogelijk mag genieten van mijn gezin en dat ik mijn kinderen mag 

zien opgroeien. Het klinkt nu heel heftig en dat was het ook. Ik werd tijdens die woorden heel 

warm en mijn lijf tintelde volledig. Er gebeurde dus echt iets. Het is toch geweldig dat 

wildvreemde mensen dit voor mij doen? Het was een bijzondere ervaring en nog een gezellige 

avond ook. Liefs, Théa.  

 

PS. Weet je dat dit alweer onze 100ste aflevering is? Heb je al genoeg van mijn verhalen? Oh 

trouwens, Henk is sinds dinsdag ook weer een jaartje ouder.  

 

Ha die Théa,  

Nee, ik ben niet gelovig. Als kind woonde ik tegenover de kerk en ging ik wel naar de 

zondagschool. Dat was voor mij meer een gezellig knutselclubje waar mijn vriendinnen ook 

kwamen. 

Ik ben ook ooit nog eens een lieve Engel geweest in het Kerstspel. Kun je je daar een voorstelling 

van maken? Geloven in een God doe ik niet, maar ik vertrouw er wel op dat er meer is dan wat 

we zien én dat er na ons sterven nog iets bestaat. Ook ik weet natuurlijk niet wat dat zal zijn. 

Misschien is het slechts grote hoop, maar dat maakt nu niet uit. Ik voel me daar prettiger bij en 

dan is het goed.  

Waarschijnlijk zullen jouw vrienden jou ook gunnen, dat jij gelooft in hogere machten om jouw 

ziekte te hanteren. En zelfs dat je daarbij af en toe over je eigen grenzen gaat. Maar ze zijn niet 

voor niets dierbare vrienden en zullen dus af en toe sceptisch reageren om jou scherp te houden 

en te behoeden voor het blind achterna lopen van 'foute types of behandelingen'. Mooi dat Henk 

jou blijft steunen tijdens deze zoektochten. 



Of ik al zat ben van jouw mails? Nog lang niet! De 100ste vieren we met een stuk taart op de 

krant in het bijzijn van een trotse hoofdredacteur. Tot dan, Anita.  

 

=================== 

 

22-09-2007  
Hoi Anita,  

Koffie met gebak op de krant voor onze 100ste aflevering van P @ P! Heel super dat jullie daar 

aandacht aan hebben geschonken. Goed dat er gelegenheid was om de boel weer even te 

evalueren. Gaan we door met schrijven? Blijven we twee keer per week mailen? Komen er veel 

reacties binnen van lezers? Ja, dus. Gelukkig geen enkele reden om iets te veranderen.  

Henk vond het ook leuk om er bij te zijn, want als er ergens gebak wordt geserveerd, is hij graag 

van de partij. Donderdag waren wij alweer vier jaar getrouwd. 's Ochtends werd ik wakker 

gezongen door Henk en de meiden. Het leek wel of ik jarig was. Ik kreeg een prachtig Nike 

sporttenue (meer een soort huispak, want het sporten laat nog even op zich wachten) en de 

meiden gaven me een heerlijk geurtje.  

Ik heb diezelfde middag geluncht met mijn broer, die jarig was. Het was mijn verjaardagscadeau 

aan hem. Het beviel zo goed dat we met- een een volgende afspraak hebben gepland. Het was bij 

mijn weten de eerste keer dat we met zijn tweeën uit eten waren en dat gaan we dus vaker doen. 

Na thuiskomst ben ik maar even een stukje gaan fietsen om het eten te laten zakken. Eigenlijk 

weer een te drukke dag, want die avond gingen we met ons gezin naar het Pannekoekenschip. 

Met de meiden achter in de auto eerst Henk van zijn werk gehaald. Kirsten en Puck werden door 

de bediening ook nog verwend met een mooie kleurplaat, een tasje en een ballon bij vertrek. Op 

de terugweg hebben we Henk bij de Euroborg afgezet, want hij moest vanzelfsprekend naar FC 

Groningen- Fiorentina. Die wedstrijd gaat natuurlijk niet door als Henkie er niet bij is! Ik ben 

lekker onder de wol gekropen en heb nog met een half oog de wedstrijd op tv gevolgd. Jammer 

dat ze niet wonnen, hè? Dit weekend wordt een meidenweekend, want Henk heeft een 

personeelsuitje naar Terschelling. Kan hij mij mooi vertellen wat ik daar laatst gemist heb toen ik 

mijn vriendinnenuitje heb laten lopen.  

Heb je trouwens genoten van de musical Cats? Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Inderdaad een leuke, nuttige bijeenkomst afgelopen woensdag. Mooi dat we door mogen gaan 

met onze mailwisseling. Trouwens van harte met jullie trouwdag.  

Cats in Martiniplaza was erg mooi. Ik ben geen echte musicalkenner, maar deze productie oogt 

zo professioneel dat het wel bij de top moet horen. Max en ik za ten naast het gangpad, waar de 

katten veelvuldig langsdansten, zodat we de kostuums en schmink goed van dichtbij konden zien. 

Echt prachtig, evenals de dans en de zang. Ik beleefde een kippenvelmoment met Anita Meijer bij 

de vertolking van 'Memory' van Barbra Streisand. Wat een stem heeft die vrouw.  

Overigens werd ons musicalbezoek overschaduwd omdat Max vlak voor aanvang hoorde dat 

twee schoolvrienden van hem een auto-ongeluk hebben gehad in Haren. De ene jongen is licht 

gewond en de andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.  

Na afloop van de musical werd er tot in de late uurtjes druk getelefoneerd en gemsnt door de 

klasgenoten. De school biedt de jongeren vandaag (vrijdag) alle ruimte om met elkaar over het 

afgrijselijke ongeluk te praten en daar is duidelijk veel behoefte aan. Het heeft logischerwijs veel 

impact. Ik moet werken, anders was ik graag langs gewipt tijdens jouw meidenweekend. x Anita.  

 



=================== 

26-09-2007  
Hoi Anita,  

Dat verkeersongeluk van Max' schoolvrienden was vlakbij ons huis. Mijn vader en mijn vriendin 

kwamen er toevallig langs gefietst toen het net gebeurd was. Verschrikkelijk. Ik hoop dat het 

uiteindelijk goed afloopt met de slachtoffers. Fijn dat de school ruimte biedt aan de klasgenoten 

om hier over te kunnen praten.  

Henk heeft genoten op Terschelling, waar de zon ook volop scheen. Ik heb een leuk weekend 

thuis gehad met de meiden. Kirsten had zaterdagochtend een voetbalwedstrijd met F4. Helaas 

heeft ze met 5-0 verloren. Kirsten kwam uit school met een folder voor een workshop bij Circus 

Santelli. Zo kunnen kinderen kennis maken met het kindercircus. Het leek mij heel leuk voor 

haar, maar omdat het op een zaterdag is was er geen discussie: 'Mam, op zaterdag voetbal ik!', zei 

ze direct stellig. Leuk dat ze meteen al goed aanvoelt wat het betekent om aan teamsport te doen. 

Nu blijkt echter dat zij die zaterdag net vrij is en dat ze dus alsnog mee kan doen aan de 

circusactiviteiten.  

Puck zit nu ook op (puppy) voetbal en leert van trainer Ab de eerste beginselen op het veld. 

Prachtig om te zien. Grappig was dat ik afgelopen maandag in de rubriek Rarekiek, voorop de 

stadspagina van de krant, een stukje las over Puck haar voetbalteam. Zij is het enige meisje en 

werd nog even genoemd.  

We zijn afgelopen weekend met mijn familie naar de Sprookjeshof in Zuidlaren geweest. Mijn 

opa en oma waren maar liefst 64 jaar getrouwd en wilden dit natuurlijk met ons vieren. We 

hebben de hele middag heerlijk buiten in de zon op het terras gezeten en door het sprookjesbos 

gedoold. De kinderen hebben zich ook prima vermaakt in de speeltuin. De dag werd afgesloten 

met een lekkere maaltijd met ijs en koffie toe. Altijd gezellig die familie-uitjes. Weer een mooi 

initiatief van opa en oma. Groetjes, Théa.  

 

PS Ik heb sinds de gebedsgenezing nog geen pijn weer gehad. Mooi hè? Heb je overigens al 

gekeken op www.gbpictures.oypo.nl. Daar staan ook erg leuke Ridefoto's op.  

 

Ha die Théa,  

Voetballen op het jongste niveau is meer dan leuk. Je ziet die ukkies altijd enthousiast in één 

grote kluit rond de bal rennen. Het blijft een prachtgezicht. Ik vergeet echter nooit meer het 

jongetje dat op zesjarige leeftijd bij mijn zoon in het team speelde. Hij was duidelijk niet uit eigen 

voetbalinteresse lid geworden, want het spel interesseerde hem geen zier. Hij keek elke keer 

ernstig verstoord op als de bal iets te dicht bij de bloemetjes in het veld kwam, die hij tijdens de 

wedstrijd net aan het plukken was voor zijn moeder.  

Had ik je trouwens al verteld dat ik in de herfstvakantie met mijn twee zonen naar Gambia 

afreis? Thijs heeft daar een paar jaar geleden drie maanden vrijwilligerswerk gedaan als 

sportbegeleider op een dovenschool. Wij gaan ons nu met z'n drieën een weekje als toeristen in 

het Afrikaanse leven storten. Het lijkt me een bijzondere ervaring. Onze malariapillen staan al 

klaar en vorige week hebben we alle inentingen gehaald.  

Ik verheug me er nu al op om die heerlijke warmte tegemoet te vliegen, zeker als ik hier dat 

druilerige weer zie. Prettig dat je momenteel geen pijn hebt en hopelijk blijft-ie nog een hele tijd 

weg. Tot binnenkort, Anita. 

 

PS Ben je al bij de plastisch chirurg geweest voor een tepeltatoeage? 

 



================= 

29-09-2007  
Hoi Anita,  

Heerlijk dat je straks met Max en Thijs naar Gambia gaat. Henk en ik hebben ook nog steeds een 

reisje naar Kaapstad in het verschiet. Wij mochten immers mee met mijn vriendin die stewardess 

is. Toen ze het vlak voor de grote vakantie vroeg, hebben we uiteindelijk Ameland boven mooi 

Afrika verkozen. Gezellig met de kinderen. Soms moet je prioriteiten stellen, en in dit geval 

stond ik er helemaal achter.  

Ik heb trouwens nooit aan die inentingen voor het buitenland gedacht. Ik zal eens vragen of dat 

ook nodig is voor de plek waar wij naar toe willen. Ik voel me momenteel goed, maar doe het dan 

ook nog steeds rustig aan. Af en toe fiets of wandel ik een stukje. Wat gaat die conditie toch snel 

achteruit als je weinig aan beweging doet.  

Bij het Behouden Huys heb ik de vraag neergelegd of ik aan hun sporttraining in Beatrixoord 

mag deelnemen. Daar word je onder deskundige begeleiding getraind. Nu maar hopen dat ik hier 

meer plezier van ga krijgen dan van mijn Pilateslessen, die ik voortijdig heb moeten afblazen. Ik 

doe gewoon een nieuwe sportpoging. Het blijft lastig om mijn grenzen steeds weer te bepalen. Ik 

hobbel constant van een goede dag, waarop ik behoorlijk wat kan ondernemen (bijvoorbeeld 

boodschappen doen of een feestje bezoeken), naar een hangdag op de bank.  

Maandag ga ik naar het ziekenhuis voor mijn tepeltatoeage. De meiden vinden het wel stoer dat 

hun moeder een echte tatoeage krijgt. Ook al is het geen hartje, roos of een Keltisch teken. Ik kijk 

er zelf ook naar uit, hoewel ik inmiddels al helemaal gewend was aan mijn neptietje zonder tepel. 

De zon schijnt nu nog en ik denk dat ik maar even een rondje ga fietsen. Even het frisse 

najaarsbriesje opsnuiven en genieten van het zonnetje op mijn gezicht. Genieten dus!  

Veel liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ja, je merkt dat ik het er behoorlijk van neem qua reisjes en tripjes. Tegen critici zeg ik altijd 

maar zo: ik heb heel jong de verantwoordelijkheid voor kinderen genomen en nu ben ik in de fase 

dat ik de wereld wat meer kan gaan ontdekken. Bovendien werk ik daar al jaren hard voor. 

Ik probeer ook zoveel mogelijk van het leven te genieten nu het nog kan. Dat deed ik al, maar 

door onze mailwisseling wordt het nut daarvan dubbel onderstreept.  

Zaterdagavond ben ik niet bij de FC, want wij hebben een pokeravond met vrienden. Drie stellen 

uit Groningen strijden om de eer tegen drie koppels uit Den Haag; een soort FC Groningen-

ADO. Gelukkig heb ik zoons die het spel machtig zijn en mij de beginselen snel hebben geleerd. 

Ik denk dat ik een diep uitgesneden jurk aantrek en een zonnebril op mijn neus zet. Wie niet sterk 

is...  

De schoolvriend van Max ligt nog steeds op de intensive care. Zijn moeder stuurde ons een lief 

mailtje om te zeggen dat ze een dagboek voor haar zoon maakt en daar ook Plenter @ Pepping 

in wil plakken. Zij zit nu al ruim een week in angst om het lot van haar zoon. Afschuwelijk.  

Max is deze week, samen met twee docenten, op bezoek geweest in het ziekenhuis. Hij vond het 

maar een onwerkelijk beeld zoals de jongen aan al die slangen ligt. Temeer omdat zijn gezicht 

volledig ongeschonden is en het lijkt alsof hij slaapt.  

De komende weken is er weer volop aandacht voor jouw ziekte vanwege de maand van de 

borstkanker. Volg jij hierin nog activiteiten? Fijn weekend, Anita.  

 

================= 

 



03-10-2007  
Hoi Anita,  

Oktober, borstkankermaand! Ik heb geen directe bemoeienissen met de activiteiten, maar het blad 

Pink Ribbon heb ik natuurlijk al wel op tafel liggen.  

Afgelopen maandag is er in het ziekenhuis een tepelhof rond mijn tepel getatoeëerd. Met een paar 

man sterk werd de kleur bepaald. Vervolgens moest ik gaan liggen en werd de inkt met een naald 

in mijn borst gedrukt. Eerst met mijn goedkeuring zonder verdoving, maar gelukkig stelde de 

plastisch chirurg al snel voor om toch wat verdovingsprikjes te zetten. Van de week sprak ik twee 

collega's die zich hardop afvroegen of zo'n tatoeage pijnlijk zou zijn. Ik veronderstelde van niet, 

omdat mijn borst niet meer zo gevoelig is als vroeger. Maar toen ik mezelf in mijn borst kneep 

om de pijn te testen, schreeuwde ik het uit. Heel gevoelig dus en zij lagen blauw van het lachen. 

Fijne meiden hè?  

Ik moet nog vier keer terugkomen in het ziekenhuis, met rustpauzes van vier weken. De tattoo 

wordt steeds weer met nieuwe laagjes inkt ingekleurd, als ik het goed heb begrepen. Ik zie nu al 

dat het hartstikke mooi gaat wor den. Echt waar Anita, dit is absoluut geen overbodige luxe. Het 

is nu acht uur na de behandeling en ik voel geen pijn.  

Wat trouwens toevallig dat jij afgelopen zaterdag een artikel had geschreven over tepeltatoeages. 

Terwijl ik een tatoeage kreeg, onderging mijn vriendin een hersteloperatie. Zij kreeg pinnen in 

haar been, ook wel fixateur genoemd, die er drie maanden in moeten blijven zitten. Vantevoren 

gaf ze aan straks bang te zijn voor wegkijkende blikken, als ze in de rolstoel zit. Want dat doet ze 

zelf ook altijd. Je wilt namelijk niet staren en dus kijk je maar weg.  

Mijn vraag aan jou: mocht je Marinette tegenkomen in de rolstoel, groet haar dan vriendelijk, 

zodat haar dag niet meer stuk kan. Na de operatie smste ze me dat een oud-ijzer-boer haar zo zou 

willen meenemen. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Je wou natuurlijk een beetje stoer doen: "Verdoven? Bij mij? Welnee, niet nodig!" Het is maar 

goed dat er gedecideerde artsen zijn die gewoon doorpakken en de pijn verlichten. Misschien 

moet je de volgende keer meteen zelf maar om een verdovingsprikje vragen.  

Ik heb afgelopen weekend weer allerlei spullen uit mijn vaders huis gehaald. Oude foto's en 

brieven. Bleek dat mijn moeder in de jaren zeventig en tachtig een uitgebreide correspondentie 

voerde met een vriendin in Canada. Ook ik heb blijkbaar in mijn jonge jaren nog Engelse brieven 

naar de dochter geschreven. En het gekke is dat ik nu ineens erg benieuwd ben hoe het met die 

mensen gaat. Leven ze nog? Wonen ze nog in Canada? Dus heb ik gisteravond via google hun e- 

mailadres achterhaald en een mail naar Canada gestuurd. Ben benieuwd naar de reactie. Raar 

eigenlijk dat ik die drang niet heb gevoeld toen mijn beide ouders nog leefden... 

Ik zal jouw vriendin enthousiast bejegenen als ik haar tegenkom, maar eerlijk gezegd maakt het 

mij nooit iets uit of iemand in een rolstoel zit of niet.  

Overigens heb ik zaterdag van de pokeravond weer geleerd dat verlies en winst erg dicht bij 

elkaar liggen: zo zit je te winnen en zo lig je er uit. Gevaarlijk spelletje! Groet, Anita.  

 

PS Ik krijg zojuist antwoord van de dochter uit Canada. Haar moeder leeft nog en heeft een eigen 

mailadres. Ik ga meteen mailen. 

 

================== 

 

 



06-10-2007  
Hoi Anita,  

mijn correspondentievriendin. Wat geweldig dat je via internet weer contact hebt met een oude 

correspondentievriendin van je moeder. Als je ouders leven voel je geen behoefte om te spitten in 

hun kennissenkring. Nu je beide ouders er echter niet meer zijn, lijkt het me logisch dat je zoveel 

mogelijk tastbare herinneringen wilt verzamelen.  

Heb je het bericht gelezen dat de Tweede Kamer betere zorg wil voor borstkankerpatiënten? 

Vrouwen moeten sneller in een ziekenhuis terecht kunnen voor een operatie waarbij uit eigen 

weefsel een nieuwe borst wordt gemaakt. Nu is daar een wachtlijst voor van maar liefst anderhalf 

jaar. Er zijn te weinig specialisten die deze ingewikkelde operatie kunnen uitvoeren en daar moet 

natuurlijk meer geld voor komen. Lijkt me goed. Persoonlijk heb ik weinig last gehad van 

wachttijden, hoewel mijn omgeving vaak wel vond dat het allemaal lang duurde.  

In het blad Nursing las ik overigens een onderzoek waaruit blijkt dat er geen verschil is tussen 

vrouwen die wel en niet maandelijks hun borsten onderzoeken. De afwijkingen schijnen niet 

eerder ontdekt te worden en het is ook niet zo dat de ene groep langer leeft dan de andere. Je 

merkt het al Anita, ik hou de laatste tijd de artikelen over mijn ziekte weer goed bij. Soms heb ik 

daar zin in, maar er zijn ook tijden dat ik gewoon lekker mijn hoofd in het zand steek. Heel erg 

diep.  

Henk zat donderdagavond bij de wedstrijd Fiorentina-FC Groningen. Wat een spektakel! 

Natuurlijk jammer dat ze uiteindelijk door die penaltyreeks zijn uitgeschakeld. Henk vertelde net 

aan de telefoon dat hij na de wedstrijd niet het centrum van Florence in is gelopen, maar meteen 

met een stel supporters naar het spelershotel is gegaan. Daar hebben ze als echte fans de spelers 

luid applaudiserend opgewacht met een erehaag. Mooi hè? Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Nu we het toch over borstkankerartikelen hebben: Wist je dat bijna één op de vijf 

borstkankerpatiënten tijdens haar ziekte vrienden kwijtraakt? Deze groep zegt dat ze tijdens hun 

ziekte van de vrienden geen ondersteuning kregen in de vorm van kaartjes, bloemetjes of bezoek. 

Dat blijkt uit een enquête van medicijnfabrikant Roche. Het onderzoek is uitgevoerd bij vrouwen 

die borstkanker hebben gehad, of nog steeds in behandeling zijn. Herken jij hier iets in of zijn 

jouw vrien den allemaal trouw in contact gebleven?  

Er zullen de komende weken veel meer van dit soort onderzoeksverhalen voorbij komen. Het is 

immers niet voor niets borstkankermaand.  

Wij hebben donderdagavond voor de buis genoten van onze FC. Wat een inzet! Ik was er graag 

bij geweest daar in Florence.  

Iets totaal anders. Evenals onze hond zijn wij hevig teleurgesteld dat voor het mooiste 

winteruitlaatplekje van de stad (Hoornseplas) nu een losloopverbod is afgekondigd. Van 1 

oktober tot 1 april was het hier altijd een walhalla voor honden en hun baasjes. Nu mag ons 

draafbeest daar alleen aan een riempje lopen.  

Waar moet onze viervoeter in deze periode nu haar energie en ontlasting kwijtraken? In de buurt 

op de stoep? Over overlast gesproken. Laat die beesten toch lekker in de wintermaanden met 

elkaar aan de Hoornseplas spelen. Vanaf 1 april is het dan gewoon weer voor mensen en 

kinderen. Hartelijke groet, Anita. 

 

================= 

 

 



10-10-2007  
Hoi Anita,  

Tjonge jonge, daar schrik ik van dat één op de vijf borstkankerpatiënten haar vrienden kwijtraakt. 

Dan mag ik me gelukkig prijzen met een heel trouwe vriendengroep. Maar dat vriendschappen 

veranderen, klopt wel. Deze week zei ik nog tegen een vriendin: 'Was ik voor mijn ziekte maar 

niet altijd zo attent geweest. En had ik maar niet altijd bij iedereen op de stoep gestaan. Ik kan nu 

namelijk nooit meer aan mijn oude ik tippen'.  

Vergeleken met vroeger ben ik meer een Einzelgänger geworden, die het liefst op de bank zit. Ik 

ben liever in mijn eigen, vertrouwde omgeving dan bij vriendin A, B of C. Hoeveel ik ook van ze 

houd! Dat houden van is echt niet minder geworden, hoewel sommigen dat wel eens denken. Dat 

klinkt af en toe door in goede gesprekken met vriendinnen. Ik weet dat ik ze soms teleurstel en 

dat is natuurlijk absoluut niet mijn bedoeling. Maar het lukt me gewoon niet meer om zo te 

investeren als voorheen. Ik stop mijn energie nu meer in mijn gezin en familie. Natuurlijk is het 

in mijn geval extra lastig, omdat ik veel van mijn activiteiten via de krant met jou deel.  

Uit mijn mails blijkt dat mijn bezigheden niet altijd meer draaien om mijn 'trouwe vriendinnen 

van toen'. Het is eerlijk gezegd best een beladen onderwerp. Ik voel de moeite bij anderen wel, 

maar maak het zelf ook niet altijd bespreekbaar. Hoe open ik over mijn ziekte ben, ik wil de 

meiden niet steeds lastig vallen met gezeur over kanker en over de keuzes die ik constant moet 

maken. Ik stel me voor dat ze daar na twee jaar niet altijd op zitten te wachten en dus trek ik me 

liever wat terug.  

Eigenlijk geldt dit ook voor Henk. Hij is ook bezig zich staande te houden in zijn werk en 

natuurlijk thuis waar het altijd hectisch is. Zoals in elk jong gezin. Daarbij heeft hij een zieke 

partner, die ook haar klaagmomenten kent. Dus ook Henk heeft minder tijd voor vrienden. Tot 

zijn spijt. 

Lieve Anita, je merkt dat mijn ziekte ook op dit vlak best veel impact heeft op ons leven.  

Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Wat dapper om dit onderwerp te bespreken. Want het gaat wel om iets dierbaars, namelijk jullie 

vrienden. Ik weet zeker dat ze stuk voor stuk om jullie geven en met jullie begaan zijn, maar het is 

in zijn algemeenheid gewoon lastig als er grote kwesties spelen binnen vriendschappen. Wij 

hebben dat bijvoorbeeld rond de scheiding meegemaakt. De één vindt het nu eenmaal 

gemakkelijker dan de ander om daar z'n weg in te vinden. Als ik het van buitenaf goed zie, dan is 

jouw positie als aanjager van de groep door jouw ziekte definitief veranderd en daar moeten 

jullie allemaal mee leren omgaan.  

Lieve Thea, ik hoop dat jouw vriendschappen blijvend zijn, maar ter geruststelling: contacten 

veranderen in de loop van de tijd bijna altijd. Los van welke ziekte of scheiding dan ook. De 

behoeften van mensen lopen namelijk nooit gelijk op. Iemand kan heel dichtbij zijn in een 

bepaalde periode van je leven, omdat je bijvoorbeeld kinderen van dezelfde leeftijd hebt.  

Maar als je ouder wordt, lopen de interesses misschien uiteen. Hoe verdrietig het ook is zullen 

sommige vriendschappen veranderen of zelfs stoppen, maar daar komen weer nieuwe voor terug. 

Lieve groet, Anita.  

 

PS. Mijn broer heeft zondag in zijn eigen kroeg met een live band speciaal voor ons pap 'Wasted 

days, wasted nights' van Freddy Fender gezongen. Dat nummer is ook tijdens de crematie 

gespeeld. Ik hield het even niet droog! 

 



================== 

 

13-10-2007  
Hoi lieverd,  

Toch wel emotioneel dat stuk over vriendschap afgelopen woensdag. En dan nog dat mooie 

verhaal over je broer die jouw vaders nummer zong...  

We zijn nog maar een paar dagen verder en nu ligt dit meisje ineens in het ziekenhuis. Het was 

eerst behoorlijk goed te doen met de pijn in mijn buik, maar de afgelopen tijd werd het erger. 

Mijn buik begon flink op te zetten (uitzaaiing). De laatste nachten hield ik het niet meer uit, 

ondanks mijn inslaappillen. Ik was telkens wakker en wist van gekkigheid niet hoe en op welke 

zij ik moest liggen. Onder de dekens, bovenop de dekens, in de woonkamer op de bank en 

vervolgens net als Pippi Langkous omgekeerd in bed. En dan probeerde ik Henk weer wakker te 

maken om mij te troosten. Niet echt eerlijk van mij hè, maar ik had zo'n behoefte aan die arm om 

mijn schouder.  

Woensdagochtend moest Henk vroeg naar een afspraak. Ik had die avond er voor al gezegd, dat 

hij mijn moeder maar moest vragen om de meiden naar school te brengen. Maar Henk had een 

beter idee. Hij heeft 's ochtends een goed gesprek met Kirsten en Puck gevoerd en ze uitgelegd 

dat mama erge buikpijn had en in bed bleef. Als ze nou na het eten van hun broodje goed hun 

tanden zouden poetsen, moesten ze hem bellen als de grote wijzer op de twee stond (10 over 8) 

en dan zelf naar school lopen. Ik hoorde vanuit bed wel wat gemorrel aan de achterdeur en kon 

niet laten even door de gordijnen te gluren. En daar stonden ze hoor: twee stoere meiden 

helemaal alleen op weg naar school. Rugzakje op met broodjes erin. De tranen stonden hoog toen 

ik het zag. Ook van trots. Gelukkig is de school bij ons om de hoek en hoeven ze niet over te 

steken.  

Mijn moeder ging met mij naar het ziekenhuis waar ik meteen allerlei onderzoeken kreeg. En 

morfine! Wat een zaligheid, de pijn ging weg. Ik werd eerst helemaal duizelig en draaierig van 

dat spul, maar alles was beter dan de pijn. Nou meid, ik ga weer even rusten. Ik wens jou en je 

zonen heel, heel veel plezier in Gambia. Lekker genieten daar! Ik hoor graag de verhalen. Liefs 

van Théa.  

 

Ha die Théa,  

En nu maar hopen dat die rotpijn een tijd wegblijft. Henk belde net om te zeggen dat hij jouw 

mail had doorgestuurd en vertelde dat je na de morfinestoot gelukkig weer wat praatjes begon te 

krijgen. Hopelijk vinden ze snel uit waar die helse pijnen nu weer vandaan komen. Tegenstrijdig 

hoor: jij ligt je belabberd te voelen in een ziekenhuisbed en ik bereid me voor op een fantastische 

trip naar het zonnige Gambia.  

Jij krijgt vervelende bloedproeven en scans, terwijl ik loop te bedenken of ik één of twee lange 

broeken meeneem. Het voelt oneerlijk. Maar ik weet dat ik daar niet over moet zeuren en al 

helemaal niet moet proberen om volgende week niets van me te laten horen.  

Jouw nieuwsgierigheid is zo groot dat ik wel verplicht ben om daar een internetcafé op te zoeken 

om jou per mail op de hoogte te houden. En natuurlijk wil ik ook weten hoe het met jou is. We 

smsen vast en zeker ook nog wel een paar keer.  

Lieve Théa, ik ga jouw advies opvolgen, we zullen genieten. Hou jij je taai? Dikke smok, ook 

voor Henk en de meiden, Anita. 

 

================== 

 



17-10-2007  

Théa is momenteel zelf niet in staat om te mailen en daarom neemt haar man Henk deze 

taak waar.  

 

Lieve Anita,  

Helaas maak ik, Henk, veel eerder mijn schrijversdebuut in het Dagblad van het Noorden dan ik 

had gehoopt. Hoe beroerd Théa zich ook voelde het afgelopen jaar, het schrijven van deze 

column ging haar altijd erg gemakkelijk af. Het was een soort therapie om haar gedachten en 

belevenissen op papier te zetten. Maar op dit moment lukt het haar niet. Zelfs op het voorstel om 

mij te vertellen wat ik moet typen ging ze niet in. En een Théa die liever niet wil praten? Dan is 

er pas echt wat aan de hand. Ik zit nu naast haar in het ziekenhuis, terwijl haar per infuus een 

nieuwe chemokuur wordt toegediend.  

De afgelopen dagen zaten we weer in die beruchte rollercoaster, met alle bijkomende spanningen 

en emoties. Waar wij eigenlijk al bang voor waren, is helaas bewaarheid geworden. De uitzaaiing 

in Théa's lever is de afgelopen maand heel erg actief geweest. De bloedwaardes van de lever, die 

begin september nog licht verbeterd waren, zijn vrijwel verdubbeld. Dat verklaart de pijn in haar 

onderbuik. Het onder controle krijgen van die pijn had de eerste prioriteit. Maar helaas maakt de 

haar toegediende hoeveelheid morfine Théa erg suf, waardoor ze heel veel dingen niet mee krijgt. 

Verder krijgt ze dus een nieuwe kuur. Die wordt elke maandag toegediend. Normaliter gebeurt 

dat om de drie weken, maar dat durven ze met haar lever in het ziekenhuis niet aan.  

Het is nu natuurlijk extra sneu voor Kirsten en Puck om tijdens hun herfstvakantie weer met het 

ziekenhuis en een doodzieke mama geconfronteerd te worden. Maar het rare is dat zij het 

ziekenhuisbezoek ook zien als een leuk uitje. Ze willen het liefst parkeren boven in de nieuwe 

parkeergarage. En als we dan met het golfkarretje naar de ingang worden gebracht, is dat het 

hoogtepunt. Oh ja, natuurlijk ook die mooie tekening en lieve knuffel voor mama.  

Heb jij met Max en Thijs al een spannende safaritrip gemaakt? Dikke knuffel, Henk  

 

Lieve Henk,  

Dus toch! Het zag er vorige week al niet goed uit. Ze moet zich inderdaad wel heel belabberd 

voelen dat ze het schrijven uit handen geeft. Laat die pijn alsjeblieft snel verminderen. Vlak voor 

vertrek ben ik nog even bij Théa langs geweest en natuurlijk had die attente schat een tijdschrift 

voor me in haar ziekenhuiskastje liggen...  

Jullie zijn veel in mijn gedachten en in Afrika zijn voelt nu nog onwezenlijker dan onder normale 

omstandigheden. Ik weet dat ik in Groningen ook niets had kunnen betekenen, maar het voelt niet 

echt goed om hier tussen allemaal pratende, lachende Afrikanen in een internetcafé een mail te 

tikken.  

We komen net van een marktje in Serrekunda, waar we de enige blanken (Toubabs) waren. Thijs 

is onze gids en weet aardig met de opdringerige Gambianen om te gaan. Daarnaast vinden we 

gelukkig steeds wel een jonge, sportieve bewoner, die ons voor een paar centen graag rondleidt 

en de anderen op afstand houdt.  

Ik weet niet of het went, maar ik word behoorlijk triest van al die armoe. 'Het is eigenlijk niet in 

woorden uit te drukken', zei Max net. Na ons tripje namen wij een duik in ons comfortabele 

hotelzwembad. Dat is natuurlijk heerlijk, maar het voelt fout.  

Kirsten en Puck zullen wel leuk vinden, dat er aapjes in de hoteltuin zitten. Lieve Henk, de 

allerliefste groeten aan Théa en een dikke knuffel voor allemaal. Tot mails, Anita. 

 

===================== 



 

20-10-2007  
Hoi Anita,  

Heb jij ooit wel eens roze olifantjes voorbij zien lopen? Nee? Als je dat zo wilt houden, blijf dan 

maar uit de buurt van morfine, want die lieve schat van mij ziet ze op dit moment af en toe 

vliegen. Ikzelf ken dat gevoel helemaal niet, want ik heb van mijn leven nog nooit een jointje 

gerookt of een pilletje geslikt. Maar Théa ziet momenteel allerlei dingen die wij niet kunnen 

waarnemen. Het levert soms grappige momenten op. Bijvoorbeeld als ze de man van vriendin 

Anja aanspreekt met: 'En bent u de chauffeur?'  

Gelukkig ziet Henjo de humor daar wel van in, terwijl Théa niet eens door heeft wat er zo leuk is 

aan haar opmerking. Hallucinaties schijnen vaker voor te komen na het gebruik van morfine. 

Gelukkig zijn ze voor de pijnbestrijding overgegaan op een morfinepleister, zodat Théa nu 

minder pieken en dalen kent. Daardoor is ze een stuk beter aanspreekbaar. Dat betekent dat we 

moeten gaan nadenken wat te doen als ze uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Waartoe is ze zelf 

nog in staat en waarvoor zouden we eventueel een vorm van thuiszorg kunnen inschakelen? 

Uiteraard heb ik daar zelf wel ideeën over, maar die wil ik natuurlijk eerst met Théa bespreken. 

Per slot van rekening is zij de baas in huis, tenminste als ik Kirsten en Puck moet geloven.  

De meiden hebben ondanks alles een leuke herfstvakantie. Ze hebben veel logeerafspraakjes, 

inclusief zwembadavonturen en bioscoopbezoek. Ze hadden allebei een kleurplaat prachtig 

ingekleurd. Niet voor mama, maar voor Theá's overbuurvrouw in het ziekenhuis. Want die 

mevrouw had nog helemaal geen tekeningen op haar prikbord hangen en dat was natuurlijk best 

zielig voor haar. De meiden hebben dus duidelijk de genen van mama geërfd, want die is ook 

altijd zo begaan met een ander.  

Hopelijk heb je niet teveel afkickverschijnselen als je eenmaal terug bent in ons kouwe 

kikkerlandje. Dikke knuffel, Henk (natuurlijk ook namens Théa)  

 

Lieve Henk, 

Thea smste deze week al, dat ze stiekem van de M&M's lag te snoepen. Voelde geruststellend, 

want daardoor wist ik dat ze zich iets beter voelt. 

Ik weet zeker dat Kirsten en Puck het hier ook erg naar hun zin zouden hebben met alle dieren 

die hier rondfladderen en kruipen. Binnen onze hotelmuur is Gambia een paradijselijk oord, 

waar een van de vier zwembaden zelfs een bar in het water met uitzicht op zee heeft. Hoezo 

decadent?  

De armoe buiten is des te schrijnender. Ons eerste bezoek aan een schooltje was daar het bewijs 

van. De kinderen krijgen les op een soort bouwplaats, waar al jaren met minimale middelen 

geprobeerd wordt om de school af te bouwen. De armste kinderen uit het stadje gaan hier naar 

toe. Ze krijgen rekenles met frisdrankdopjes.  

Opvallend genoeg huppelen alle kinderen blij rond. Het Belgische hoofd probeert ze zoveel 

mogelijk manieren bij te brengen, om ze nog enigszins een toekomst te geven. Mooi dat er 

mensen zijn met zo'n groot hart, ook al is hun inzet vaak een druppel op de groeiende plaat.  

We zijn ook naar de school geweest waar Thijs destijds les aan dove kinderen heeft gegeven. Het 

weerzien was emotioneel. De leerlingen straalden en vroegen in gebarentaal: 'Thijs, 

sportmeester, kom je terug?' Ook de leraren zouden hem graag terugzien, want de kinderen 

moeten nu helaas sportles ontberen.  

Lieve Henk, dit weekend ben ik terug en kom ik zeker even langs. Alvast een dikke smok, Anita. 

 

=================== 



 

24-10-2007  
Hoi Anita,  

Mijn meisje is gelukkig weer bij ons thuis, maar of ze daar zelf ook erg blij mee is? Ik waag het 

te betwijfelen, want ze werd in het ziekenhuis behoorlijk vertroeteld. Nu ze thuis is, zal ze die 

rode alarmknop bij haar bed zeker missen. De afgelopen twee weken heeft Théa door de 

hoeveelheid morfine heel veel geslapen.  

Eenmaal thuis zal dat meer moeite kosten, omdat hier veel meer afleiding is dan in die steriele 

ziekenhuiskamer. Kirsten en Puck zullen logischerwijs weer om haar aandacht vragen: 'Mama 

zullen we knutselen of een spelletje doen?' En dat zal mama moeilijk kunnen weerstaan. Maar 

Théa's accu is momenteel behoorlijk leeg en moet absoluut aan de oplader. Dat betekent dat ze 

veel rust moet nemen en zich zal moeten focussen op het zo goed mogelijk doorstaan van de 

chemo's. Want dit is onze laatste kans, zoveel is ons in elk geval inmiddels wel duidelijk.  

Théa's lot ligt nu in handen van deze chemokuur, dat bleek heel helder uit ons gesprek met de 

internist. 'En dat we er ook rekening mee moeten houden dat de chemo misschien niet aanslaat!' 

Boem! Die opmerking dreunde nog een tijdje door in mijn hoofd. Natuurlijk wisten we allebei 

dat we in deze hachelijke positie terecht zouden komen. Maar nu het dan toch echt heel dichtbij 

gaat komen, slaat de schrik je om het hart.  

Als je ongeneeslijk ziek bent, weet je dat je nooit meer beter wordt. Toch blijft de wens natuurlijk 

altijd de vader van de gedachte. We beseffen ons dondersgoed dat we in de verlenging zitten en 

hopelijk kopen we met deze chemo nog wat kwaliteitstijd. Zo benaderen ze het ook in het 

ziekenhuis en dus is er bij ons ook nooit valse hoop gewekt. De sluipmoordenaar, en dat is 

kanker absoluut, ligt constant op de loer en daar zijn we ons van bewust.  

Gelukkig is Théa een echte knokker en ziet ze altijd nog wel ergens een lichtpuntje. Duim maar 

met ons mee en laten we hopen op dat kleine wonder. Zodra het enigszins lukt, zal ze je vast en 

zeker zelf weer een mail sturen. Dikke knuffel, Henk.  

 

Ha die Henk,  

Wat was ik blij om Théa na mijn terugkomst even te zien. Doordat ze nu minder pijn heeft zag ze 

er ietsje beter uit, maar nog niet als de Théa die ik het afgelopen jaar heb leren kennen. 'Ik ben 

mezelf niet', zei ze maandag vanuit haar ziekenhuisbed. De morfine is daar ongetwijfeld debet 

aan. Wel fijn dat ze afgelopen weekend alvast een dagje naar huis mocht. Konden de meiden 

eventjes in hun eigen omgeving van mama genieten. Hopelijk verdwijnt de misselijkheid snel en 

doet de chemo wat hij moet doen: de pijn verlichten zodat de morfinedosis naar beneden kan.  

Ik neem aan dat jullie de komende tijd hulp in huis krijgen die jou ook wat taken uit handen kan 

nemen. Want een fulltime baan, twee jonge kinderen, een zieke partner thuis plus alle emoties, 

lijkt me een beetje veel.  

Ik ben blij dat ik weer terug ben bij Peter in Groningen, al was ik voor de temperatuur liever in 

Afrika gebleven. Iedereen vindt het hier nu mooi weer, maar ik vind het steenkoud. Het scheelt 

ongeveer dertig graden met vorige week, dus draag ik laarzen en diverse laagjes kleren over 

elkaar. Brrr.  

Lieve Henk, dank voor je mailtje en doe de allerliefste groeten aan Théa en de meiden. x Anita.  

 

PS Lief hè al die steunbetuigingen van onze lezers via de mail? 

 

================= 

 



27-10-2007

Hoi lieve Anita,

Veel soeps is het nog niet, maar ik mail jou tenminste weer zelf. Gelukkig bleef je via Henk de

afgelopen twee weken op de hoogte van mijn toestand. En ik van jouw Gambia-reis. Ik ben blij

dat jullie genoten hebben en dat de scholieren zo enthousiast op Thijs reageerden.

Ik ben afgelopen dinsdag weer thuis gekomen na mijn chemokuur op maandag. In een roes struin

ik hier door het huis. Soms vol ellende, soms redelijk. Ik mag graag op de bank liggen, hangen,

maar ik heb me ook al weer aan een heel kleine wandeling gewaagd. Klinkt heel wat, maar het

was slechts een stukje lopen van de ene naar de andere hoek van de straat. Dat moet je doen,

anders kwijn je zo weg.

Tja, wat is er gebeurd? De uitzaaiing in mijn lever is gegroeid. Ik lijk wel zwanger. Het is nu wel

heel eng allemaal, maar ik ga ervoor en ik krijg gelukkig veel steun en hulp van familie en

vrienden. Het Tafeltje Dekje-systeem is weer volledig op gang. Weet je nog wat ik schreef over

vriendschap? Als het er op aan komt, staat die hele groep weer klaar en dat voelt meer dan goed.

Het voelt niet goed dat het anders moet dan vroeger. Het spontaan langskomen kan ik op dit

moment echt niet aan. Het is vriendschap op afspraak geworden en eigenlijk hou ik daar niet van.

Maar alleen op die manier kan het. Als ik weet dat iemand komt, kan ik bijvoorbeeld eerst een

slaapje doen. Gelukkig kan ik natuurlijk ook via de mail contact houden.

Ik kan niet echt helder denken, maar dat komt vast door de nieuwe morfinepleister die ik net heb

geplakt. De huisarts is zojuist geweest en hij houdt me goed in de gaten. Ook van Kees en Cornel

van mijn sensi-cursus ondervind ik veel steun.

Trouwens, lief dat jij me bij de chemo wilde ondersteunen. Helaas heb ik er niet zoveel van

meegekregen, maar het idee dat je er was telde. Zo ging het de afgelopen tijd ook met het

ziekenhuisbezoek. Ik heb er weinig tot niets van gemerkt, maar desondanks enorm gewaardeerd.

Love you, Théa.

PS Hopelijk snap je wat ik je mail. Maak er alsjeblieft begrijpelijke zinnen van voor de krant. 

Ha die Théa,  

Wat ben ik blij om weer een mail van jouw hand te krijgen. Hét teken dat je je ietsje fitter voelt. 

Dat je niet helemaal helder kunt denken, is niet zo gek met die morfine.  

Gelukkig mailen we elkaar al meer dan een jaar, dus begrijp ik prima wat jij bedoelt en heb ik 

voor de lezers de zinnen iets begrijpelijker kunnen formuleren. Over die lezers gesproken; wat 

fantastisch dat er afgelopen week maar liefst vijftig lieve mails binnenkwamen. Iedereen is met 

jullie begaan. Ook word ik constant aangesproken en moet ik jullie heel veel groeten 

overbrengen.  

Théa, je hebt volgens mij niet half in de gaten wat je allemaal teweeg hebt gebracht, het 

afgelopen jaar. Zoals een lezer schreef: 'Ik denk dagelijks aan Théa. Al is het maar om de eigen 

problemen te relativeren en de dag te plukken...'. Er wordt veel moed en steun geput uit de 

manier waarop jij omgaat met je ziekte.  

Zo, steek die maar even in je zak! 

Ik had moeite om deze week mijn draai te vinden. Mijn hoofd zat ernstig vol Plenter- en Gambia-

indrukken, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit weekend reis ik met Max en een stel vrienden naar 

Leiden voor studievoorlichtingen. Leuk verzetje. Zie je snel, maar ik bel eerst. Liefs, Anita. 

====================== 



31-10-2007

Lieve Anita,

Toch zomaar weer een week voorbij. En wat voor week! Ik had geen idee hoe ik de dagen door

moest komen. Voelde me meer dan ellendig, was niet lekker en kon niets hebben. Ik was alleen

maar bezig met het tijdstip waarop ik mijn pillen mocht innemen. Het is nu zondagmiddag en ik

mail je bewust vandaag, omdat ik niet weet hoe ik me de komende dagen voel na mijn derde

chemokuur. En ik wil je zo graag zelf schrijven.

Afgelopen week heb ik, hoe beroerd ik me ook voelde, toch steeds een stukje buiten gewandeld.

Ik begon met vijf minuten, toen een kwartier en nu ben ik al toe aan een half uur wandelen. Ik

geniet van het buiten zijn en van de mooie herfstkleuren om me heen. Ik neem mijn medicatie in,

ga wandelen en vervolgens duik ik weer mijn bed in.

Vandaag heb ik zelfs twee keer gewandeld. De meiden hadden een verjaardagsfeestje van een

vriendinnetje, waar wij ook uitgenodigd waren. Ik liep, samen met Henk, naar de feestlocatie,

maar ben niet naar binnen gegaan. De drukte van een feestje is teveel, hoewel ik natuurlijk wel

een paar seconden heb getwijfeld of ik niet even een felicitatiekus moest geven.

's Avonds als de meiden in bed liggen, probeer ik steeds even te rusten. Zo doe ik weer wat

energie op om één of twee uurtjes bij Henk in de woonkamer te zitten. Want wees eerlijk, je moet

natuurlijk aan je relatie blijven werken. Zelfs tussen de kuren door. Dat lukt niet altijd hoor, maar

ik doe er wel mijn best voor.

Begin van de middag moest ik iets ophalen uit mijn praktijkruimte, waar een beweegbaar bed

staat. Puck en Kirsten speelden daar doktertje. Puck was de patiënt en zij liet dokter Kirsten

weten dat ze niet alleen een gebroken arm en been had, maar ook nog borstkanker. Gelukkig kon

de dokter haar genezen, zodat de meiden alsnog samen naar het feestje van vriendinnetje Merel

konden. Heel veel liefs van mij, Théa.

PS Hoe kunnen we zoveel lieve mensen bedanken voor alle prachtige woorden die we 

ontvangen? Trouwens, heb je Leiden nog onveilig gemaakt? Vast!  

Ha die Théa,  

Fijn dat je nu, dinsdagochtend, nauwelijks last hebt van de laatste chemo. Aan de telefoon klonk 

je monter en ik verheug me er op je zo meteen even te zien en samen een broodje te eten.  

De mails van de lezers zijn inderdaad prachtig; indringend, bemoedigend en ontroerend. Ook 

bijzonder dat Plenter @ Pepping door sommigen gebruikt wordt als inspiratiebron voor lessen 

aan scholieren of opleidingen richting oncologische verpleegkundigen. Ben jij ook zo trots als je 

leest dat die lezers op woensdag en zaterdag altijd als eerste pagina 2 opslaan?  

Gisteren hebben Thijs en Max een zware avond gehad. Zij hebben in Haarlem afscheid genomen 

van hun 80-jarige opa. Mijn ex-schoonvader komt naar verwachting binnenkort te overlijden en 

de jongens hebben opa een laatste kus gebracht. Bizar dat ze in twee maanden tijd twee keer met 

de dood van een grootouder geconfronteerd worden; één met en één zonder aankondiging. 

Allebei even erg. Ook hiervoor zou je je kinderen graag behoeden, maar helaas.  

Ons uitstapje naar Leiden was overigens een succes. Max ziet het nu al zitten om daar straks met 

een bootje de universiteit en de kroegen onveilig te maken. Gelukkig duurt het nog anderhalf 

jaar. Tot later, Anita. 

==================== 



03-11-2007

Lieve Anita,

En dan lees ik een lezersmail waarin staat: ’Ik heb ook borstkanker, maar ben niet zo sterk als jij’.

Nou, je mag gerust weten dat ik misschien sterk lijk, maar dat echt niet altijd ben. Ik doe ’s

ochtends mijn best om samen te ontbijten en om de kinderen uit te zwaaien als Henk ze naar

school brengt. Maar toen Henk donderdagochtend weer terug kwam, lag ik als een zielig hoopje

ellende op de bank. De tranen bleven maar stromen en ik wist niet hoe ik het had. Dan moet Henk

nog naar zijn werk. Voelt niet bepaald sterk hoor. Ik besloot uiteindelijk om wat extra medicatie

te nemen en kroop gauw mijn bedje weer in.

Later op de ochtend, na een heerlijke douche, kon ik gek genoeg toch een stuk wandelen met de

moeder van mijn vriendin. Het voelde nog goed ook. Vervolgens heb ik bij mijn ouders een

broodje gegeten en ben daarna opnieuw mijn bed ingedoken.

Onbegrijpelijk; het ene moment weet ik niet hoe ik het heb, het andere moment huppel ik naar het

dorp. Misschien heel stom, maar ik voel me ook schuldig als ik daar wandel. Aan de ene kant

krijg je bloemen of kaartjes van mensen met sterkte erop, of vrienden koken weer uitgebreid voor

je en aan de andere kant loop ik daar opgewekt een boodschap te doen. Net of je spijbelt van ziek

zijn. Wat zit een mens toch raar in elkaar hè? Of zit ik raar in elkaar?

Kirsten mag zondag afzwemmen voor haar C diploma. Haar derde in één jaar. Even afwachten of

ik er bij kan zijn, want van de vorige keer herinner ik me dat het al om acht uur ’s ochtends

begon.

Ik vond het fijn dat wij deze week weer live hebben bijgekletst. Dat was veel te lang geleden. De

volgende keer zie je me trouwens met een kaal hoofd. Mijn haar begint nu echt los te raken. Ik

heb mijn pruik en mutsjes alvast weer gewassen, want het zal in deze tijd van het jaar wel koud

zijn zonder haar.

Wens Thijs en Max sterkte toe met de situatie rond hun opa. Jong, oud, verwacht of onverwachts.

Als iemand komt te overlijden is dat altijd verdrietig. Liefs Théa.

Ha die Théa,  

Ik vind je een oersterk mens. Gebrek aan energie weerhoudt jou niet om dingen te blijven 

ondernemen. Ook al zou je dat stiekem soms best willen, zo zei je dinsdag nog. Dat heet 

wilskracht.  

Ik vond de gesprekken tijdens onze wandeling naar het dorp weer enorm inspirerend en 

bijzonder. Ik zou je er bijna voor bedanken, maar ik weet dat jij dat nonsens vindt. En over jouw 

schuldgevoel? Menselijk, maar onzinnig. Maar dat hoef ik je natuurlijk helemaal niet te vertellen. 

De opa van Thijs en Max is inmiddels overleden.  

Maandagmiddag gaan we met z’n allen naar Haarlem om mijn ex schoonvader de laatste eer te 

bewijzen. Inderdaad verdrietig en als altijd op een ongelukkig moment. Max zit midden in de 

proefwerkweek en wil ’s ochtends eerst nog zijn maatschappijleertoets maken. Hopelijk kan hij 

die concentratie opbrengen en hoeft hij niet te herkansen.  

Dit weekend gaan we hard aan de slag in het huis van mijn vader om te voorkomen dat we het 

straks in vliegende vaart leeg moeten halen. Ik merk aan mezelf dat ik er niet graag meer kom. Ik 

wil het opruimen dan ook achter de rug hebben en hoop dat het huis zo snel mogelijk wordt 

verkocht. Ik noem dat ’voor uit kijken’ en ’mooie herinneringen koesteren’. Daar heb ik geen bult 

stenen voor nodig. Lieve Théa, geniet en wens Kirsten veel succes, x Anita.  

====================== 



07-11-2007

Hoi lieverd,

Wat sneu dat je weer in een periode van afscheid zit. En dat leeghalen van je vaders huis lijkt me

ook wel heftig. Ik denk aan jullie.

Hier gaat het zijn gangetje. De bloedwaarden waren goed genoeg en dus heb ik net mijn vierde

chemo achter de rug. In het weekend voelde ik me behoorlijk goed en dat is fijn. Kirsten heeft

haar C-diploma behaald. Ze is helemaal blij en wij natuurlijk ook. Ik ben uiteindelijk op aanraden

van Henk niet meegegaan naar het zwembad. ’Koester je goede momenten maar voor thuis en

niet voor een lawaaiig zwembad’, zei hij. Een slim advies.

Vrienden kwamen na het diploma-zwemmen op de koffie en brachten verse appeltaart mee. Hun

dochter Sanne had ook afgezwommen. Het was ouderwets gezellig. Net of er even geen ziekte

bestond.

Mijn moeder is zo lief bezig. Zij maakt voor Kirsten en Puck een fotoalbum van onze Ride for

the Roses-fietstocht. Al weken liggen er her en der foto’s in hun huis en nabestellingen om weg

te geven aan vrienden en vriendinnen die er op staan. Mooi voor de meiden, zo’n compleet

naslagwerk voor later.

Cornel van mijn sensitherapie vertelde pas geleden dat ze, als ze aan me denkt, mij steeds een

stenen trap ziet afdalen met daaronder een grote houten deur. Zij snapte niet hoe ze bij dat beeld

kwam en legde dat aan mij voor. Ik herinnerde me meteen dat die trap en die deur precies mijn

beeld zijn van de Helende Reis die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Weet je nog dat ik schreef over

schrijfster Brandon Bays die zichzelf genas van een grote tumor in haar buik en vervolgens over

de hele wereld workshops gaf over die helende reis (The Journey)? Zij stelde deelnemers in staat

om zichzelf te genezen van diepe trauma’s en emotionele verwondingen. Ik liep al een tijdje te

denken of ik de reis niet nogmaals moest maken en nu na de opmerking van Cornel ga ik het

doen.

Donderdag komt er een therapeute bij mij thuis die hiervoor opgeleid is en ga ik tijdens die reis

proberen mijn genezingsproces te bevorderen. Spannend. Je hoort het nog, liefs Théa.

Ha die Théa,  

Ik vind het moeilijk om me bij die Helende Reis een voorstelling te maken, maar ik ben natuurlijk 

erg nieuwsgierig wat er gebeurt en hoe jij die sessie ervaart. Ik hoor het graag.  

De uitvaart van mijn ex-schoonvader was oprecht en zonder al te veel poespas. Paste helemaal 

bij hem. Zoals zo vaak, had ook deze plechtigheid een hoog reüniegehalte. Door mijn scheiding 

zie ik de meeste ex-familieleden en kennissen uit de buurt van Haarlem niet meer, dus het was 

leuk om die mensen weer eens te ontmoeten.  

Ook leerden Thijs, Max en Kari-Anne natuurlijk nog wat familie kennen en was het ’wat zijn ze al 

groot’ niet van de lucht. Overigens waren Peter en ik het er over eens dat de heuvelachtige 

begraafplaats in Driehuis (bij Haarlem) één van de mooiste is waar wij ooit zijn geweest. 

Jammer dat het zo ver weg is.  

We hebben voor mijn vader en moeder inmiddels een urnengrafje besproken op het - ook 

sfeervolle - kerkhof van Gasselte. Ze hebben allebei het grootste deel van hun leven in dat dorp 

doorgebracht, dus vinden wij het als kinderen gepast om daar een klein monumentje te hebben 

met hun namen. Als we een passende steen hebben gevonden, beleggen we een kleine 

plechtigheid voor onszelf. Feliciteer je Kirsten van me? Lieve groet, Anita. 

================= 



10-11-2007  
Hoi Anita,  

Zo, ik ben net uit mijn roes van de Helende Reis. Ik wil alles vertellen, maar jémig hoe vertaal ik 

dit in woorden? De reden om de reis te maken was om zelf mijn genezingsproces in gang te 

zetten. Om mijn tumor te verwijderen. Door je emotioneel open te stellen kun je oud zeer of oude 

emoties een nieuwe plek in je lijf geven. Door samen met de therapeut een denkbeeldige trap af 

te dalen bij jezelf naar binnen, visualiseer je beelden van vroeger die blokkades kunnen 

veroorzaken in je doen en laten.  

Héle gekke dingen kwam ik niet tegen, maar ik kwam wel tot de conclusie dat mijn oude ik, met 

al haar gewoonten, niet meer correspondeert met mijn huidige persoontje. Logisch, want ik kan 

ook niet meer zoveel als die ’oude Théa’. En het mooie is; dat wil ik ook niet meer. En zo 

moesten die twee Théa’s afspraken met elkaar maken om elkaar te accepteren. Een bevestiging 

dat het goed is zoals ik het nu doe.  

Nou Anita, snap je er nog wat van? Het maakt me niet echt uit, want voor mij is het belangrijkste 

dat ik een enorme opluchting voel na deze sessie. Bevrijd van een bepaalde druk in mijn lijf. Ik 

voelde me wel eens eenzaam met mijn ziekte, ondanks alle hulp om me heen. Maar door deze 

reis weet ik nu dat ik niet eenzaam hoef te zijn, ook al ben ik alleen. Ook mijn ouders kwamen 

voorbij en ik voelde alleen maar bevestiging van hetgeen ik al wist. Ik houd zoveel van ze dat het 

soms pijn doet. Ik ben wie ik ben door de opvoeding van mijn vader en moeder en dat hebben ze 

erg goed gedaan. Je begrijpt dat ik dit niet zonder tranen ging, maar dat kan heel verlossend 

werken.  

Zit ik tranen te deppen om mijn ouders die aan mijn zij staan, tegelijkertijd moet jij jouw ouders 

een plekje geven in een urnengraf. Het is niet helemaal eerlijk en daar ben ik me zeker van 

bewust.  

Zaterdag Sint Maarten in Haren. Als ik die zak met snoep tenminste niet zelf heb leeggesmuld 

voor dat de kinderen langs de deur komen. Ik ben zo’n snoeperd de laatste tijd. Liefs, Théa.  

 

PS Mijn opa (91) en oma (95) vieren hun verjaardagen dit weekend. Feest!  

 

Ha die Théa,  

Klinkt als een leerzame reiservaring. ’Ik heb me in tijden niet zo blij en gelukkig gevoeld’, zei je 

net via de telefoon. En daar word ik weer blij van. Grijpen die momenten, zou ik zo zeggen. 

 Ik was donderdagmiddag op het Ommelandercollege in Appingedam om te vertellen over 

Plenter @ Pepping. Twee 6vwo-meiden hebben het onderwerp ’borstkanker’ gekozen voor hun 

profielwerkstuk.  

Naast een lezing over borstzelfonderzoek, wilden ze ook de emotionele kant van de ziekte 

belichten en nodigden ons daarvoor uit. Ik had bedacht dat jij jouw weinige energie niet moest 

verbruiken en dus ben ik er namens ons tweeën naar toe gegaan. Leuk om te zien dat een 

klaslokaal vol jonge meiden zo aandachtig kan luisteren naar verhalen over dit, toch best zware, 

onderwerp. Een gedurfd project van die twee meiden en volgens mij kan de docent niets anders 

doen dan dit originele werkstuk met een ruime voldoende belonen. Ik heb de twee videofilmpjes 

van de Ride for the Roses daar laten zien en vooral bij het herkennen van weerman Derk 

Bosscher werd er flink gegiecheld. Zijn zoon schijnt bij de meisjes in de klas te zitten.  

Overigens kreeg ik voor ons allebei mooie bloemen. Ik breng ze zo langs, voordat wij met 

vrienden naar Deventer afreizen.  

Feliciteer opa en oma maar van me? Geef ze een dikke smok. Liefs, Anita.  

 



================= 

14-11-2007

Hoi Anita,

Attent hoor dat we bloemen kregen van die vwo-meiden. Bijzonder, zo jong en dan het

onderwerp borstkanker kiezen voor een werkstuk.

Ik ben nog lang niet klaar met mijn Helende Reis van afgelopen week. Er komen nog steeds

zulke mooie dingen voorbij. Zo vroeg de therapeut bijvoorbeeld: ’Hoe voel je je morgen?’

Waarop ik antwoordde: ’Heel blij en gelukkig’. En zo was het de volgende dag ook echt. De

laatste tijd voelde ik me vaak mat, niet uitbundig, maar nu liep ik het hele weekend met een big

smile rond. Constante blijheid en dus kon ik intens genieten van de verjaardagsfeestjes van mijn

oma en opa.

De therapeut vroeg ook hoe ik mezelf over een half jaar zag. Bij dat idee begon ik enorm te

huilen. Plotseling visualiseerde ik mezelf op ski’s. Mijn grote hobby. Ik zag me van de berg

afskiën met de zon op mijn gezicht en de wind door mijn haar (oh nee, heb ik niet meer...). Intens

gelukkig. En je raadt nooit wat ik heb gedaan! Ik heb een wintersportreis geboekt. Met enorme

stelligheid. Henk stemde er mee in en de meiden gaan mee. Dus gaan we eind april naar

Frankrijk. Heerlijk vooruitzicht!

Puck was gisteravond verdrietig toen ik haar naar bed bracht. Dat kwam vooral omdat Kirsten

mocht voorlezen en dat duurt een stuk langer dan wanneer ik voorlees. Ik luisterde vol trots naar

mijn oudste, maar Puck vond het niks. Het hek was helemaal van de dam toen ik opmerkte dat

zij, als ze groot is, ook heel graag zou willen voorlezen. Ze bleef huilen. Met horten en stoten

kwam eruit dat Puck altijd klein wil blijven. Geen verantwoordelijkheden en moeilijke zaken,

daar kwam het op neer. We hebben samen afgesproken dat ze altijd mama’s kleine meid blijft,

ook als ze ouder wordt. Ze was enigszins gerustgesteld en viel, terwijl ik haar gezichtje streelde,

in slaap.

Ik snap haar dondersgoed, want ik wil ook niets liever dan mijn moeders kleine meid zijn. Lekker

veilig. Liefs Théa.

Ha die Théa,  

Zelfs van je smsje van afgelopen weekend spatte het enthousiasme af. Het is je meer dan gegund, 

dat je je zo goed voelt. Het verlangen naar de lange latten in de sneeuw, herken ik. De hele dag 

buiten, geen tijd om te piekeren en ’s avonds met enorm rooie koppen stoere verhalen vertellen 

rond de tafel.  

Na de scheiding hebben wij afgesproken dat onze kinderen elk jaar met vrienden in de 

krokusvakantie skiën. Het ene jaar gaan onze ex-en mee en het andere jaar Peter en ik. Wij 

mogen in februari weer.  

Vrijdag- en zaterdagnacht hebben we op een oud vrachtschip geslapen. Dit jaar waren wij aan 

de beurt om onze vrienden te verrassen en een weekendje op De Oosterkim in Deventer leek ons 

wel apart. Dat was het zeker. Ooit in een kooi geslapen? Het schip heeft 12 slaapplaatsen, maar 

wij waren de enige vier gasten dus hadden we een hele boot voor onszelf. Een aanrader!  

Dat geldt ook voor Deventer. Wat een sfeervol doolstadje. Misschien moeten ze in Groningen ook 

eens nadenken over mooie gietijzeren uithangborden aan de winkels. Trouwens adviseer ik 

iedereen om voor de zekerheid een grote magneet mee te nemen als je op een boot bivakkeert. 

Helaas zwemt er nu in de IJssel een vis rond met Peters autosleutel. 

Lieve Théa als je nog steeds chocolabehoefte hebt, ben je welkom. Wij hebben namelijk niet één 

Sint-Maartenkind aan de deur gehad. Groet, Anita. 



 

=================== 

 

17-11-2007  
Hoi Anita!  

Wat moest ik lachen toen ik las dat er een vis met Peters autosleutel aan de haal is gegaan. Echt 

iets voor jullie. Nooit een gewone dag, altijd iets bijzonders. Henk en ik hebben een keer tijdens 

een zomervakantie verschillende steden in Nederland bezocht en zo kwamen we ook in Deventer 

terecht. Lekker in die stad gefietst alsof we er woonden.  

Afgelopen dagen heb ik Kirsten en Puck zelf weer naar school gebracht. Ik kon het eerst 

nauwelijks opbrengen, maar met een beetje doorzetten lukt het nu wel. Gezellig hoor om weer 

met wat ouders bij te kletsen, en natuurlijk met de juf. Zoals je weet wonen we om de hoek dus 

moet ik er op letten dat de meiden niet zo hard vooruit rennen, dat ze al op school zijn als ik nog 

een keertje aan kom wandelen. Maar ach, het gaat om het idee dat ik ze naar school begeleid. 

Mijn moeder kwam net met een bijzonder verhaal. Zij was met Puck aan het fietsen geweest, en 

die bleef maar slingeren. Dus zei mijn moeder: ’Niet doen, straks val je nog.’ Waarop Puck aan 

oma vroeg hoe ze dat wist. Mijn moeder vertelde haar dat ze dat vroeger ook met mij had beleefd 

en dat ik toen inderdaad onderuit was gegaan. Oh, zei Puck, dus daarom heeft mama borstkanker! 

Waar ze toch mee bezig is hè?  

Zaterdag komt Sinterklaas met zijn Pieten bij ons aan. We moeten natuurlijk afwachten of we dit 

jaar lief genoeg zijn geweest. Kirsten en Puck denken van wel, want de reclamefolders met 

speelgoed worden flink doorgespit. Na de intocht gaan we met alle nichten, neven, aanhang en 

kinderen uit eten. Onze oma gaat ook mee. We zouden al eerder met z’n allen op stap, maar ja die 

ziekenhuisbezoeken van mij gooiden steeds roet in het eten. Zoals het er nu uitziet, gaat het deze 

keer lukken. Zo lang het ’s avonds niet te laat wordt, hou ik het goed vol. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Dat heet nu kinderlogica. Hopelijk heeft je moeder wel aan Puck uitgelegd dat jij niet door die 

valpartij ziek bent geworden. Anders durft ze straks niet meer mee te doen aan de 

gymnastieklessen op school. Bang om te vallen.  

Dit verhaal geeft mooi aan hoe ze op zoek is naar een verklaring voor jouw borstkanker. 

Volwassenen kampen ook met deze vraag, maar kinderen gaan daar simpeler mee om en kiezen 

een voor de hand liggende oorzaak.  

Fijn dat je je nog steeds dusdanig goed voelt, dat je zelfs donderdagmiddag met je moeder op pad 

was om sinterklaasinkopen te doen. Misschien kan ik zaterdag even rondstruinen op de 

pakjesboot van Sinterklaas, want Peters Volksvermaken organiseert weer de intocht in 

Groningen. "En ook al ben ik dan zwart als roet, ’k meen het wel goed". Dus zal ik kijken of er 

iets voor jullie tussenligt. Anders doe ik alsnog een positief woordje voor jullie bij de Sint. 

Jammer dat je geen tijd hebt om de enthousiaste pieten, de olifant, de kamelen en andere bonte 

stoetgangers rondom Sinterklaas in de stad te bewonderen. Het blijft namelijk een bijzonder 

schouwspel voor jong en oud.  

Hopelijk krijgen Peter en ik het de komende periode iets rustiger, want onze hond begint al 

voorzichtig te protesteren. Zij heeft de korte uitlaatrondjes in de buurt nu wel gehad. Er moet 

meer gerend worden, dus een goed excuus voor ons om pas op de plaats te maken en afspraken te 

schrappen in onze agenda’s. Veel plezier met jullie familie-etentje. Liefs, Anita.  

 

==================== 



21-11-2007

Hoi Anita,

Maandag was weer chemodag. Ik heb er een complete dagtaak aan. Om negen uur ’s ochtends sta

ik dan paraat bij de afdeling bloedprikken om de waardes te laten bepalen. Na een uur krijg ik de

uitslag en weet ik of de chemo door mag gaan. Als de chemo bij de apotheek in het ziekenhuis

wordt gemaakt, krijg ik in de tussentijd prémedicatie en een zoutwateroplossing toegediend.

Nadat het chemogoedje er in zit, word ik vervolgens doorgespoeld. Dan is het inmiddels drie uur

’s middags. Gelukkig val ik geregeld in slaap en heb ik dus weinig besef van tijd. Ook deze keer

mocht het hele traject gelukkig doorlopen worden, want mijn bloedwaarden waren stabiel en

sommige zelfs verbeterd. Ook mijn tumor is behoorlijk gekrompen en dus is mijn buik lang zo

dik niet meer. Voelt als goed nieuws.

’s Avonds ben ik wel vroeg mijn bedje weer ingedoken om de komende dagen goed aan te

kunnen. Zo zwart als roet en dan nog herkenbaar. Ik werd er zelfs op aangesproken dat ze je

hadden gespot en je kreeg van menigeen complimenten voor je optreden. Jammer dat ik je niet

heb gezien.

Wij waren bij de intocht in Haren. Sinterklaas had alle tijd voor de kleintjes en op het

Raadhuisplein werd er luid gezongen. Na die tijd nog een afzakkertje in de Pub om vervolgens

aan het eerste neven- en nichten-plusoma- uitje deel te nemen. De achterkleinkinderen hebben

hard voor oma gezongen en natuurlijk hebben we met z’n allen lekker gegeten. Helaas hield ik

het niet de hele avond vol, maar ik heb toch weer even de sfeer kunnen proeven. Onze kinderen

kenden elkaar niet zo goed, maar hebben desondanks leuk met elkaar gespeeld. Dit moet een

jaarlijks terugkerend festijn worden. Jouw streven om de hond wat meer uitlaattijd te gunnen is

een goed voornemen. Klinkt me trouwens ook bekend in de oren: ik zie en hoor gewoon de

’oude’ Théa wat jouw activiteiten betreft. Mijn ouders en schoonouders riepen vroeger

regelmatig of we nu echt alle kerken wilden bezingen, waarop wij natuurlijk volmondig "ja"

zeiden. Van een afstandje bekeken word ik nu soms moe van al jouw activiteiten. Wat klink ik als

een ’old wief’ hè? Veel liefs van die andere Théa (’het jonge wief’).

Ha die Théa,  

Eerlijk gezegd word ik zelf ook wel eens moe van al mijn activiteiten. Maar ze zijn allemaal zo 

leuk en dan is het moeilijk nee zeggen. 

Ik heb zaterdag weer met volle teugen genoten van al die schattige, goedgelovige kinderkoppies 

en me, zoals elk jaar, weer verbaasd over de brutaliteit van sommige ouders. Schaamteloos 

rukken vaders en moeders aan Pietenarmen voor een paar extra pepernoten, terwijl hun kind de 

mond nog vol snoepgoed heeft. Doorhuppelen is dan het devies en vooral de kindjes die alleen 

met hun ogen vragen een extra handjevol toestoppen.  

Ook wij gingen na de intocht nog even een borrel drinken en gek genoeg was ik op dat moment 

niet meer moe. Het werd (te) laat.  

Onze hond Buksi was uit logeren en had zo een verwenweekend bij onze vrienden Hj en 

Marianne. Zij hebben flink met het beest gespeeld en gesjouwd dus zondagmiddag pikten we een 

tevreden hond op. En toen Buksi maandagmiddag ook nog mee op jacht mocht, was het feest 

helemaal compleet. Ze ligt nu volledig uitgeteld te dromen van stinkende sloten en opfladderende 

fazanten. Als ik onze hond zo zie liggen, heb ik ook zin om weer onder de wol te kruipen. Lekker 

uitrusten. Tot binnenkort, x Anita. 

================== 



 

24-11-2007  
Hoi Anita!  

Wilde je vanwege alle drukte wel weer onder de wol kruipen? Ik begrijp dat, maar ik doe toch 

mijn best om ’s ochtends gewoon met het gezin op te staan. Hoe ik me ook voel! Lekker met z’n 

vieren ontbijten.  

De laatste dagen doen mijn gezicht en handen erg veel pijn. Alsof mijn huid scheurt. De chemo 

vernielt helaas ook goede cellen. Ik smeer me de hele dag in om de huid vettig te houden. 

Donderdagochtend kreeg ik een lekkere schoonheidsbehandeling van Linda. Mijn gezicht werd 

helemaal ingesmeerd en dat voelde zalig. Na afloop zag mijn huid er stukken beter uit. Ik was 

nooit zo van de schoonheidsspecialistes, nam er de tijd niet voor. Tegenwoordig ga ik vaker. Laat 

jij je wel eens verwennen?  

Leuk dat Peter en jij zaterdagmiddag meedoen aan de marathonsportactiviteit ’spinning’ in de 

Euroborg om het Ronald McDonaldhuis te steunen. Henk heeft 25 sportieve types gezocht om 

een aardig bedrag bij elkaar te trappen. Ik kom met Kirsten en Puck om jullie aan te moedigen. Ik 

zie je graag zweten! Gelukkig heb je flink geoefend met de Ride for the Roses. Of is dat alweer te 

lang geleden?  

Mijn moeder heeft trouwens twee prachtige plakboeken over de Ride gemaakt voor Kirsten en 

Puck. Wat een werk! Ik ben er hartstikke blij mee. Ik ga me er straks toe zetten om mijn oude 

kleding op te ruimen. Ik ben twee maten gekrompen en dus past het meeste in mijn kast niet 

meer. Zo maak ik weer ruimte voor iets nieuws.  

Ik had je toch al eens verteld dat ik helemaal geen nieuwe kleren durfde te kopen? Bang om Henk 

op te zadelen met extra zooi voor als ik er niet meer ben. Maar ik ben nu weer zo blij met mijn 

uitslagen van het ziekenhuis dat ik die gedachten uit mijn hoofd ban. Ik koop lekker iets nieuws. 

Ik vind het toch gek dat mijn huisarts en ik tevreden zijn over mijn uitslag, maar dat de medici in 

het ziekenhuis zich er niet over uitlaten. Maandag maar eens vragen. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

’Ik las toch in jullie mailwisseling dat je het rustiger aan wilde doen?’, hoorde ik afgelopen 

donderdagavond een aantal malen tijdens het benefietgala in het UMCG. Voor het Beatrix 

Kinderziekenhuis werden een diner en een veiling georganiseerd en Peter en ik waren 

uitgenodigd.  

Aanvankelijk hadden we afgezegd, maar ach voor het goede doel lieten we ons gemakkelijk 

overhalen. Op een slimme manier wist veilingmeester Jacques d’ Ancona de aanwezigen weer 

flink wat geld uit de zak te kloppen (80.000 euro). Hij kreeg daarbij hulp van de 8-jarige Anne 

die met een infuusrugzakje op langs de tafels ging om haar goocheltrucs te showen. Haar 

vragende ogen waren niet te weerstaan en dus werden er nog flink wat loten à 150 euro verkocht. 

Klinkt heerlijk die gezichtsbehandeling. Ik neem er nooit de tijd voor, maar heb toevallig net een 

afspraak gemaakt om de laatste restjes zwarte schmink uit mijn poriën te laten schrapen. Die 

verouderde huid kan best wat extra aandacht gebruiken, nietwaar?  

Waarschijnlijk zijn de ziekenhuisartsen bang voor ’valse hoop’ en geven ze daarom geen 

woorden aan jouw uitslag. Het belangrijkste blijft dat jij tevreden en blij bent.  

Veeg je tijdens het spinnen af en toe mijn voorhoofd even af, want ik ben al een tijdje sportlui dus 

zal ik flink zweten. Ik moet meteen na afloop weg, want ik heb weekenddienst. Tot later, Anita. 

 

================== 

 



28-11-2007  
Hoi Anita,  

Supertrots was ik op jullie tijdens de marathonspinning voor het Ronald McDonaldhuis. Er is 

trouwens 22 duizend euro opgehaald! Goed hè? Een vriendin van ons viel op het laatste moment 

nog in. Ze had tijden niets aan sport gedaan en had ook geen sportkleren mee. Dus fietste ze in 

haar spijkerbroek en op haar mooie buitenlaarzen. Kirsten stapte rond met een poster van FC 

Groningen om handtekeningen van spelers te verzamelen. Leuk om op een afstandje te bekijken, 

maar ik was te sloom om met haar mee te gaan.  

Zondag kwamen zes vriendinnen van de Hotelschool langs. Na 20 jaar hebben we nog steeds 

geregeld contact. Ze wonen verspreid over Nederland dus zien we elkaar niet vaak. Maar als we 

elkaar treffen... Iedereen had wat lekkers voor de lunch gemaakt. Als starter had ik een Kirr 

Royal klaar gezet. Die smaakte zo lekker, dat er daarna nog drie flessen champagne soldaat zijn 

gemaakt. Oude herinneringen rolden over tafel, maar ook de opvoeding van onze kinderen bleek 

een interessant onderwerp. We kwamen niet allemaal tot dezelfde oplossingen, maar de 

verschillende verhalen resulteerden vaak in bulderend gelach.  

Na hun vertrek was de keuken weer tip-top opgeruimd en kon ik eventjes genieten van de rust in 

huis. 

’s Avond ben ik op uitnodiging van Jan en Tilly Hooikammer naar hun Baptistenkerk geweest, 

waar Andries Knevel verschillende prominenten uit de Groninger politiek, kerk en maatschappij 

interviewde. Rijkdom, armoede, ziekte en genezing vormden de basis voor de gesprekken. Er 

werd goed duidelijk gemaakt dat je de medische zorg nooit uit het oog moet verliezen. En daar 

ben ik het helemaal mee eens.  

Je merkt het al aan mijn activiteiten Anita, ik voel me weer behoorlijk goed. Als ik mijn 

rustmomenten op tijd pak, kan ik best veel aan. Al moest ik maandag eerlijk gezegd wel bijna 

door mijn schoonzus het ziekenhuis in worden gedragen, omdat ik me toen even enorm slecht 

voelde. Gelukkig kon ik tijdens de chemokuur slapen en daardoor knapte ik weer wat op. Veel 

liefs van Théa. 

  

Ha die Théa,  

Poeh, ik was ook best een beetje trots op ons. Het blijft heftig, dat spinnen, maar ook heerlijk. 

’s Middags ging ik nog een uur tennissen en dus zijn mijn sportieve prestaties voorlopig weer op 

peil. 

Je maakte overigens wel weer een typische Théa-opmerking toen ik van de fiets stapte: ’Och, 

achteraf had ik ook wel mee kunnen doen!’ Tuurlijk Théa, maar spaar jij je energie nu maar voor 

al die andere activiteiten van je.  

Ik heb je trouwens helemaal niet over FC Groningen- Feyenoord gehoord. Ik ben er samen met 

mijn zus en Thijs naar toe geweest. Wat een spektakelwedstrijd. Na afloop was ik doodop. Tja, 

komt vast door al die emoties! En wat is voetbal op deze manier toch leuk.  

Vergat ik je nog steeds te vertellen: weet je nog dat een klasgenootje van Max in coma lag na een 

ernstig autoongeluk een paar maanden geleden? Het gaat nu zo goed met hem dat hij afgelopen 

zaterdagavond zelfs op een feest van twee 18-jarige vrienden verscheen. Zijn bezoek maakte het 

feest nóg leuker, begreep ik. Logisch want iedereen heeft al die tijd zo ontzettend meegeleefd. 

Morgen heb ik een compensatiedag voor mijn weekenddienst. Ik gebruik deze vrije dag voor een 

goede gezichtsbehandeling en een fijne massage. Me even laten verwennen, want dat is iets te 

lang geleden. Ik spreek je binnenkort, Anita.  

 

=================== 



 

01-12-2007  
Hoi Anita,  

Wat is dat nog maar weer: doseren? Oh ja, niet te veel tegelijkertijd willen hè? Ik ging donderdag 

nog even de laatste 5/12-inkopen (= geheimtaal) doen. Ik bedacht dat ik eigenlijk wel de hele dag 

in de stad kon blijven, want de meiden zouden toch overblijven op school. Gelukkig was mijn 

vriendin met me mee en die was resoluut. Dwingend meldde ze na twee uurtjes dat het tijd was 

om naar huis te gaan. Verstandig en het was al meer dan ik had gedacht. Ik kan me niet meer 

heugen wanneer ik voor het laatst in de binnenstad ben geweest.  

’s Middags moest ik gedwongen rustig aan doen, want mijn lijf was goed moe. Mijn hoofd kan 

nog altijd meer dan mijn lichaam. Vieren jullie Sinterklaas? Ik was deze week even bang dat onze 

meiden van hun geloof waren gevallen en dat we dit jaar al lootjes moesten trekken. Ik had 

namelijk prachtige Winx- (meidengroep)ballen gekocht. Een soort verrassingsei met een Winx-

poppetje en wat lekkers er in. In het doosje zaten zes ballen, dus haalde ik er twee uit om in de 

schoen te doen. De overige vier verstopte ik in een kastje waar ze nooooooooit komen. Tot 

afgelopen woensdag. ‘Hé mam, jij hebt de ballen zeker in onze schoen gedaan, want er zijn twee 

uit het doosje’.  

Kirsten rende vervolgens naar Puck om over haar ontdekking te vertellen. Stotterend zei ik, dat 

de Piet zonder Veer dit waarschijnlijk had gedaan. Deze mogelijkheid vonden ze blijkbaar 

aannemelijk, want ze vroegen niet verder. Zaterdagochtend hebben we het Sinterklaasfeest van 

Henks werk en woensdagavond komt de Goedheiligman bij ons thuis. Aan de kinderen merk ik 

wel dat het een drukke periode is. Ze zijn zelf ook behoorlijk druk en slapen slechter in. Ik hoor 

die geluiden ook om me heen van andere ouders, maar dat helpt me niet echt.  

Zijn jullie zaterdagavond ook van de partij bij FC Groningen-VVV. Henk en ik gaan samen met 

mijn ouders. Ik kijk er enorm naar uit. Trouwens, hoe is je vrije dag bevallen? Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ja, het zijn spannende tijden in de jonge gezinnen. Zowel voor de kinderen (wat krijg ik 

allemaal?) als voor de ouders (waar verstop ik het deze keer?). Die periode ligt inmiddels ver 

achter ons. Best jammer eigenlijk, want ik vond het altijd leuk om die verhitte, nieuwsgierige 

koppies een beetje voor de gek te houden.  

Elk jaar ging ik op een bepaald moment naar de wc en heel toevallig klonk dan net de bel en 

stond er een zak voor de deur. Goh, wie zal die er neer hebben gezet?  

Dit jaar hebben wij met ons gezin lootjes getrokken via internet (www.lootjestrekken.nl) en 

maken voor diegene een cadeautje, een surprise en een gedicht. Helaas kunnen twee kinderen 

hun studentenbestaan deze keer niet combineren met het 5-decemberfeest, maar zij haken op een 

ander moment wel weer aan. Wij zullen elkaar niet in De Euroborg zien. Onze buren geven hun 

25-jarig huwelijksfeest en daar gaan we graag naar toe.  

Lieve Théa, er zijn vast en zeker cursussen ‘Doseren’, maar ik ben bang dat jij en ik het 

bijbehorende certificaat nooit zullen halen. Zelfs in een vrije dag weet ik nog te veel activiteiten 

te proppen. Gelukkig allemaal leuke, maar mijn 5/12-inkopen zijn er nog niet eens van gekomen. 

Ik heb wel lekker nieuwe kleren gekocht. En de andere dingen komen ook vanzelf goed, weet ik 

uit ervaring. Groet, Anita. 

 

================== 

 

 



05-12-2007

Hoi Anita,

5 december, pakjesavond! Vieren jullie het dan ook? Onze beide ouderparen komen eten en we

hopen maar dat de goedheilig man ons huisje niet voorbij gaat. Ik vind dit zo’n heerlijke,

sfeervolle tijd van het jaar; kaarsjes aan. Kirsten is nog net zo zenuwachtig voor de Grote Avond

als vóór de Winxballenvondst (toen ze even dacht dat ik die in de schoen had gestopt).

Op school hadden de Rommelpieten een onvoorstelbare rotzooi gemaakt. Ze waren helemaal in

de war, want ze hadden allemaal kerstspulletjes neergezet en kerstchocolade achtergelaten. Dat

moeten de Pieten Zonder Veer haast wel weer geweest zijn.

Ik heb je al een tijdje niet gesproken. Hoe is het eigenlijk met je? Het staat me bij dat het vrijdag

de geboortedag van je vader is. Hoe ga je met zo’n dag om zo vlak na zijn overlijden? Ik zal in

gedachten zeker bij je zijn.

Hier is alles redelijk tot goed. Afgelopen zaterdag Groningen-VVV. Het was haast een schande

dat ze zoveel kansen onbenut lieten. Gelukkig wonnen ze net met 1-0. Na de wedstrijd

ontmoetten we natuurlijk weer diverse oudbekenden. We kwamen zelfs een ’verloren’ familielid

tegen. We hebben telefoonnummers uitgewisseld en de eerste contacten zijn inmiddels gelegd.

Mijn ouders liepen ook zichtbaar te genieten en daar werd ik weer blij van.

De chemo van afgelopen maandag is weer achter de rug. Ik heb ’vrij’ gevraagd tussen kerst en

oudennieuw. Ik verheug me er nu al op om twee weken lang niet naar het ziekenhuis te hoeven,

want zolang deze chemo aanslaat blijf ik wekelijks vaste kuurgast. Ik vroeg de arts nog of hij ook

verbaasd of verrast is, dat mijn uitzaaiing kleiner is geworden. Het antwoord luidde: "Hier

hadden we op gehoopt." En omdat ik er van uit ga dat ik nog heel lang chemo krijg, weet ik dat ik

nog heel lang kaal blijf.

Ik heb besloten om weer voor een nieuwe pruik te gaan. Vrijdagochtend is er weer een

pruikensessie bij mij thuis. Ik ga deze keer voor kort en sportief. Ik spreek je. Liefs Théa.

Ha die Théa, 

Onze Pakjesavond is pas zaterdag en dat heeft meerdere voordelen. Surprises en gedichten maak 

je altijd met het beste resultaat op het laatst. En dan is het handig dat je die dag niet hoeft te 

werken. Bovendien bereiden we met z’n zessen, in tweetallen, een uitgebreid Sinterklaasdiner 

voor en kunnen we dus rustig naar de markt voor verse spullen. 

Ik ben samen met Max verantwoordelijk voor het voorgerecht. Als je nog een lekkere tip hebt? 

Ook ik geniet van deze ’kaarsjestijd’. Onze kerstster brandt al sinds zondag (eerste advent) en na 

Sinterklaas mag de kerstboom er weer bij. Dit is overigens ook de periode voor melancholie en 

diepere gedachten, zo merk ik jaarlijks. Ik heb het idee dat dat gevoel nu nóg sterker is, maar dat 

is niet zo gek in dit enerverende jaar.  

Vrijdag zou mijn vader 74 zijn geworden. Omdat zijn huis nog niet is verkocht, gaan mijn broer, 

zus, zwager, schoonzus, alle kleinkinderen, Peter en ik daar een borrel drinken, een hap eten en 

herinneringen ophalen. Een verjaardagsfeestje zonder jarige. Vreemd, maar ook best mooi.  

Ik had pas een interview over borstkanker en erfelijkheid. Tijdens dat gesprek vroeg ik me af of 

jij eigenlijk hebt laten onderzoeken of het bij jou om een erfelijke vorm gaat? Hebben we ’t nog 

nooit over gehad. Heb je al plannen gemaakt voor je vrije weken, eind december? Tot snel, liefs 

Anita. 

==================== 



08-12-2007  
Hoi Anita,  

Ik ben net bijgekomen van het lachen. Een telefoongesprek met mijn vriendin kreeg zo’n 

grappige wending. We hadden het over mijn nieuwe pruik en dat zij de eerste zo mooi vond. Ik 

zei dat de pruikenmevrouw de schaar maar mee moest nemen om die oude pruik bij te knippen. 

Daarop krijste mijn vriendin: ’Wat!! Krijg je nieuw schaamhaar? Nou je begrijpt, we kwamen 

niet meer bij.  

Sinterklaas kwam natuurlijk ook nog bij Kirsten en Puck op school. Terwijl ik buiten met de 

andere ouders en de kinderen op de goedheilig man stond te wachten, welden er opeens tranen 

van emotie bij me op. Naast mij stond ook een moeder haar tranen weg te vegen. Samen deden 

we ons best om ons goed te houden. Blijft bijzonder hè, dat zo’n zielenmoment zomaar weer 

komt opzetten.  

Pakjesavond bij ons thuis was erg gezellig. De meiden zijn enorm verwend en genoten zichtbaar 

van al dat moois. Gelukkig mochten ze donderdagochtend een uurtje later beginnen en hoefden 

we niet te haasten. Uiteindelijk waren we vanzelfsprekend toch weer bijna te laat, want de dames 

wilden natuurlijk met hun nieuwe speelgoed spelen.  

Trouwens, we kregen van een anonieme lezer cadeaubonnen voor de beide meiden. Bijzonder 

toch. We laten ze daarvoor zelf iets uitzoeken bij een speelgoedwinkel. Inmiddels ben ik alweer 

twee jaar ziek thuis van mijn werk. Onlangs kreeg ik de bevestiging dat ik via de IVA een 

uitkering krijg. Toch wel gek, bijna 18 jaar hard gewerkt voor dit bedrijf, en nu een uitkering. 

Voelt niet echt lekker. Dit betekent ook dat ik mijn leaseauto moet inleveren. Mijn werkgever is 

daar altijd heel soepel mee omgegaan en daarvoor dank ik hem zeer. Nu moet ik binnenkort maar 

eens op zoek naar een leuk tweedehands autootje.  

Ik hoop voor je dat je vrijdag mooie momenten beleeft in het huis van je vader. Ik vind dat je het 

goed doet. Mooi zo met z’n allen. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik moest de afkorting IVA even opzoeken op Google. Het staat dus voor regeling 

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (viel vroeger onder de WAO). Ik kan 

invoelen dat een uitkering niet past bij iemand met zo’n sterk arbeidsethos. Bovendien wordt 

weer zo benadrukt dat je erg ziek bent. Het leuke aspect is natuurlijk wel dat je kunt nadenken 

over een hip autootje.  

Zo ben ik met een collega/vriendin eens op pad geweestom een tweedehands auto te kopen. Wij 

wilden samen een verhaal maken over de betrouwbaarheid van garages als je op zoek bent naar 

een auto en er zelf weinig verstand van hebt. Wat me er van bij is gebleven dat wij nooit een 

warme showroom van binnen hebben gezien. Bij het noemen van onze richtprijs (2000 gulden) 

moesten wij altijd meteen mee naar buiten. Dus ik zou me maar warm kleden als ik jou was. Of 

nog beter: opdracht geven aan iemand die er verstand van heeft.  

Max komt net binnen met zijn rapport. Wauw! Het zitten-blijven is duidelijk niet voor niks 

geweest. Hij heeft maar liefst twee negens, twee zessen en verder allemaal zevens. Je snapt dat 

hij niet als enige trots is. Op het moment dat ik je dit schrijf is het onzeker of de 

familiebijeenkomst in mijn vaders huis door is gegaan. Mijn zwager is namelijk net opgenomen 

in het ziekenhuis met hartklachten. Ze zijn aan het uitzoeken wat er aan de hand is.  

Lieve groet, Anita.  

 

=================== 

 



12-12-2007  
Hoi Anita,  

Ik zit nu achter de computer van de overburen. Mijn internet hield er plotseling mee op en dus 

ben ik met mijn laptop en een usb-stickje naar de overkant gerend. Bang dat mijn mail anders te 

laat bij jou zou komen.  

De buurvrouw en ik gingen stoer aan het klungelen met dat stickie, maar helaas. Na een 

kopieeractie bleek er nog maar één zin over te zijn: ‘Hoi Anita’. Beetje erg kort, nietwaar? Wij 

zoeken en zoeken in het computersysteem, maar het document was helaas foetsie. Nu tik ik dus 

een nieuw mailtje.  

Ik ben best trots op mezelf, want ik heb de afgelopen maanden mijn medicijnen afgebouwd. 

Sinds maandag gebruik ik geen morfinepleisters, pijnstillers, maagbeschermers en prednison 

meer. Ik blijf wel heel alert op pijntjes, maar die blijven tot nu toe uit. Beetje eng is het wel, maar 

ook lekker.  

Afgelopen zondag hebben Kees en Cornel een reis van maar liefst zes uur (heen en terug) 

gemaakt om mij te bezoeken. Je weet wel; mijn sensi-trainers. Ze hebben ons hele gezin en een 

jeugdvriendin getest. Zij kende deze therapie niet en liet alles maar gebeuren. Ze was enthousiast. 

Er kwam bij ons behoorlijk wat uit. Ben ik net van alle pillen af, kan ik weer opnieuw beginnen. 

Maar gelukkig is dit allemaal op natuurlijke basis. Ik moet ’s ochtends echt eerder opstaan om het 

hele gezin de juiste supplementen te geven. Ik heb tevens een hypoglycemiedieet gekregen voor 

de komende negen weken. Geen suiker, geen vlees en ook bepaalde fruitsoorten zijn even taboe. 

Voor de vriendengroep van ons Tafeltje Dekje is het weer even puzzelen geblazen wat ze wel en 

niet kunnen serveren.  

Hoe was het op je vaders geboortedag? Ik hoorde dat je zwager er toch was? Gelukkig, 

hartklachten klinken meteen zo eng.  

Ik heb vrijdag een leuke roodbruine, korte coupe gekozen. Ik word niet meteen herkend, omdat ik 

de laatste tijd vooral hoofddoekjes droeg. Die draag ik thuis nog steeds het liefst, maar ik ben ook 

erg blij met mijn nieuwe pruik.  

Hebben jullie al een kerstboom? Die van ons komt binnenkort. Veel liefs,Théa.  

 

Ha die Théa,  

Geen suiker en geen vlees in tijden van chocoladeletters, marsepein, kerststollen en kalkoen? Als 

je je er beter door voelt is het misschien goed te doen, maar het lijkt mij moeilijk en ik hoef er 

hier thuis al helemaal niet mee aan te komen. Mag je nog wel een wijntje of staat dat ook op de 

lijst van verboden middelen?  

Mijn zwager Piet mocht met weekendverlof en kon daarom toch bij het herdenkingsfeestje van 

mijn vader zijn. Eén dezer dagen gaan ze bij Piet met een cameraatje in zijn aderen kijken. 

Hopelijk komt er duidelijkheid.  

Mijn vaders huis was vrijdag ijskoud. Bleek dat er iets kapot was in de verwarmingsketel. Wat 

een mazzel dat we deze bijeenkomst vóór de winter hadden gepland, anders was de boel straks 

wellicht kapot gevroren. Onze poging om de verwarming weer aan de praat te krijgen mislukte. 

Nadat mijn broer een warmtekanon van huis had gehaald, konden de jassen uit.  

De opgetrommelde monteur van het energiebedrijf trof een gezelschap aan in een knusse kamer 

met beslagen ruiten. Voor hem wellicht een vreemd schouwspel: zo’n olijk stel aan de maaltijd in 

het huis van een overledene. Wij vonden het mooi. En de kachel brandt weer.  

Onze kerstboom komt ook één dezer dagen. Nu nog tijd inruimen om hem op te tuigen. Ik kom 

gauw je nieuwe kapsel bewonderen. Liefs, Anita. 

 



==================== 

 

15-12-2007  
Hoi Anita,  

Ik kan je nu weer gewoon mailen hoor. Ik had me door een telefonische verkoper laten overhalen, 

tot iets wat ’gratis’ is voor twee maanden. Toen de dozen met onderdelen binnenkwamen en ik al 

die snoertjes en kastjes zag, realiseerde ik me wat ik had gedaan. En had meteen spijt. Zeker toen 

de boel niet werkte. Als ik namelijk ergens slecht tegen kan dan is het niet-functionerende laptops 

of telefoons. Gelukkig heeft vriend Harry alles weer aan de praat gekregen, maar er liggen nog 

wel overal draden. Vroeger had ik een draadloze verbinding, maar nu liggen er lelijke en lastige 

kabels naar de telefoon en de laptop.  

Ik zit nu even achter Kirstens bureautje, omdat de kabel hiervandaan net lang genoeg is om bij de 

aansluitstekker te komen. Harry gaat nog proberen de draadloze verbindingen te herstellen. 

Hopen dat het lukt. Was ik de laatste tijd aldoor zo blij en optimistisch, gisteravond en 

vanochtend voelde ik me verdrietig en eenzaam met mijn ziekte. Ik ben vermoeid, niet zo lekker 

en mijn handen en vingers zijn ontzettend pijnlijk. De tranen zitten hoog. Een dipje, zullen we 

maar zeggen. Gelukkig heb ik dit niet zo vaak. Meestal kan ik de hele wereld aan.  

Misschien is het ook de tijd van het jaar? Kerst 2007. Ik ben natuurlijk blij dat ik hier weer bij 

ben en misschien maakt dat me wel zo emotioneel. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Soms heb ik 

een dag het gevoel dat er niets aan de hand is en soms zijn er dagen dat ik me realiseer dat het 

ook fout kan gaan. De fikse wandelingen van een tijdje geleden staan op een laag pitje en ook dat 

staat me niet aan. Ik vind dat het moet, maar uiteindelijk zit ik toch het liefst thuis. Wat een 

negatief verhaal zeg! Maar ik had even zin om het eruit te gooien. Een fikse huilbui lucht ook op. 

Ik heb net een ’dingen om te doen’-lijstje gemaakt. Ik ga er maar eens mee aan de slag en zal 

mijn negatieve gedachten opzij zetten.  

Lieve schat, succes met je kerstvoorbereidingen. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik heb enorm met je te doen, maar ik besef heel goed dat ik je daar niet mee help. Bovendien, jou 

kennende, zit je niet op mijn medelijden te wachten.  

Ik vroeg me tijdens het lezen van jouw mail wel meteen af of jij het Het Behouden Huys nog 

bezoekt. Je hebt me destijds wel verteld dat die lotgenotencontacten een enorme bevrijding gaven 

op bepaalde momenten. De prettige herkenning als je lekker kunt ’klagen’ tegen mensen die dat 

als geen ander begrijpen. Overigens blijf ik het bijzonder vinden dat jij in staat bent om zelfs in 

een dipje positief te blijven denken.  

Ik geloof dat ik dat moeilijk zou kunnen opbrengen in jouw situatie. Maar zeker weten doe ik dat 

(gelukkig) niet.  

Had ik je eigenlijk al verteld dat Thijs via zijn school met een bijzonder project is begonnen? 

Naast zijn eigen opleiding helpt hij jongeren die in de problemen zitten. Als buddy is hij 

intermediair tussen de hulpverlening en die jongens. Hij begeleidt ze om bijvoorbeeld op tijd op 

school te komen. Door zijn eigen ervaringen kan hij prima invoelen hoe lastig het soms is om 

verantwoordelijkheid te nemen en hoe prettig het is als dat uiteindelijk wel lukt. Zijn eerste 

hulpervaringen zijn erg positief en dat geeft hem ook een enorm voldaan gevoel. Leuk hè? Thé, 

groeten aan de rest. Liefs, Anita. 

 

===================== 

 



19-12-2007  
Hoi Anita,  

Nu Thijs zo’n leuk buddyproject volgt om jongeren bij te staan, kan hij mij misschien ook een 

handje helpen? Om te beginnen kan ik wel wat hulp gebruiken om onze kinderen op tijd naar 

school te krijgen. Want ook al staan we extra vroeg op, het blijft lastig om tijdig de deur uit te 

komen.  

Mijn dipje van afgelopen week was gelukkig van korte duur. Ik voelde me al een stuk beter na 

een kooroptreden van mijn tante in een kerkje en het eten van een lekkere pizza. En toen ik 

daarna nog even aan de relatie én aan mezelf gewerkt had, was mijn dip als sneeuw voor de zon 

verdwenen.  

Onze internetproblemen zijn nog niet opgelost. Een vriend probeerde ’t een positieve draai te 

geven door de opmerking: ’Met die snoeren en draden heb je wel minder kans op straling in je 

huis’. Goed bedoeld hoor, maar geef mij toch maar onze draadloze verbinding terug. De chemo 

van maandag was de laatste voor dit jaar. Twee weken pauze. Heerlijk! Hopelijk knapt mijn huid 

wat op en vermindert de pijn in mijn ogen.  

Van een lezeres heb ik een interessant artikel gekregen uit ’Verwachting’ (september 2007) van 

Harm Wagenmakers. Hij zou niet lang meer leven door zijn leverkanker. Op een dag bedacht hij 

dat zijn organen een deel van hem zijn, maar dat hij deze de afgelopen jaren had verwaarloosd. 

Bijvoorbeeld door slecht te eten. Ook vond hij andere mensen belangrijker dan zichzelf, liep hij 

zichzelf voorbij en negeerde hij zijn ’innerlijke’ stem. Op het randje van de dood realiseerde hij 

zich dat het anders moest. Dat hij vol respect met zijn leven moest omgaan en zichzelf moest 

leren waarderen. Eigenlijk deed hij precies hetzelfde als ik de afgelopen periode heb gedaan. 

Meer tijd en aandacht voor mezelf, vaker nee zeggen tegen bezoek ofvisite beter plannen om de 

dagindeling in eigen handen te houden. Zijn pad loopt behoorlijk synchroon met dat van mij.  

Hij maakt, net als ik, ook contact met zijn organen en eet bewuster. En nu komt het allermooiste: 

deze man is genezen van zijn leverkanker. Een Godswonder. Dat wil ik ook. En dus ga ik met 

behulp van mijn veranderde leefpatroon ook door met beter worden. Liefs Théa  

 

Ha die Théa, 

Ik krijg net ongelooflijk leuk nieuws via een collega: Jij bent genomineerd voor Stadjer van het 

Jaar 2007.  

Is dat niet geweldig? Dat is een felicitatie waard en dat er maar flink op je gestemd mag worden! 

Een bijzonder verhaal van die man met leverkanker. Ikhoop zo dat je zijn voorbeeld gaat volgen. 

Goed dat je kracht blijft putten uit dit soort verhalen en dat je er tevens naar handelt. Waarom 

zou het jou niet kunnen lukken? We troffen Henk zondag bij FC Groningen, waar hij na afloop 

met jouw vader bij de bar stond. Ik had uit jouw mail begrepen dat Henk ook aan een bepaald 

voedingspatroon vast zat. Ik wees dan ook vermanend op zijn biertje en vroeg of hij dat wel 

mocht drinken.  

’Théa heeft een dieet, ik niet’, klonk het opgelucht We hebben daarom met z’n allen nog maar een 

borrel gedronken om een beetje warm te worden. Ik begrijp dat jullie Tweede Kerstdag (FC-

PSV) met het hele gezin van de partij zijn. Gezellig, wij zijn er ook. Gaan we al bijna ons 

modderbadavontuur aan of is dat nu juist niet fijn voor jouw pijnlijke huid? Ik ben rond de 

feestdagen vrij, dus we zouden iets kunnen afspreken? Dikke smok, Anita 

 

===================== 

 

 



22-12-2007  
Hoi Anita,  

Waar zal ik eens mee beginnen? Met mijn nominatie voor Stadjer van het Jaar of de uitslag van 

mijn internist? Laat ik het maar chronologisch houden.  

Begin deze week belde een Dagbladcollega van jou: "Van harte mevrouw Plenter, u bent 

genomineerd…" Ik was eerst verbijsterd, maar daarna wilde ik natuurlijk meteen weten wat die 

verkiezing inhoudt. Blijkt dat er acht mensen op voordracht van lezers zijn genomineerd vanwege 

hun bijzondere prestaties voor Groningen. Een paar lezers hebben mijn nominatie in gang gezet, 

omdat ze geraakt zijn door onze column. Zij voelen zich zeer betrokken bij mijn manier van 

omgang met kanker.  

Diezelfde middag stonden er al een cameraman en een fotograaf op de stoep. Inmiddels heb ik 

mezelf op de lokale tv-zender OOG en op de stadspagina van de krant terug gezien. Bijzonder! 

Voordat mijn tweewekelijkse chemoverlof in ging, had ik een controleafspraak bij de internist. 

De lever zit weer op z’n plek onder de ribbenkast en de internist voelde geen verdikking meer. 

Fantastisch nieuws hè? Ik wil niet te voorbarig zijn, maar het klinkt goed!  

Enkele dagen voor mijn eerste chemo van het nieuwe jaar, heb ik weer een afspraak. Dan wordt 

besloten of mijn verlof een week langer mag duren. Ik hoop het van harte, want de klachten door 

die chemo nemen toe. Ik heb erg pijnlijke handen, vingers, voeten, gezicht en nu irriteren vooral 

mijn ogen. Ze zijn zo opgezet dat ik een vleugje make-up niet eens verdraag. Voor een tutje zoals 

ik, is dat vreselijk kaal.  

Wij gaan Tweede Kerstdag inderdaad naar de wedstrijd van Groningen tegen PSV. Kirsten zong 

net iets grappigs: ‘Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way, iedereen kan voetballen behalve 

PSV’. Een echte FC-fan. Nu maar hopen dat ze dit lied niet in het verkeerde vak zingt.  

Ik ga je bellen voor dat modderbadplan. Dat zie ik wel zitten, want mijn fitheid laat helaas nog 

wel wat te wensen over. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik begreep al van mijn collega dat je erg beduusd was door de nominatie. Je vermoedde even dat 

ik er achter zat, maar eerlijk waar: ik heb er niets mee te maken gehad. Lezers sturen mij nu 

steeds mailtjes met de vraag hoe ze op je kunnen stemmen. 

Dat kan via www.dvhn.nl/stadjervanhetjaar of door het invullen van een bon in de krant (vanaf 

maandag).  

Die chemo is natuurlijk waardeloos voor je handen, voeten en gezicht, maar door de droge vorst 

buiten en de centrale verwarming binnen, word je lichaam sowiesoal flink schraal. Ik ben me ook 

constant aan het insmeren om dat droge, jeukerige en trekkende gevoel kwijt te raken. En ook mij 

n ogen kunnen nu slecht make- up verdragen. De hygrometer bij ons thuis geeft een 

vochtigheidspercentage van 28 aan, terwijl dat zeker rond de 60 moet liggen. De houten vloer 

begint al wat te sputteren, dus brengen we nu extra vocht in huis. Eerste Kerstdag schuiven Peter 

en ik aan aan het kerstmaal in mijn schoonmoeders verzorgingsflat.  

Daarna drinken we een verjaardagsborrel bij mijn zwager, die gelukkig weer uit het ziekenhuis 

is. Woensdag is er geen krant, dus geen P@P, maar onze laatste nieuwtjes kunnen we mooi 

mondeling uitwisselen in de Euroborg. Moeten we zaterdag de lezers maar weer deelgenoot 

maken. Die dag wordt de jongste dochter van Peter 18 en vertrekken we met z’n allen naar 

Schiermonnikoog om, net als elk jaar, oud en nieuw te vieren. Ik wens jullie en alle P@P-lezers 

fijne feestdagen! Kerstgroet, Anita. 

 

===================== 



 

29-12-2007  
Hoi Anita,  

Wat een voetbalwedstrijd zeg, op Tweede Kerstdag. Wij waren er met het hele gezin én mijn 

ouders én schoonzusje. Net als jullie hebben we enorm genoten van de 2-1-overwinning op PSV. 

Puck zat bij mij op schoot en zong de hele boel bij elkaar. Mijn schoonzusje was voor het eerst in 

De Euroborg en vond na afloop de speler met de naam ’Bos’ op z’n rug de allerbeste. Dat alle 

spelers die sponsornaam droegen, had ze even over het hoofd gezien.  

Gelukkig had ik die dag weer wat energie, waardoor ik het goed vol kon houden. Zelfs tijdens de 

derde helft bleef ik onder het genot van een glaasje rosé redelijk fit. Ik ben aan het informeren of 

ik modderbaden en massages mag ondergaan.  

In deze vakantie wordt het hem niet meer, want Henk heeft liever dat we een afspraak maken als 

de meiden weer naar school zijn en hij weer aan het werk is. De schat, hij wil natuurlijk graag 

alle tijd met zijn liefje (ik dus) doorbrengen om gezellige dingen te doen.  

De meiden genieten ook van hun vakantie. Niet dat we veel bijzonders doen, maar ze vinden het 

al lekker om relaxed wakker te worden en niet gehaast naar school te moeten. Ze hebben 

overigens nog geen enkel benul van ’tijd’.  

Dat bleek deze week weer toen Henk en ik om elf uur ’s avonds op de bank zaten en iets 

meenden te horen. Ik naar boven; Pucks slaapkamer was leeg. Ik naar zolder; zaten de dames op 

Kirstens slaapkamer gezellig samen te puzzelen. Dat ik boos was en ze in bed maande, vonden ze 

sterk overdreven. En of ze de puzzel niet nog even mochten afmaken. Nee dus. Ze vielen 

vervolgens allebei meteen als een blok in slaap. Wat is het toch een bijzonder stel! Alvast een 

heel fijne jaarwisseling op Schier gewenst! Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa, 

Het was inderdaad een prachtoverwinning, afgelopen woensdag. Extra leuk was het om daar 

samen met jullie een borrel op te drinken. Ik zag dat je weer wat meer energie had, want je had 

alles om je heen haarfijn in de gaten. Zo wees je me nog een enkel ex-vriendje aan. En 

ondertussen nipte je lekker aan je rosétje.  

Dat zie ik graag. Henk heeft groot gelijk. De vakantie is van jullie en ik neem daarna met alle 

liefde een dagje vrij om dan iets leuks met jou te doen. Max en ik komen net thuis van een 

crematie.  

Nu van de opa van zijn vriendin Kari-Anne. "Ik heb de laatste vier maanden meer crematies dan 

feestjes gehad", merkte Max fijntjes op. Dit was inderdaad de derde opa in korte tijd. Hij 

waarschuwde de andere opa van Kari-Anne, dat hij maar niet te dicht in zijn buurt moest komen.  

De schat! Overigens heb ik bij de uitvaart iets bizars meegemaakt. Terwijl wij nog in de 

ontvangstruimte zaten, vroeg mijn buurman plotseling naar de naam van de overledene. Bleek 

dat ze met z’n drieën bij de verkeerde crematie zaten. Gelukkig was er nog voldoende tijd om 

naar de andere aula te lopen. Ze hebben alleen hun namen niet meer uit het condoleanceregister 

geschrapt. En de familie straks maar peinzen welke gezichten daar bijhoren.  

Ik wens jullie alvast een fijne jaarwisseling. Mijn eerste mail van het nieuwe jaar komt vanaf 

Schiermonnikoog. X Anita.  

 

PS Ik las net in de stadseditie dat je op flinke voorsprong staat in de Stadjer van het Jaar-

verkiezing. Wij hebben thuis allemaal op je gestemd. 

 

===================== 



 

02-01-2008  
Hoi Anita,  

Allereerst de allerbeste wensen voor 2008 natuurlijk. En hoe was oud en nieuw op 

Schiermonnikoog? Henk zat oudejaarsavond nog vol adrenaline, want hij had de hele dag met 

een grote groep oliebollen gebakken bij onze vrienden Petra en Wilfred.  

Hun oliebollen zijn dit jaar in de test van het Algemeen Dagblad als 12de uit de bus gekomen. 

Wij hadden voor ’t eerst sinds jaren geen grootse toestanden met al onze vrienden en hun 

kinderen, maar zijn lekker knus thuis gebleven.  

Samen met onze ouders en Johan en Willy hebben we ontzettend gelachen met het spel Party & 

Co.  

We zouden onze meiden om half 12 wakker maken, maar Kirsten kwam regelmatig naar beneden 

om te checken of de wekker wel juist liep. Ze wilde geen seconde van het festijn missen. Om 

twaalf uur stonden we met z’n allen met een glas champagne of Jip-en-Janneke-bubbels te 

toosten op het nieuwe jaar.  

En dan slik ik toch weer even een brok weg. Een nieuw jaar voor de boeg. Gelukkig kan ik niet in 

de toekomst kijken, alleen in het heden en dat is somsal verrekte lastig. 2007 is een veelbewogen, 

bijzonder jaar geweest; twee verschillende chemokuren, mijn boek, het tv-interview met Jacques 

d’Ancona, een heerlijke vakantie op Ameland, een kale kop, nieuw haar, weer een kale kop, onze 

Ride for the Roses, ziekenhuisopnames en mijn nominatie voor Stadjer van het Jaar om maar 

eens wat te noemen.  

Verder was ik afwisselend moe en fit, maar bovenal ook heel gelukkig. Deze week sprak ik 

iemand die zich dat nooit kon voorstellen als je een ongeneeslijke vorm van kanker hebt.  

Sinds kort is haar man ernstig ziek en hebben ze samen veel geluksmomenten. Nu snapt ze dat 

gelukkig zijn niets met ziekte te maken heeft. Ik hoop ook nog heel veel van diemomenten mee te 

mogen maken.  

Lieve Anita, dank je wel voor je tijd, aandacht en liefde voor ons gezin. Dat we nog maar lang 

met elkaar mogen mailen. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

De aller-, allerbeste wensen voor 2008. Ook ík hoop dat we elkaar nog een hele tijd blijven 

schrijven. Onze mails van het afgelopen jaar geven een goed beeld van een zeer roerig 2007.  

Ik was me dat ernstig bewust toen ik Peter en de kinderen om twaalf uur gelukkig nieuwjaar 

wenste. Na het spetterende vuurwerk heb ik ook nog een poging gedaan om de vrienden van mijn 

vader te bellen.  

Dat nummer ken ik uit mijn hoofd, omdat hij daar altijd zat tijdens oud en nieuw. Zij zullen hem 

ook ernstig hebben gemist. Helaas was het netwerkoverbezet. Het is nu nieuwjaarsdag en ik zit 

met de laptop op schoot in ons leuke huurhuisje op Schiermonnikoog.  

Wij kwamen uiteindelijk om half zes uit de Toxbar gestuiterd en het laatste kind was om half acht 

thuis. De meute werd pas in de middag wakker en na een stevig ontbijt met veel gebakken eieren 

en ham, kwamen de stoere verhalen over de afgelopen nacht los. Inmiddels zit een stel kinderen 

op de boot naar huis, fietst er wat over het eiland en twee hebben het idiote plan opgevat om een 

nieuwjaarsduik te nemen.  

Het zal me benieuwen. Ik hoor het straks wel. Peter en ik gaan nu lekker met de hond naar het 

strand om te luchten.  

Vanavond hebben we een eetafspraak met 17 man in een plaatselijk restaurant, maar ik weet 

zeker dat het niet laat wordt. Tot snel, liefs Anita 



 

===================== 

 

05-01-2008  
Hoi Anita,  

Zo, de champagne heeft hier alweer rijkelijk gevloeid. Moet je horen. Zit ik van de week rustig 

met mijn vriendinnen Ina en Mirjam thee te drinken, komt er een hele delegatie onze oprit 

oplopen.  

Een cameraploeg en nog een aantal journalisten. Ik dacht bij mezelf: het zal toch niet de 

bekendmaking van de Stadjer van het Jaar zijn? Ik stond aan kop, maar of ik inderdaad de meeste 

stemmen had gehaald? Daar stond ik dan onvoorbereid. Geen pruik op en mijn lippen niet gestift. 

Met het haar scheef op mijn hoofd en kriebels in mijn buik liet ik de groep binnen.  

En ja hoor; de titel ’Stadjer van het jaar 2007’ is voor mij. Ik kreeg een prachtig beeldje en een 

cheque t.w.v. € 500. En niet te vergeten de eer. Zo lief dat er zoveel mensen op mij hebben 

gestemd. De ploeg vroeg me hoe ze mij thuis hadden gehouden deze middag. Ik zei dat ik 

toevallig thee zat te drinken met mijn vriendinnen, maar toen hoorde ik Ina gniffelen. Bleek zij in 

het complot te zitten. Je kunt ook niemand meer vertrouwen tegenwoordig.  

Op de vraag wat ik met die 500 euro ga doen,  

kan ik kort zijn. Er zijn zoveel keuzes: een goed doel of een nieuwe behandelmethode, maar ik 

kies iets totaal anders.  

Volgende week gaat Henk vier dagen skiën met vrienden. Omdat hij mij altijd bij staat en 

ondersteunt, wil ik dat hij dat geld dan lekker gebruikt. Dat gun ik hem uit heel mijn hart. 

Volgende week krijg ik een lever- en botscan. Mijn gewrichten doen namelijk behoorlijk pijn en 

mijn ledematen voelen aan als lood. Even weer checken dus. De uitslag van mijn bloed komt de 

14e en gelukkig ben ik tot die tijd vrij van mijn chemo. Mijn internist overweegt om mij straks 

éénmaal per drie weken een (andere) chemo te geven, die minder klachten geeft aan handen en 

gewrichten. Lijkt me lekker, want elke week naar het ziekenhuis is best een opgave en bovendien 

krijgt mijn lijf zo weinig tijd voor herstel. Liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Van harte gefeliciteerd met de eervolle titel ’Stadjer van het Jaar’. Echt leuk! Mag ik je wel 

gewoon Théa blijven noemen of moet ik nu U zeggen? Voor wie de bekendmaking via de lokale 

omroep OOG heeft gemist, kan jouw filmpje terugkijken via www.dvhn.nl of via 

www.stadjervanhetjaar.nl. Lief dat je Henk het prijzengeld hebt geschonken. Hij gaat er vast 

nuttige dingen mee doen in de Alpen. Je vindt het zeker wel spijtig dat je niet wist dat er 

woensdag al opnames gemaakt zouden worden. Nu lag je nieuwe bril nog bij de opticien. Voor 

het volgende tv-optreden dan maar. Je hebt toch ook een nominatie bij Vara’s Tv-moment van het 

jaar voor het interview met Jacques d’Ancona? Wie weet mag je binnenkort wel met nieuwe bril 

en nieuwe kleren bij Matthijs van Nieuwkerk verschijnen. Onze oud-en-nieuwviering op Schier 

was weer echt een fantastisch familie-uitstapje. Druk en gezellig met al die kinderen, veel 

spelletjes en flinke strandwandelingen.  

Heerlijk dus. Bij terugkomst hoorden we dat we oudejaarsnacht nog wel iets hebben gemist in 

Groningen. Blijkt dat onze buren bij ons voor de deur heldhaftig een man uit het ijskoude water 

hebben getrokken. Gelukkig was hij ongedeerd. Op datzelfde moment zaten wij aan de borrel bij 

Van der Werff. Je kunt niet overal bij zijn hè? Tot snel. x Anita.  

 



PS De vorige keer schreef ik toch dat onze maaltijd met 17 man op nieuwjaarsdag niet laat zou 

worden? Helaas, mislukt. 

 

==================== 

 

09-01-2008  
Hoi Anita, 

Ik ben weer wat bijgekomen van alle commotie rond mijn verkiezing tot Stadjer van het Jaar. 

Bijna iedereen vindt het leuk voor me, maar ik heb me soms wel even moeten verdedigen omdat 

ik niet in de stad woon. Ter geruststelling, ik ben er wel geboren, heb er enkele jaren gewoond en 

ben er naar school geweest. Hoe dan ook: ik ben zeer vereerd en wil graag iedereen die op me 

heeft gestemd enorm bedanken.  

En jou natuurlijk voor het mailen met mij. Ik voel me behoorlijk goed, maar wat wil je ook 

zonder chemo. Wat scheelt dat een hoop. Ik merk echt dat ik weer wat tot leven kom, ben al weer 

naar verjaardagsfeestjes geweest en heb in de vakantie leuke dingen met de meiden kunnen 

ondernemen.  

Deze week onderga ik twee scans, één van de lever en één van mijn botten vanwege mijn 

pijnlijke ledematen. Ik wil toch weer gerust gesteld worden, dat de kanker niet in mijn botten zit.  

Heb je zondagavond het tv-programma ’Over mijn lijk’ van BNN gezien? Het ging over 

ongeneeslijk zieke, jonge mensen. Terwijl Henk en ik keken, kwam Kirsten naar beneden omdat 

zeniet kon slapen. Wij lieten haar meekijken in de hoop dat ze weer wat duidelijkheid zou krijgen 

over mijn ziekte.  

Het ging over leven en overleven, maar ook over doodgaan en toch nog vele leuke dingen willen 

doen. Kirsten herkende dit wel en we hebben het uitgebreid kunnen bespreken. Ik zei tegen haar 

dat ze moet genieten van alle dagen en van de leuke dingen en dat ruzie maken daar niet bij 

hoort.  

Ik hoop dat ze deze les in de praktijk brengt. Wat minder ruzie tussen de twee zusjes zou prettig 

zijn. Alle kerstspullen zijn inmiddels opgeruimd. Mijn vriendin hielp me een guirlande in een 

vuilniszak te stoppen.  

Ik zei dat er een sticker op de zak moest, omdat Henk volgend jaar anders niet weet dat deze zak 

er bij hoort. Ik dachtdus hardop: pak ik het weer uit of zal Henk dat komende kerst doen? Ik 

schrok van mijn eigen woorden. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord over jouw verkiezing.  

Wij hadden de afgelopen week een aantal nieuwjaarsrecepties en daar werd ik veelvuldig 

gefeliciteerd met jouw titel. Iedereen gunt het je. Best heftig voor die kleine Kirsten om zo’n 

programma te zien, lijkt me. Nog los van jouw ziekte is het vast niet gemakkelijk voor haar om 

naar doodzieke jongeren te kijken.  

Zo komt het allemaal wel erg dichtbij… Zondagochtend hadden we bij ons thuis de 

nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken waar Peter voorzitter 

van is. Erg leuk,omdat de meeste gasten nog nooit bij ons thuis waren geweest. Wij hebben 

natuurlijk extra lopen poetsen om het huis er nóg mooier uit te laten zien. Na de receptie voelde 

ik me niet fit, maar ik had al een paar dagen een wat weeïg gevoel op de maag.  

Toen jij naar dat tv-programma zat te kijken, hing ik met mijn hoofd boven de wc. Ik ben vroeg 

naar bed gegaan en heb een gat in de volgende dag geslapen. Voor mij de beste remedie als ik 

ziek ben: veel slapen. Mijn misselijkheid is aan het verdwijnen, maar ik voel me nog verre van fit.  



Wat een begin van het nieuwe jaar! Ik hoor dat er veel mensen ziek, zwak en misselijk zijn. Ben 

jij niet bang dat je met jouw verminderde weerstand aangestoken wordt, zeker in deze tijd van 

constante Nieuwjaarszoenen? Tot binnenkort, liefs Anita. 

================== 

12-01-2008

Hoi Anita,

Gelukkig is de griep tot nu toe aan mij voorbij gegaan. Ik hoorde van de week aan je stem hoe

beroerd je je voelde, maar gisteren klonk je weer monter. Nu jij weer opgeknapt bent kun je me

mooi vergezellen naar onze FC-zaterdagavond. Henk is namelijk aan het skiën in Oostenrijk. Ik

benijd hem wel, maar gun het hem ook zeer.

Mijn twee scans zijn weer achter de rug. Voor mijn lever moest ik anderhalf uur lang, elk

kwartier een radioactief drankje innemen. Een dag later kreeg ik voor de scan van mijn botten ’s

ochtends een prik met vloeistof in mijn arm om vervolgens ’s middags door de scan te gaan.

Hoezo geen druk programma als je niet werkt?

Heb je toevallig nog de VARA-site bekeken voor het Tv-moment van het jaar. Eén van de

genomineerden trok mijn speciale aandacht. De camera volgde een pastor die een 13-jarige

jongen begeleidt bij zijn sterven. De jongen heeft leukemie en neemt voor het oog van de camera

afscheid van zijn familie. Behoorlijk heftig. Ik dacht er over na wat ik daar eigenlijk van vind. Ik

kwam tot de conclusie dat ik deze opname

persoonlijk wel erg ver vind gaan, maar besefte tegelijkertijd ook dat je daar pas echt over kunt

oordelen als je in zo’n zelfde situatie zit. Ik weet dat er ook genoeg mensen zijn die een mening

hebben over mijn openhartige mails in de krant over mijn leven met kanker. Sommigen vinden

dat ook te ver gaan. Toch is het voor mij goed om er op deze manier mee om te gaan. En ik

geloof in openhartigheid, omdat iedereen met kanker in aanraking kan komen. En met de dood

zeker. Zo bekeken krijgt dat filmpje een wat andere lading.

Deze week complimenteerde een verkoopster in de winkel me met mijn haar. Ze vond de kleur zo

mooi staan bij het vest dat ik paste. Of ik het pas had laten verven? Ze had geen idee dat ik een

pruik op had. Grappig hè? Dinsdag knip ik mijn eerste lintje door. Mijn nichtje opent in Eelde

haar eigen kapperszaak en vroeg of de Stadjer van het jaar deze plechtigheid wil verrichten.

Komt mijn titel meteen van pas. Tot in De Euroborg, Théa.

Ha die Théa,  

Heftig en erg intiem vond ik dat filmpje van die stervende jongen. Het is slechts een fragment van 

een paar minuten uit een aflevering van een KRO-serie, waarin de pastor wordt gevolgd bij zijn 

werkzaamheden. Ontroerend vond ik vooral het moment dat een aanwezig jongetje met een 

washandje het voorhoofd van zijn doodzieke – ik neem aan - broer afveegt. Ik hield aan het kijken 

enigszins een dubbel gevoel over, maar ik denk dat je gelijk hebt en je er pas echt over mag 

oordelen als je voor soortgelijke situaties komt te staan.  

Mij wordt natuurlijk ook wel gevraagd of al die persoonlijke, soms intieme dingen in onze mails, 

thuis horen in de krant. Maar mijn zus vertelde deze week nog weer een verhaal over een 

kankerpatiënte die tijdenlang iedereen uit de buurt hield als het over haar ziekte ging. Tot ze 

onze column ging volgen en nu grijpt ze regelmatig voorbeelden hieruit aan om over haar eigen 

situatie te kunnen praten. Tegen criticasters zeg ik vaak: ’Heel simpel: als je het niet wilt volgen, 

sla het dan over!’ Datzelfde advies geef ik voor dat bijzondere tv-moment. Zaterdagavond weten 

we welk televisiefragment heeft gewonnen.  



Leuk om samen met jou naar Groningen-Excelsior te gaan. Ik verheug me er al op, Anita. 

================== 

16-01-2008

Hoi Anita,

Ik heb goed nieuws! De internist belde om te vertellen dat de grote uitzaaiing in mijn lever veel

kleiner is geworden. Volgens hem ziet mijn lever er op enkele plaatsen zelfs ’gewoon’ uit. Dat

merk ik zelf ook, want mijn buik is veel minder opgezet. Uit de andere scan blijkt dat mijn botten

gelukkig helemaal schoon zijn van kanker. En ook mijn bloedwaardes zijn weer verbeterd ten

opzichte van de laatste keer.

Wat een prettig telefoongesprek was dat. Mijn vriendin zat naast me en notuleerde alles, zodat ik

’t naderhand nog eens precies kon nalezen. Binnenkort moet ik wel weer aan de chemo, maar

slechts éénmaal per drie weken. Na drie kuren gaan ze weer scannen om te kijken of deze chemo

nog iets voor me kan betekenen.

Ik heb natuurlijk meteen Henk gebeld in Oostenrijk. Ook hij was superblij en kondigde aan dat

hij er met de jongens een borrel op zou drinken. Ze bedenken steeds wel weer iets om op te

toasten. Geef ze eens ongelijk.

Deze week ging ik met de meiden naar het graf van mijn opa. Ze legden bloemetjes en takjes op

zijn steen en vervolgens liepen we nog een rondje langs de andere graven. Kirsten zette her en

der de omgevallen bloemen weer netjes rechtop en ik moest de namen op de grafstenen hardop

voorlezen.

Ze wilden ook per se naar de kindergraven. Tja, als je de dood bespreekbaar wilt maken, moet je

hier ook gemakkelijk in zijn. Buitenstaanders denken misschien wat die jonge meiden op een

begraafplaats moeten, maar vaak vragen Kirsten en Puck zelf of we daar even heen gaan. De

dood is duidelijk geen taboe.

Bij het naar bed gaan beloofde Kirsten me plechtig dat ze, als ik dood ben, er voor zal zorgen dat

mijn graf er altijd netjes bij staat. Hoef ik me daar in elk geval geen zorgen om te maken, maar

dat ben ik voorlopig ook helemaal niet van plan.

Ik schrijf je dit mailtje met een heerlijke borrel naast mijn laptop. Zo vaak drink ik niet en ik vind

dit moment zeer gepast. Ik toast maar op mezelf en het goede nieuws.

Groetjes, Théa.

Ha die Théa,  

Dat is inderdaad geweldig nieuws. Zaterdagavond in De Euroborg bespeurde ik bij jou enige 

angst voor deze uitslag. Met name die pijnlijke botten baarden jou grote zorgen en dat begreep ik 

heel goed.  

Wat heerlijk dat die pijnklachten niet veroorzaakt worden door kanker. Hopelijk heb je straks 

ook minder last van je armen en nek, nu de rustpauzes tussen de chemokuren iets langer duren. 

Die fascinatie van Kirsten en Puck voor jouw opa’s begraafplaats begrijp ik wel. Met een beetje 

fantasie komen er hele geschiedenissen boven als je naar de namen kijkt die in de stenen staan 

gebeiteld. Zo zien ze dat de dood een gewoon onderwerp is dat bij het leven hoort en worden ze 

er niet bang voor gemaakt. Dat doet me denken aan een telefoontje van een meneer die het zo 

jammer vindt dat er bij ziekte veel aandacht is van de omgeving, maar dat het na de dood van 

iemand snel stil wordt. Hij heeft dat ervaren na het overlijden van zijn vrouw. Iets om over na te 

denken, nietwaar?  



Toen jij op jezelf zat te proosten, maandagavond, stonden Peter en ik met 2817 andere mensen op 

de Grote Markt het Grunnens Laid te zingen voor een plaatsje in het Guinness World Records 

Book. Een mooie happening die bedacht werd door een stel studenten van de Hanzehogeschool. 

Na afloop hebben we met de buren maar een toast uitgebracht op ons succesvolle samenzang. 

Tot snel, Anita. 

==================== 

19-01-2008

Hoi Anita,

Best triest als er na het overlijden van een dierbare weinig aandacht meer is voor nabestaanden.

Lijkt me voor iedereen goed om zich te realiseren, dat het leven voor een nabestaande niet direct

gewoon doorgaat.

Ik begrijp na een dramatische uitslag in mijn ziekteproces ook wel dat de wereld voor anderen

niet ophoudt te draaien, maar vind het ook wel eens jammer. Ik heb echter geen enkele reden tot

klagen. Mijn lieve familie en vrienden houden steeds rekening met mij en mijn ziekte.

Ik heb de laatste tijd steeds meer last van gewrichtsklachten en ’doofheid’ in handen en voeten. Ik

hoop dat de nieuwe chemo, waar ik maandag mee begin, die bijwerking niet heeft.

Om mijn conditie wat op te vijzelen liep ik deze week maar weer eens een rondje. Zuchtend en

steunend pauzeerde ik bij een vriendin en vroeg haar om mijn laarzen en jas uit te trekken. Ik had

er de puf niet meer voor. Voor buitenstaanders lijk ik misschien niet altijd ziek, maar de kracht

ontbreekt regelmatig. Daarom vond ik het ook zo lief dat jouw zwager bij FC Groningen meteen

een barkruk haalde voor mij om de derde helft mee te kunnen maken. Hoefde ik tijdens onze

’nabespreking’ niet te staan.

Vanochtend wilde ik mascara op mijn wimpers doen, maar ik ontdekte dat die grote borstel

ongeschikt is voor de twee wimpertjes die er nog zitten. Ze zijn bijna allemaal verdwenen en

zullen voorlopig ook niet meer aangroeien. Toch jammer.

Henk is terug van zijn skivakantie en heeft zichtbaar genoten. De cheque voor de Stadjer van het

Jaar is goed besteed, want de jongens zijn veel op stap geweest. Ze hebben superomstandigheden

gehad op de pistes.

Ik kijk nu al uit naar onze gezinsskivakantie in april. Na de uitslag van afgelopen week weet ik

zeker dat ik dan boven op de berg in Frankrijk sta. Ik moet zo maar weer aan de wandel om de

conditie op peil te brengen. Ik ga er voor. Liefs, Théa.

Ha die Théa,  

Je merkt vaak wel wie zelf met ziekte en dood te maken heeft gehad. Een klein briefje of 

telefoontje of bosje bloemen kost nauwelijks moeite, maar kan een groot gebaar betekenen. Dat 

heb ik zelf ook steeds zo ervaren en naar anderen toe ben ik de laatste jaren een stuk attenter 

geworden. Maar het lukt helaas niet altijd. Ik weet wel dat je het meteen moet doen als je het 

bedenkt. Even ’wegleggen’ onder het mom ’dat doe ik morgen wel’ komt meestal neer op afstel. 

Zo gek is dat ook niet, want we racen door met z’n allen en gaan snel weer over tot de orde van 

alledag.  

Misschien zit jij met regelmaat zonder kracht; de moed ontbreekt echter nooit. Weer een typische 

Théa-actie, waar je me donderdagavond over belde. ’Anita, je raadt nooit waar ik morgen naar 

toe ga! Naar Brussel om een vriendin te bezoeken. Ik kan met vrienden meerijden en kom zondag 

terug.’  



Jouw enthousiasme verdrijft meteen bezorgde gevoelens die op zo’n moment even de kop 

opsteken (’red je dat wel, zo’n heel weekend?’). Deze week had ik een lekker journalistiek weekje 

met mooie interviews en interessante gesprekspartners. Dan realiseer ik me weer dat ik toch wel 

een erg leuk vak heb! Overigens heb ik nog een fantastische filmtip voor je: The Kite Runner, de 

verfilming van het boek De Vliegeraar. Mag je niet missen. Het maakt geen verschil of je het 

boek wel of niet gelezen hebt; Peter en ik waren allebei evenzeer onder de indruk.  

Lieve groet, Anita.  

==================== 

23-01-2008

Hoi Anita,

Zondagavond bij mijn thuiskomst uit Brussel hingen de meiden aan mijn been onder het roepen

van mijn naam. Hun oprechte liefde voelde als een warme deken. Ik kon mijn tranen amper

bedwingen. Terwijl ik normaal toch prima een paar dagen zonder de kinderen kan.

Het was fijn dat ik vrijdag plotsklaps met vrienden kon meerijden om mijn oud-collega Breeda

op te zoeken. Zij en haar man werkten twintig jaar geleden net als ik in het vijf sterrenhotel ’Le

Royal’ in Luxemburg. We woonden naast elkaar in het personeelshuis, hartje stad. Het was

heerlijk om anekdotes uit die tijd op te halen. Zo herinnerden we ons hoe ik na een heel lange

dienst met overbelaste benen en voeten in het ziekenhuis belandde. Of de verhalen dat we na een

late dienst behoorlijk dronken werden, maar de volgende dag gewoon weer hard werkten.

Onvoorstelbaar wat we allemaal aan konden. Een supertijd.

Ik kwam dit weekend volop in haar gezinsleven terecht. Zij heeft ook twee dochters en dus reden

we naar dansklasjes en dronken koffie met andere moeders. Dus niet als vroeger samen borrelen,

wat in het prachtige centrum van Brussel goed kan. Het maakte niet uit, het was zo ook erg

gezellig. Breeda is bezig met een Franse grammaticacursus en we hebben samen haar huiswerk

gemaakt. Zij is Ierse dus spreek ik Engels met haar en met haar man communiceer ik in het

Frans. Hun dochters spreken beide talen.

Eenmaal weer thuis gekomen, ratelde ik af en toe buitenlandse woorden tussen het Nederlands

door. Gek hè? Zondagavond hebben Henk en ik weer naar het BNN-programma Over mijn lijk

gekeken. Deze keer raakten de gesprekken met de ongeneeslijk zieke mensen me meer dan de

vorige keer. Ik hoop dat mijn familie en vrienden het ook volgen, want het is zo ontzettend

herkenbaar. Wat ze vertellen, wat ze doen en hoe ze met hun ziekte in het leven staan. Met één

vrouw identificeer ik me in het bijzonder. Ik begrijp haar, want zij is net als ik ook met het leven

bezig en minder met haar ziekte. Liefs, Théa.

Ha die Théa,  

Nachten doorhalen en fris aan de dag beginnen met een paar uurtjes slaap… Ik moet er niet 

meer aan denken. Ik zie het nu bij onze kinderen. Zij doen dat zonder dat ze er echt last van 

hebben. Ik kan het niet meer, maar ben er echt niet jaloers op.  

Toen jij Franse werkwoorden zat te stampen, vulde ik mijn kaart in tijdens een muzikale bingo. 

Die hadden we zaterdagavond georganiseerd voor het nieuwjaarsfeestje van Peters hockeyteam 

in de bovenzaal van café De Sleutel in de stad.  

We kregen allemaal Nederlandstalige muziekfragmenten als ’Brandend zand’ of ’Met de vlam in 

de pijp’ te horen en als die titel op de kaart stond, moest je hem wegstrepen. Met prijzen als een 

blik Unox-soep en een dweilset werd het een melige bende. Zeker toen de karaoke-installatie 

aanging en er nog een swingende disco volgde. Vierentwintig uur later zaten we met een ander 

gezelschap stijlvol te dineren op het podium van de Stadsschouwburg.  



Ik snap nu nog beter waarom onze cabaretiers deze locatie kiezen voor hun tv-opnamen. Wat een 

prachtige, intieme plek.  

De komende dagen gaan we met de maatschap van Peter en de echtgenotes op stap. Lijkt me een 

hartstikke leuke gelegenheid om iedereen wat beter te leren kennen. Ik ga kijken of ik dat tv-

programma terug kan vinden op uitzendinggemist.nl. Heb je toevallig eerder op de avond ook 

nog samen met 4,3 miljoen andere kijkers naar Boer zoekt vrouw gekeken? Lieve groet, Anita.  

 

===================== 

26-01-2008  
Hoi Anita, 

Ik was maandag best emotioneel toen wij voor de nieuwe chemo naar het ziekenhuis reden. Dat 

kwam omdat ik me de laatste tijd juist zo goed en gelukkig voelde zonder behandelingen. Geen 

verplichtingen, geen medicijnen, vrijheid! Ik denk dat ik het zo het beste kan uitdrukken. 

Gelukkig was Henk met me mee. Deze chemo bestaat uit docetaxel (Taxotere), waarvan ik de 

werking zal proberen uit te leggen. In elke cel bevinden zich zogenaamde microtubili; kleine, 

buisvormige structuren noodzakelijk voor de celdeling, die de cel zelf aanmaakt. Taxotere 

verstoort de normale werking van deze microtubili door zich er aan vast te hechten.  

De cel kan dan niet meer delen en sterft af. Ik krijg eerst drie kuren en dan een scan. Ik ben 

benieuwd. Wie weet kan de uitzaaiing nog verkleinen. Ik ga er maar weer voor.  

Ik lag voor het eerst op de nieuwe Oncologieafdeling. Een fleurige, ruime kamer met een 

touchscreen boven mijn bed voor internet, tv, telefoon en films. Een leuk tijdverdrijf. De meiden 

mochten gelukkig na schooltijd bij een vriendinnetje spelen, zodat ik na de behandeling lekker 

kon bijkomen.  

Op jouw vraag of ik het tv-programma Boer zoekt vrouw volg, is het antwoord: nee. Het trok me 

tot nu toe niet en bovendien wordt er op de vroege zondagavond bij ons altijd voetbal gekeken. 

Zoals ik je al vertelde, heb ik nog nauwelijks wimpers. Eén oog is totaal haarloos en het andere 

oog heeft nog maar een enkel haartje. Nu vallen mijn wenkbrauwen ook al uit. Ik vind het maar 

niks, zo’n kaal gezicht. Ik krijg zo’n poppengezicht, dus zal ik binnenkort wel met zo’n getekend 

potloodstreepje boven mijn ogen lopen. Gelukkig kreeg ik van mijn ’pruikenmevrouw’ (en deze 

benaming is niet oneerbiedig bedoeld) een folder met informatie over semi-permanente 

wenkbrauw-make-up. Ziet er heel natuurlijk uit. Elke keer zet ik weer een nieuw stapje in het 

oplossen van kleine problemen die voorbij komen in deze ziekte.  

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ik daar weer tijd voor heb gekregen en die 

mogelijkheid pak ik met beide handen aan. Veel liefs van Théa.  

 

Ha die Théa, 

Dat haarloze gezicht valt jou denk ik meer op dan buitenstaanders. Die letten veel meer op 

oogopslag, wel of geen lach, oftewel jouw uitstraling. Maar ik snap best dat het voor jou een 

heikel punt is. Zoals het veel vrouwen (en natuurlijk ook menige man) uitmaakt hoe ze er uit zien.  

Jij weet dat ik niet zo van make-up ben, maar toch voel ook ik me kaal als ik geen potloodstreepje 

rond mijn ogen heb getrokken en wat mascara op mijn wimpers heb gekliederd. Als ik een feestje 

heb, doe ik beter mijn best en als ik Peter dan vraag hoe hij het vindt, zie ik in zijn blik dat er 

voor hem nauwelijks verandering zichtbaar is. Dat zou me moeten strelen, maar ik denk eerder: 

’waarom doe ik het dan eigenlijk’. Ik ben blijkbaar toch ijdel en daar is volgens mij niks mis mee.  

Ik heb een klein deel van dat programma ’Over mijn lijk’ via internet bekeken en had meteen in 

de gaten met wie jij een klik hebt in dat programma.  



Dezelfde ziekte en dito instelling en levenshouding. Daarom wil jij natuurlijk graag dat jouw 

familie en vrienden gaan kijken. Om nog meer begrip voor jouw keuzes te kweken. Lieve Théa, ik 

kom binnenkort bijkletsen.  

Dat doen wij ook regelmatig tijdens voetbalwedstrijden van FC Groningen, maar daar moeten 

we nu beter opletten anders leren we die nieuw aangekochte spelers nooit kennen. Smok, Anita 

 

=================== 

 

30-01-2008  
Hoi Anita,  

En, heb je je een beetje vermaakt tijdens het uitje van Peters werk? Jullie kennende zal het wel 

spannend en leuk zijn geweest. Ik heb veel aan je gedacht. Daar had ik dan ook alle tijd voor, 

want na mijn chemo van vorige week maandag heb ik veel in bed gelegen. Ik voelde me 

ontzettend slecht, niet lekker, misselijk, lamlendig, niets klopte. Gelukkig kreeg ik van alle 

kanten hulp. Mijn ouders waren meer hier dan in hun eigen huis. Heerlijk om me door mijn 

moeder te laten vertroetelen en me weer die kleine, afhankelijke dochter te voelen.  

Henk zou vorige week na een vergadering met collega’s elders in het land overnachten, maar 

kwam na mijn telefoontje direct thuis. Ik vond dat wel sneu, want ik weet dat hij die avondsessies 

met collega’s altijd plezierig vindt. Ik vertelde al eens dat ik niet zo goed kan doseren en dat 

leermoment komt nog steeds regelmatig terug. Toen ik me een beetje beter voelde, besloten we 

om met het gezin van mijn broer een uurtje te gaan bowlen. Dat was natuurlijk veel te hoog 

gegrepen en na twee worpen, ik stond tweede, bracht Henk mij maar weer naar huis. Ik kan 

mezelf wel voor de kop slaan. Bowlen, wat een idee! Maar ach, je probeert wat en de kinderen 

hebben genoten van het ballengooien in de goot.  

Omdat ik me zo slecht voel heb ik mijn Sensitherapeuten gevraagd of ze op afstand willen testen 

welke ondersteunende middelen ik mag gebruiken. Ze schreven een hele waslijst met drupjes 

voor en ik kreeg het advies om nooit meer een chemo in te gaan zonder die middeltjes. Ik zal je 

laten weten of ik er van opknap. Ik heb ook contact gezocht met mijn internist, die zich erg 

verbaasde over mijn belabberde situatie. Hij verwachtte deze kwalen eerder bij mijn vorige 

chemo. Ik hoor binnenkort van hem hoe we verder gaan. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Wat onverwacht, die ellende. Deze kuur zou toch juist wat rust in je lijf en ledematen moeten 

brengen? Laten we het beste hopen voor de komende chemo.  

Lief dat je aan me hebt gedacht. Ja, we hebben intens genoten. Donderdagochtend vlogen we 

naar Helsinki en vervolgens door naar Kuusamo, 650 kilometer noordelijker, waar we in de 

bossen van Lapland huisden. Gehuld in thermo-pakken ploegden we de eerste dag bij -10 met 

zware snowscooters (1000cc, met zo’n grommend geluid) door metershoge sneeuw. Tijdens onze 

5,5 uur durende tocht naar een afgelegen boerderij kwamen we geen levend wezen tegen. Over 

ongereptheid gesproken. De dag daarna gleden we op een slee met acht Husky’s er voor door 

diezelfde natuur terug. De slee heeft slechts een rem en die is nodig ook, want de honden willen 

constant hard vooruit. Ze blaffen en huilen de oren van je hoofd als je stilstaat. Het toetje was 

een bezoek aan een rendierfarm, waar we op een geprepareerd baantje op een slee achter een 

rendier mochten glijden. Dat beest bleek race-ervaring te hebben, want we konden er niet op 

blijven zitten en dus kwam de slee steeds leeg aan bij het eindpunt. Tranen met tuiten gelachen, 

zoals je begrijpt.  



Met z’n achten was het ook ontzettend gezellig. In die totale stilte, bij een knapperend houtvuur 

in de sneeuw, met een glas glühwein in de hand kom je automatisch tot goede gesprekken. Daar 

kunnen we met z’n allen weer een poos op teren. Nóg een groot voordeel: door de temperatuur 

daar, vond ik het maandag bij terugkomst op Schiphol gewoon warm. Wonderlijk hè voor iemand 

die bijna altijd koude handen en voeten heeft.  

Ik kom binnenkort een kop thee bij je drinken, maar ik bel eerst. Dikke smok, Anita. 

 

===================== 

 

02-02-2008  

Théa is momenteel zelf niet in staat om te mailen en daarom neemt haar man Henk deze 

taak waar.  

 

Hoi Anita,  

Eigenlijk zou ik op deze donderdagavond met de beentjes van de vloer moeten. Ik zou met mijn 

collega’s van Ahrend vieren, dat we een heel goed jaar hebben gedraaid. Helaas ben ik thuis en 

mail ik jou, omdat Théa sinds vanochtend weer in het ziekenhuis ligt. Het lijkt gelukkig niets 

ernstigs te zijn.  

Haar verminderde weerstand, de nieuwe chemo en het feit dat er veel mensen kwakkelen geven 

waarschijnlijk de verklaring: een stevige griep. Théa heeft zich zelden zo ellendig gevoeld als na 

deze chemo. Gelukkig geen pijnklachten, maar als je je zo lamlendig voelt verlang je blijkbaar 

ook naar morfine. Hopelijk is dat niet nodig en is antibiotica eerst afdoende.  

Ik hoop dat ze snel opknapt, want deze week was niet bepaald bevorderlijk voor onze relatie. 

Misschien begrijp jij dat, maar Théa vroeg zich hardop af of ik echt van de planeet Mars kom en 

zij van Venus.  

Terwijl ik mijn best deed om de dagelijkse gang van zaken met Kirsten en Puck op te lossen en 

tegelijkertijd mama zoveel mogelijk te ontzien, had ik verzuimd om op het juiste moment een 

troostende schouder te bieden. Helemaal fout en dus dikke tranen. Ik legde uit dat ik het volgens 

mij nooit goed kon doen, want als ik wél een arm om haar schouder wilde slaan, wilde ze met 

rust gelaten worden. Aarghh, help, Anita, is er iemand die mij die complexe vrouwentaal kan 

leren? Ik ben blij dat we de afgelopen twee jaar geleerd hebben om onenigheden snel uit te 

praten, want nog meer slapeloze nachten kunnen we niet aan. Zoals jij weet heeft ook elk nadeel 

weer zijn voordeel. Omdat Théa in het ziekenhuis ligt, mogen de meiden vrijdagavond bij Johan 

en Willy logeren. Dit voorstel werd met gejuich door de dames begroet. Zo kan ik naar een 

feestje in de Pub, waar vriend Harry zijn 40ste viert.  

Daar moet op getoost worden! Dikke kus, Henk.  

 

Ha die Henk, 

Ik voelde Théa’s gang naar het ziekenhuis al aankomen. Toen ik donderdagochtend rond half 

twaalf via de sms informeerde hoe het met haar ging, schreef ze: ’Kloten. Lig nog steeds voor 

pampus in bed. Met veel zelfmedelijden.’ Op mijn vraag of ik iets kon doen om haar op te 

vrolijken, berichtte ze: ’Reisje naar een warm land. Weg van alle zorgen. Maar ik ga me nu eerst 

douchen. Dat zal ook wel helpen.’  

Een dik uur later was ze onderweg naar de spoedpoli, waar ze met flinke koorts werd 

opgenomen. Laten we hopen dat de antibiotica hun werk doen en ze snel weer op de been is. Het 

taalverschil tussen de twee seksen herken ik zeker, maar ik betwijfel of ik de juiste persoon ben 

om jou te ondersteunen.  



Soms komen we inderdaad van verschillende planeten en dat is volgens mij alleen te tackelen 

door misverstanden zo snel mogelijk te benoemen. Overigens niet altijd eenvoudig. De ziekte van 

Théa lijkt me een extra complicerende factor, omdat je daar elke keer weer rekening mee wilt en 

moet houden.  

Voor jou ook niet altijd gemakkelijk. Een arts vertelde me eens dat veel relaties in tijden van 

langdurige ziekte op de klippen lopen. Ziekte verandert een persoon en die is daardoor niet meer 

dezelfde als waar de partner ooit voor heeft gekozen. Mooi om te zien hoe jullie een modus 

hebben gevonden voor deze barre tijden. Lieve Henk, een knuffel voor jouw meiden en een zoen 

voor jezelf, Anita. 

 

=================== 

 

06-02-2008  
Hoi Anita,  

Lief hè van Henk dat hij mijn mailtaak waarnam, omdat ik weer in het ziekenhuis belandde? Ik 

moest even slikken toen ik las over onze onenigheid van vorige week. Een mooie gozer ben je, 

dacht ik meteen, maar hij had wel gelijk. Ik denk meestal dat Henk wel snapt of voelt wat ik 

bedoel, maar dat is blijkbaar niet zo. Dus als het er op aan komt, kun je maar beter duidelijk zijn 

in je wensen. Als ik graag een troostende arm om me heen wil hebben, zal ik dat in het vervolg 

vragen. Uit jouw antwoord begreep ik dat de situatie jou ook niet helemaal vreemd voor komt. Er 

was een lezeres die het per mail voor Henk opnam: ’Een mens is nu eenmaal het gemakkelijkst 

vervelend tegen degene waar je veel van houdt, maar desondanks, beste Henk, maak van jouw 

hart geen moordkuil en zeg haar dat het je kwetst. De neiging is heel groot doodzieke mensen te 

verwennen, mag, maar tot op zekere hoogte.’ Ze eindigde met: ’geef haar van katoen’. Er was 

ook een lezeres die Henk uitlegde dat je door de chemokuren niet altijd de controle hebt over je 

eigen gedrag. Toch mooi al die verschillende reacties.  

Zondagmiddag heeft Henk weer genoten van onze FC. Jij ging toch ook met jouw zonen? 

Jammer van die 1-1-uitslag, want volgens de reporter op de radio had er meer in gezeten. Die 

avond heb ik met 7 miljoen andere kijkers naar het programma van Peter R. de Vries gekeken. 

Op onze ziekenzaal werd met walging en ergernis naar de woorden van Joran van der Sloot 

geluisterd. Nu blijkt dat de opnames met de verborgen camera juridisch misschien niet eens te 

gebruiken zijn! Daar snap ik als leek helemaal niets van. Jouw Peter kan dit als advocaat wellicht 

verklaren?  

Na het programma heb ik twee paracetamol en een slaaptabletje aan de  

nachtzuster gevraagd. Ik was er beroerd van. Maandagmiddag mocht ik gelukkig weer naar huis. 

De antibiotica en de rust hebben hun werk goed gedaan. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik ben het wel eens met de lezeres die Henk een hart onder de riem steekt. Je afreageren op je 

geliefde ligt weliswaar voor de hand, maar ziekte mag nooit een totale vrijbrief betekenen. Dat 

geldt overigens net zo goed voor een chagrijnige bui, die ik van mezelf ook maar al te goed ken. 

Ook al voel je je rot, zul je met de gevoelens van je partner rekening moeten houden. En Henk 

krijgt - in jullie geval - ook nog eens behoorlijk wat eigen emoties te verstouwen door jouw 

ziekteproces. Zoals je weet krijg ik eerst alle lezersmails onder ogen, voordat ik ze aan jou 

doorstuur. Die voor Henk heb ik zekerheidshalve ook maar even naar zijn werkadres gemaild. 

Stel dat jij zou "vergeten" deze goedbedoelde adviezen aan je lieve man te laten lezen… Geintje! 

Als er iemand voor openheid in reacties is, ben jij het wel.  



Op de tribune was het zondagmiddag niet erg feestelijk. De onterechte rode kaart voor Meerdink 

in de 25ste minuut bepaalde de sfeer in het stadion. Achter ons zaten twee ongelofelijk opgefokte 

jongens, die vergaten dat ze op de familietribune zaten. Zelfs ík heb krachttermen gehoord die ik 

nog niet kende. Absoluut niet leuk. Ook hier in huis hebben we de kijkcijfers voor Joran mede 

opgedreven. Juridisch is het nog niet rond, maar hopelijk komt de complete waarheid snel boven 

water. Die gun ik vooral de naaste familie van Natalee. Lieve Théa, hou je je een beetje gedeisd? 

Tot binnenkort, Anita. 

 

==================== 

09-02-2008  
Hoi Anita,  

Jij bent ook een mooie! Stuur je ’voor de zekerheid’ de mail van die lezeres ook rechtstreeks door 

naar Henk. Alsof ik hem zelf niet zou vertellen, dat sommige lezers vinden dat hij mij niet altijd 

hoeft te sparen.  

Maar ik kan jouw grap wel waarderen. Henk en ik zijn veel opener geworden in het benoemen 

van minder leuke situaties. Vroeger dacht ik nog dat moeilijke toestanden vanzelf verdwijnen, als 

je het er niet meer over hebt. Maar zo werkt dat niet. Herinner je je overigens nog de lezeres die 

een eigen sportschool speciaal voor vrouwen opricht? Het idee spreekt me enorm aan, omdat zij 

zich ook richt op mensen in mijn positie. En ze schenkt een deel van haar opbrengsten aan een 

goed doel.  

Dus open ik begin maart haar zaak en ga ik vanaf 10 maart drie maal per week 30 minuten 

sporten. Onder volledige begeleiding, want dat is het concept. Als ik eind april wil skiën is het 

verstandig om mijn conditie wat op peil te brengen. Mijn huisarts vindt mijn regelmatige 

wandelingen ook goed genoeg, maar zelf mis ik het sporten zo. Binnenkort ga ik mijn 

sportkleding achter uit de kast vissen.  

In ons gezin is iedereen trouwens flink aan het sporten. De beide meiden zitten op voetbal. Puck 

zwemt er ook nog bij en mag de 17e afzwemmen voor diploma A. Henk doet aan spinning en is 

zich aan het voorbereiden op de halve marathon in Praag. Donderdag was er een margedag op 

school. De leraren moesten vergaderen en de kinderen waren vrij. Toen ik nog werkte waren dat 

lastige dagen, met altijd weer de vraag of je zelf ook vrij neemt of een oppas regelt.  

Dat probleem heb ik niet meer, maar deze keer hadden Kirsten en Puck zelf al andere plannen. Ze 

mochten met een vriendinnetje naar Speelstad Oranje, een overdekt speelpaleis. Feest!  

Mijn chemokuur zal maandag in dosering een kwart lager zijn dan de vorige, met een langere 

afbouwperiode van de dexamethasol, een antimisselijkheidsmiddel. Hopelijk vallen de 

bijwerkingen nu mee. Tot gauw! Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Ik kreeg veel reacties op het onderwerp ’man-vrouwverschil’ uit Henks mail.  

Het blijft een geliefd onderwerp en o zo herkenbaar. Een vriendin vertelde me pas weer dat zij 

geen oog dicht had gedaan na een fikse ruzie, terwijl haar man meteen lag te snurken na de 

laatste woordenwisseling.  

Of het voorbeeld dat een vriend aanhaalde. Hij is manager bij een groot bedrijf en merkt hoe een 

conflict op het werk onder mannen veel eenvoudiger wordt opgelost dan één onder vrouwen. 

Deed me meteen denken aan een interview dat ik ooit heb gelezen met een volleybalcoach. Hij 

vertelde hoe een mannenteam elkaar in de kleedkamer nog om de oren slaat, om vervolgens in 

het veld fantastisch te presteren. Volgens hem is dit voor vrouwen een onmogelijke opgave. Zij 

gunnen elkaar de bal niet, omdat de ruzie eerst uitgepraat moet worden. 



Gisteravond kwam er bij ons thuis een monteur voor de defecte kookplaat. Toen ik belangstellend 

vroeg naar de oorzaak van het mankement, zei hij: ’Elektronica is net als een vrouw. 

Onbegrijpelijk.’  

Ik zie de laatste weken veel hardlopers. Vast gezond, maar niet voor mij. Jaren geleden trainde ik 

in een bevlieging voor de 4Mijl van Groningen. Al na een paar minuten rennen vroeg ik me af 

wat ik in vredesnaam aan het doen was. Die 30 minuten-inspanning van jou trekt me wel. Maar 

ik haal eerst binnenkort mijn racefiets maar eens uit de garage. Succes maandag, Anita. 

  

================== 

 

13-02-2008  
Hoi Anita,  

Ik merk dat ik steeds meer hulpmiddeltjes nodig heb, om mezelf nog een beetje compleet te 

voelen. Ga nu niet zeggen dat het je niet opvalt of dat het allemaal wel een beetje meevalt, want 

dat is niet zo.  

Om te beginnen heb ik natuurlijk een nep- c.q. herstelde borst (die ik eerst Neppie en later Happy 

noemde) en een pruik, omdat ik geen haargroei meer heb door de chemo’s. Mijn nagels zijn 

vergeeld en voor de helft afgebroken en krijgen daarom regelmatig een lakje. Mijn wenkbrauwen 

zijn weg, zodat ik met een malletje tegenwoordig nieuwe boogjes inkleur.  

Van een vriendin kreeg ik nepwimpers, die ik met veel gedoe heb opgeplakt. Er zat meer lijm 

rondom mijn oog dan onder de wimper. Om ze voller te laten lijken, gebruikte ik mascara, maar 

helaas plakte de wimper aan de roller vast. Henk moest heel erg lachen. Helemaal toen hij 

constateerde dat ik één wimper ook nog eens verkeerd om had opgeplakt. Maar goed, ik ben blij 

dat al die hulpmiddelen bestaan, want ik ben best ijdel. Al is het nooit écht een drama.  

Zondag heb ik met Kirsten en Puck in de tuin gewerkt. Het was prachtig weer en dus genieten. 

Henk lag voor pampus op de bank naar het WK-schaatsen te kijken. Hij had flink getraind voor 

zijn halve marathon. Aan het eind van de middag hebben we met z’n allen nog een rondje 

gefietst. Een actief dagje en heel gezellig.  

Herinner je je nog dat ik een tijdje geleden ben overgestapt naar een andere internetprovider? Dat 

bevalt helemaal niet dus zijn we weer teruggegaan naar onze oude aanbieder. Helaas sluiten de 

abonnementen niet op elkaar aan en hebben we tot het eind van de maand geen telefoon en 

internet. Nu moet ik met mijn laptopje onder de arm elders mijn mails lezen. Voelt best onthand 

dat ik niet op mijn gewenste momenten achter de computer kan zitten. Eigen schuld hè? Tot 

horens! Liefs Théa  

 

Ha die Théa,  

Ik vond het al zo rustig aan het ’mailfront’. Ik snap dat je je internetverbinding mist. Die hoort er 

al helemaal bij. Ik kan me thuis en op mijn werk nauwelijks meer voorstellen dat de digitale 

snelweg niet bestaat. Even opzoeken wat de exacte naam van een organisatie is of tot hoe laat 

Peter voor mij naar de winkel kan. Natuurlijk is er ook veel onzinnigs te vinden, maar als je de 

weg een beetje weet, is het een handig medium.  

Maandag zat ik in de jury van Op weg naar het Lagerhuis, de debatwedstrijden die de VARA elk 

jaar organiseert tussen middelbare scholieren in het hele land. Eén van de stellingen die 

voorbijkwam was: ’Hyves Lees het weblog op maakt scholieren socialer’. Dat leverde 

interessante stof op. Hyves is enorm populair als internetplatform, waar de jeugd vrienden 

’uitnodigt’ om gebeurtenissen met elkaar te delen. Een voorstandster voerde aan dat zij zo 

eenvoudiger contact onderhoudt met oud-klasgenoten.  



Een debater noemde zichzelf niet zo sociaal en vond in Hyves een maatje op zoek naar vrienden. 

Een tegenstander miste echter de troostende arm die je van een toetsenbord niet kunt 

verwachten. Indrukwekkend te zien hoe de jongeren met verve stellingen verdedigden. Het Ubbo 

Emmius uit Stadskanaal mag namens Groningen naar de landelijke finale.  

Overigens doet jouw hulpmiddelengebruik mij een beetje denken aan "Photoshoppen". Met dat 

computerprogramma kun je een foto omtoveren tot ideaalplaatje. Ik snap jouw ingrepen wel, 

zolang je maar van de botoxspuit afblijft. Is ook absoluut onnodig, maar jij weet hoe ik over 

gemaakte schoonheidsidealen denk. Lieve Théa, geniet van het mooie weer, Anita. 

 

=================== 

 

16-02-2008  
Hoi Anita,  

Het mailen kost me veel moeite deze keer, want ik voel me de hele week al waardeloos. Je weet 

dat ik niet van een klaagzang hou, maar ik moet het even kwijt. Ik ben ziek, zwak en misselijk en 

wil eigenlijk maar één ding: liggen en slapen. Het liefst slik ik regelmatig een slaaptablet om het 

grootste deel van de dag weg te suffen. Om naar niks te merken.  

Nu ik je dit vertel lopen de tranen al weer over mijn wangen. De moed ontbreekt op dit moment 

even helemaal. Ik mag dan een kwart minder chemo hebben gehad, de bijwerkingen trekken zich 

daar niets van aan. Natuurlijk hoop ik dat de scan van half maart laat zien dat deze ellende ergens 

goed voor is geweest. Nu ik er middenin zit, durf ik daar amper op te hopen. Maar goed, laat ik 

toch proberen om positief te blijven; vandaag gaat het ietsje, ietsje, ietsje beter dan gisteren en 

eergisteren.  

Henk moest vandaag (vrijdag) al heel vroeg naar Amsterdam voor zijn werk. Hij had alles klaar 

gezet voor de meiden, die uit zichzelf extra vroeg in de kleren stonden. Ze waren extreem lief en 

gingen geheel zelfstandig naar school, zodat ik mijn bedje weer in kon duiken. Henk gaat 

vandaag mijn laptop en mobiele telefoon afgeven bij mijn werkgever en daarmee is mijn 

werkperiode nu dan ook helemaal geëindigd. Eigenlijk zou ik deze dag als afsluiting lunchen met 

mijn oud-collega’s. De afspraak was maanden geleden al gepland, maar helaas moest ik afbellen. 

Ik moet er ook niet aan denken om de deur uit te gaan. Heb jij nog iets van Valentijnsdag 

gemerkt? Op school waren ze er best druk mee. Ik vind het aan de ene kant commercieel gedoe, 

maar deze keer heb ik de meiden toch met hartjes verwend. Had ik zin in. Hé Anita, jullie gaan 

toch binnenkort met de kinderen skiën? Ik zou het liefst bij jullie achter in de auto stappen. 

Mmmm, lijkt me heerlijk. Ik kruip nu snel mijn bed weer in, misschien voel ik me straks wat 

beter als Kirsten en Puck uit school komen. Fijn weekend, liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Moet ik me zorgen maken? Niks voor jou om de dag het liefst in bed door te brengen. Ik kan 

natuurlijk proberen om allerlei oppeppende teksten te schrijven, maar dat lijkt me onzinnig. Je 

weet dat ik het liefst alle ellende bij je weg zou halen, maar daarin ben ik zeker niet de enige. Dat 

zou iedereen jou gunnen.  

Natuurlijk mag je in de krokusvakantie met ons mee naar Oostenrijk. We hebben zelfs nog wel 

een plekje over in ons huurbusje, maar ik ben bang dat jouw gezin je te zeer gaat missen. Peter 

en ik mogen dit jaar weer met onze kinderen en vrienden mee. Zoals je weet gaan wij eens in de 

twee jaar, het andere jaar zijn onze exen van de (sneeuw)partij. Extra leuk is dat ik dit jaar 

tijdens mijn verjaardag weer omringd ben door mijn kroost. Ik maak thuis alvast een grote taart 

(eigen variatie op een Crème der A) om lekker in de sneeuw op te peuzelen.  



Ik weet niet hoe ik er ineens op kom, maar als je de komende tijd zo moe blijft, zou je bij de 

bibliotheek luisterboeken kunnen huren. Laatst vertelde iemand dat hij die altijd afspeelt tijdens 

lange ritten in de auto. Het is voor jou minder vermoeiend dan zelf lezen en geeft fijne afleiding.  

Lieve Théa nog ongelofelijk bedankt voor het bijzondere armbandje dat Henk donderdag namens 

jou langs bracht op de krant. Het beschermengeltje dat er aan bungelt, zal ik koesteren.  

Dikke smok, Anita. 

 

=================== 

 

20-02-2008  
Hoi Anita,  

Hoe kom ik hier doorheen? Deze vraag stel ik mezelf constant. Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb 

zo’n zelfmedelijden, maar ik moet me blijven realiseren dat ik me zo voel door de chemo en niet 

door de kanker. Ik was eigenlijk van plan om jou uitgebreid te mailen vanaf de computer van 

mijn ouders, maar ik kan het niet opbrengen. Daarom even dit korte berichtje en ik bel je zo 

meteen voor meer persoonlijke details. De volgende keer zal ik op tijd aan Henk vragen of hij jou 

wil mailen, maar ik had gehoopt dat ik het zelf zou kunnen. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Fijn dat je meteen belde, want ik maakte me natuurlijk ongerust. Vanzelfsprekend vind ik het niet 

erg om deze keer op te schrijven wat jou bezighoudt, maar eerlijk gezegd schrok ik best even van 

jouw woorden: "Ik wou een paar dagen geleden helemaal niet meer. Ik zag het niet meer zitten." 

Jouw immense schuldgevoel over deze nare gedachten, is daarentegen wel weer typerend voor 

jou. Altijd aan anderen denkend. Ik snap dat vooral Henk en de kinderen hierin een grote rol 

spelen. Je zei: "Ik kan helemaal niks voor de kinderen doen en dat vind ik zo verschrikkelijk. 

Puck moest afgelopen zondag afzwemmen en ik kon er niet eens bij zijn. Heeft ze haar A-diploma 

ook nog niet gehaald, omdat ze niet door het gat durfde te zwemmen. Dan denk ik natuurlijk dat 

het misschien anders was gegaan als ik wel aan de rand van het zwembad had gezeten. Het is in 

één woord ’kloten’."  

Toen ik jou vroeg hoe jij en Henk er samen mee omgaan, gaf je zo’n eerlijk, indringend 

antwoord: "Henk en ik kijken zondagsavonds samen naar het tv-programma over ongeneeslijk 

zieke jongeren en dat is fijn. Deze jonge mensen gaan ook voor zoveel mogelijk kwaliteit van 

leven en dat is erg herkenbaar. Aan de andere kant wordt mijn eigen situatie door dat 

programma ook een stuk duidelijker.”  

“Ik ga gewoon echt dood aan deze ziekte, zei ik tegen Henk tijdens het kijken. Op de een of 

andere manier verdring ik dat blijkbaar toch regelmatig en denk ik dat ze mij niet pakken, maar 

ze pakken mij ook."  

Tijdens ons telefoongesprek zag je weer een klein lichtpuntje in de duisternis en toonde je je weer 

strijdbaar: "Ik moet hier doorheen, want die chemo kan mij tijd geven. Dat moet, en dat gaat 

gebeuren ook. Maar ik voel me nu al bijna vier weken slecht, met een paar oplevingsdagen. En 

dan zeggen de mensen ook nog dat ik sterk ben. Sterk? Nog maar een paar weken beroerd en nu 

al opgeven?"  

Je vertelde me dat het vooral de meiden zijn die je er doortrekken. De drive om je ietsepietsie 

beter te voelen, zodat je Kirsten en Puck naar school kunt brengen of op kunt halen.  

Théa, jouw plan om maandag tijdens je telefonische consult met de internist te vragen naar een 

nog lichtere chemo, klinkt verstandig.  



Zelf noem je het "enigszins kinderachtig", maar ik vind het een logische vraag. En je kunt er van 

uit gaan dat jouw arts je zal steunen in het verzoek naar meer kwaliteit van leven. 

Lieve Théa, ik ga nog een paar interviews uitwerken die tijdens de krokusvakantie in de krant 

moeten. Mijn hoofd staat er nog niet helemaal naar, maar dat komt wel als ik er mee aan de slag 

ben. Ik wip donderdagmiddag nog even bij je langs. Lieve groet, Anita.  

 

PS. Voor ik dit mailtje naar de krant stuur, lees ik het via de telefoon nog even aan je voor. Ik wil 

zeker weten dat ons gesprek zo goed is verwoord. 

 

=================== 

 

23-02-2008  
Hoi Anita,  

Ik las net nog een keertje onze laatste mailwisseling. Heftige tekst hoor, ook al betreft het mezelf. 

Maar goed, zo zat ik er toen ook middenin. Het is nu donderdagmiddag. Vanochtend voelde ik 

me nog steeds niet goed en lag ik voor pampus op de bank, hopend op een wonder. Ik had een 

afspraak bij ons thuis met een mevrouw voor een Helende Reis. In het begin dacht ik: hoe kom ik 

die Reis ooit in en hoe blijf ik hem volgen? Maar het is gelukt en ik had weer een prachtige 

ervaring, die me echt helemaal gelukkig en blij maakte.  

Het kwijtraken van zorgen en angsten en opnieuw weer vertrouwen krijgen, helpt mij enorm in 

mijn ziekteproces. Na de sessie dartelde ik als een lammetje door de woonkamer en heb ik een 

lekkere cd op gezet. Precies op dat moment belde Henk vanuit de auto om te vragen hoe het met 

me ging. Gelukkig kon ik hem weer eens een positieve boodschap melden; hij was net zo blij als 

ik me voelde. Mijn tante Clara gaat al maanden met Puck naar zwemles.  

Deze week begon Puck vlak voor vertrek te huilen. Tussen de tranen door vroeg ze waarom ik 

nooit meer met haar meega? "Want dat wil ik zo graag mama." Haar verdrietige koppie deed me 

zo’n pijn. Ik legde met tranen in de ogen uit dat ik het wel zou willen, maar dat mama zich te ziek 

voelt en er geen puf voor heeft. Maar, zei ik tegen haar, we doen toch vaak leuke dingen thuis, 

zoals kaarten of memory? Dat bleek niet voldoende. Uiteindelijk is ze met een knuffel onder de 

arm toch maar gegaan en heeft een heel goede les gezwommen.  

Ze was zelfs door het gat gezwommen en dat durfde ze tot nu toe niet. Anita, je begrijpt dat het 

vaak moeilijk is om hier mijn weg in te vinden. Lieve schat, jij gaat lekker wintersporten en 

ikwens je daar heel veel plezier. Geniet ervan en natuurlijk ook van je verjaardag. We sms-en. 

Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Het wás ook een heftige periode, afgelopen tijd. Toen ik de vorige mail van tevoren aan Peter 

voorlas, kwamen bij mij de tranen. Ik weet dondersgoed hoe ziek jij bent, maar het kwam 

allemaal ineens heel dichtbij. Dan ben ik bang dat jij je zo beroerd blijft voelen en ik machteloos 

toe moet kijken. Mooi, dat die Helende Reis je weer een positieve impuls heeft gegeven. Toen ik je 

nadien sprak, stonden je ogen ook weer helder.  

Ik zag zelfs kleine Thea-twinkels op het moment dat je me vroeg of ik ook een likeurtje wilde. En 

ik kwam eigenlijk alleeneven bij je langs om jouw tekst op te halen, omdat je nog steeds geen 

internet hebt. Koos, de neef van Peter waar ik je over vertelde, is overleden. Hij is zijn zware 

hartinfarct van afgelopen week niet te boven gekomen. Gelukkig zijn Peter en ik 

donderdagmiddag nog even langs geweest in het ziekenhuis.  



Koos kwam van kinds af aan al veel bij Peter thuis. We hebben daarom extra zitten dubben of we 

nu wel weg kunnen gaan, maar na een gesprek met zijn vrouw Fenny en zijn kinderen hebben we 

besloten toch te vertrekken.  

Wat denk je dat Koos gezegd zou hebben?, vroeg ze: "Wegwezen! Je kunt het jullie kinderen en 

vrienden niet aan doen om niet te gaan." In gedachten zullen we de komende dagen ook een 

beetje hier zijn. Lieve Théa, het is al laat en we moeten nog inpakken. Tot binnenkort, Anita. 

 

====================== 

27-02-2008  
Hoi Anita,  

Ik heb gelukkig de slechte periode na mijn chemo achter me gelaten. Mijn internist belde net en 

stelde voor om weer over te stappen op die oude, wekelijkse kuur. Die gaf weliswaar ook 

lichamelijke klachten, maar hielden me niet zo aan het bed gekluisterd als deze chemo deed. Ik 

ben blij met deze beslissing.  

Afgelopen weekend voelde ik me al stukken beter. Zo ben ik zaterdagavond met Henk en een stel 

vrienden naar het basketballen geweest. Het was niet het meest ideale uitje na twaalf dagen bed, 

maar ik heb wel genoten. Hanzevast Capitals speelde thuis tegen koploper Amsterdam. De eerste 

helft stonden de Groningers constant op ruime voorsprong, maar helaas gaven ze op het laatst de 

winst uit handen.  

Op zondagochtend heb ik mijn oma opgehaald om koffie te drinken, ook ter ere van jouw 

verjaardag. Samen met oma heb ik jou een sms gestuurd om je te feliciteren. Ze vond dat een 

geweldige uitvinding. Wij vroegen ons nog af of jouw zelfgemaakte taart heel over is gekomen? 

We hebben ook nog met z’n allen gesjoeld. Oma bleek minder goed te zijn dan de verhalen altijd 

vertellen, terwijl ze toch wekelijks oefent in het bejaardenhuis. Henk werd de grote winnaar en 

Puck kwam daar vlak achteraan. Je merkt het al Anita, de gezellige gezinstaferelen komen terug 

en dat is heerlijk.  

Ik mail je vanaf de computer van mijn overbuurvrouw. Zij is nu met Kirsten, Puck en haar hond 

aan het wandelen. Ik denk veel aan jullie daar op die mooie pistes en wou er best bij zijn. Ik moet 

nog even geduld hebben. Eind april ben ik hopelijk aan de beurt. Als het lukt, spring ik een gat in 

de lucht. Het is mijn ultieme doel: onze skivakantie, mijn grote hobby.  

Ik wens je heel en heel veel plezier en hoop dat je een internetcafé kunt vinden om deze week 

mijn beide mails te beantwoorden. Groet aan allen. Liefs, Théa.  

 

PS Wat verdrietig dat Peters neef is overleden. Veel kracht gewenst.  

 

Ha die Théa,  

Skiën is inderdaad geweldig, maar ik zag het vanmiddag even niet als mijn grote hobby. We 

maakten een grote tocht met acht man van onze groep, maar ik ontdekte dat de beenspieren van 

de kinderen een stuk meer getraind zijn en mijn techniek wat minder is. Pfff, vermoeiend hoor. 

Zeker omdat het al een paar dagen rond de 10 graden is, waardoor de sneeuw behoorlijk zacht 

en dus zwaar is. En als er dan aan het eind van de dag van die grote hobbels op de pistes 

ontstaan, is het hard werken.  

Maar ach, al bij het eerste biertje na afloop komen de heroïsche verhalen, waar ik dan graag aan 

mee doe. Op zo’n moment zijn alle pijntjes in de bovenbenen vergeten en kijkt iedereen terug op 

een fantastische, zonnige skidag. Wat voel je je dan ’s avonds toch heerlijk rozig, zeker na een 

paar biertjes en een lekkere warme hap.  



Mooi dat jouw batterij weer een beetje oplaadt. Ik duim voor je dat jij over een aantal weken ook 

op de lange latten staat. Ik schat in dat jij heel goed kunt skiën met een perfecte techniek. In dat 

geval kost het hopelijk wat minder kracht. Ik gun het je zo.  

Op mijn verjaardag heb ik in ons Ride for the Roses-Tshirt geskied. Was je er toch een beetje bij. 

Mijn Crème der A hebben we op een plaatselijk terras verorberd met de uitleg dat het een 

’Traditionelle Geburtstagtorte aus Groningen’ betrof. Ik voelde me die dag een echte bofkont. 

Tot mails, liefs Anita. 

 

======================= 

 

01-03-2008  
Hoi Anita,  

Nou meid, dat is ook wat: spierpijn van het skiën? Ik schatte jouw conditie wel wat beter in. 

Jullie levenstempo ligt zo hoog, dat ik dacht dat jouw conditie uitmuntend zou zijn. Maar serieus: 

het lijkt me heerlijk voor je om met jullie grote kinderen van de berg af te racen. Je bent zeker al 

lekker verkleurd? Ik hoor graag alle verhalen van op en rond de pistes.  

Tijdens mijn laatste Helende Reis kreeg ik een prachtig beeld. De therapeute vroeg waar ik me 

over vijf jaar zou bevinden en direct riep ik dat ik Kirsten aan het uitzwaaien was bij haar vertrek 

uit groep 8.  

Die woorden kwamen met een enorme schreeuw over mijn lippen. Sneller nog dan mijn 

gedachten zich konden vormen. Dat zegt toch veel, nietwaar? Kirsten is helaas tot en met 

donderdag ziek geweest. Ik mocht niet van haar zijde wijken. Al haar leuke vakantieuitjes gingen 

niet door, want ze hing constant boven de emmer. Zelfs ’s avonds moest ze spugen en een slokje 

water bleef er niet eens in. Zo zielig. Af en toe vroeg ze om een vochtig washandje voor haar 

hoofd. Ze wilde steeds douchen of in bad, want daar zouze van opknappen. Ze ging heel 

volwassen met haar ziekte om. Zo bewonderenswaardig. Puck ging met tante Sandra en haar 

neefjes naar Ballorig, een speelfestijn in Assen, maar Kirsten was daar niet fit genoeg voor. 

Gelukkig heeft Henk vrijdagmiddag vrij genomen, dus hopelijk kunnen we dan met z’n allen nog 

iets gezelligs doen.  

Donderdag hebben de meiden en ik een sensibehandeling gehad van mijn leermeesters Kees en 

Cornel. We zijn getest op voeding, allergieën, stralingen en emoties. Voor alle tekorten hebben 

we druppels of pilletjes gekregen, die we trouw innemen. Ik weet als geen ander dat die middelen 

ondersteunend werken. Ook voorons gezinsleven. Ik ben zo blij dat deze mensen het er voor over 

hebben om een rit van drie uur heen en drie uur terug te maken om mij en mijn gezin te helpen! 

Veel liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Hoezo geen conditie? Ik ga als een speer naar beneden. Spierpijn is dan ook een groot woord; 

laten we het er maar op houden, dat ik weer dondersgoed weet waar alle spieren in mijn lichaam 

zich bevinden. Het is inderdaad een feest om met de jeugd te skiën. We zitten met z’n vijftienen in 

een boerderij op een berg in het Oostenrijkse Leogang (het skigebied Saalbach-Hinterglemm); 

zes volwassenen en negen jongeren tussen 15 en 20 jaar. Erg gezellig. Na het ontbijt ’s 

ochtendsom half negen gaan we in groepjes uiteen om lekker de hele dag te skiën. Het mooie van 

wintersport is dat je geen tijd hebt om te piekeren. Je geniet van de natuur, het skiën en in het 

hoofd is geen ruimte voor andere gedachten. Werkt heel rustgevend.  

Of ik al verkleurd ben? Ja we hebben allemaal bruine koppen, maar dat is logisch na vijf dagen 

strakblauwe luchten en zon.  



De drie volwassen mannen in ons gezelschap zijn, nu ik dit schrijf, vijftien ’doppelpanierte 

schnitzels’ aan het maken op ons houtgestookte fornuis. De rest is aan het pingpongen of 

klaverjassen. Ik betrapte zelfs net een aantal kinderen op het maken van huiswerk. Die Kirsten! 

Arme schat. De stoere omgang met haar ziekte heeft ze blijkbaar van haar moeder. ’Even 

douchen en ik voel me vast beter’, heb ik namelijk vaker gehoord. Wij rijden zondag in onze 

huurbus (met alle skihits op cd aan boord) terug naar Nederland; zo mijden we lekker de 

zaterdagse files. Tot snel, x Anita.  

 

===================== 

05-03-2008  
Hoi Anita,  

Is het werk voor jou alweer begonnen of geniet je nog na van je vakantie? Ik heb maandag weer 

mijn ’oude, wekelijkse’ chemo gehad. Tot nu toe voel ik me goed. Ik heb zelfs de kinderen weer 

naar school gebracht. Daar geniet ik enorm van. Hopelijk blijft dat zo de komende tijd.  

Toen ik vanochtend de straat overstak om jou vanaf de computer van de buren dit mailtje te 

sturen, stonden daar vijf mannen van de gemeente klaar om onze grote boom in de straat om te 

zagen. Een prachtboom die helaas een enorme scheur in de stam heeft. De mannen hadden een 

rapport onder de arm met de opdracht om te kappen. Ik wist echter dat mijn overbuurman 

bezwaar heeft ingediend, omdat er uilennesten in de boom zitten en vroeg de mannen daar naar. 

Het gevolg was dat de boom voorlopig met rust gelaten wordt om de kwestie met de gemeente uit 

te zoeken. Eén van de mannen vroeg, wijzend op het merklabeltje, of ik speciaal voor dit gesprek 

een jas met ’Protest’ had aangetrokken. Ik bevestigde dit met een grote grijns. We zagen beiden 

de humor hier wel van in.  

Ik weet niet of de boom nu gered is, maar wie weet. Als blijkt dat het niet vertrouwd is dat de 

boom blijft staan, zal hij gekapt moeten worden. Ik wil liever geen ongelukken op mijn geweten 

hebben.  

Ik ga zo met vriendin Ina naar de natuurwinkel om spullen te kopen voor ons gezins-

voedingsdieet. Wij – en ook de kinderen - mogen vijf weken geen suiker. Best lastig, want als je 

op verpakkingen kijkt, blijkt dat in veel producten suiker zit. We doen ons best om het vol te 

houden.  

De kinderen werken enorm mee en realiseren zich prima dat het voor ons allemaal goed is. Nu, 

na slechts vijf dagen aangepaste voeding, zien Henk en ik al een behoorlijke verbetering in het 

gedrag van de meiden. Nu nog bij Henk… Heb jij ook niet eens zo’n voedingsplan gevolgd? 

Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Maandag was ik nog lekker vrij. Nou ja, lekker? Ik geloof dat ik zeker acht wasmachines heb 

gedraaid om alle kleren van iedereen weer schoon te krijgen. Ik had er geen trek in om de hele 

week met die was in de weer te zijn.  

Komend weekend heb ik dienst en dan komt er dus ook weinig van terecht. De skispullen liggen 

inmiddels weer op zolder en de boel is weer aan kant. Klinkt fijn huiselijk hè?  

Wat een mazzel dat jij de zaagploeg in jullie straat zag staan. Lijkt me inderdaad verstandig om 

eerst eens goed te onderzoeken hoe noodzakelijk het is om die boom te kappen. De uilen zullen je 

op dit moment wel ontzettend dankbaar zijn.  

Geen suiker? Hebben jullie ook niet een keer rond sinterklaas zo’n suikerloze periode gehad? Ik 

meen me te herinneren je geschreven te hebben, dat ik dat maar lastig zou vinden in de tijd van 

heerlijke chocoladeletters.  



Ik wist niet dat je er nu weer mee bezig bent, anders had ik die Oostenrijkse Mozartkugeln niet 

voor je meegenomen. Zal ik ze maar aan iemand anders geven? Ik volgde destijds inderdaad een 

voedingsplan, maar niet suikerloos. Het bleek dat ik te weinig at, waardoor mijn 

verbrandingsmotor te traag liep. Veel brood, weinig vet en regelmatig eten, vormden de 

ingrediënten waarmee ik kilo’s kwijt raakte.  

Hoe liggen de trakteerafspraken eigenlijk op de school van Kirsten en Puck? Er schijnen steeds 

meer scholen te zijn waar alleen nog op gezonde dingen getrakteerd mag worden, omdat de 

hoeveelheden zoetwaren de spuigaten uitliepen. Tot snel, Anita. 

 

===================== 

 

08-03-2008  
Hoi Anita,  

Die oude boom in onze straat, waar ik je deze week over mailde, ligt ondersteboven. Dus toch te 

ziek. Toen hij omgekapt was, bleek de stam hol te zijn. Gelukkig zaten er geen uilennesten in. 

Het is nu wel erg kaal op die plek, maar misschien krijgen we wat meer daglicht in onze 

woonkamer. Dat kan ik nu met al die regenbuien nog niet beoordelen.  

Henk en ik zijn deze week met sponsoren van de FC Groningen-businessclub naar Martiniplaza 

geweest voor de musical Ciske de Rat. Jammer genoeg was hoofdrolspeler, Danny de Munk ziek, 

maar zijn invaller was ook geweldig. Wat een prachtige stem en voor die kleine Ciske kreeg je, of 

je het nu wilde of niet, een zwak. De staande ovatie was zeer verdiend.  

Mijn chemo van maandag laat tot nu toe weinig sporen na. Ik lig af en toe wel te rusten, maar ik 

hoef niet dagenlang in bed door te brengen, zoals bij die vorige kuur. Vooralsnog een goede 

keuze dus.  

Je vroeg of wij trakteerafspraken op school hebben. Die zijn er wel, maar worden niet altijd 

nageleefd. Er moet maar weer eens een beroep worden gedaan op de creativiteit van ouders.  

Volgende week is Kirsten jarig en ik peins me rot waar ik haar op moet laten trakteren. Met 

Pucks verjaardag had ik een satéprikker met hartige hapjes gemaakt, maar die werden niet door 

alle kinderen gewaardeerd. Of dat nu aan mijn snackkeuze lag of aan de smaakpapillen van de 

klasgenootjes? Geen idee, maar je wordt er niet populairder op.  

Maandag begin ik mijn sportavontuur. Drie maal per week een half uur. Na mijn intakegesprek 

weet ik hoeveel procent ik mag belasten. Ik reken op slechts 20%. Een vriendin heeft besloten om 

me te vergezellen. We rijden meteen nadat we de kinderen op school hebben afgezet door naar de 

sportschool. Een fris begin van de dag. Liefs Théa.  

 

 

Ha die Théa,  

Wat fijn dat je komende maandag een chemobeurt mag overslaan. Lief dat het ziekenhuis 

meedenkt en je donderdag een fitte verjaardag gunt, zonder nawerkingen van een behandeling. 

Je 42ste moet goed gevierd worden, want de vorige verjaardag was niet leuk door jouw 

ziekenhuisopname. Ik begreep uit ons telefoongesprek dat je feestje weer een zoete inval wordt. 

Inclusief talloze kinderen van vrienden. Laat het alsjeblieft mooi weer zijn, zodat die koters fijn 

buiten kunnen spelen. Ik neem aan dat je hulptroepen hebt ingeschakeld voor de drankjes en de 

hapjes?  

Heb je dat verhaal gelezen over al die skiongelukken door slechte pisteomstandigheden en 

overmoed? Ben ik even blij dat wij allemaal ongeschonden thuis zijn gekomen. 



Ik kom overigens net van een symposium waar ook iemand rondliep met een gekwetst lijf. Zij is 

met haar sleetje verkeerd van de berg gekomen.  

Dat rodelen hebben wij laten schieten, omdat het ons werd afgeraden door verstandige 

Oostenrijkers. Twee jaar geleden hebben we wel gerodeld en ontzettend de slappe lach gehad, 

maar het blijft een gevaarlijk spelletje.  

Ik zit zaterdag op Schiermonnikoog voor een weekenddienstklus. Ik volg werkzoekenden die gaan 

speeddaten met ondernemers op het eiland. Onze hond wil graag mee, maar dat gaat natuurlijk 

niet. Ook Peter blijft deze keer thuis. Die moet hard studeren, want volgende week doet hij 

examen. Elke avond na het eten trekt hij zich terug om zich de 1500 pagina’s 

arbeidsrechtspecialisatiestof (mooi scrabblewoord!) eigen te maken. Hij slaagt vast. Liefs, Anita. 

 

======================= 

 

12-03-2008  
Hoi Anita,  

Ik las inderdaad over de vele ongelukken op de skipistes. Daarom bereid ik mij extra goed voor 

op onze trip. Ik heb mijn eerste sportles inmiddels gehad. Tijdens het intakegesprek werd van 

alles gemeten, zoals mijn gewicht en vetpercentage. Natuurlijk moest ik ook uitleggen wat mijn 

motivatie is voor deze training. Daar kon ik heel kort over zijn: ik wil eind april skiën met mijn 

gezin.  

Dus werk ik aan mijn conditie en moeten mijn spieren sterker worden. Na de training werd ik 

behoorlijk emotioneel. Drie weken geleden lag ik nog plat lag van ellende en wist ik niet meer 

wat voor dag het was. Nu had ik het toch maar even weer geflikt en dat gaf tranen van blijdschap. 

Ik zag maandag je artikel in de krant over Schiermonnikoog. Leuke klus! Ik snap dat je het 

jammer vond dat jullie hond niet mee naar het eiland kon.  

Overigens over honden gesproken; ik las dat men DNA van honden wil verzamelen om het 

baasje te kunnen traceren als ergens een hondendrol ligt. Zodat ze weten waar de boete naar toe 

kan. Lekker klusje. Persoonlijk vind ik dat veel te ver gaan, ook al baal ik altijd stevig van poep 

op de stoep. Henk is druk met de voorbereiding van zijn halve marathon. Helaas is hij momenteel 

onder behandeling van een fysiotherapeut, omdat hij last heeft van zijn kuit. Hij wil per sé lopen 

in Praag, omdat hij samen met een stel vrienden en vriendinnen al aardig wat sponsorgeld heeft 

ingezameld voor de kinderkankerstichting. Ik hoop zo voor hem dat het gaat lukken. Henk is een 

doorzetter dus dat komt vast goed. Ik ga nu maar eens beginnen aan mijn boodschappenlijstje, 

want er moet veel in huis worden gehaald voor de verjaardagen van Kirsten en mij. De 

weersvoorspellingen zijn slecht dus ik reken er op dat de hele club vrienden met kinderen over 

ons hele huis verdeeld wordt.  

Zaterdag heb ik nieuws over mijn scanuitslag. Dan weet ik of de uitzaaiing in mijn lever is 

verkleind. Ik voel me op dit moment weer goed en hopelijk is dat een graadmeter voor een 

positief resultaat. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Vanaf zaterdag moet jouw leeftijd hierboven in de inleiding worden aangepast en zijn we weer 

even oud. Zei je nou dat je op zestig mensen rekent morgenmiddag? Populair type hoor! Maar de 

feestgangers komen natuurlijk voor twee jarigen. 

Ik voel ook wel eens de behoefte om een hondenbaas aan te spreken als er voor onze deur een 

dikke drol ligt. Getver. Wij hebben onze hond opgevoed om zijn uitwerpselen in de bosjes te 

doen, maar er zijn blijkbaar viervoeters die dat nooit van huis uit hebben meegekregen. 



In zo’n geval lijkt het me logisch dat de baas die stront opruimt, voordat er iemand instapt. Ik 

vind het zo leuk voor je dat je weer aan het sporten bent. Vast een fantastische overwinning voor 

jezelf. Hopelijk valt de spierpijn mee.  

Vrijdagavond was ik in een Gronings huiskamerrestaurant met een stel tennisdames waar ik 

tweewekelijks mee speel. Daar kregen we een Senegalees vijfgangendiner voorgeschoteld. Echt 

heerlijk eten met zo’n specifieke smaak die nergens mee te vergelijken valt. Tussen de gangen 

door kregen we een djembé-workshop. Met z’n achten sloegen we er driftig op los en als we dat 

tegelijkertijd deden, klonk het net echt. We werden er allemaal erg vrolijk van.  

Zaten jullie maandag ook zonder water? Ik kon niet douchen en voelde me de hele dag viezig en 

niet echt wakker. Wat zijn we toch verwend! Hebben jij en Kirsten verjaardagswensen?  

Tot morgen, Anita. 

===================== 

De 42-jarige Thea Plenter-Bruiniers uit Haren heeft borstkanker en is ongeneeslijk ziek. De 

tijd die haar nog rest wil zij, naast de zorg voor haar gezin, benutten om andere vrouwen 

(en mannen) een steuntje in de rug te geven. Daarom mailt zij regelmatig op deze plek met 

verslaggeefster Anita Pepping. Beide veertigers zullen openhartig met elkaar 

communiceren over kanker, leven, liefde, dood, voetbal en meer.  

15-03-08

Hoi Anita,  

Eerst maar even mijn scanuitslag: de afgelopen zes weken is er niets veranderd in mijn lever. Dat 

betekent dat chemo de tumor niet meer kleiner maakt en dat de situatie momenteel stabiel is. 

Omdat ik hormoongevoelige kanker heb, krijg ik weer hormonen. Deze pillen zijn vergelijkbaar 

met de Femara, die ik in het begin heb gebruikt. Dit medicijn moet de boel in mijn lever nu 

verder stabiel houden. Hopelijk werkt het goed en vooral lang.  

Maandelijks wordt mijn bloed geprikt om de tumormarkers in de gaten te houden, om bij 

afwijkingen meteen te kunnen reageren. Puck moest deze week weer het onderdeel oefenen, waar 

ze op zakte tijdens het diplomazwemmen. Pucks schooljuf kwam haar heel lief aanmoedigen en 

nam als beloning een mooie knuffel mee.  

Dat beestje wijkt natuurlijk niet meer van haar zijde. Onze verjaardag was gezellig. We zijn 

enorm verwend met cadeautjes en veel bezoek. Ontzettend leuk dat je langs kwam om ons te 

feliciteren. Lief dat ik onze originele karikatuurtekening kreeg, die gebruikt is als logo voor de 

Ride for the Roses. Ik zoek er een mooi plekje voor.  

Grappig dat je vanwege de mail van afgelopen woensdag een stel van mijn vriendinnen moest 

uitleggen waar je zo lekker Senegalees had gegeten en waar je die djembé-lessen kunt regelen. 

Iedereen leest het zo op zijn manier. De soepen van mijn schoonvader waren heerlijk en we 

hadden sandwiches, zodat iedereen kon blijven eten.  

Voor de schooltraktatie hadden we een leuk zakje gevuld met een ballon, een mandarijntje en een 

suikervrije lolly. De leraren kregen een suikervrije stroopwafel. Mijn tante vroeg me een paar 

dagen geleden of ik het ook vervelend vond om tegelijk met Kirsten jarig te zijn. Ik zei dat het nu 

wel gezellig is, maar dat het later als zij op kamers woont lastiger kan zijn. Ik kreeg meteen een 

‘zielenmoment’.  

Dat hakte er in… Later! Ik bedacht meteen maar zo nuchter mogelijk, dat ik dan mijn eigen 

verjaardag opzij zal zetten om bij Kirsten op visite te gaan. Liefs, Théa.  



Ha die Théa,  

Ik vind het best moeilijk om op jouw scanuitslag te reageren. Stabiel klinkt gunstig, maar aan de 

andere kant ook ongunstig, als je zegt dat deze chemokuur geen effect meer heeft. Ik begreep dat 

je zelf op beter nieuws had gerekend. Aan de telefoon zei je na de uitslag: ‘Ik hoop nog altijd dat 

ik Superwoman ben en de artsen verbaas met een verdwenen tumor’. Je weet dat dat bijkans 

onmogelijk is, maar je blijft logischerwijs hopen. Tegelijkertijd benoem je op z’n Théa’s meteen 

het meest positieve: geen chemobijwerkingen meer.  

Donderdag zag je er met je verjaardag stralend uit. Je genoot duidelijk zichtbaar met volle 

teugen van je familie, vrienden, alle kinderen en de cadeautjes. Ik vond het leuk om alle gezichten 

bij jouw verhalen te leren kennen. Het boekje ‘Cool! Ik kook met papa’ heb ik bewust voor 

Kirsten gekocht, omdat koken niet Henks grootste hobby is. Misschien kan zijn oudste dochter 

hem wat bijleren en hem enthousiast maken. Mocht hij het echt niet zien zitten, kan hij altijd nog 

de versie ‘Ik kook met mama’ aanschaffen.  

Zaterdagavond vieren we de 19de verjaardag van Kari- Anne, de vriendin van Max. Ze is erg 

nieuwsgierig naar haar cadeautjes, dus die verklap ik hier nog niet. Ik sms je daar wel even over. 

De rest van ons weekend staat in het teken van Rust, na weken van hard werken en studeren. 

Groet, Anita. 

 

============== 

 

19-03-08 

Hoi Anita,  

De verjaardagen en de daarbij behorende feestjes zijn weer voorbij. Je kan wel stellen dat de rust 

is weder gekeerd in huize Plenter. Het waren gezellige, maar ook zeer drukke dagen. 

Zaterdagmiddag zijn we met negen kinderen naar een speelparadijs geweest en zondagochtend 

waren mijn opa en oma’s nog even op bezoek.  

Toch mooi hoe dat drietal goed is voor 274 jaar! We hebben lekker bijgekletst en samen allerlei 

liedjes gezongen. Mooi om mee te maken.  

Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan wij met ons gezin naar Zweifall, een Duits plaatsje 

over de grens bij Heerlen. Daar logeren wij in een resort, waar mensen met kanker en hun naasten 

heerlijk verwend worden. Theo Hamakers is trainer bij mijn oud-werkgever, en hij trakteert ons 

daar op. Ik heb diverse cursussen van Theo gehad en sinds hij weet dat ik ziek ben, wil hij graag 

iets voor ons betekenen. Ik heb zijn aanbod huilend in ontvangst genomen. Het blijft toch 

bijzonder als iemand zoiets voor je over heeft.  

Het newlifestyleresort is van Theo’s vrienden Rob en Sibyl Heijne die via de Stichting 

Angelsfound proberen om de spanning die kanker met zich meebrengt, om te zetten in 

ontspanning. Rob heeft zelf ook kanker gehad en weet dus als geen ander hoe fijn het is als de 

ziekte even niet centraal staat. Ook voor de andere gezinsleden. En dus worden het vast en zeker 

relaxte dagen voor ons allemaal.  

In het paasweekend is de boel helemaal omgebouwd tot Kinderhotel waar de kinderen de baas 

zijn. Zij mogen alles bepalen; stellen het menu samen, beslissen welke drankjes er worden 

gedronken en zelfs hoe laat ’s avonds het licht uitgaat. Ik weet niet of het me gaat bevallen dat de 

kinderen de totale regie hebben, maar ik vind het natuurlijk fantastisch dat zij ook even lekker 

hun gang kunnen gaan. Als je nieuwsgierig bent naar dit weekend, kun je kijken op 

www.angelsfound.nl.  

Maandag ben ik weer naar de sportschool geweest. Ik word er zo blij van. Liefs, Théa. 



 

Ha die Théa,  

Wat een leuk idee, zo’n verwenweekend in een Kinderhotel. Dat wordt veel poffertjes, patat en ijs 

eten, ben ik bang. Moet jullie kookclub de week daarop maar extra gezonde maaltijden bij jullie 

op tafel serveren.  

Jouw conditie is momenteel zichtbaar verbeterd, want je zat er vrijdagnacht om half twee nog fris 

bij, tijdens de nazit in De Euroborg. En je zag er op dat tijdstip een stuk fitter uit dan de meeste 

aanwezigen. Jij was ook zo slim om daarna naar huis te gaan, terwijl wij nog zo nodig even door 

moesten fietsen naar de binnenstad. Tsja, en dan weet je het wel. Het voordeel was dat we geen 

kind aan onszelf hadden zaterdag en zondag. Dat uitrusten is uiteindelijk noodgedwongen wel 

gelukt. Heerlijk met een kop koffie, hangend op de bank voor de dvd om eindelijk wat opgenomen 

tv-series te bekijken (Grey’s Anatomy, Desperate Housewives, Dirt, Sopranos). We zijn nu weer 

helemaal bij.  

Ik hoorde overigens dat er na de voetbalwedstrijd tegen Heerenveen nog een vervelend akkefietje 

is geweest op de familietribune. Twee gefrustreerde Groningensupporters die een medesupporter 

aanzagen voor de Friese vijand en hem daarom een trap gaven en een fluim in het gezicht 

spuugden. Kinderachtig gedrag dat volgens mij onmiddellijk reden moet zijn voor een 

stadionverbod.  

Lieve Théa, als ik je niet meer spreek wens ik jullie alvast een rustgevend weekend. Hopelijk doen 

Kirsten en Puck in het hotel niet al te laat het licht uit, maar als ze op hun ouders lijken zal dat 

vast mislukken. Hartelijke groet, Anita.  

 

=============== 

 

22-03-2008  
Hoi Anita,  

Dat uitrusten van jullie in combinatie met tvkijken, lijkt mij ook wel wat. Zo vaak zie ik geen 

series of films meer, want als de kinderen ’s avonds eenmaal in bed liggen, wil ik eigenlijk ook 

het liefst onder de dekens. Maar ik besef me dat dat ongezellig is en dus zit ik dan nog een tijdje 

bij Henk op de bank. Anders zien en spreken we elkaar alleen rond etenstijd. Investeren in je 

relatie blijft belangrijk. Mijn relatie met de meiden was even wat stroef afgelopen week. Ik ben 

namelijk aan het opruimen en sorteren geslagen. Spelletjes bij spelletjes, puzzels bij puzzels en 

kapot speelgoed, oude tekeningen en schriftjes op een weggooistapel. Ik weet nu weer waarom je 

dit soort klusjes nooit moet doen waar kinderen bij zijn.  

Kirsten zag haar oude tekeningen in de papierbak liggen en werd daar erg boos over. Op de uitleg 

dat mama toch niet alles kan bewaren, reageerde ze heftig met de mededeling, dat ze er zo hard 

voor had gewerkt en dat ik dat niet waardeerde. Dat ik de tekeningen mooi, zelfs heel mooi vond, 

hielp niets. Gelukkig draaide ze bij toen er speelgoed tevoorschijn kwam, dat al tijden in de 

puinhoop verstopt lag. Zo konden de meiden hun avonturen met verloren barbies, kleding en 

schoentjes weer voortzetten. Mijn opruimwoede brengt wel wat teweeg, want de overloop ligt vol 

met gesorteerde zakken en dozen. Ik zal mijn buurvrouw, die bij vluchtelingenwerk werkt, 

inseinen, zodat zij er anderen blij mee kan maken.  

Als jij dit leest zijn wij onderweg naar Zweifall voor ons verwenweekend. Ben benieuwd of het 

daar ook nog gaat sneeuwen. Volgende week hoor je alles. Aanstaande dinsdag komt er eindelijk 

een monteur om ons weer aan te sluiten op internet en telefonie.  



Mijn buurvrouw Thea zorgde altijd voor een kopje thee als ik jou mailde vanaf haar computer. 

Dat moet ik straks missen, maar het lijkt me ook heerlijk om weer achter mijn eigen laptop te 

kruipen. Ik spreek je. Groetjes, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Zo meid, heb je het ’veurjoar in de kop’? Nee opruimen met kinderen in de buurt werkt niet. Zo 

staan hier sinds de verhuizing ook dozen op zolder met spulletjes van mijn zonen die "echt niet 

weg kunnen". Gelukkig hebben we een ruime zolder en als ze definitief uit huis gaan, krijgen ze al 

hun zooi lekker mee en mogen ze die zelf weggooien.  

Ik had een sentimentele bui deze week. Ik ben naar mijn vaders huis gereden (die nog steeds te 

koop staat) en heb daar weer wat kastjes opgeruimd met briefjes en foto’s. Zo kwam ik een 

blocnote tegen die mijn moeder in de laatste dagen van haar leven naast haar ziekenhuisbed had 

liggen. Door een fikse keelontsteking rochelde ze nogal en kon ze nauwelijks praten. Ze schreef: 

’Ik wilde even weg zodat de mede-kamerbewoonsters ook even lekker kunnen slapen.’ De schat! 

Het herinnerde me er weer aan hoe zorgzaam ze eigenlijk altijd was.  

Op de terugweg ben ik nog even langs het huis van mijn opa en oma gereden, waar wij altijd met 

de hele familie samen kwamen. Altijd een gezellige boel. Misschien was ik in zo’n nostalgische 

bui, omdat ik met een verhaal over sterke familiebanden bezig ben voor de krant. 

Donderdagavond heb ik genoeglijk met mijn broer en zus gegeten. We moesten nog wat 

praktische zaken regelen en die kun je maar beter met iets aangenaams combineren, nietwaar? 

Fijne paasdagen, Anita. 

 

====================== 

 

26-03-2008  
Hoi Anita,  

Wat mooi, dat je een blocnote met teksten van je moeder vond. Ik zie het als een cadeautje, 

waaruit het karakter van je moeder spreekt. Ik kreeg rillingen over mijn lijf, toen ik las hoe ze 

doodziek toch nog bezorgd was over haar kamergenote. Weet je nog, dat ik een tijdje geleden dat 

prachtige gedicht van mijn vader kreeg? Dat kon ik al niet met droge ogen lezen en dan te 

bedenken, dat ik mijn paps nog een paar keer per week zie.  

We zijn weer terug van een heerlijk paasweekend in het newlifestyleresort in Zweifall. De folders 

hebben niet gelogen. Wat een mooie, rustieke plek en wat een geweldige leiding! Ook de 

vrijwilligers in de keuken en in de bediening waren fantastisch. En dan nog de vele mensen die 

zich met de kinderen bezighielden; bij het koekjes bakken, het maken van schilderijen, het 

paaseieren verven en zoeken, en noem maar op.  

Wij, als ouders, konden ondertussen gebruik maken van de sauna, kregen voetmassages, doken in 

de hot tub (heerlijk trouwens om in warm bubbelig water te zitten terwijl het op je hoofd 

sneeuwt) of relaxten in één van de prachtige kamers. We hebben fijne mensen ontmoet, waarmee 

we heel intieme gesprekken hebben gevoerd. Iedereen had daar met kanker te maken. Ofwel zelf, 

ofwel een kind kampte met deze ziekte. Henk heeft met de meiden nog een sneeuwpop gemaakt, 

zoveel sneeuw was er wel gevallen. Ondanks die witte deken ging de barbecue ‘s avonds gewoon 

door. In winterkleding zaten we in een hutje in het bos te smullen van al het lekkers. Direct 

daarna togen we weer terug naar ons warme nestje om na te genieten.  

Het hele weekend werden de eigenaren Rob en Sibyl gevolgd door een camerateam. Het 

programma ‘Ik vertrek’ van de TROS had hen al gespot bij het begin van hun missie. Nu 

anderhalf jaar later werd gekeken, hoe het er voor staat en of hun droom is uitgekomen.  



En dat bleek. Volgend voorjaar wordt het uitgezonden, dus dat duurt nog wel even. We zijn 

inmiddels weer thuis en hoera, ik heb weer internet. Groetjes, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Als je mij nu zou zien, zou je denken dat ik hoogbejaard ben. Ik heb tijdens de paasdagen fanatiek 

gesport (tennissen en squashen) en nu zit mijn rug compleet op slot. Het is er fors ingeschoten. Ik 

schuifel voetje voor voetje door de kamer, maar kan eigenlijk noch lopen noch zitten noch liggen. 

Het wachten is op wat sterke, pijnstillende Brufen via de huisarts, waardoor ook de spieren 

verslappen en ik weer wat normaler kan bewegen.  

Door de pijn zet ik mijn rugspieren nu alleen maar vaster. Het ziet er lachwekkend uit, maar dat 

is het bepaald niet. Au! Wie zegt dat sporten gezond is? Mijn mail aan jou tik ik staand aan het 

aanrecht.  

Onze hond volgt me bij elke beweging die ik maak, zich er duidelijk van bewust dat er iets niet 

klopt. Mooi, die intuïtie.  

Dat warme bad, daar in dat Duitse verwenoord, klinkt nu wel extra aanlokkelijk. Jammer dat het 

zo ver weg is, want ik moet er niet aan denken om een paar uur in een auto te hobbelen. Lieve 

Théa, ik hou het een beetje kort deze keer. Over een paar dagen heb ik weer meer te melden. 

Geniet nog lekker na en geef de rest van de familie een knuffel, liefs, Anita.  

 

PS Ik heb een indrukwekkende dvd gezien van de stichting Kind en Rouw. Ik vertel je er later 

uitgebreider over. 

 

====================== 

 

29-03-2008  
Hoi Anita, 

Ach meid, je wordt echt ouder. Spierpijn en een rug die op slot zit, en dat nog wel na het sporten. 

Ik hoop dat je inmiddels wat bent opgeknapt, want gezien jouw agenda heb jij waarschijnlijk al 

heel wat afspraken moeten annuleren. De sneeuw is weg uit onze tuin en het maken van een 

sneeuwpop uitgesteld tot…? Volgend jaar misschien? Of in Val Thorens waar we over een 

maand gaan skiën? Ik voel me behoorlijk goed en word helemaal vrolijk van de gewone dingen 

des levens, zoals afspraken maken of winkelen. Ik heb net een sensi-behandeling aan een baby 

gegeven die erg veel huilde en moeilijk tevreden te krijgen was. Nu maar hopen dat dit helpt, 

zodat de ouders weer aan hun nachtrust toekomen. Donderdag hebben we de verjaardag van mijn 

moeder gevierd.  

Henk is ’s middags met twee vriendinnen en een vriend vertrokken naar Praag. Daar gaan ze met 

zijn vieren zaterdag de halve marathon lopen. Henk hoopt een goede tijd neer te zetten, maar dat 

is inmiddels wel van ondergeschikt belang geworden.  

Hij is nog steeds lichtelijk geblesseerd aan zijn kuit en wil de tocht in elk geval graag uitlopen. 

Zaterdagavond ga ik met de meiden naar het zwembad in Zuidlaren. Onder het mom van ’laat 

maar eens zien wat je kunt’ krijgt Puck de mogelijkheid om alsnog haar diploma te halen. De 

zwemjuf is dan ook ’toevallig’ in het zwembad en laat haar enkele verplichte oefeningen doen, 

zodat ze hopelijk haar diploma A kan binnenslepen. De spanning van het afzwemmen valt 

hierdoor weg en dat maakt het naar verwachting wat gemakkelijker. Ik ga zo de tuin even in om 

de boel weer wat aantrekkelijker te maken. Daar geniet ik altijd zo van. Beetje bladeren harken, 

de aarde wat schoffelen en een paar plantjes poten.  



Hoef jij je nooit om te bekommeren hè, daar in de binnenstad zonder tuin. Of heb jij het druk met 

een uitgebreide bloempottencollectie op het dakterras? Veel sterkte met je lichamelijke toestand 

en hopelijk tot gauw. Liefs, Théa.  

Ha die Théa, 

Je bent niet de eerste die me oud noemt deze week en zo voel ik me ook. Het schiet nog niet hard 

op, maar misschien ben ik te ongeduldig. De meeste afspraken konden gewoon doorgaan, omdat 

ik liggend met een laptop op mijn buik, een telefoon en een opschrijfboekje in de aanslag, kon 

blijven werken. Zonder die moderne hulpmiddelen was het een stuk beroerder geweest. Ik heb 

natuurlijk geluk dat ik geen zorgen meer heb voor kleine kinderen en bovendien ben ik 

bevoorrecht met een erg zelfstandige man.  

De huishouding heeft mij afgelopen week dan ook geen moment gemist. Het betekende wel dat 

Peter na zijn werk niet meteen op de bank kon ploffen en ook Max na school en zijn bijbaantje 

aan de bak moest. Maar niemand klaagde. Hopelijk worden mijn spieren snel weer wat 

gewilliger, zodat ik normaal op een stoel kan zitten. Zou handig zijn, want zaterdagavond hebben 

we een eetsessie, waarbij we elke gang in een ander huis nuttigen. Ik moet er nu nog niet aan 

denken, maar ach dan zijn we weer een dag verder. Wat een consternatie hè, die Wilders-

vertoning. Ik heb Fitna net even via internet bekeken en ben niet onder de indruk geraakt van die 

aan elkaar geplakte beelden. De bekende storm in een glas water. Ik duim voor Puck en Henk; 

dat hun sportieve inspanningen beloond mogen worden. Wat mijn bloempotten betreft… Ik wacht 

op iets zonniger weer. Liefs, Anita. 

==================== 

02-04-2008

Hoi Anita,

Henk en ik hebben het hele internet afgespeurd om Fitna te bekijken, maar de Wildersfilm bleek

reeds verwijderd. Volgens mij heeft hij er niet langer dan 24 uur op gestaan. Ik ben blij dat

extreme reacties zijn uitgebleven.

Een vriend van mij die voor het Rode Kruis in Libanon werkt, was daar wel op voorbereid. Hij

had een noodkoffer klaar staan voor eventuele aanvallen en kreeg speciale bescherming.

Gelukkig liep het ook daar niet uit de hand.

Puck heeft afgelopen zaterdag alle oefeningen, die bij zwemdiploma A horen, goed gedaan. Zelfs

de duik door het gat, waar ze steeds zo’n moeite mee had, ging prima. Haar zwemjuf kon niets

anders doen dan haar het felbegeerde papiertje beloven.

Na die mededeling was geen zwembad haar te diep. Ze deed niks anders dan de hele tijd ringen

opduiken en het liefst door twee gaten tegelijk zwemmen. De spanning was er af en het

zelfvertrouwen helemaal terug. Op de terugweg konden we haar diploma bij juf ophalen en bij

ons thuis lagen cadeautjes, die door Puck glimmend van trots werden uitgepakt.

Lief van je om mij en mijn moeder voor volgende week uit te nodigen in het Nieuwsbladhuisje

op Schiermonnikoog. Gezellig dat we ook een nachtje kunnen blijven slapen. Kunnen we mooi

naast elkaar zittend e-mailen, zodat er die zaterdag geen lege plek op pagina 2 ontstaat. Ik wou je

trouwens nog vragen of je zaterdag 19 april zin hebt om mee te wandelen in de ‘Walk for Life

Groningen’. De opbrengst gaat via KWFkankerbestrijding naar oncologisch onderzoek bij

jongvolwassenen in het UMCG. Het Behouden Huys nodigt cliënten uit om samen te wandelen

of te rennen. Ik overweeg zelf de wandeling van 6,7 km. Kirsten en Puck willen ook meelopen.



Gezien jouw rugklachten twijfel ik of het voor jou verstandig is, maar misschien ben je dan weer 

opgeknapt. Ik moet nog één ding kwijt. Henk heeft de halve marathon in Praag uitgelopen in 

1:52:35. Zijn drie medelopers hebben allemaal hun eigen persoonlijk record verbeterd. 

Superprestaties, of niet dan? Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Echte toppers, die Henk en Puck. Lekker idee zeker dat nu beide meiden een zwemdiploma 

hebben? Ik doe nog geen toezeggingen voor 19 april. Op die dag staat er ook een open huis 

gepland voor de woning van mijn vader in Gasselte. Daar moet de hele dag iemand zijn, dus ik 

ga eerst overleggen met mijn broer en zus. Wat mijn mobiliteit betreft; tegen die tijd kan ik je 

vast wel weer bijhouden.  

Mijn goede vriend HJ las vorige week in onze mail dat ik pijnstillers slikte tegen de spierpijn. Hij 

is expert in rugscholing en preventie, dus belde hij me geagiteerd op: "Pep, stop met die brufen, 

want daardoor voel je geen pijn en maak je precies de verkeerde bewegingen." Klonk eigenlijk 

wel logisch. Een paar uur later bezorgde hij me het STEP Rugboek dat zijn bedrijf uitdeelt aan 

alle rugklanten. Ik schijn een klassiek geval van spit te hebben. Mijn achterste rugbanden zijn 

verrekt of ingescheurd, waardoor mijn tussenwervelschijf naar buiten plopt en pijn veroorzaakt. 

Door mijn onderrug recht te houden en een goede balans te zoeken in rust en beweging, zal het 

genezen. 

Ik loop of lig, en vermijd het zitten zoveel mogelijk. Het gaat elke dag wat beter, al vang ik nog 

geen hazen. Ik kom net van een paar uur durende (zit)vergadering en lig nu dus weer languit op 

de bank met de laptop op schoot om jou te mailen. We bellen nog over Schier, Anita. 

 

===================== 

 

05-04-2008  
Hoi Anita,  

Ik wilde dit mailtje tranenvrij aan je versturen, maar dat lukt me niet. Ik heb slecht nieuws. De 

laatste tijd was mijn buik weer opgezet en voelde ik me niet zo fit. Ik was er niet helemaal gerust 

op. Gelukkig kon ik direct in het ziekenhuis terecht, want er was een patiënt uitgevallen. Mijn 

vader is met me mee geweest. Helaas werden mijn bange vermoedens daar bevestigd. De 

internist constateerde dat mijn lever maar liefst 13 centimeter onder mijn ribbenboog uitsteekt. 

De hormoonkuur Aromasin doet, net als de Femara en Tamoxifen, helaas niets voor me.  

Ik heb nu een nieuwe chemo in tabletvorm: Capecitabine (=Xeloda). Het voordeel is dat ik deze 

pillen thuis kan innemen. Eerst veertien dagen, dan een week rust en vervolgens weer twee 

weken slikken.  

Het is niet zeker of mijn haar uitvalt, maar vermoedelijk krijg ik wel last van rode, jeukerige 

handen en voeten. Dit alles zorgt voor een enorm tranendal. Ik ben zo teleurgesteld. Het leven 

lachte me net weer wat toe. Ik was zo lekker aan het sporten, fietste af en toe naar het dorp en 

dronk regelmatig ergens een kop koffie. Maar tegenslag hoort blijkbaar bij deze ziekte. Zo gaat 

het bergopwaarts en zo beland je weer in een dal. Ik raak er maar niet aan gewend.  

Even iets anders. Zaterdag ben ik weer in mijn functie als Stadjer van het Jaar. Om 12 uur start 

Jörgen van der Pol uit Paterswolde vanaf de vuurtoren bij het Paterswoldsemeer zijn kajaktocht 

naar Moldavië. Hij wil hiermee geld inzamelen voor een kliniek waar mensen met 

gezichtsafwijkingen worden geholpen. Zelf kampt hij ook met deze ziekte en zijn arts is naar dit 

Oost-Europese land vertrokken om vergelijkbare aandoeningen te behandelen.  



Twee van mijn vriendinnen hebben namens hem gevraagd of ik het startschot wil geven en dat 

doe ik graag. Liefs Théa.  

Ha die Théa,  

De tumor in jouw lever maakt dus weer misbruik van jouw chemoloze periode. Ongelofelijk balen 

zeg! Ik kan me zo goed voorstellen dat je er stuk van bent. Jouw sterke gestel functioneert zonder 

die chemische troep (bijna) als die van een gezond iemand. Nu maar hopen dat deze chemo 

zonder al te veel bij-ellende zijn werk doet, zodat je lekker kunt blijven fietsen en sporten. Ik gun 

het je zo!  

Het is momenteel onmiskenbaar de periode van goede doelen. Zo kreeg ik een mail van een lezer 

uit Eelde, die via email een inzameling op touw zet voor Project Elf, opgericht na het overlijden 

van zijn 5-jarig buurmeisje Tessa. Voor haar dood zei het meisje: “Mam als ik doodga word ik 

een elfje en ga ik naar de hemel. Dan ben ik dicht bij de maan en kan ik jullie altijd zien.”  

De buurman roept op om geld te storten voor KiKa en het Beatrix Kinderziekenhuis.  

(Zie: www.projectelf.nl)  

Oh ja, ik moet je natuurlijk nog zeggen dat Peter is geslaagd voor zijn verdiepingscursus. Hij 

voelde deze week toch een zekere spanning voor de uitslag, te meer omdat de druk was 

opgevoerd door het examen op deze plek aan jou te melden. Hij is er vaak naar gevraagd de 

afgelopen periode.  

Zaterdagmiddag stappen wij met een stel vrienden op de boot naar Schiermonnikoog voor een 

gezellig weekend. Peter gaat dinsdag weer aan het werk en ik blijf nog op het eiland met de hond 

en een stel boeken. Ook ga ik mijn rug wat sterker maken met goede strandwandelingen. Echt 

heel gezellig dat jij en je moeder op bezoek komen. Tot snel, Anita. 

===================== 

09-04-2008

Hoi lieverd, Wil je Peter van me feliciteren? Knap hoor, dat hij geslaagd is voor zijn examen. Ja,

en fijn hè dat zoveel mensen zich inzetten voor goede doelen. Ik zou zaterdag toch bij de start

zijn van de kajaktocht van Jörgen van der Pol? Helaas bezorgde de nieuwe chemo mij weer een

aantal slechte dagen en was ik nergens toe in staat. Ik heb het hele weekend van ellende in mijn

bed liggen woelen, terwijl ik er nog wel zo naar uit zag om een fles champagne kapot te slaan op

Jörgens kajak. Van mijn vriendinnen, die in de organisatie zaten, hoorde ik dat er veel mensen

waren om hem behouden vaart te wensen. Ach, natuurlijk gaat alles gewoon door, ook zonder

mij; niemand is namelijk onmisbaar.

Zaterdagavond zouden we voor het eerst samen met de meiden naar basketbal. Hanzevast

Capitals speelde tegen Leeuwarden. Maar je begrijpt het al. Mama lag in haar bedje.

De meiden hebben met Henk een superavond gehad in Martiniplaza. En het was extra mooi dat

de Groningers ook nog eens dik wonnen. Ik moet je eerlijk bekennen, dat de tranen flink

gestroomd hebben deze dagen. Ik had constant slecht-nieuws scenario’s in mijn hoofd, die ik

maar niet kwijt kon raken. Hoe lang ben ik nog Superwoman? Ik ga het steeds moeilijker vinden

om positief te blijven. Hé Aniet, je zit al op Schiermonnikoog hè? Volgens mij tref je het enorm

met het weer. Ik hoop voor je dat je rug inderdaad weer aansterkt door de lange

strandwandelingen. Hopelijk voel ik me snel weer goed genoeg om alsnog bij je langs te komen,

maar dat is geen optie als ik me zo rot voel als de laatste dagen. Ik lees net mijn eigen tekst nog

een keertje door en zie dat het niet zo’n vrolijk stukje is geworden.

http://www.projectelf.nl/


Een beetje een dip-tekst. Wie weet is het de volgende keer wat positiever, maar vandaag kan ik er 

echt niet meer van maken. Geniet op het eiland en ik hoop je daar nog te treffen.  

Doei lieverd, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Is Théa echt zo positief als ze overkomt in de krant? Die vraag wordt me regelmatig gesteld. Ik 

antwoord altijd volmondig met JA en voeg daar meestal aan toe: ‘als ze zich anders voelt, steekt 

ze dat ook niet onder stoelen of banken’. Een eerlijk, reëel beeld dus van iemand die ernstig ziek 

is en desondanks van het leven blijft genieten. Zich de ene dag enorm sterk en positief voelt, maar 

die net zo gemakkelijk een dag later beroerd en verdrietig kan zijn en de motivatie om op te staan 

uit de tenen moet halen. Lotgenoten zullen zich hier zeker in herkennen.  

Thé, ik ga proberen om jou op afstand op mooiere gedachten te brengen. Hier komt ie: Ga lekker 

op de bank hangen, doe je ogen dicht en denk aan een heerlijk voorjaarszonnetje op je hoofd. 

Een paar honderd meter verderop zie je zeker dertig zeehonden luieren op een zandbank. Boven 

je krijsen een paar zeemeeuwen tegen een strakblauwe hemel en het geluid van een fazanthaan 

klinkt in de verte. Het terras waar een koud glaasje rosé wordt geschonken, lonkt al. Misschien 

kun je zo die rotziekte en het rotgevoel weer even uit je hoofd zetten.  

Meid ik hoop echt dat je je snel wat fitter voelt. Daar zit ook een klein beetje eigenbelang bij, 

want ik zou het geweldig leuk vinden als wij nog samen een dagje kunnen genieten van dit 

prachtige eiland. Zet ‘em op en veel liefs, Anita. 

 

==================== 

 

12-04-2008  
Hoi Anita,  

Kirsten is een echt verpleegstertje in spé, hoewel ze later ook graag bij onze plaatselijke pizzeria 

in de bediening wil werken. Ze zette vorige week uitgebreid kopjes thee voor me, omdat ik me zo 

beroerd voelde. Toen ze die serveerde liepen de tranen, zoals vaker, over mijn wangen. En toen 

ze ook nog met tissues kwam aanzetten om mijn ogen droog te deppen… Bijzonder toch, zondag 

nog voor pampus in bed en nu de wereld weer even aan kunnen. Het blijft me zelf ook verbazen. 

Omdat mijn energie terugkwam, kon ik woensdagmiddag toch met mijn moeder naar 

Schiermonnikoog. De boottocht was al geweldig, en eenmaal op het eiland bleek het 

Nieuwsbladhuis super te zijn. Ons diner ‘s avonds in de klassieke eetzaal van Van der Werff was 

geweldig en na een goede nachtrust had je iets moois voor ons bedacht.  

Oh Anita, wat een mooie ervaring om met de politieauto rondgereden te worden. Onderweg 

kreeg ik zelfs nog de gelegenheid om wat oude bekenden te begroeten. En dan die verhalen over 

het eiland van de politieagenten Gerke en Zwanny! Met zoveel liefde overgebracht! Mijn moeder 

en ik waren zwaar onder de indruk van die aparte eilanderverhalen en de bijzondere plekjes. 

Lieve schat, Veel dank dat je ons de afgelopen dagen zo hebt verwend en we zullen dit 

bijzondere uitstapje zeker lang koesteren. Liefs Théa.  

 

Ha die Théa,  

Eerlijk gezegd had ik je hier niet meer verwacht. Toen je woensdagochtend meldde dat je koffer 

gepakt stond, heb ik meteen enthousiast Ilja gebeld. Ik ken haar van een krantenklus een aantal 

weken geleden over speeddatende werklozen. Zij is fotografe en woont op het eiland. Ik wilde jou 

en je moeder zo graag de mooie dingen van Schier tonen, maar zag een beperking in jouw 

mobiliteit.  



Geen probleem, zei Ilja en vroeg Zwanny die bij de politie werkt of zij ons kon rondrijden. 

Zwanny zei direct spontaan ja. Ze was blij dat ze iets voor jou kon betekenen, want ze volgt onze 

mailwisseling vanaf het begin. Samen met haar collega Gerke was ze bereid om ons een hele 

ochtend mee te nemen. Echt heel stoer vond ik het om met die politielandcruiser over het strand 

te rijden en de zeehondjes van dichtbij te zien. Of die rit via het fietspad langs de nieuwe vogelhut 

bij de Westerplas. Prachtig gebied en ook voor mij totaal onontgonnen. En dan het bijzondere 

verhaal van Zwanny, over de kuikentjes van bergeenden.  

Die worden in de duinen geboren en gaan daarna met hun ouders naar de zee. Zwanny woont bij 

de vuurtoren en moet dan met lede ogen aanzien hoe de kuikentjes worden belaagd door 

zeemeeuwen en kraaien. Die spannen namelijk samen om die kleine eendjes tijdens die tocht te 

verschalken. Ik zag natuurlijk ook hoe jullie genoten en dat maakte deze dag helemaal 

onvergetelijk. Ilja heeft nog prachtige foto’s gemaakt. Ik stuur je bij deze één.  

Tot snel, liefs Anita. 

 

====================== 

16-04-2008  
 

Hoi Anita,  

‘Waar was jij toen er brand uitbrak in De Euroborg?’ Deze vraag is over een tijdje misschien wel 

spreekwoordelijk in Groningen. Bijna zoiets als: ‘Waar was jij op 11 september 2001?’ Ik zat 

zondagmiddag achterop een tandem in de bossen van Exloo. Ik had een reünie met een stel 

hotelschoolvriendinnen. Tijdens een pitstop kregen we een belletje uit het stadion van de zoon 

van één van mijn vriendinnen: ‘Mam, er is allemaal brand in het voetbalstadion.’  

Ik heb natuurlijk meteen contact gezocht met Henk, die ons via zijn mobiel live op de hoogte 

bracht van de gebeurtenissen. Aan zijn stem hoorde ik dat het meer was dan een brandje. Ik werd 

zelfs op afstand boos en angstig en ik zat niet eens in het stadion. Maar het gaat wel om mijn 

cluppie dat ik enorm koester. Na onze fietstocht hebben we in het huis van mijn vriendin meteen 

de tv aangezet om het nieuws te volgen. Vreselijk die beelden. ’s Avonds bij het eten rook Henk 

nog naar de brand, terwijl hij aan de andere kant van het stadion zat. Jullie hebben daar toch ook 

ergens vaste zitplaatsen?  

Ik houd persoonlijk helemaal niet van het soort supportersacties als met die T-shirts met anti- 

Ajaxleuzen. Vrijheid van meningsuiting noemt men dit. Ik zie het als een aanval die nog niet eens 

is begonnen. Ik kan het niet waarderen. Ik ben met het dieet begonnen dat mijn sensitherapeut 

Kees na een lange studie over kanker voor mij heeft opgesteld. De onderbouwing waarom ik 

bepaalde producten wel of juist niet mag nuttigen wekt vertrouwen. Het is wel even wennen hoor 

zo’n nieuw eetpatroon, vooral als het op warm eten aankomt. Maar ik voel me er op dit moment 

behoorlijk goed bij. Ik ben ook blij dat ik zelf iets actiefs kan ondernemen en niet alleen hoef af 

te wachten of de nieuwe chemopillen iets aan de kanker doen. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Wat inderdaad een puinzooi zondagmiddag. Wij zaten op onze vaste plekken precies aan de 

overkant, achter het andere doel en zagen het misgaan. Wat begon met een smeulend hoopje 

papier op het veld, veranderde door niet adequaat bluswerk en vervolgens door onnadenkend 

gedrag van enkele supporters in een vlammende tribune. ‘Ik ben nog nooit zo bang geweest’, 

hoorde ik een grote, stoere supporter buiten het stadion zeggen tegen zijn vriend. De paniek was 

nog in zijn ogen te lezen.  



Iedereen liep ontdaan rond; enerzijds met het besef dat het allemaal erger had kunnen aflopen, 

maar ook omdat ons allemaal een leuke voetbalmiddag door de neus was geboord. Peters zoon, 

Joep, was speciaal voor deze wedstrijd overgekomen uit Amsterdam en met z’n allen verheugden 

we ons op een spannende voetbalpot.  

Om zeven uur werd er deze keer niet met een bord op schoot naar mooie voetbalbeelden gekeken, 

maar naar eventuele bekenden tussen smeulende resten in De Euroborg. Meer dan triest! 

Hopelijk kan de wedstrijd woensdagavond zonder wangedrag van supporters worden gespeeld en 

doen de spelers er allemaal een extra stapje bij, zodat we spetterend voetbal voorgeschoteld 

krijgen en deze beelden snel vergeten.  

Tsjonge, ik besef me wel dat ik qua weer een goede week voor Schier had uitgezocht. Mede 

daardoor heb ik tientallen kilometers gelopen, zodat mijn rug het nu weer helemaal doet. Helaas 

kan ik zaterdag niet met je meewandelen voor het goede doel, want ik ga me tijdens de open 

huizendag van de makelaar nuttig maken in de woning van mijn vader. Peter en ik komen 

binnenkort een kop koffie bij jullie drinken. Ik bel je, Anita.  

 

===================== 

 

19-04-2008  
Hoi Anita,  

Zo, het eerste deel van deze chemokuur zit er weer op. Na de dip van de eerste paar dagen, 

voelde ik mijn energie weer toenemen. Gelukkig hoef ik pas over twee weken de tweede lading 

pillen te slikken, want ik krijg een extra weekje dispensatie in verband met onze wintersport. Ik 

voel me nu al behoorlijk goed en hoop zo dat die lijn zich de komende weken voortzet. 

Afgelopen donderdag heb ik een erg leuke dag gehad. Ik had voor mijn verjaardag ‘een dagje 

Workum’ cadeau gekregen van mijn oom, tante, opa en oma. In Workum liggen de wortels van 

mijn moeders familie. Samen met mijn tante, moeder en schoonzus Sandra gingen we op pad.  

We begonnen de dag met een kop koffie in een leuk restaurant aan het water in Sloten. Eenmaal 

in Workum gearriveerd was het alweer lunchtijd. Bij de lekkere broodjes luisterden we naar de 

jeugdverhalen van mijn moeder en haar zus, die heel wat hebben beleefd. Daarna werden de 

plekken bezocht waar ze vroeger woonden, naar school gingen en als kleine meisjes speelden.  

Ik had wel eens een foto gezien van mijn moeder met haar pake en beppe (opa en oma) op de 

stoep voor hun woning. Dat huis van mijn overgrootouders zag ik nu in het echt. Heel bijzonder. 

We zijn ook nog in het museum van de bekende Jopie Huisman geweest. Mijn oma was zijn 

buurmeisje. In het museum zijn tekeningen, schilderijen en een verzameling van de overleden 

kunstschilder/oud-ijzer en lompenkoopman te vinden. Een aanrader. Maar misschien is mijn 

mening wat gekleurd, omdat mijn oma iets met deze man en dus met zijn kunst heeft. Al met al 

was het een geweldige dag. Best jammer dat je zaterdag niet mee kan lopen met de Walk for life. 

Henk zit op een beurs in Milaan, maar ik wil toch proberen om met de meiden aan de start te 

verschijnen. Anita, zet ‘em op tijdens de open huizendag in Gasselte. Wie weet ontmoet je de 

koper van je ouderlijk huis. Ik zal aan je denken. Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Wat een fijn gevoel moet het voor je zijn om weer wat energie te hebben. Uitstapjes naar Schier, 

naar Workum; het lijkt er op dat de oude Théa zich laat zien.  

Je had zelfs je mountainbike deze week alweer uit de schuur gehaald, hoorde ik. Je bent duidelijk 

bezig om de beenspieren nog op tijd te sterken voor jullie wintersport komende week. Iets totaal 

anders.  



Lezers wezen mij er op dat ik me in ons laatste mailcontact had bezondigd aan foutief 

taalgebruik. Ik schreef aan jou: ‘Ik besef me’. Correct is natuurlijk: ‘Ik realiseer me’ of ‘Ik 

besef’. Als journalist behoor je zo taalzuiver mogelijk te formuleren, dat besef en realiseer ik me 

terdege. Maar gelijktijdig weten we dat taal verandert, beginnend bij de spreektaal. Zet de tv of 

radio maar aan en hoor hoe de woorden ‘hun’ en ‘hen’ of ‘als’ en ‘dan’ constant verkeerd 

worden gebruikt. Met de opkomst van chatten, mailen en smsen wordt het er niet beter op.  

Ik weet niet of je wel eens een chatsessie van een puber hebt gevolgd. Je schrikt je dood. Geen d 

of t staat op de juiste plek en er komen woorden voorbij, waar je een cursus puzzelen voor moet 

hebben gevolgd: W8 ff = wacht even. Zoals op de site van Onze Taal staat: ‘Het volgende 

geslacht heeft nooit geheel denzelfden woordenschat als het vorige.’ Ik bedoel maar! Succes met 

je vakantievoorbereiding en ik zie je maandagavond bij de koffie, groet Anita. 

======================== 

23-04-2008

Hoi Anita,

Het is me gelukt! Een paar weken geleden moest ik er nog niet aan denken, maar nu heb ik

zomaar 6,7 kilometer gewandeld. Met Kirsten, Puck en vriendin Willy heb ik meegedaan aan de

goede doelentocht Walk for life. Omdat we een uur voor aanvang van de tocht al onze

startbewijzen moesten halen, reed broer Jelte me even op de motor heen en weer. Toen we met

z´n vieren tien minuten voor het officiële tijdstip van de start arriveerden, was iedereen al weg. In

de verte zag ik nog net de groep van het Behouden Huys lopen. Ik herkende ze aan de witte jacks

die we zelf ook droegen.

Blijkbaar was iedereen na het ophalen van het loopbewijs toch maar meteen gestart en dus liepen

we er een heel stuk achteraan. Ongezellig. Er was mede daardoor erg weinig om de kinderen te

stimuleren tijdens het lopen.

Zo werd het een lange tocht en helaas niet de gezellige dag die ik me er van had voorgesteld,

maar misschien ben ik te verwend geraakt met evenementen als de Ride for the Roses of de 4Mijl

van Groningen.

Na de loop hebben we ons zelf maar getrakteerd op een ijsje in het dorp en tegen elkaar gezegd

hoe knap het was dat we het volbracht hadden voor het goede doel.

Hoe was jouw zaterdag? Zijn er nog liefhebbers geweest voor het huis van je ouders?

Henk is terug uit Milaan, waar hij de laatste snufjes op woon- en kantoorinrichtingsgebied heeft

bekeken. Uiteraard heeft hij samen met een paar collega’s ook genoten van die mooie stad met

die prachtige dom en natuurlijk van het overheerlijke Italiaanse eten.

Ik voel me nog steeds goed en ben druk bezig met de voorbereidingen voor onze wintersport.

Vrijdag vertrekken we richting Val Thorens in Frankrijk, waarmee mijn droom uitkomt die ik in

september al had. Théa, met haar gezin op de ski’s. Wie had dat verwacht? Liefs, Théa.

Ha die Théa,  

Er is maar liefst één belangstellende geweest voor het huis van mijn vader. De huizenmarkt in 

Gasselte ligt duidelijk op z’n gat, want er staan daar al maandenlang tientallen woningen te 

koop. Het wachten is straks op toeristen uit het drukke westen die graag een prachtige, rustige 

plek kopen voor een appel en een ei. We zullen zien wie uiteindelijk de gelukkige wordt. 



Knap hoor dat je die 6,7 kilometer hebt volbracht. Een teken dat je energiepeil nog steeds 

stijgende is, want op Schier was je al blij met een wandeling van een paar honderd meter. Geen 

chemo en jouw speciale dieet maken blijkbaar een wereld van verschil.  

Heb je nog speciale rek- en strekoefeningen gedaan voor je skivakantie? Ik vraag dat omdat ik 

uit ervaring weet dat je op die witte hellingen spiergroepen aanspreekt waarvan je het bestaan 

niet wist. Ik heb eindelijk weer een voorzichtige start gemaakt in mijn eigen sportiviteit. Schrik 

niet, ik heb zondagmiddag baantjes getrokken in zwembad Kardinge.  

Peter had een hockeywedstrijd en nadat ik de waterpolowedstrijd van Max had gezien, was ik 

ook klaar voor enige activiteit. Hoewel het me in het bad te druk was, vond ik het heerlijk om me 

na een rustpauze van weken weer eens in te spannen. Na zo’n zitweek, merkte ik dat mijn rug er 

ook wel behoefte aan had.  

Max had maandagavond een gala van zijn middelbare school. Ouders van een klasgenootje 

trakteerden een groepje vrienden op vervoer per limousine en zo gleed een grote, witte slee voor 

om de jongelui vervolgens, na een rondrit door de stad, bij de discotheek af te zetten. Het was vet 

cool, heb ik begrepen. Wens Henk en de meiden ook veel plezier in de sneeuw en doe voorzichtig. 

Liefs, Anita. 

=================== 

26-04-2008

Hoi Anita,

Alle moeders van groep twee moesten deze week op school komen. Het klaslokaal was

omgetoverd tot schoonheidssalon en als verrassing voor moederdag ondergingen wij een heuse

make over. Puck heeft mijn nagels gelakt, me opgemaakt en een prachtige ketting voor mij

geregen. Hartstikke leuk! Jammer hoor dat er slechts één gegadigde voor je vaders huis was.

Maar even afwachten totdat zich een echte liefhebber meldt. Ik had je verteld dat ik niet zo

tevreden was over de organisatie van de Walk for Life. Dat heb ik ze natuurlijk ook rechtstreeks

laten weten en uit het keurige antwoord bleek dat niet alles volgens plan was verlopen.

Door de kou van die dag was de start vervroegd. Vandaar dat de lopers al waren vertrokken.

Logisch. Nu maar hopen dat het volgend jaar wat warmer is. Het is donderdag nu ik je schrijf en

ik kom net met vriendin Aafke uit het ziekenhuis met goed bericht: de arts is tevreden over mijn

bloed- en leverwaardes. En zo sta ik aan het begin van mijn droom, die de komende dagen

werkelijkheid gaat worden.

De tassen zijn gepakt en de laatste boodschappen gedaan. Ja, zo Hollands ben ik ook wel weer

om hiervandaan spullen mee te nemen. Henk heeft een skikoffer op het dak geplaatst en die

vullen we met eterij en tassen. Zien of alles er in past. Mijn sportieve inzet bij de sportschool

heeft hopelijk zijn werk gedaan, zodat ik zonder spierpijn de week doorkom. Ik kan nog steeds

niet geloven dat we gaan. Dat ik straks op 2300 meter hoogte op de ski’s sta. De eerste afdaling

van Henk en mij wordt vast heel emotioneel. Ik had namelijk nooit gedacht, alleen gehoopt dat ik

deze vakantie nog zou meemaken.

De dips, waarin ik soms het einde van mijn leven wenste, omdat ik zo ziek en misselijk was, ben

ik nu weer te boven en ik ga er voor. Liefs Théa.

PS Vriend Wilfred gaat ook naar Val Thorens mét laptop, dus kan ik je blijven mailen. 



Ha die Théa,  

Mooi beeld: jullie met z’n vieren in zo’n volgepropte auto. Ik ben zo blij voor je dat het je gelukt 

is. Mag ik aannemen dat er veel foto’s worden gemaakt? Je hebt vast één of ander flitsend skipak 

aan, stel ik me voor. Fijn dat Wilfred zijn laptop meeneemt, zodat je me gemakkelijk op de hoogte 

kan houden van jullie winterse capriolen. Anders had je ook nog één of ander internetcafé op 

moeten zoeken en dat kost tijd.  

Die steek je vanzelfsprekend liever in jullie après-ski! Wat een ongelofelijk leuk idee van school 

om op die manier aandacht te schenken aan moederdag. Mijn kinderen kwamen altijd met 

goedbedoelde freubelwerkjes thuis, maar die vond ik vanzelfsprekend ook prachtig. De meeste 

heb ik zelfs bewaard. Samen met een collega werk ik aan een moederdagbijlage. Allemaal 

boeiende interviews met vrouwen. Het moederschap is een interessant fenomeen en zo universeel 

dat het onderwerp iedereen aangaat. Als jij met je gezin lekker van de hellingen zoeft, ben ik aan 

het werk.  

Mijn weekenddienst houdt in dat ik een aantal verslaggeversklussen moet doen en verder is het 

altijd afwachten wat zich in de actualiteit afspeelt. Zaterdagmiddag ga ik (als het werk het 

toelaat) met Peter mee naar de crematie van één van zijn tennismaatjes. Het wrange is dat we net 

deze week het programmaboekje kregen van de interne tenniscompetitie waar deze man zich zo 

sterk voor heeft gemaakt. Lieve Théa, geniet! Groet, Anita. 

=================== 

30-04-2008

Hoi Anita,

Mijn droom is uitgekomen! Zondagochtend maakten we met onze vrienden een eerste skitocht

door het betoverende, witte landschap onder een strak blauwe lucht met de zon in het gezicht. Bij

de eerste stop zat ik met een lekker drankje in de hand te praten met mijn vriendinnen. Plots

moest ik enorm huilen. Een tranenpartij waar je u tegen zegt. Tot in mijn tenen voelde ik emotie

en met lange, harde halen huilde ik als nooit tevoren. Het was allemaal te mooi om waar te zijn

en dat werd me even te veel. Mijn vriendinnen hielden het vanzelfsprekend ook niet droog.

Ik zit je nu op maandagmiddag te mailen vanuit een afwisselend zonnig en regenachtig, soms

sneeuwachtig Val Thorens. Ik heb met mijn laptop een rustig plekje gevonden in de hal van ons

appartementencomplex. Nu maar hopen dat de techniek mij straks niet in de steek laat en dat ik

mijn mailtje naar jou kan sturen.

Terwijl ik hier zit te tikken, zijn Henk en de meiden in de après-skibar. Verschil moet er soms

zijn, nietwaar? Allerlei voorbijgangers vragen mij wat ik aan het doen ben. Die ontmoetingen

brengen weer mooie ontboezemingen met zich mee. De heenreis is gelukkig voorspoedig

verlopen. We hebben nauwelijks in de file gestaan. Onderweg sliepen we in Bern, gezellig met z’

n vieren op een kamer. Ons appartement hier is geweldig; met uitzicht op de pistes en op het

terras, waar regelmatig live muziek te horen is. ’s Morgens is het even aanpoten, want de

kinderen moeten tijdig in de kleren voor hun skiklasje. Voor ons is dan het moment aangebroken

om met onze vrienden een tochtje te maken. Ieder in z’n eigen tempo. ’s Middags na de lunch

gaan Henk, Kirsten, Puck en ik eventjes met z’n vieren op pad.

De meiden vinden het skiën ook één groot feest. Ik heb nu twee dagen op de latten gestaan en het

gaat erg goed. Geen pijnklachten en ik houd het redelijk vol. Tjonge Aniet, wat geniet ik. Wat is

dit mooi! O ja voor ik het vergeet: werkze! Liefs Théa.



PS Helaas moest ik je dit mailtje toch voorlezen aan de telefoon, omdat de internetverbinding niet 

werkt. De techniek staat voor niks zeggen ze dan.  

Ha die Théa, 

Ik heb jouw woorden net met tranen in de ogen in mijn computer getikt. Wat gun ik jullie deze 

onvergetelijke ervaring. Wat heerlijk dat je jouw meest favoriete hobby nog zo kunt beleven, 

zonder pijn en met voldoende energie.  

Terwijl jullie naar de lucht kijken om te zien welke skitrui warm genoeg is, houden wij het weer 

in de gaten voor de Groninger Koninginnenacht. Als ik dit mailtje heb verstuurd, duik ik mijn 

kast in op zoek naar iets oranjes. Met een stel vrienden storten we ons zo meteen in het 

feestgedruis. Het scheelt nogal in de feestvreugde als het niet regent, vandaar ook onze blik 

richting de hemel. Op dit moment ziet het er goed uit en met een beetje mazzel blijft dat zo.  

Bij ons thuis is het de omgekeerde wereld. Max en Kari- Anne gaan over een paar uur naar bed 

als wij de stad in gaan. Meestal is het andersom, maar zij willen vannacht om kwart over vier 

opstaan om op de vrijmarkt spullen te verkopen. En als je later bent, schijn je geen goed plekje 

meer te krijgen. Zij liever dan ik. Zo verdient de een aan dit festijn en kost het de ander alleen 

maar geld. Ik ben bang dat ik wederom tot de laatste categorie behoor. Doe iedereen de groeten 

en ik hoor graag weer van je, liefs Anita. 

==================== 

03-05-2008

Hoi Anita,

De week in Frankrijk begon al goed en is alleen maar mooier geworden. We hebben inmiddels

alle weertypes gehad. Grappig om te merken dat de kinderen zich totaal niet bekommeren om wat

mist of sneeuw. Ze snapten er niets van dat wij op die mistige middag al zo vroeg stopten met

skiën, maar vonden het geen probleem meer toen Henk met ze ging zwemmen.

Ik heb dat moment gepakt om met mijn vriendinnen te gaan shoppen. Alles was afgeprijsd,

omdat het de laatste week van het seizoen is. Ik wilde wel een shirtje kopen, maar geen nieuwe

skihandschoenen. Die aankoop durfde ik niet aan. Dan is er toch weer die grens in mijn hoofd.

Handschoenen koop ik desnoods volgend jaar wel voor het volle pond, heb ik bedacht.

Net als bij jullie in Groningen waren hier op Koninginnedag ook veel mensen uitgedost in het

oranje. ’s Avonds was er een groot Oranjefeest, waar de drank en spa blauw (voor

ondergetekende) rijkelijk vloeiden. We skiën elke middag met onze vrienden en alle kinderen.

Jemig wat leren die kids snel. Je gelooft het niet; ik ben een geoefend skiër, maar moet behoorlijk

aanpoten om ze bij te houden. Zelfs voor Puck is geen berg meer te hoog. Mijn vriendinnen en ik

pinken vaak een traantje weg als we ze allemaal zo zien genieten. Als afsluiting van hun skiklasje

hadden de kinderen slalomwedstrijden; Kirsten werd in haar categorie eerste en Puck tweede in

de hare. Met onze groep hebben we nog een privé-lesje genomen en zo belandden we met een

leraar op een ongeprepareerde, zwarte piste. Door het slechte zicht en de lichte sneeuwval vroeg

ik me bovenaan de berg af waar ik aan begonnen was. Maar het viel mee en al gauw skiede ik

achter de leraar aan. Die geweldige ervaring kan ik toch mooi weer in mijn dagboek bijschrijven.

Henk trakteert de meiden en mij de komende week nog op een weekje Ameland. Ik moet dan wel

weer aan de chemo, maar hopelijk word ik er deze keer niet zo ziek van. Een vriendin gaat de

eerste dagen met me mee, zodat zij de meiden eventueel op kan vangen als ik me wel beroerd

voel. Werkze en liefs Thea.



Ha die Théa,  

Klinkt als één groot skifeest. Nu weet ik helemaal zeker dat jij goed kunt skiën: een zwarte piste 

en nog ongeprepareerd ook! Bij ons is het ook feest. Het is op 3 mei achttien jaar geleden dat 

Max werd geboren. Met hetzelfde mooie weer van toen, vieren we dat groots in het huis van zijn 

vader. Acht kratten bier, rode en witte wijn, frisdranken, borrelnootjes, chips, hamburgers, 

stokbroden, …; de boodschappenlijst wordt steeds langer, zodat Max en ik de rest van de middag 

weten wat ons te doen staat. Raar idee hoor dat mijn jongste kind nu volwassen wordt. Voor mijn 

gevoel haalde ik hem gisteren nog van de basisschool.  

Op Koninginnedag hebben we met een kennis een boottochtje gemaakt door de Groninger 

diepen. Enthousiast als we waren, hebben we diezelfde avond via www.speurders.nl een leuk, oud 

sloepje gespot dat we de volgende dag in Amsterdam hebben bekeken. We waren daar op bezoek 

bij Lot en Joep (dochter en zoon van Peter) die in de hoofdstad studeren. Zo’n soort sloepje 

zochten we al een tijdje. Op ons huwelijksfeest, tweeëneenhalf jaar geleden, hadden we er geld 

voor gevraagd en gekregen, omdat we toen al wisten dat we aan het water gingen wonen.  

Peter haalt het bootje komende week op. Snel een stukje varen? Liefs, Anita. 

=================== 

07-05-2008

Hoi Anita,

Zo mail ik je vanuit Val Thorens en zo zit ik op Ameland achter mijn toetsenbord. Wij zijn

zaterdag teruggekomen. Zondagochtend heb ik de vakantiewas gedraaid en gestreken, zodat ik

’s middags nog kans zag om mijn broer en zijn gezin te bezoeken op een camping in Drenthe.

Henk was natuurlijk naar onze FC en door de behaalde winst was hij niet op tijd voor het eten,

dus deden wij dat bij mijn broer. Daarna moesten we ons haasten om op tijd in Haren te zijn.

We gingen namelijk met de meiden naar de kerk om stil te staan bij de dappere helden, die in de

oorlog voor onze vrijheid zijn gesneuveld. Na afloop kon ik thuis opnieuw de koffers pakken,

maar nu met zomerspullen voor een zonnig weekje Ameland.

Ik heb mijn eerste chemopillen weer gehad en helaas voel ik me al een beetje minder fit. Hopelijk

zet dit niet door. Gelukkig is vriendin Angèl met me mee. Zoals in het boek ’The Secret’ wordt

aanbevolen proberen we samen zoveel mogelijk positieve gedachten te versturen: ’Ik blijf me

goed voelen ondanks de chemo, ik blijf me goed voelen, ik blijf…

Onderweg van de boot naar de camping ontmoetten we een bijzondere taxichauffeur. Het klikte

meteen en tijdens ons gesprek kwam er een pure, eerlijke man naar voren. Angèl en ik hadden

allebei hetzelfde goede gevoel over deze ontmoeting. Het grappige was dat we hem later weer

troffen en we opnieuw in gesprek raakten. Hij vertelde over zijn goede daden, die hij zelf als heel

normaal bestempelt. Zo onderhoudt hij bijvoorbeeld een Thais gezin en zorgt hij er voor dat deze

familie nu een ijskraam heeft om geld mee te verdienen. Zo’n aardige man. Kirsten en Puck

kregen tot hun beider vreugde geld van hem voor een ijsje. Over geld gesproken: ik heb de eerste

euro’s alweer uitgegeven in die ontzettend leuke eilandwinkeltjes.

Overigens lijkt me dat varen in jullie nieuwe sloep wel wat. Je hebt aan mij geen echte hulp op

het water, maar voor gezelligheid ben ik altijd te porren. Liefs Théa.

Ha die Théa,  

Je lijkt een echte globetrotter, zoals jij rondtrekt. Leuk hoor en vooral met dit weer geen 

vervelende hobby. 



Ik heb net afscheid genomen van mijn oudste zoon Thijs die voor tweeëneenhalve maand naar 

Italië is vertrokken. Hij heeft daar een baantje op een camping voor de kust van Venetië. 

Receptiewerk, kinderanimatie en tenten schoonhouden zullen zijn dagelijkse bezigheden zijn op 

een plek waar in het hoogseizoen duizenden toeristen neerstrijken.  

Met vijf zwembaden, een speciaal hondenpark, supermarkten, winkels, bars en veel vertier is het 

voor een twintigjarige vast leuk om daar een tijdje te werken. Ik moet er persoonlijk niet aan 

denken om daar mijn vakantie door te moeten brengen, maar dat hoeft ook niet. Wij zijn meer 

gesteld op kleinere, knusse locaties en trekken daarom in de zomer vaak iets zuidelijker, richting 

Umbrië. Ik ben natuurlijk erg benieuwd naar de eerste mailtjes van Thijs over zijn bevindingen 

daar. Hij heeft vast geen heimwee naar zijn moeder, denk je wel?  

Er kwam net een mail binnen van een collega die een persoonlijk interview met mij had gelezen 

in de Stadskrant. Ik weet eigenlijk niet of jij dat huis-aan-huisblad ook in Haren ontvangt. Ik ben 

geïnterviewd in de serie ’Stadjers aan zet’ door dezelfde journaliste die ook eens een verhaal 

heeft geschreven over jouw boekje. Best gek hoor om aan de andere kant van de tafel te zitten en 

ondervraagd te worden. Weet ik ook eens hoe dat voelt. Hopelijk kun je lekker genieten van de 

zon, de zee en de stilte. Groet, Anita. 

===================== 

10-05-2008

Hoi Anita,

Wat een bijzondere actie van Thijs om naar Italië te gaan voor een vakantiebaantje. Heel

uitdagend en erg leerzaam. Ik heb zelf vroeger ook veel vakantiewerk gedaan met vriendinnen

van de hotelschool. Zo zaten wij onder meer op een Amelandse camping en in het

gerenommeerde restaurant de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven. Een leuke manier om nieuwe

mensen te ontmoeten van allerlei nationaliteiten. Dat zal Thijs vast ook zo ervaren. Natuurlijk

gaat jouw zoon je missen. Hij liegt als hij zou zeggen dat het niet zo is.

Mijn ouders zijn nu twee weken met vrienden naar Duitsland en ík mis ze zelfs. Gelukkig hebben

we regelmatig sms-contact. Fijn hè, dat mijn vader of moeder mij via hun mobiel af en toe lieve

woorden kunnen sturen. Jammer genoeg heb ik De Stadskrant niet gezien en dus jouw interview

nog niet gelezen. Bewaar je een exemplaar voor me? Nu kun je mooi eens voelen hoe het is om

ondervraagd te worden. Ben wel benieuwd hoe je dat ervaren hebt.

Ik zat net bij de ingang van de camping om internetverbinding te krijgen, zodat ik jou kan mailen.

Helaas was op dat moment de batterij van mijn laptop leeg en moest ik terug naar de caravan om

hem aan het stroom te leggen. En iedereen maar denken dat het eenvoudig is om op vakantie met

elkaar in contact te blijven. Henk komt vrijdagmiddag naar Ameland en we blijven tot en met

dinsdag. We kunnen nog iets verlengen, omdat de meiden de dag na Pinksteren op school een

margedag hebben. Ik ga zo op bezoek bij een oud-collega die hier woont en werkt. Zij heeft de

afgelopen vijf jaar met haar man in Afrika gebivakkeerd en is nu teruggekeerd naar Nederland.

Leuk om haar gezin met twee kinderen weer te zien. Volgens mij werkt mijn Secret-aanpak echt.

Het blijven herhalen van de zin: ’Ik voel me goed, ondanks de chemo’, lijkt effectief, want ik

voel me nog steeds super. Tot mails, Théa.

Ha die Théa,  

Nieuwe mensen ontmoeten is altijd leerzaam, in binnen- en buitenland. Je weet dat ik in mijn vak 

niet anders doe. Daarom vind ik mijn werk ook zo boeiend.  



In mijn Utrechtse studententijd heb ik ook een aantal horecabaantjes gehad. Zo heb ik ooit samen 

met een studievriendin gewerkt tijdens een meerdaags kerstarrangement op Kasteel  

’t Kerkebosch in Zeist. Ik kreeg daar de rol van gastvrouw. Tijdens de diners liep ik in de 

bediening en daaromheen moest ik de gasten en hun kinderen vermaken. Dat ging van spelletjes 

doen tot koetstochtjes met champagne in de omgeving, die ik overigens ook niet kende, maar 

gelukkig wisten de paarden de weg. Een leuke tijd.  

Thijs belde gisteravond al. Hij is zijn portemonnee (met bankpas, rijbewijs en geld) kwijtgeraakt. 

En of ik voor wat geld kan zorgen. Ik heb net maar even met zijn organisatie in Alkmaar gebeld 

en hopelijk kan ik via hen iets regelen. Het liefst zou ik het geld naar Italië brengen; kan ik 

meteen even kijken hoe het daar gaat. Maar dat is natuurlijk onzin.  

Wat heerlijk dat jullie nog wat langer op het eiland blijven. Dat wordt volgende week afkicken 

voor jou, na zoveel vakantie. Je snapt wel dat ik het je vreselijk gun. Wij blijven de komende 

dagen in en rond Groningen. Er wordt op dit moment heel hard gewerkt om ons bootje vaarklaar 

te maken. Hopelijk lukt het, want het lijkt me kicken om nu door de binnenstad te tuffen. Volgens 

mij is dat ook een soort vakantiebeleving. Je hoort het wel. Geniet en groet iedereen, liefs Anita. 

==================== 

14-05-2008

Hoi Anita,

Vervelend zeg, dat Thijs zijn portemonnee is kwijt geraakt. Geen lekker begin van zijn baantje in

Italië. En tja, natuurlijk bel je dan je moeder of zij je kan helpen om dat probleem op te lossen.

Toch fijn dat er moeders zijn!

Zondagochtend werd ik wakker gezongen door de meiden. Ze kwamen stralend, met armen vol

tekeningen en cadeautjes bij mijn bed. Puck had een rijmpje: ’Lieve mama, kom eens even met je

hoofd heel dicht bij mij. Ik wil je graag een kusje geven en je krijgt er nog wat bij. ’t Is geen

parfum of een lipstick, nee iets anders neem ik mee. ’k Zal het nu maar snel verklappen; het is

een kopje met een zakje thee.’ Ze gaf me een zelfgemaakt, gekleurd papieren kopje met een echt

theezakje.

Kirsten had een prachtige tekening gemaakt, met in het midden een verhaaltje over mama: ’Ze

heeft mooie kleine haartjes, houdt van make-up, fietst graag, ze is de allerliefste en ik hoop dat ze

nog heel lang met me mag leven.’Wat een ontroerende moederdag! Ik hield het vanzelfsprekend

niet droog.

Over mooie kleine haartjes gesproken; mijn haardos is al weer aardig aangegroeid. Deze chemo

laat mijn haar met rust en daar ben ik blij om, want dit staat zo veel mooier. Maar helaas groeit

niet alleen mijn hoofdhaar. En natuurlijk had ik vergeten om mijn opgeladen ladyshave in de

toilettas te stoppen. Die heb ik zo lang niet hoeven gebruiken. Ik heb daarom bij de lokale

supermarkt maar gauw een paar wegwerpscheermesjes gekocht. Op mijn manier moest het

allemaal weer snel, snel en dus ging ik mijn benen zonder zeep scheren. Dom, dom, dom. Doe dit

nooit. Eigenlijk wist ik dat wel, maar het was alweer zo lang geleden. Mijn benen hebben

dagenlang branderig aangevoeld. En het ergste is dat niet eens alle haartjes er af zijn. Goede les

voor de volgende keer. Wat overigens verschrikkelijk hè, die brand bij De Punt afgelopen vrijdag

waar drie brandweermannen

omkwamen. Zo triest. Hopelijk zie ik je binnenkort, Théa.



Ha die Théa, 

Inderdaad, wat een onvoorstelbaar verdriet voor die families in Eelde en omgeving. Heb je de 

krantenpagina’s vol rouwadvertenties gezien? Indrukwekkend!  

Zaterdagochtend gingen wij ons sloepje halen bij een jachtwerf in Hoogezand. Ook daar was 

iedereen vol van het afschuwelijke voorval bij de collegawerf. Ons bootje lag vaarklaar en had 

de vorige dag als een trein gelopen. Vol goede moed togen wij met een tas proviand aan boord 

om lekker in het zonnetje naar Groningen te varen. Trots tuften we de haven uit, met onze hond 

kwispelend op de voorplecht. Links en rechts werden we toegezwaaid door bootbezitters die hun 

duim opstaken voor ons leuke scheepje.  

Helaas. Het tochtje was van erg korte duur, want al na vijf minuten hield de motor er mee op. 

Peter en ik deden nog een kleine poging om technisch te kijken, maar dat mocht niet baten. Een 

behulpzame sloepbezitter nam ons op sleeptouw terug naar de haven. Jammer genoeg was de 

monteur die dag vrij en kon de werfeigenaar het euvel zo snel niet vinden. Ondanks een nieuwe 

accu en het oppoetsen van de bougie, kregen we onze nieuwe aanwinst niet weer aan de praat.  

Er zat dus niets anders op dan de boot weer vast te leggen en weer in de warme auto te stappen. 

Nu de komende dagen maar afwachten of het bevrijdende telefoontje van de monteur nog bij 

mooi weer komt. We hebben nog een paar dagen.  

Théa, ik kan me voorstellen dat jouw moederdag bijzonder was. Die lieve koppies met die 

aandoenlijke liedjes: momenten om te koesteren! Tot gauw op het vasteland, Anita. 

====================== 

17-05-2008

Hoi Anita,

Ik heb medelijden met de families van de overleden brandweerlieden uit Eelde. Het zal ze goed

doen dat er duizenden mensen meeliepen in de stille tocht voor deze helden. Ik vond het erg mooi

om te zien.

Afgelopen weekend had ik weer een behoorlijke dip. Op zich voelde ik me redelijk goed, maar

mijn opgezwollen buik deed heel anders vermoeden. Die zag er glazig uit en stond strak van de

spanning. ’s Avonds was ik heel verdrietig en bang. Ik zag het als het begin van nieuwe ellende

en ging me afvragen of de goede periode voorbij is. Moest ik het vanaf nu doen met de fijne

herinneringen aan de wintersport en de vakantie op Ameland?

Zover was ik echter nog lang niet en dus mailde ik mijn bevindingen naar het ziekenhuis en naar

Kees (van de Sensi). Kees vroeg meteen of ik zijn voorgeschreven dieet wel goed volgde.

Schoorvoetend moest ik toegeven dat ik behoorlijk had verzaakt op Ameland. Het lekkere

vruchtengebakje had ik niet kunnen weerstaan en evenmin de koekjes en snoepjes.

En in plaats van speltbrood at ik gewoon brood. Hij adviseerde me om onmiddellijk mijn dieet

weer streng op te pakken en voorspelde dat mijn dikke buik dan snel minder opgezet zou zijn. Zo

gezegd zo gedaan en warempel. Hij heeft gelijk. Mijn buik voelt weer soepeler en prettiger aan.

Daarmee is het belang van goede voeding voor mij wel bewezen.

Zeker de suikers blijken funest voor mijn kankercellen; daar genieten ze te veel van. Ik ben door

deze ervaring nu nóg aardiger voor mijn lijf geworden dan voorheen. Al mijn dure

schoonheidsmiddeltjes heb ik uit de badkamer verbannen en vervangen door niet-chemische

zeepjes, lotions, crèmes, lipsticks en haargel van de Natuurwinkel.

Op de site van Greenpeace kun je een boekje bestellen met goedgekeurde merken. Want ik weet

inmiddels dat alles wat je op je huid smeert, in je bloedbaan terechtkomt.



In mijn geval kan dat van levensbelang zijn en aangezien ik nog heeel lang met jou wil mailen... 

Ik ga er maar weer voor. Liefs Théa  

PS Doet je boot het al weer? 

Ha die Théa,  

Lastige opgave voor zo’n Bourgondiër als jij om zo’n strak dieet te volgen. Zoals je moeder het 

op Schier al zei: ’Théa weet wat lekker is. Zij maakt altijd van die heerlijk belegde broodjes met 

van alles en nog wat er op.’ Maar toch denk ik dat jij die discipline wel opbrengt, en zeker 

wanneer je daardoor fitter blijft.  

Ik mag van geluk spreken dat ik geen dieet volg, want deze periode staat weer bol van de feesten 

en partijen. Eerst organiseert een collega met twee vrienden een feest, omdat ze met z’n drieën 

honderd jaar zijn geworden. Zondag lunchen we uitgebreid ter gelegenheid van de 86ste 

verjaardag van mijn schoonmoeder en later op die dag staat mijn zus volop in de belangstelling, 

omdat zij Sarah ziet.  

Na hopelijk een paar normale werkdagen bezoeken we woensdag de première van de nieuwe 

Indiana Jonesfilm in MustSee. Zal de 65-jarige Harrison Ford na twintig jaar weer de 

vrouwenharten op hol brengen? Dit gala komt ten goede aan het Jeugdsportfonds, dat kinderen 

in het Noorden in staat stelt om te sporten. Wat ons sloepje betreft; met een beetje mazzel halen 

we deze keer Groningen.  

Je hebt vast in de krant gelezen dat er in de binnenstad geen beleid is voor het aanleggen van 

kleine boten. Voorlopig zal de onze bij een bevriende woonbooteigenaar moeten logeren. Tenzij 

de politiek snel anders beslist. Tot gauw, Anita. 

====================== 

21-05-2008

Hoi Anita,

Een vriendin typeerde mij treffend: ’Jouw karakter is je sterke kant, maar vaak ook je valkuil’. Ze

heeft gelijk. Nu ik me wat beter voel, pak ik weer van alles op. En natuurlijk ga ik dan altijd te

lang door en is het eind van het liedje dat ik doodop ben en spierpijn heb.

Zo ben ik nu fanaat bezig met het opruimen van oude kleren en schoenen. Ik heb van alles

bewaard, want ’je weet maar nooit’. In de afgelopen jaren ben ik echter circa zes kilo afgevallen

en dus past veel kleding me domweg niet meer. Weg er mee dus! Een heerlijk gevoel die

opgeruimde kasten met de inhoud netjes op kleur gerangschikt. Had je zeker niet achter mij

gezocht hè?

Ik heb met Kirsten samen inmiddels ook haar spullen uitgezocht, nu alleen de kasten van Puck en

Henk nog.

Deze week krijg ik een kleurenanalyse. Een vriendin van me doet een opleiding en laat mij door

middel van gekleurde repen stof zien welke kleur goed bij mij past. De nieuwe kleren in die

kleuren kan ik mooi in mijn overzichtelijke kast kwijt.

Mijn chemo zit er voorlopig weer op. Gelukkig, mag ik wel zeggen, want als bijwerking heb ik

opnieuw vreselijk pijnlijke handen en voeten. Insmeren met crème helpt nauwelijks en het

oppakken van spullen en opendraaien van flessen en potjes doet zeer. Lopen doe ik het liefst op

schoenen met een zachte binnenzool vanwege mijn pijnlijke voetzolen. Het kan nog heftiger, zo

las ik in de bijsluiter, maar deze klachten vind ik persoonlijk erg genoeg. Je moet me natuurlijk

wel bijpraten over jullie Indiana Jonespremière van woensdagavond.



Als ik me goed genoeg voel, ga ik deze week naar een afscheidsdiner ter gelegenheid van drie 

vertrekkende oud-collega’s. Zij zijn tijdens mijn ziekte zo belangstellend gebleven. Vorige 

maand kwamen ze nog met z’n allen naar Groningen om met mij te lunchen. Geweldig toch? Ik 

wil ze dan ook graag uitzwaaien. Staat het rondje varen in jullie sloep nog vóór de winter 

gepland? Liefs Théa.  

Ha die Théa,  

Wat dacht je: die voorjaarsopruimwoede kan nog net voor de zomer aanbreekt? Vast zinvol, zo’n 

kleurenanalyse. We zijn namelijk meestal geneigd om weer met dezelfde kleur thuis te komen. 

Hopelijk kom je uit op oranje. Ben je meteen klaar voor het EK-voetbal.  

Onze weekendfeestjes waren leuk. Ik zal je een mooie anekdote vertellen over de bijeenkomst van 

mijn zus Marga. Haar feest zou om vijf uur beginnen inclusief livemuziek. Terwijl de eerste 

gasten arriveerden, was er echter nog geen muzikant te bekennen.  

Reden voor mijn zwager om de parkeerplaats aan een kleine inspectie te onderwerpen. Plots 

hoorde hij uit het buurpand bekende deuntjes en wat bleek: de zeskoppige band stond in de 

verkeerde kroeg de soundcheck uit te voeren. Daar zou ’s avonds ook een bandje spelen en de 

uitbater dacht dat de musici gewoon vroeg waren. De feestgangers waren natuurlijk direct bereid 

om de band te verhuizen en zo liepen er even later complete drumstellen en zanginstallaties over 

straat. Lachwekkend. Het werd een swingend feest!  

Had ik je al verteld dat wij donderdag met zes vrienden naar onze huwelijksplek in Italië afreizen 

voor een lang weekend? Vorig jaar vierden we daar het 20-jarig jubileum van het vakantieoord 

in Umbrië en dat beviel zo goed dat baas Raffaello besloot om ook de 21ste verjaardag groots 

aan te pakken.  

Ons sloepje is een beetje een pijnlijk onderwerp. De motor is kapot en moet vervangen worden. 

Niet mijn liefhebberij en daarom door mij tot Peters nieuwe hobby gebombardeerd. Ik mail je 

vanuit Preci, baci Anita. 

=================== 

24-05-2008

Hoi Anita,

Wat een bak dat die muziekband voor je zus haar 50ste op de verkeerde locatie aan het inspelen

was. Ik zie het helemaal voor me hoe jullie met een tuba of accordeon onder de arm naar de juiste

kroeg liepen. Ontzettend komisch!

Op mondblaasjes, droge, gebarsten lippen, pijnlijke handen en zere voeten na, gaat het behoorlijk

goed met me. Ik heb weer bloed laten prikken en hoor komende week hoe het er nu voor staat.

Eigenlijk maak ik me op dit moment weinig zorgen. Ik voelde me zelfs zo goed dat ik

woensdagavond de rit naar Almere zonder problemen heb gemaakt. Het afscheidsetentje van mijn

oud-collega’s was erg gezellig. Op een prachtige locatie aan het water konden we tot zeven uur

zonder problemen van de zon genieten. De zonsondergang was geweldig. Een plaatje! Uiteraard

kwam ik laat en vermoeid thuis, maar dat had ik er meer dan voor over.

’s Ochtends was het weer vroeg dag, omdat Puck op schoolreis ging naar Kabouterland in Exloo.

Een spannende ervaring voor haar. Tussen de middag heb ik lekker geluncht met vriendinnen die

ik al bijna dertig jaar ken. Gelukkig werd ik gehaald en gebracht. Het was ouderwets gezellig. Dit

weekend geven vrienden van ons elkaar het ja-woord. Ik kijk er enorm naar uit, want zo vaak

wordt er niet meer getrouwd in onze vriendengroep. De meeste zijn al gehuwd of wonen

inmiddels zo lang samen dat ze het boterbriefje waarschijnlijk niet meer gaan halen.



Voor Henk en mij is het straks in september alweer vijf jaar geleden dat we getrouwd zijn. Voor 

jullie ook al weer een jaar of drie toch? Wat heerlijk dat je nu weer een aantal dagen op je mooie 

huwelijksplek in Preci zit. Ik hoop dat daar de zon ook schijnt. Je merkt dat ik volop deelneem 

aan allerlei activiteiten.  

Ik ben zo blij dat het me lukt om overal weer bij te zijn. Maar ik heb mezelf voorgenomen om de 

komende week iets rustiger aan te doen. Even wat energie sparen. Hopelijk hou ik me er aan. Zo 

Anita, terwijl jij geniet in de Italiaanse bergen, nestel ik me fijn met een boek op de bank. Liefs 

Théa.  

Ha die Théa,  

Ik mail een beetje snel vanuit Italië, want anders moet iedereen op me wachten. We staan op het 

punt in onze 9-persoons bus te stappen om streekgerechten hier uit de omgeving te ontdekken. 

Baas Raffaello heeft namelijk speciaal voor ons een kleine excursie georganiseerd langs 

plaatselijke producenten en winkeltjes. Hij laat ons de wereld zien van truffels, Umbrische 

worstjes, wijnen en kazen. Ik heb net bij het ontbijt zo min mogelijk gegeten, want er moet 

natuurlijk geproefd worden.  

Gisteravond begonnen we al met een overheerlijk diner, bereid door Raffo’s vrouw. We voelen 

ons weer helemaal welkom op deze plek, waar nog steeds onze trouwfoto in de receptie hangt. 

Het lijkt hier al weer een eeuwigheid geleden dat we bij de nieuwe Indiana Jones zaten, terwijl 

dat woensdag was. We hebben in de bioscoop een ontspannen avond beleefd. Harrisson Ford ziet 

er nog altijd goed geprepareerd uit en ik vond het mooi te zien hoeveel meer snelheid dit soort 

films heeft gekregen de afgelopen twintig jaar.  

We hadden deel drie van te voren nog even op dvd bekeken. Leek het daar bij ernstige regenval 

of er een emmer water voor de camera langs was gegooid, in het nieuwste deel zijn de 

computertechnieken fabelachtig toegepast. De scène waarin een man door mieren wordt 

opgevreten, vergeet ik niet snel. Ciao, Anita 

======================= 

28-05-2008

Hoi Anita,

Die Raffaello heeft jullie enorm verwend zeg. Ik ben lichtelijk jaloers op zo’n Italiaanse uitje.

Maar goed, ik klaag niet, want ik voel me nog steeds behoorlijk goed en heb ook heerlijke dagen

achter de rug.

De bruiloft van mijn vrienden was super. Het bruidspaar zag er prachtig uit en de feestlocatie was

top. Het diner vond plaats in een zonnige tuin. Het leek warempel wel Italië. Toen we vriend

Hans ook nog in de muziekband spotten, wisten we dat het een mooie avond zou worden. Ik heb

een groot deel van de avond op de dansvloer gestaan. Voor ons als vriendenclub was deze avond

ook geweldig. Eindelijk weer eens met z’n allen. Door de drukte in de eigen gezinnen zien we

elkaar de laatste tijd minder vaak. Het was ouderwets gezellig.

Eén van mijn vriendinnen had het hoogste woord. Ik denk dat de drank daar wel iets mee te

maken had. Ze praatte honderduit tegen een barkeeper en vertelde hem dat ik in de krant schrijf.

Die knul vroeg heel geïnteresseerd in welke krant en hoe hij onze column kon vinden. Mijn

vriendin gaf alle informatie, waarop de jongen mij aanschoot en vertelde dat hij graag een eigen

verhaal aan mij wilde geven. Kon dat ook mooi in de krant. Mijn vriendin ontdekte dat haar

informatie niet volledig was en lallend voegde ze er aan toe: "Ze schrijft over kanker en heeft

kanker".



De jongen schrok zich wild en wist niet waar hij kijken moest. De confrontatie was duidelijk te 

heftig voor de jonge ober. Ik heb hem maar gered door mijn vriendin weg te trekken.  

Puck heeft haar eerste echte vriendschappelijke voetbalwedstrijd gehad. Haar hele team was 

behoorlijk zenuwachtig, maar speelde een prima match tegen vv Westerbroek. Helaas verloren ze 

in de laatste minuut met 11-1. Na de wedstrijd mocht iedere speler een penalty nemen. Puck 

straalde nadat ze scoorde met een lobje over de keeper. VV Haren won de strafschoppen glansrijk 

en dus zei Puck: "Als we maar ons best doen hè mam?" En zo is het! Liefs, Théa.  

Ha die Théa,  

Die arme ober. Denkt hij een interessant gesprek met middelbare vrouwen te voeren, wordt hij 

geconfronteerd met ziekte en dood. De volgende keer gaat hij vast minder gretig zo’n conversatie 

in.  

Wij zijn inderdaad erg verwend de afgelopen dagen. Het ene gerecht was nog smaakvoller dan 

het andere en over de wijnen zal ik het helemaal maar niet hebben. Behalve lekker Italiaans eten 

en drinken hebben we ook nog het nodige gezien. Bijvoorbeeld de ’prosciuttificio’ in een grote 

schuur bovenop een berg, was magnifiek. Tienduizenden hammen van ongeveer 9 kilo  

hangen daar meer dan een jaar te drogen. En mocht je denken dat dit een simpel proces is, dan 

heb je het mis. Met veel liefde voor zijn vak toonde de eigenaar de verschillende handelingen die 

nodig zijn om de beste prosciutto te krijgen. Alles met de hand. Ik heb nog geholpen om een deels 

gedroogde ham met vet in te smeren om uitdroging en scheuren te voorkomen. Aan het eind 

mochten we proeven en eerlijk waar… Deze smaak treffen wij in Nederland niet aan!  

Ik zou je het liefst alles vertellen; over bijzondere bergwandelingen, het bezoek aan de 

schapenfarm, inclusief kazenmakerij, de Italiaanse vrienden waarmee we in een strijd verwikkeld 

raakten tijdens een auto-oriëntatietocht, het geweldige lied dat onze vrienden Robert en Yolanda 

voor de laatste avond maakten met behulp van hun Italiaanse cursusboek, de chaotische rijstijl 

op weg naar het vliegveld van Rome, maar het is te veel. Ik kom snel een kop thee drinken en 

vertel er dan uitgebreid over. Dikke smok, Anita. 

=================== 

31-05-2008

Hoi Anita,

Het klinkt super wat je hebt gedaan in Italië. Ik kijk uit naar je bezoekje om de details te horen.

Kun je meteen zien wat ik de afgelopen week met hulp van Henk, Ab en Marinette heb gedaan.

Ik kan het zelf amper geloven, maar ik ben de kamer van Kirsten aan het verven. Ze wilde zo

graag een grote meidenslaapkamer in limegroen. Persoonlijk kan ik er niet bij dat deze energie

me gegeven is, maar ik geniet er van. Als alles af is mag ze een nieuw dekbedovertrek en een

groen kleed uitzoeken.

Had ik al gezegd dat we dit weekend een reünie van de hotelschoolmeiden met aanhang hebben?

Er is een boerderij in Giethoorn afgehuurd. Dat wordt vast erg gezellig. Deze uitstapjes staan

meestal in het teken van eten en drinken, dus wat dat betreft wordt het afzien voor mij. Maar ach,

ik ben er inmiddels al een beetje aan gewend dat mijn tafelgenoten zitten te genieten en ik een

boekweitgruttenpapje eet.

Henk neemt zondagmiddag de kinderen weer mee naar huis en ik rij door naar Vlijmen. Daar

heeft Kees (van mijn sensi) zijn cursusruimte. Hij heeft onlangs een nieuwe machine gekocht die

bijzondere dingen doet voor zieke mensen (www.multiwaveoscillator.nl). Nu wil hij me graag

behandelen, maar dat moet meerdere keren achter elkaar.



Vandaar dat ik, gezien de afstand, bij een vriendin in Best blijf logeren. Hoef ik elke dag maar 

een half uurtje te rijden. Ik neem foto’s en lege albums mee, zodat ik wat achterstallige foto’s kan 

inplakken. Terwijl ik jou zat te schrijven, kwam er een onbekende man aan de deur met een 

boeket bloemen. Hij blijkt een fervent lezer van onze column te zijn en wilde mij hier mee 

complimenteren. Lief hè? Oh ja, vergeet ik je bijna te vertellen dat mijn bloedwaarden weer goed 

waren. Ik mail je komende week vanuit Best. Liefs Théa.  

Ha die Théa,  

Kirsten zal trots zijn op haar handige moeder. Leuke hoor, die frisse kleur! Ik heb de website van 

Kees even bekeken, maar haal daar nog niet precies uit wat dat apparaat voor jou kan betekenen. 

Daar kun je me na volgende week misschien meer over vertellen? Jij raadt nooit van wie ik 

donderdagavond heb verloren met tennissen… Van Monique, de juf die Kirsten volgend jaar in 

de klas krijgt. We doen namelijk allebei mee aan de interne competitie van onze tennisclub. 

Grappig hè?  

Op de tennisbaan ving ik nog een opmerkelijk gesprek op tussen twee mannen. Het ging over de 

zwangerschap van de vriendin van één van de twee. Vol trots riep hij over de baan dat zij 

opnieuw een dochtertjezouden krijgen. Théa, het klinkt vast heel ouderwets, maar waarom wil 

tegenwoordig iedereen dat toch al ver voor de geboorte weten? Wat is de meerwaarde van deze 

wetenschap? Ja, je kunt de kleur van de babykamer er op afstemmen en alvast bepaalde kleertjes 

kopen, maar waarom zou je? Ik vond het juist prettig spannend om het geslacht pas bij de 

bevalling te horen. Hoe ging dat bij jullie? Wist jij al tijdens je zwangerschap dat je twee meiden 

zou krijgen?  

Wij gaan vandaag eerst naar Utrecht om vriend Remco te feliciteren.  

Daarna drinken we een borrel in Amsterdam. Lot (de oudste van Peter) viert haar 22ste 

verjaardag en daar willen we natuurlijk ook bij zijn. Ik wens jullie veel plezier in Giethoorn en 

punter een beetje voorzichtig. Tot mails, Anita.  

PS. Thijs belde vanaf zijn vakantiewerk in Venetië om te zeggen dat zijn portemonnee is 

teruggevonden. Met rijbewijs en bankpas, helaas zat er geen geld meer in. 

==================== 

04-06-2008

Hoi Anita,

Hier een bericht uit Best. Ik vertoef in het huis van de broer van mijn vriendin en verplaats me

met een geleende auto van mijn overbuurvrouw Janny. Fijn hè, dat iedereen mij zo helpt, want

anders zou ik niet weten hoe ik mij deze week in het verre Zuiden door Kees zou kunnen laten

behandelen. Ik heb al één MWO-behandeling achter de rug; met dat apparaat waar ik je de

website van doorstuurde. De theorie is dat foute cellen door middel van (elektrische) trillingen

een ommekeer maken en zodoende weer normaal gaan functioneren. Gecombineerd met het dieet

- het lichaam moet namelijk zuiver zijn - is er volgens Kees een goede kans van slagen. Ik vind

het meer dan spannend. Na de behandeling was ik behoorlijk moe en lag ik vroeg in bed.

Gelukkig voel ik me door het nuttigen van de juiste voeding (volgens het Johanna Budwig-

principe) over het algemeen heel goed en heb ik redelijk wat energie. Ik heb Kees beloofd dat ik

een paar menu’s van dat dieet ga opstellen, die andere mensen in dezelfde situatie als voorbeeld

kunnen gebruiken. Het is namelijk best ingewikkeld om uit te vogelen wat je met de ingrediënten

kunt maken.



Het weekendje Giethoorn was meer dan geslaagd. We zaten op een boerenerf en hadden geen 

omkijken naar de kinderen. Of ze waren de koeien aan het voeren of keken geïnteresseerd hoe 

deze werden gemolken. Grappig, hoe gemakkelijk de kinderen weer met elkaar speelden, terwijl 

ze mekaar een jaar geleden voor het laatst zagen. Het was zoals voorzien een weekend van eten 

en drinken. Maar de Hotello’s (hotelschoolmeiden) hadden met de inkoop rekening gehouden 

met mijn eetpatroon. Er waren voldoende vegetarische happen, visproducten en verse 

fruitsoorten, zodat ik me goed aan mijn dieet kon houden. Mooi dat de portemonnee van Thijs 

weer boven water is. Scheelt een boel gedonder dat hij geen nieuw rijbewijs hoeft. Liefs, Thea.  

Ha die Théa,  

Ik ben natuurlijk altijd nieuwsgierig, zoals je inmiddels wel weet. Dus ‘googelde’ ik ’Johanna 

Budwig’ even en zo stuitte ik op de volgende informatie: ’Dr. Johanna Budwig (1909-2003) 

promoveerde in de chemie, de biochemie, de fysica en de farmacologie. Haar onderzoek richtte 

zich op de rol van diverse vetzuren in relatie tot de menselijke stofwisseling. Zij is van mening dat 

bij de kankerpatiënt de celademhaling verstoord is. Omdat meervoudig onverzadigde vetzuren de 

eigenschap hebben gemakkelijk zuurstof op te nemen, stimuleert dit proces de celademhaling. De 

juiste verhouding van olie en eiwit is van belang. Zo ontwikkelde de Duitse wetenschapster het 

Budwigpapje dat dagelijks als ontbijt kan dienen; de basis hiervan is magere kwark, haver- en 

boekweitvlokken en koudgeperste (biologische) lijnzaadolie. De smaak is te verbeteren door vers 

fruit of wat honing toe te voegen.’  

Ik sprak een lotgenote van jou die het Moerman-principe volgt en zich daar stukken fitter door 

voelt. Zij verzekerde me dat je na een tijdje simpel voorbijgaat aan de voedingsmiddelen die je 

NIET mag hebben, maar gefocust raakt op de vele dingen die je WEL mag eten. Door deze 

bewuste voedingsverhalen voel ik me bijna schuldig dat ik net achter de barbecue op het 

dakterras vandaan kom. Ik denk nu dat ik het nut van zo’n dieet onvoldoende in zou zien, maar 

waarschijnlijk is dat anders als ik in jouw schoenen zou staan. Fijn voor Henk dat je tenminste 

bij de start van de Europese Kampioenschappen weer thuis bent. Mogen de meiden de 

avondwedstrijden van het Nederlands Elftal eigenlijk ook zien? Sterkte en groet, Anita. 

==================== 

07-06-2008

Hoi Anita,

Ik was zo in de ban van de behandelingen, dat ik niet eens heb gereageerd op jouw vragen van

vorige week zaterdag. Of wij tijdens de zwangerschap wilden weten of het een jongen of een

meisje zou worden? Ik vond het net als jij juist spannend om dat niet te weten. Misschien ben ik

dan ook wel ouderwets. Ach, ieder moet het maar voor zichzelf bepalen.

Vrienden van ons kregen te horen dat ze een jongen zouden krijgen. Bij de geboorte bleek het een

meisje, dat uiteindelijk in een heel stoere jongenskamer kwam te liggen. Zo zie je maar.

Wat toevallig dat je met Kirstens juf moest tennissen. Merk je wel dat wij veel raakvlakken

hebben en dat bepaalde personen constant ons beider pad kruisen?

Zo had jij laatst een interview over stiefmoeders met Jeannette Westenberg, die mij een Helende

Reis had gegeven.

En onlangs verscheen er een artikel van jou over rouwtherapeute Maria Derksen en daar hadden

Henk en ik vorige week een afspraak mee. We wilden graag van haar horen of we goed omgaan

met de emoties van de kinderen in mijn ziekteproces. Vertellen we voldoende of misschien te

veel? Is het verstandig om uit te leggen dat mama dood kan gaan aan kanker?



Maria’s visie is dat je alles vanuit je hart moet vertellen en dat je prima over de dood kunt praten, 

ook al is het (nog lang) niet aan de orde. Binnenkort gaan we met zijn vieren naar haar toe. Ze wil 

vervolgens graag apart met de meiden afspreken om bijvoorbeeld met ze te verven of te 

knutselen. Zo hoopt ze hoogte te krijgen van hun emoties over mijn ziekte. Vandaag is mijn 

laatste behandeling bij Kees. Ik voel me nu al erg moe, maar blijf geloven in goede 

eindresultaten. Omdat ik niets voelde van de straling van het apparaat, plaatste Kees voor de grap 

een losse TL-lamp op de stoel waar ik normaal zit. Het licht ging branden, dus de straling is er 

wel degelijk. Liefs, Théa. 

Ha die Théa,  

Eigenlijk is het Noorden één groot dorp. Als ik bij de oogarts kom, blijkt de assistente jou weer te 

kennen van Ameland. Heeft zij destijds een foto van jou en de meiden gemaakt die in de krant 

heeft gestaan.  

Of ik interview tijdens een lezing een oudere mevrouw; woont ze bij jou in de straat. En zo kan ik 

nog wel even doorgaan. Overigens hebben de mensen die jou niet kennen, meestal dan wel weer 

één of andere connectie met Henk. Kleine wereld!  

Maria Derksen heeft ook de kinderen van een stervende moeder in Haren begeleid. Dat staat op 

die dvd waar ik je laatst eens over vertelde. Indrukwekkend, vooral hoe de kinderen hun rouw 

een half jaar na het overlijden verwoordden. Zij hadden al voor het afscheid geleerd om met hun 

verdriet om te gaan. Samen met hun moeder was daar al een plekje voor gemaakt en daar grepen 

ze na haar dood soms op terug. Ik heb de film met kippenvel zitten bekijken.  

Wat ontzettend slim van jullie om deze therapeute wat tips te vragen.  

Het verhaal over de straling klinkt spannend en voor mij ook enigszins onwerkelijk. Je moet het 

me maar vergeven; ik moest meteen aan die uitvinding, tevens het maatje, van Willie Wortel in de 

Donald Duck denken. Je weet wel ’Lampje’! Komt jouw vermoeidheid vooral van de 

behandelingen of heb je misschien op z’n Théa’s ook de hele week vriendinnenbezoekjes afgelegd 

in het Zuiden? Ik hoop dat je het weekend weer wat bij kunt tanken, want je moet natuurlijk wel 

fit zijn voor de wedstrijd maandag. Spreek je snel. Groet Henk en de meiden, liefs Anita. 

===================== 

11-06-2008

Hoi Anita,

Komisch, dat mijn therapie je aan ’Lampje’ van Willy Wortel deed denken. Misschien heb je ook

wel een beetje gelijk. Ik heb een foto meegestuurd waarop zichtbaar is hoe ik aan die machine

vast zit. Hopelijk zie je ook een brandende TL-lamp, zonder dat deze is aangesloten.

Kees heeft me meteen nog een paar sensibehandelingen gegeven. Net als tijdens De Helende

Reissessie moest ik ’oud zeer’ loslaten. Zo ontdekte ik nu dat de manager die mij tijdens mijn

werk altijd overtroefde, meer impact in negatieve zin heeft gehad dan ik destijds vermoedde. Dit

soort vastgeroeste thema’s kunnen zelfs jaren later nog problemen veroorzaken. Daar ben ik

inmiddels wel achter.

Mijn vriendinnen vroegen of ik me ook eenzaam voelde afgelopen week. Zo alleen in een vreemd

huis, zonder man en kinderen. Nou, om eerlijk te zijn vond ik het heerlijk. Ik kookte elke dag

uitgebreid volgens mijn dieet en lunchte tussen de middag met lekkere salades en vis. Daarna

opruimen, relaxen en me weer opmaken voor de volgende sessie. Af en toe kwam vriendin Angèl

langs om te kletsen. Zij ging ook een keertje mee naar Kees en raakte onder de indruk. Het is

blijkbaar beter te snappen als je ziet wat er gebeurt.



Dit weekend hebben we de veertigste verjaardag van mijn broertje gevierd. Als verrassing 

hebben Henk en een paar vrienden hem zondagochtend opgehaald voor een gezamenlijk 

motortochtje. Ze hadden zelfs een trike en een cabrio geregeld, dus de dag kon niet meer stuk. 

Daarna gingen we gezellig barbecuen. Nadat we maandagavond de meiden in bed hadden gestopt 

en ons buurmeisje kwam om op te passen, gingen wij naar vrienden om daar voetbal te kijken. 

Wat een wedstrijd hè? Mijn broer smste net dat hij ons Radio-Noord-gesprek leuk vond om naar 

te luisteren. Liefs, Théa.  

Ha die Théa,  

De foto van jou en het apparaat is jammer genoeg te onscherp om in de krant af te drukken. Dat 

wordt één grote, grijze vlek. Maar ik zie de brandende Tl-buis. Het is inderdaad niet eenvoudig 

om in woorden uit te drukken wat een therapie precies doet. Daar loop ik soms ook tegen aan, als 

ik voor de krant iemand interview over een bepaalde behandeling. Vaak probeer ik dan zoveel 

mogelijk praktische of soms persoonlijke voorbeelden van mensen te beschrijven, want die geven 

de beste inzichten.  

In de uitzending van Radio Noord maakte je dinsdagochtend duidelijk dat niet iedereen open 

staat voor jouw alternatieve therapieën. Hoe uit zich die scepsis eigenlijk? Hoor je veel negatieve 

geluiden in je omgeving?  

Ik heb weer vol bewondering geluisterd hoe jij vertelde dat je geniet van elke dag, maar 

ondertussen ook altijd rekening houdt met een nieuw dal in jouw ziekteproces (www.rtvnoord.nl 

– uitzending gemist – radio – dinsdag - De Centrale van 10-11 uur).

Tuurlijk hebben wij ook genoten van Oranje. Ons dakterras was omgebouwd tot een mini-stadion

voor onze buren. Door fantastisch voetbal in combinatie met het biertapje van de ene buur en de

flessen rosé van de andere, werd het een memorabele avond.

Thijs zag de wedstrijd op zijn Italiaanse camping tussen vijftig anti-Oranje-supporters en meldde

na afloop dat de Azzurri-aanhang deze vernedering echt niet geestig vond. Hij durfde amper te

juichen voor de mooie doelpunten uit angst dat de sfeer om zou slaan.

Er komen een paar spannende dagen aan voor veel gezinnen. De examenuitslag! Ik ga voor de

krant op pad met een leraar die het nieuws persoonlijk gaat vertellen bij de leerlingen thuis.

Groet je Henk en de meiden van mij? Anita.

=================== 

14-06-2008

Hoi Anita,

Ik vond de gesprekken bij Radio Noord zowel voor, tijdens als na de uitzending weer bijzonder.

Inderdaad merk ik dat niet iedereen op dezelfde manier met kanker omgaat, maar dat kan ook

niet. Uiteraard zijn er mensen in mijn omgeving die sceptisch staan tegenover mijn manier van

alternatief handelen. Ze vinden het prima wat ik doe, maar geven aan dat ze het zelf nooit zo

zouden doen. Voor de één is de moeite te groot en een ander vraagt zich af of voeding wel echt

zo belangrijk is in zo’n ziekteproces.

Hoe dan ook: ik sta open voor alternatieve behandelingen en ga daar inmiddels heel ver in. Mijn

bereidheid om die keuze toe te lichten is groot, maar als iemand niet doorvraagt is dat ook prima

hoor. Het is mijn ding. En ik weet toch ook niet alles van iemands hobby of werk en dat hoeft

ook niet. Een paar jaar geleden was ik ook een leek op het gebied van therapieën, maar ik ben er

in gegroeid. Nu kan en wil ik niet meer anders.



Met mijn dieet ben ik weer terug bij de basis. Dat betekent dat ik weer warme maaltijden eet, 

maar alleen bereid met gezonde, biologische producten. Suikers eet ik nog steeds niet en ik kan je 

zeggen dat dat niet altijd even gemakkelijk is. Ik bezoek minder feestjes, luister goed naar mijn 

lichaam en als ik moe ben, pak ik mijn rust. Klinkt best verstandig niet waar?  

Vanaf afgelopen weekend ben ik in overleg met de oncologische verpleegkundige gestopt met 

mijn chemo (Capecitabine). Mijn handen en voeten doen zo’n pijn; ze zijn zo droog dat ze aan 

alle kanten open barsten. Hopelijk herstellen ze nu snel.  

Ik heb net nieuwe slippers met een zalig voetbed gekocht. Ik kreeg nog een tip om de handen in 

te smeren met Bepanthen of calendulazalf en ze dan stevig in te pakken met huishoudfolie of een 

plastic zakje. Het heeft mij nog niet geholpen, maar misschien komt dat nog. Mijn haar groeit nu 

aardig snel. Binnenkort ga ik naar de kapper, voordat er krullen komen! Liefs, Théa.  

Ha die Théa,  

Ik denk dat patiënten zich niet voor niets steeds vaker richting het alternatieve circuit begeven. 

De medische wetenschap is ver, maar weet een heleboel dingen ook niet. Eerlijk gezegd vind ik 

het jammer, dat er niet beter wordt samengewerkt. Je kunt toch van elkaar leren en het is toch 

winst als de patiënt zich beter voelt door een aanvullende behandeling? Praat jij eigenlijk met 

jouw oncoloog over jouw alternatieve therapieën?  

Minder feestjes bezoeken zal niet meevallen voor jou en zeker niet in de maand juni. Volgens mij 

heeft de hele wereld voor de zomer nog iets te vieren. Zo hebben wij deze week al borrels 

gedronken op de 50ste verjaardag van zwager Henk en is er natuurlijk geproost op de vwo-

diploma’s van stiefdochter Ruth en van Kari-Anne, de vriendin van Max. Die examenuitslagen 

hebben de telecombedrijven vast geen windeieren gelegd, want er gingen heel wat smsjes en 

telefoontjes over en weer.  

Max belde net om te zeggen dat hij keurig zonder enige onvoldoende overstapt naar 6vwo. 

Volgens hem een mijlpaal in zijn onderwijscarrière, want meestal stonden er wel één of meerdere 

vijfjes op zijn rapport. Het was dus een goede keus om in de 5de te blijven zitten en zo met een 

stevige basis het eindexamenjaar in te stappen.  

Max had deze week ook zijn eerste rijles. Na afloop zei hij: "Ik schijn te schakelen als een 

boerenzoon op een tractor." Tot snel, Anita. 

=================== 

18-06-2008

Hoi Anita,

Wat fijn te horen dat Max met allemaal voldoendes overgaat. En hoe is het met Thijs in Italië?

Geniet hij, of is het echt hard werken op de camping? Ik herinner me mijn eigen autorijlessen ook

nog heel goed. Ik was 18 jaar en mijn ouders namen de kosten voor hun rekening, omdat ik niet

rookte. Het was toen wel stukken goedkoper dan tegenwoordig. Gut, ik lijk wel een oud besje,

dat zegt dat het vroeger allemaal beter was, terwijl ik me er als kind altijd aan ergerde als mijn

ouders zulke opmerkingen maakten. Zo gaat dat dus.

Afgelopen week had ik een behoorlijke terugslag. Mijn energie was op, ik voelde me rot,

verdrietig, bleef in bed liggen en was bang om dood te gaan. Jémig, voel ik me een paar dagen

minder lekker, is mijn positieve instelling zomaar helemaal verdwenen. Als ik me goed voel,

weet ik het allemaal prima, maar zodra ik huilend in bed lig met mijn moeder troostend naast me,

ben ik weer helemaal terug bij af.



Mijn moeder en ik hebben uitgebreid gepraat over mijn ziekte, die me misschien geen lang leven 

gunt. En hoe ik denk dat ik hier op aarde ben om andere mensen te helpen, op welk vlak dan ook. 

Mijn missie!  

De voetbalwedstrijd van Nederland tegen Frankrijk heb ik slechts tien minuten gevolgd. Henk 

keek de wedstrijd met vrienden in de kroeg. Ik was thuis en miste het eerste doelpunt, omdat 

Puck me riep. Ze kon niet slapen. De rest van de wedstrijd heb ik niet gezien, omdat ik zelf in 

slaap was gevallen. Zondagochtend om half 7 voelde ik me redelijk en dus besloot ik mee te gaan 

naar het zwembad.  

Puck moest proefzwemmen voor diploma B. Helaas kon ik niet relaxed kijken naar de capriolen 

van mijn dochter, want ze was enorm zenuwachtig en eiste al mijn aandacht op. Ze heeft, met de 

hakken over de sloot, toestemming om volgende week af te zwemmen. Dan hopelijk met minder 

stress. Die ochtend kostte zoveel energie dat ik daarna meteen mijn bedje in ben gedoken voor 

een klein dutje. Tot mails! Liefs, Théa.  

Ha die Théa,  

Ik denk dat jij ontzettend veel mensen helpt door de openhartige en eerlijke manier van 

communiceren over jouw ziekte. Zo beschouwd is jouw missie al meer dan geslaagd. Dat blijkt 

dagelijks weer uit de vele reacties en mails die er komen.  

Heb je gelezen dat er een recordbedrag voor de Kankerbestrijding is opgehaald afgelopen jaar? 

Ik ken de Noordelijke cijfers niet, maar het zal me niet verbazen als jij talloze mensen in 

Groningen en Drenthe op het idee hebt gebracht om geld voor dit goede doel te storten.  

Lieve Théa, je bent een kanjer!  

Het is jammer dat je Nederland-Frankrijk hebt gemist. Voor de echte voetballiefhebber was het 

een feestje. Wij hebben bij vrienden gekeken, maar zijn meteen na de wedstrijd weggegaan. Ik 

was niet erg fit en had de hele week al last van mijn maag, zware benen en vermoeidheid. Ik hoor 

daar veel mensen over klagen momenteel; er zal wel weer ergens een virusje langs trekken.  

De berichten uit Italië zijn positief. Thijs moet naar eigen zeggen hard werken, maar heeft het zo 

voor elkaar dat hij niets van het EK hoeft te missen. Ze kijken telkens met een club jongelui en via 

de telefoon klinkt het erg gezellig. Een betaalde vakantie, zullen we het maar noemen. 

Moest jij gisteren niet voor een scan? Wanneer hoor je de uitslag? Ik sms je hier nog over. Doe 

de hartelijke groeten aan Henk en de meiden! Dikke smok, Anita. 

=================== 

21-06-2008

Hoi Anita,

Ik ben weer een klein beetje opgeknapt. Vandaag ben ik voor het eerst de hele dag weer op, en

zelfs op pad geweest. Ik heb op de fiets cadeautjes in het dorp gekocht, want de meiden gaan naar

een feestje. Het was een tijdje geleden dat ik voor boodschappen in het centrum was. Geen puf en

geen zin.

In het ziekenhuis, ofwel in de medische zorg, voelen zich naar mijn idee weinig mensen geroepen

tot het alternatieve circuit. Een paar van mijn contactpersonen in het ziekenhuis gelukkig wel.

Die staan open voor mijn manier van handelen en snappen ook dat ik alternatieve dingen zoek

naast de reguliere zorg. Hun motto is: ’Zolang jij je er maar happy bij voelt’. En zo hoort het.

We zijn met de meiden naar Maria Derksen geweest. Door haar werk als rouwtherapeute kan zij

inschatten of wij op de juiste manier omgaan met leven en dood rond kanker.



Kirsten en Puck vertelden over mijn ziekte en dat mama er dood aan kan gaan. En over hun 

verdriet en de tranen die er soms vloeien in ons gezin. Ze zeiden het alsof het om de normaalste 

zaak van de wereld gaat. Daaruit kun je concluderen dat ze al een heel eind zijn in het proces, van 

leven met de dood in het achterhoofd. Ze mochten verder een ’troostdoekje’ maken. Met dit 

zakdoekje, dat ze zelf met textielstiften beschilderden, kon Maria nog een paar emoties boven 

halen. Na de vakantie gaan we verder.  

Volgende week is het zover: de grote vakantie. Kirsten kwam thuis met een mooi rapport en gaat 

nu naar groep 4, en Puck naar groep 3. Toen jij vorige week even meeliep om ze uit school te 

halen, vertelde je dat die drukte rond het plein voor jouw gevoel een eeuwigheid geleden is. 

Grappig, we zijn even oud, maar onze levens lopen op bepaalde vlakken enorm uiteen.  

Maandag krijg ik zowel de uitslag van de scan als van mijn bloed. Nu maar hopen op goed 

bericht. Even een seintje het universum insturen? Liefs, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Je wilt je kind het liefst behoeden voor verdriet, maar helaas lukt dat niet altijd. Uit mijn 

interview met Maria Derksen van destijds heb ik overgehouden dat je kinderen ook te veel kunt 

beschermen. Zij hebben er recht op om verdrietig te zijn en die emoties moet je niet proberen te 

voorkomen. Maak het bespreekbaar met ze, is de boodschap van de rouwtherapeute, en zorg er 

samen voor dat het kind een veilige ’rouwplek’ creëert. Klinkt logisch, maar een moeilijke 

opgave voor bezorgde opvoeders die het verdriet zo lang mogelijk buiten de deur willen houden. 

Hoe gaat Henk op dit moment met jouw ziekte om? Eigenlijk moet ik die vraag aan hem zelf 

stellen, maar ik bedoel meer in hoeverre jij steun van hem ondervindt in jouw proces. Zo’n ziekte 

heeft invloed op je relatie en bovendien gaat veel aandacht naar de kinderen in een jong gezin. 

Maar accepteer jij zijn eventuele steun wel en vraag je er bij tijd en wijle ook om?  

Op mini-niveau loop ik daar al tegenaan als ik ziek ben. Ik vraag niks, want het liefst kruip ik 

diep onder mijn dekbed om pas weer wakker te worden als ik beter ben. Ondankbaar voor een 

partner die je op zo’n moment graag wil helpen. Vast een herkenbaar tafereel in veel relaties. 

Heb jij je oranjeshirt al klaar liggen? Ik weet nog niet waar ik de wedstrijd kijk. Voor de krant 

(weekenddienst) moet ik vast een sfeerreportage maken op een bijzondere plek. Ik duim maandag 

voor je, x Anita. 

 

==================== 

 

25-06-2008  
Lieve Anita, 

Ik ben net wakker en zit na te denken over het gesprek dat Henk en ik maandagmiddag met mijn 

internist hadden. Mijn bange vermoedens bleken juist. De uitslagen van mijn scan en mijn 

bloedonderzoek waren niet goed. In mijn vorige mail schreef ik je nog dat ik me weer wat beter 

voelde, maar dat was helaas kortstondig. Mijn lever is zo enorm gegroeid, dat hij helemaal tot 

onder mijn navel komt. Zo groot is mijn lever nog nooit geweest. Hij zit me vreselijk in de weg; 

iets oprapen, veters strikken, noem maar op, het is allemaal even lastig. Ik neem dan de houding 

van een zwangere vrouw aan, die tracht haar buik te ontzien. Op de scan was ook zichtbaar dat de 

lever zeer vlekkerig is en dat beeld duidt op (meerdere) uitzaaiingen. De tumormarkers in mijn 

bloed zijn eveneens gestegen. Tja, en wat nu? De meest effectieve chemo’s heb ik inmiddels wel 

gehad. Vier of vijf soorten, geloof ik. De internist heeft eventueel nog twee chemokuren achter de 

hand, maar die hebben volgens haar allebei een beperkte kans van slagen.  



Deze nieuwe chemo zou per infuus worden toegediend, dus daar moet ik dan weer voor naar het 

ziekenhuis. Ik zal er niet kaal van worden, maar deze kuur heeft wel effect op mijn beenmerg en 

kent eventueel weer vervelende bijwerkingen.  

Ik heb tegen de internist gezegd, dat ik nu niet wil starten. Zaterdag gaan we met ons gezin naar 

Ameland. Halverwege de vakantie laat ik mijn bloed prikken en afhankelijk van de uitslag, 

bepaal ik of ik terugga naar Groningen. Wie weet pak ik dan alsnog mijn laatste kans. De arts gaf 

me volledig gelijk en adviseerde me om vooral de dag te plukken.  

Lieve Anita, we zijn allemaal erg verdrietig om deze uitslag. Gelukkig was Henk ter 

ondersteuning met me mee naar het ziekenhuis en daar was ik zo blij om.  

Ik voel me nu weer iets rustiger en ga zo meteen onze zolder te verven. Even mijn verdriet op de 

muren kwasten. Veel liefs van Théa.  

Lieve meid,  

Na je telefoontje maandagmiddag, ben ik huilend van de krant naar huis gefietst. Wat een 

afschuwelijk nieuws. Bij eerdere berichten wist jij het op de een of andere manier zo positief te 

brengen, dat de mededeling minder erg en definitief leek. Nu niet. Je was logischerwijs 

verdrietig, maar helder in je uitleg: in principe geen kuur meer en genieten van het nu. Je was er 

al zo bang voor de afgelopen dagen.  

Lieve Théa, ik weet echt even niet wat ik je nu moet schrijven. Alles lijkt zo overbodig. Ik kan 

natuurlijk de woorden van jouw internist herhalen, maar met het ‘Pluk de dag’-motto ben jij al 

zo lang in de weer, dat ik daar geen woorden meer aan besteed. Ik hoor je overigens niet over 

pijnklachten of moet ik die ‘lastige, opgezette lever’ zien als omschrijving van pijn?  

Zaterdag werd ik aangesproken door een lotgenote van jou, die na vijf weken vakantie alle 

Plenters in één adem had gelezen. ‘Een bijzonder document’, noemde ze de mailwisseling en 

constateerde het ontstaan van onze speciale vriendschap in zo’n korte tijd.  

Maandagnacht heb ik liggen bedenken hoe ongelofelijk veel jij in de afgelopen anderhalf jaar 

voor mij bent gaan betekenen. Ik moest de volgende ochtend de knop dan ook volledig omzetten, 

toen ik met vijf enthousiaste jongeren in de auto stapte voor de Dagblad-recreatieplassentest. 

Vreemde contrasten kent het leven toch. Ik kom straks langs met dvd’s die ik nog voor jou heb. 

Daarop staan opnames van Radio Noord en van een internetinterview dat jij een jaar geleden gaf 

aan mijn collega. Veel liefs voor al jouw dierbaren, Anita. 

====================== 

28-06-2008

Lieve Anita,

Ik moet bekennen dat ik in een flinke dip zit. De eerste dagen na die beroerde uitslag van

maandag ging het nog wel, maar vanaf woensdag heb ik steeds in bed gelegen. Algehele malaise.

Ik voel me niet lekker en alles is me te veel: eten maken, opruimen, naar de wc gaan, mensen te

woord staan, noem maar op.

Ook tussen Henk en mij gaat het deze dagen wat lastig. We willen lief voor elkaar zijn, maar

snappen de ander daarbij niet altijd even goed. We kampen allebei met onze angsten over mijn

ziekte; de hoop op overwinning is even verdwenen. Hopelijk vinden we binnenkort weer

hernieuwde kracht. Maar voorlopig geef ik toe aan mijn moeheid en laat ik het even gebeuren.

Hoewel ik al wel weer ietsje heb ondernomen om mezelf op te beuren. Onlangs kreeg ik een

boekje over een Oosterse goeroe. Volgens hem kun je je gedachten omturnen door elke dag,

gedurende een maand, vijf minuten in de spiegel te kijken en naar je zelf te lachen.



De negatieve lading vloeit vervolgens weg door het laten stromen van een waterkraan. Moet je 

bedenken dat ik, zo sloom als wat, mezelf zit toe te lachen. Eerlijk gezegd prikten de tranen 

achter mijn ogen, maar wie weet helpt het als ik ’t wat langer volhoud.  

Henk moet komende week nog werken en daarom komt mijn moeder dan bij me op Ameland. 

Lief hè? Maar dat geldt natuurlijk ook voor de hartverwarmende attenties van al die andere, lieve 

mensen. Door alle mails, kaartjes, bloemen en cadeautjes voel ik me niet alleen en hoop ik weer 

de kracht te krijgen om door te gaan. Ik realiseer me echter dondersgoed dat ik het uiteindelijk uit 

mezelf moet halen.  

Puck zei deze week tegen me: ’Mamma, jij bent mijn held en ik hoop dat jij nog lang niet 

doodgaat.’ Tja, dan wil je wel weer opstaan, ook al voel je je belabberd. Trouwens nog bedankt 

voor die dvd’s en het was echt fijn om je weer te zien. Liefs, Théa.  

Ha die Théa,  

Een mentale klap noemde je de scan- en bloeduitslag van maandag. Al die weken van hard 

werken aan een betere conditie, lijken door dat ene gesprek in het ziekenhuis opeens zinloos. 

Zoals je het donderdag verwoordde is alleszeggend: ’Verdorie als de medische kant jou vertelt 

dat je lever is gegroeid, er meerdere uitzaaiingen zijn, en dat ze misschien nog één chemo hebben 

die niet veel kans van slagen heeft, dan valt alles wel even onder je vandaan.’ 

Ik hoop oprecht dat jij en Henk, samen met familie en vrienden, de kracht vinden om dit 

afschuwelijke bericht te aanvaarden. Ook ik was blij om jou even te zien, al zou ik meer voor je 

willen betekenen. Maar dat gevoel bekruipt waarschijnlijk iedereen in jouw omgeving, getuige de 

vele attenties. Inderdaad lief, maar dat roep jij over jezelf af. Zo tonen mensen om jou heen hun 

bewondering. En als jij nu geen zin hebt om iemand te spreken, zal niemand je dat kwalijk 

nemen. Anders heeft diegene simpelweg pech.  

Na mijn bezoek aan jou was de diploma-uitreiking van Peters dochter. Lieve, persoonlijke 

woorden voor alle examenkandidaten leverden een sessie van krap drie uur op. Erg lang in een 

warme gymzaal. Gelukkig waren er louter blije gezichten. Aansluitend nog meer verheugde 

tieners en hun ouders tijdens de bijna twee uur durende diploma-uitreiking aan Max’ vriendin, 

op een andere school. Daarna waren we met z’n allen wel toe aan een hapje en drankje.  

Lieve Théa, wil je Henk en de meiden een knuffel van mij geven? Anita. 

=================== 

02-07-2008

Hoi Anita,

Ik ben een week verder sinds de uitslag en in die tijd is er veel gebeurd in mijn hoofd. Ik weet

weer hoe ziek van ellende je kunt zijn als je emotioneel niet goed in elkaar steekt. Natuurlijk had

ik die ervaring al eerder, maar deze keer hakte het er wel erg hard in.

Nachtelijke zweetaanvallen; ik had handdoeken over mijn matras gelegd en moest om het uur

mijn shirt verwisselen, omdat ik kletsnat was. En dat nachten achtereen. Angstzweet? Angst voor

de toekomst! Gelukkig wordt het iets minder erg. Ondertussen ging het leven om me heen door.

Zo was er de laatste schooldag van de meiden en moesten we ons voorbereiden op Ameland. Op

zo’n moment blijkt dat Henk en ik elk een eigen prioriteitenlijstje hebben en lopen we tegen

banale verschillen aan. Ik wilde dat de koffers ingepakt werden en het huis aan kant kwam

(vrouwending). Henk wilde de laatste verfklussen op zolder afmaken (mannending).

Onze denkpatronen sporen de laatste tijd wel vaker niet. Vraag ik Henk of hij wil koken, wordt

hij boos omdat hij dat als verrassing wilde doen.



Weg verrassingseffect, want ik had het alweer gevraagd. Of Henk doet nog even een laatste 

vakantieboodschap, terwijl ik als een klein meisje getroost en lief aangehaald wil worden. Zo 

verwerken wij dit avontuur elk op onze eigen manier. Voor mijn gevoel houdt hij wat afstand, 

omdat het dan minder pijnlijk is als zijn geliefde wegvalt… Gelukkig hebben Henk en ik hier 

uitgebreid over gesproken en konden we uiteindelijk lachen om ons gedrag. Onze liefde voor 

elkaar is intens, maar blijkbaar doe je door angst niet altijd wat de ander verwacht. Open zijn en 

blijven praten is mijn devies! Hier op Ameland valt veel stress weg en komt er weer wat 

vertrouwen in de toekomst voor terug.  

Wat een superverrassing dat jouw vriend Frits mij en de meiden per vliegtuig naar Ameland 

wilde brengen. Wat een prachtige belevenis. We kwamen gelijktijdig met Henk aan. Hij met de 

boot, wij met het vliegtuig. Liefs, Théa.  

Ha die Théa,  

Die mannen- en vrouwendingen hebben we al eens eerder bij de kop gehad. Blijft een boeiend 

fenomeen: "Dat zij niet snappen dat wij…", is op menig feestje een veel gebezigde zin. Uit elke 

relatie put je moeiteloos een aantal voorbeelden van onbegrip. In jullie geval komt jouw ziekte er 

nog eens als complicerende factor bij. Voor jou is het onbegrijpelijk dat Henk niet op het juiste 

moment een troostende schouder biedt (waar jij overigens ook niet om vraagt) en Henk denkt dat 

hij beter even wat praktische zaken kan oplossen, zodat jij daar niet meer over hoeft in te zitten. 

Bovendien weet hij natuurlijk niet altijd hoe en wanneer hij jou tot steun kan zijn.  

Ik geloof dat ik het al eerder heb gezegd, maar ik neem mijn petje af voor de manier waarop 

jullie hier mee omgaan.  

Ik kan me nog een gesprek van ons drieen in een eetcafé herinneren, waar we dit onderwerp 

uitgebreid hebben besproken. Toen voelde ik zoveel liefde tussen jullie! En ja, ook ik geloof in die 

open houding en in gesprekken over lastige relatiedingen.  

Maandag hebben Peter en ik een bijzondere uitvaartceremonie meegemaakt in de Vicarie van 

Imca Marina in Midwolda. Daar namen we afscheid van een vrouw die deze bijeenkomst tot de 

minuut zelf had geregisseerd. Ze was kunstenares en had zelfs de decoraties op haar kist zelf 

gemaakt. De stijlvolle lijkkoets, de kaarsjes bij binnenkomst, de muziek, de toespraken en het 

diner gaven een perfect beeld van de manier waarop zij in het leven stond. Een waardig afscheid. 

Groet aan alle bekenden op Ameland, Anita. 

==================== 

05-07-2008

Hoi Anita,

Was ik razend enthousiast over de vliegtocht naar Ameland, lees ik dat een sportpiloot dit

vliegveld tot het meest onveilige heeft uitgeroepen waar hij ooit is geweest. Vreemd zo’n bericht.

Of ik heb te veel om me heen gekeken of jouw vriend Frits kan goed vliegen, want ik heb geen

enkel negatief gevoel bij de landing gehad. Ik vond het wel jammer dat Kirsten en Puck al vrij

snel na het opstijgen luchtziek werden. Volgens Frits hebben jonge kinderen daar vaker last van.

Zaten ze daar met witte koppies en een kotszakje voor hun mond te wachten. Dan duurt een

kwartier best lang.

Op Ameland is het heerlijk. Het weer is prachtig en het is nog relatief rustig. Helaas maak ik er

niet veel van mee, want ik lig het grootste deel van de dag in mijn nest. Geen enkele puf om er uit

te komen. Ik moet oppassen dat ik niet wegkwijn. Ik moet mezelf weer tot orde roepen, maar dat

kost me aardig wat moeite.



Mijn buik, oftewel mijn lever, is zodanig opgezet door de uitzaaiingen dat het voelt alsof al mijn 

organen in de verdrukking komen. En dat is natuurlijk ook zo. Ik kan moeilijk ademen en 

bewegen, omdat die dikke buik me zo in de weg zit. Ik ben daarom extra blij dat mijn moeder bij 

me is. Zonder haar had ik het echt niet gered met de kinderen. Ze zorgt zo goed voor ons.  

Als ze klaar is met de kinderen, komt ze steeds lekker tegen me aan zitten om me te troosten. Niet 

omdat ze denkt dat ik binnenkort mijn laatste adem uitblaas of zo, maar uit moederlijke zorg ter 

ondersteuning van mijn zware lijf en mijn hoofd, waar meer negatiefs uitkomt dan normaal. Ik 

weet dat ik veel positivisme om me heen nodig heb, want dat haal ik even niet uit mezelf.  

Had je trouwens meegekregen dat jouw Thijs mij mailde vanuit Italië. Hij wilde me even een hart 

onder de riem steken. Vond ik zo lief van zo’n 20-jarige jongen die daar vast wel wat anders aan 

zijn hoofd heeft. Hoe is het met jou, heb je het druk? Liefs, Théa.  

Ha die Théa,  

Ach, wat leuk om te horen. Nee, ik wist niet dat Thijs had gemaild, maar ik merkte vorige week al 

wel dat hij schrok van jouw slechte ziekenhuisbericht.  

Op de krant is het vakantievirus flink toegeslagen; collega’s zijn vertrokken en gesprekspartners 

voor een verhaal zijn lastig te pakken te krijgen.  

Deze week logeren twee jongeren bij ons in huis via een Rotary-uitwisseling. Adam (20) uit 

Hongarije en Maria (17) uit Denemarken bezoeken met dertien andere Europese studenten 

Nederland. Ze spreken allebei prima Engels en zijn vanzelfsprekend meteen rondgeleid in de stad 

door Max, Kari-Anne en hun vrienden.  

Onze hond Buksi (een Hongaarse Vizsla) leert van Adam een boel nieuwe woorden in zijn 

moedertaal. Zaterdag (vandaag dus) vertrekken de jongeren weer, maar dan hebben wij 

inmiddels twee Engelse vrienden over de vloer. Charly en Geraldine, die we kennen uit Italië, 

brengen ons een weekendbezoek.  

Donderdagavond heb ik mijn oude vakantievak even weer opgepakt. Ik was serveerster bij mijn 

zus thuis. Voor haar vijftigste hadden mijn broer en ik haar kok Yassien cadeau gedaan. Hij 

kookte een heerlijk Egyptisch viergangen-diner bij haar thuis voor een 11-koppige vriendengroep 

en ik was verantwoordelijk voor de drankjes. Je begrijpt dat ik een drukke avond heb gehad. 

Terwijl Yassien stond te koken, heb ik goed opgelet. Hopelijk is er iets van blijven hangen. 

Binnenkort maar eens uitproberen op een paar vrienden. Ik wens jou veel positivisme, Anita.  

====================== 

09-07-2008

Hoi Anita,

Wat zou ik graag stoer willen zijn en verhalen willen vertellen over buitenlanders die bij me op

bezoek zijn of over het organiseren van een geweldig diner voor mijn familie. Je begrijpt dat ik

het vol bewondering over al jouw activiteiten heb en ben echt oprecht blij dat ik er via de mail

van mee kan genieten.

Helaas is mijn verhaal een stuk minder positief. Mijn buik is nog dikker dan vorige week. Ik kan

me amper bewegen en het slapen is een crime, terwijl mijn lijf schreeuwt om slaap.

Vorige week lag ik hele dagen in bed en tijdens een huilbui besloot ik om mijn sensitherapeuten

Kees en Cornel te bellen. Zij hadden iets voor mij uitgevogeld, dat ze net op de post hadden

gedaan. Het blijkt een sensi-card te zijn die op een giropas lijkt. Ik weet niet precies hoe het

werkt, maar Kees heeft deze kaart ‘opgewaardeerd’ met ondersteunende woorden, zoals blijheid,

zelfvertrouwen, enzovoort.



Dit kaartje draag ik nu 24 uur per dag bij me en je gelooft het niet, maar binnen een half uur zat 

ik rechtop in bed en ben ik met mijn moeder naar de zee gewandeld. Daarna heb ik een stukje 

gefietst. Ik heb sindsdien niet meer de hele tijd in bed hoeven doorbrengen. Onvoorstelbaar! 

Kirsten huilt de laatste tijd vaak bij het naar bed brengen. Als ze naast mij in het grote bed ligt, 

wil ze graag een verhaaltje van mij horen. Ik vroeg haar deze week wie de hoofdrol moest 

hebben, waarop ze zei: "wij samen". Zo vertelde ik over mezelf, verdrietig in bed liggend, omdat 

het niet leuk is om ziek te zijn. Ik zei dat ik zo ontzettend graag gezellige dingen met haar wilde 

doen, maar dat me dit nu niet lukt. Ik kon het verhaal alleen huilend vervolgen, waarop Kirsten 

vroeg of ze zakdoekjes moest halen: "En mam, zal ik twee zakdoekjes voor je meebrengen? Eén 

voor je snot en één voor je tranen?" Samen droogden we onze tranen en daarna ging ze lief 

slapen. Ik spreek je snel, Théa.  

 

Ha die Théa,  

Wat ben je toch een dapper mens, dat je het ondanks een beroerd gestel toch opbrengt om mij te 

mailen. Want wat zul jij moe zijn van die doorwaakte nachten. Aan de telefoon zei je net dat je 

wat medicijnen aan de huisarts hebt gevraagd. Hopelijk doen de slaappillen de komende nachten 

hun werk en geeft de pijnmedicatie wat verlichting. 

Is het eigenlijk wel vol te houden in die caravan? Vast een lastige vraag voor jou, omdat je ziet 

dat de meiden het daar zo naar de zin hebben.  

Goed dat Kirsten haar verdriet durft te tonen en dat jullie samen kunnen huilen. Lijkt me 

hartstikke waardevol. Ik neem aan dat Puck ook wel een manier vindt om zich te uiten en ik ben 

vanzelfsprekend benieuwd hoe het met Henk gaat. Maar ik wil je nu niet overvoeren met allerlei 

vragen. Ik hoor het vanzelf een keertje en anders bel ik Henk gewoon.  

Zondagmiddag heb ik nog over het Wad naar jullie gezwaaid. Wij waren met onze Engelse en 

een stel Nederlandse vrienden een dagje op Schiermonnikoog. De vele zeehonden voor de kust 

waren het bekijken waard en natuurlijk moest er gefietst worden. Dat bleek uiteindelijk een 

behoorlijke onderneming met de Britse dame die al eeuwen niet op een fiets had gezeten. 

Gelukkig was het rustig op de schelpenpaden in de duinen en kon ze daar goed oefenen. Aan het 

einde van de middag parkeerde ze haar fiets vol zelfvertrouwen voor Van der Werff. In ons land 

is het zo gewoon om van kindsbeen af te fietsen dat we er niet meer bij stilstaan dat dit niet 

overal zo is.  

Bij thuiskomst pakten we nog net de laatste games van de Wimbledon-herenfinale mee. Wat een 

thriller en leuk dat Nadal won. Lieve Théa, ik wens je lijf rust toe. Dikke smok, Anita. 

 

===================== 

 

12-07-2008  
Hoi Anita, 

Jouw Engels zal de afgelopen week flink verbeterd zijn door al die buitenlandse gasten. Het is nu 

vast met stip jouw tweede taal. Hoe is het in Groningen? Loopt het al vol met bootjestoeristen? 

Nu ik dit vraag, ben ik ook benieuwd of jullie sloep inmiddels vaarklaar is.  

Donderdagmiddag had ik het even erg moeilijk. Ik kon me niet meer omdraaien in bed, laat staan 

dat ik er uit kon komen. Ik heb meteen het ziekenhuis in Groningen gebeld en gevraagd of zij 

wellicht overtollig vocht konden wegzuigen, of zoiets. Het antwoord luidde dat ik beter naar de 

huisarts op Ameland kon gaan om te overleggen. Dus toog ik met Henk naar de plaatselijke 

dokter. Er bleek nauwelijks vocht aanwezig te zijn en het advies was om mijn pijnmedicatie te 

verhogen. Dat hielp meteen.  



Na een heerlijke maaltijd van Henk, kon ik met Ada, een vriendin op Ameland, een stukje gaan 

wandelen. Dat deed ik de afgelopen dagen ook al wel een beetje met Henk, omdat ik me daarna 

steeds iets frisser voelde en beter kon slapen. De meiden vermaken zich meer dan prima en dat 

maakt het gemakkelijker om hier vooralsnog te blijven.  

Er is zoveel te doen op de camping en Kirsten en Puck hebben legio vriendinnetjes, waar ze soms 

een nachtje blijven logeren. Van een vriendin van mij kregen ze zelfs ponyrijles. Ik was daar 

natuurlijk niet bij, maar ze spraken vol trots over "salto’s maken en op de rug van het paard 

staan". Als bewijs krijg ik binnenkort een dvd. Regelmatig krijg ik leuke dingen die ze tijdens het 

knutselen voor mij hebben gemaakt. Lief dat ze zelfs dan aan me denken. Ik zie ze met de dag 

zelfstandiger worden en onze maaltijden zijn nooit eerder zo relaxed verlopen. Echt gezellig. 

Liefs, Théa.  

 

PS. Anita, aarzelend stel ik je deze vraag, maar wil jij deze zaterdagmiddag om stipt 16 uur naar 

buiten gaan om mij positieve energie te sturen? Ik heb mijn familie dit verzoek ook gedaan en 

misschien zijn er meer die mij zo willen helpen om uit het dal te komen. Hoe meer mensen, hoe 

groter het effect. Alvast bedankt.  

 

Ha die Théa,  

Natuurlijk wil ik dat voor je doen. Je vertelde me al eens over een dergelijke positieve ervaring 

tijdens jouw sensi- cursus. Als het jou helpt, doe ik dat graag.  

Mijn actieve Engels is inderdaad weer lekker opgehaald, maar het is nog niet mijn tweede taal. 

Dat is het Nederlands, want Drents blijft toch mijn eerste.  

Jouw vraag naar ons bootje is een pijnlijke, want het blijkt een miskoop te zijn. Niet alleen de 

motor is ondeugdelijk, maar ook de motorfundering is onbetrouwbaargebleken. Gelukkig had ik 

de sloep-aankoop al tot Peters hobby gebombardeerd en dus is hij nu druk in onderhandeling 

met de verkoper. Zondag gaan we alvast een ander bootje bekijken. Ik hou je op de hoogte. 

Woensdagavond hadden we een afschuwelijke ervaring. Onze hond was ineens erg ziek. We 

waren net uit geweest en anderhalf uur later liet ze zomaar haar urine lopen, kon nauwelijks nog 

staan en reageerde nergens meer op. Een heel enge gewaarwording.  

Volgens de dierenarts was het een epileptische aanval. Die kan eenmalig zijn geweest, maar kan 

ook een voorbode zijn voor epilepsie. Het heeft tot ’s ochtends half vijf geduurd vóór Buksi weer 

normaal deed, dus je begrijpt dat van slapen weinig is gekomen die nacht. Nu dartelt ze gelukkig 

weer als vanouds rond. Théa, ik weet niet goed of ik nu tegen je moet zeggen ’kop d’r veur’ of 

’rust lekker uit’. In elk geval een stevige knuffel, ook voor Henk, Kirsten en Puck. X, Anita. 

 

================== 

 

16-07-2008  

Théa is zelf niet in staat om te mailen en daarom neemt haar man Henk deze taak waar.  

 

Hoi Anita, 

Je zult het deze keer helaas met mij moeten doen, want Théa is een beetje van de wereld. Sinds 

donderdag slikt ze zwaardere pijnstillers (Tramadol) en loopt ze er bij als een zombie. Al 

wekenlang drinkt ze geen druppel alcohol, maar ze praat alsof ze twee flessen rosé achterover 

geslagen heeft. Gelukkig was ze zaterdagmiddag wel paraat om alle positieve energie van 

iedereen te ontvangen. Een heel bijzondere ervaring. Wij stonden met z’n viertjes buiten, in 

gezelschap van mijn ouders, de buren op de camping en twee vriendinnen.  



Théa noemde het een soort 4 mei-gevoel; die verbondenheid in stilte. Kippenvel, tranen, liefde, al 

die gevoelens stroomden door onze lijven. Théa wil iedereen hartelijk danken voor dit mooie 

moment. Het geeft weer moed om door te knokken en uit dit dal te kruipen.  

Volgens sensitherapeut Kees duurt het nog een kleine twee weken voor ze verbetering zal voelen. 

Het gaat er dan vooral om dat haar buik in omvang af gaat nemen, want die zit nu wel erg in de 

weg.  

Je vroeg mij afgelopen weekend hoe het met mij gaat in deze situatie. Ik moet je eerlijk bekennen 

dat ik me onze vakantie wat anders had voorgesteld. Ik zit compleet in de rol van Florence 

Nightingale, maar eigenlijk gaat mij dat zorgen best goed af. Ik heb mij zelf ook de logistiek van 

Théa’s medicijnen toegewezen, want als ik ’t aan haar overlaat, komt het niet goed. Ze is elk 

besef van dag en tijd kwijt. Ik ben blij dat ze alleen onder begeleiding de caravan verlaat, want ik 

ben bang dat ze die op eigen houtje niet meer terug zou vinden. Kirsten en Puck hebben het hier 

nog steeds naar hun zin en hebben zondag de verjaardag van neefje Indy gevierd.  

Als verrassing kwamen Théa’s ouders, samen met opa Wiebe per vliegtuig naar Ameland. 

Jammer dat oma Thoma er niet bij kon zijn. Doe de groetjes aan Peter en hopelijk gaat het weer 

goed met Buksi. Dikke kus, Henk xxx.  

Lieve Henk,  

Een vakantie is er in principe voor bedoeld om uit te rusten, zodat je vol frisse moed weer aan je 

werk kunt beginnen. Dat zit er voor jou dus duidelijk niet in en dat brengt mij op de vraag of deze 

weken voor jou niet onder zorgverlof vallen. Ik zit niet zo goed in de (on) mogelijkheden op 

arbeidsrechtgebied, maar misschien kan iemand anders daar iets nuttigs over zeggen?  

Ik heb de pijnstiller van Théa even ingetikt op Google en onder het kopje bijwerkingen wordt 

inderdaad gesproken over vermindering van reactie- en concentratievermogen,over duizeligheid 

en sufheid. Laten we hopen dat sensi-Kees gelijk heeft en dat er op korte termijn wat verlichting 

komt. Henk, ik ben best benieuwd of jij ondanks jouw zorgtaken (en natuurlijk je vaderrol) ook 

toe komt aan eigen verdriet? Een tijd geleden zei je al eens tegen mij dat je die combinatie af en 

toe lastig vindt. Lijkt me er nu niet eenvoudiger op worden. Toen ik je mailtje kreeg, bedacht ik 

me dat wij elkaar al lang niet hebben gezien.  

De keren dat ik Théa zag, was jij op je werk. Wij missen overduidelijk het voetbalseizoen, want 

de contactmomenten van jou en mij liggen vaak in De Euroborg na afloop van een wedstrijd. We 

zullen dus nog even geduld moeten hebben. Als jij dit leest, is mijn oudste zoon Thijs hopelijk 

veilig geland. Na tien weken vakantiewerk te hebben gedaan in Italië, heeft hij vast een koffer vol 

stoere verhalen en niet te vergeten een berg vuile was.  

Een dikke knuffel voor al jouw dames, liefs Anita. 

======================= 

19-07-2008

Hoi Anita,

We zitten nog steeds op Ameland. Veel mensen vragen zich af of we niet beter naar huis kunnen

gaan. Ik kan daar volmondig NEE op antwoorden. Uiteraard is het thuis comfortabeler dan op de

camping, maar niet leuker. Théa zou waarschijnlijk de hele dag boven in bed doorbrengen, terwijl

Kirsten, Puck en ik vooral beneden in de huiskamer of in de tuin te vinden zouden zijn. Nu

vertrekken de meiden 's ochtends om tien uur naar de Kids Club om te knutselen of te spelen. De

rest van de tijd lopen ze de caravan in en uit en brengen Théa regelmatig een dikke kus of een

knuffel.



Als Théa iets nodig heeft, zit ik 90 procent van de tijd op vijf meter afstand van haar, en familie 

en vriendinnen zijn constant standby als achtervang. Wij blijven dus liever op camping Duinoord. 

Ik kan het thuis niet beter organiseren. 

Qua slapen heeft Théa het hier net zo goed als thuis. De eigenaar van de caravan, de familie 

Steenhuis uit Bedum, heeft namelijk speciaal voor haar een nieuw matras aangeschaft. Slapen 

gaat haar goed af, want ze doet vrijwel niet anders. 

Helaas moest Théa overstappen op morfinetabletten. De pijn werd te heftig. Door de morfine was 

ze meteen behoorlijk van de wereld en daarom hebben we samen besloten om de hoeveelheid te 

halveren. Ze voelt zich nu ietsje beter, ook omdat haar buikomvang circa twee centimeter is 

verminderd de afgelopen dagen. Dat is voor haar een grote, morele oppepper. Niet onbelangrijk 

bij deze rotziekte. 

Jouw vraag over zorgverlof is begrijpelijk, maar niet reëel ten opzichte van mijn werkgever. Ik 

krijg namelijk van de directie en mijn collega's van Ahrend alle ruimte om zorgtaken op te 

pakken en daar ben ik ze erg dankbaar voor. 

Dit weekend komen sensi-therapeuten Kees en Cornel vanuit Brabant naar Ameland om te kijken 

of ze nog ondersteuning kunnen bieden. Geweldig hè? Wie weet schrijft Théa woensdag weer 

zelf haar column. Groetjes van Henk. 

Ha die Henk, 

Wat was ik blij om Théa's stem even te horen donderdagochtend. Na jouw smsje dat ze met 

morfine was gestart, zag ik weer voor me hoe Théa in oktober in het ziekenhuisbed lag. Totaal 

versuft en niet aanspreekbaar. Gelukkig dat de pijn met de helft van de morfine ook kan worden 

bestreden en fijn dat die strakke buik iets is geslonken. 

Ook ik krijg veel vragen over jullie verblijf op Ameland. Iedereen die mij daarover aanspreekt 

zou zelf het liefst thuis in het eigen bed liggen, zo zeggen ze. Maar ik snap wel waarom jullie 

liever op de camping blijven. Thuis zou jij er een extra zorgtaak bij hebben; de kinderen 

vermaken omdat hun vriendjes op vakantie zijn of ze her en der naar toe rijden. Nu kun je 

constant bij Théa zijn en dat geldt ook voor Kirsten en Puck. Bovendien zegt Théa zelf ook dat ze 

het daar prima vindt.  

Mooi dat de meiden haar regelmatig even komen knuffelen. Ik raakte even ontroerd Henk, toen jij 

mij vertelde dat Kirsten over Théa's harde buik had gestreeld met de woorden: 'Rotkanker ga uit 

mijn mamma's buik weg!' Was het maar zo simpel hè? 

Ik overweeg om komende week het Wad nog even over te steken voor een kort bezoekje. 

Natuurlijk zou ik dat het liefst doen met onze nieuwe aanwinst (een antiek vletje met een 

dieselmotortje), maar ik geloof niet dat hij dáár voor bedoeld is. Ik bel vanzelfsprekend eerst of 

het jullie uitkomt. Geef Théa en de meiden mijn hartelijke groet, liefs Anita. 

================ 

23-07-08

Hoi Anita,

Helaas lukt het Théa ook nu nog niet om zelf te schrijven, maar volgens haar sensitherapeuten

Kees en Cornel zou ze zich vanaf nu weer wat beter moeten gaan voelen. Vorige week hebben zij

in hun laboratorium verschillende drankjes uitgetest, die mogelijk verlichting kunnen brengen.

Zaterdag hebben ze Théa helemaal doorgemeten om te kijken waar haar lichaam op dit moment

behoefte aan heeft.



Ruim twee uur zijn ze met haar bezig geweest en daarna lag er voor mij een waslijst met 

preparaten die Théa één of meerdere keren per dag moet innemen. Een extra zorgtaak, maar die 

vervul ik met liefde als het mijn meisje van haar dikke buik af helpt.  

Heel soms heeft Théa de puf om een klein stukje te wandelen. Eerst was het nog een rondje om 

de caravan, nu al een wandelingetje op de camping of naar het bankje bovenop de duinen met 

uitzicht op de Noordzee. Het is heerlijk om die gezonde zeelucht op te snuiven. Ik zie dan weer 

een beetje kleur op haar wangen verschijnen.  

Mijn schoonouders waren zaterdag naar huis gegaan, maar zijn inmiddels terug. Ze mogen 

gebruikmaken van een caravan van onze buren op de camping, zo veel en vaak als ze maar 

willen. Lief hè? Ik heb trouwens nog nooit zó goed de Tour de France kunnen volgen als dit jaar. 

Dat is het voordeel van het tot de caravan veroordeeld zijn. Normaal zag ik alleen de 

belangrijkste bergetappes en daarom verheug ik me extra op de komende l'Alpe d'Huez-

beklimming. Het zou leuk zijn als Laurens ten Dam die bergrit een oranje kleur kan geven. Ben 

jij eigenlijk een wielerliefhebber, Anita? Van Peter weet ik dat hij af en toe met vrienden een 

toertochtje maakt op de racefiets. En, is  Thijs z'n koffer al weer leeg en opgeruimd in de kast of 

zit die nog vol met zijn Italiaanse avonturen? Ciao bella, Henk x 

Ha die Henk,  

Mooi beeld, jullie samen hand-in-hand op een duintop, starend over de zee. Fijn dat Théa het af 

en toe op kan brengen om naar buiten te gaan en dat je daar samen van kunt genieten. Bij ons 

voor de deur is het volop vakantie. De haven ligt bomvol luxe jachten.  

Zelf maken wij ons heel voorzichtig op voor een weekje Italië begin augustus. Eerst zouden we 

met z'n tweeën naar ons bekende oord in Umbrië, maar inmiddels reizen er vier kinderen mee en 

komen er ook nog een stel vrienden langs. Thijs kan zijn schone spullen zo weer terugstoppen in 

de koffer. In totaal zijn we daar straks met z'n tienen. Gezellig! In vorige jaren trokken wij met de 

auto naar het Zuiden en namen dan onze racefietsen mee, maar dit jaar vliegen we er naar toe.  

Voor 150 euro retour per persoon kun je de auto nauwelijks starten en het scheelt voor die ene 

week flink wat tijd (1800 kilometer ver).  

Andere jaren hield ik me nadrukkelijker bezig met eindsprints en ontsnappingen, maar ik moet 

bekennen dat ik de Tour dit jaar niet echt volg. Misschien komt dat omdat ik vergeten ben om van 

tevoren het krantentourspel in te vullen.  

Door zo'n gokspel raak je meer in de ban van (on)bekende renners en hun verrichtingen. Lieve 

Henk, fijn dat je ons allemaal op de hoogte houdt van jullie wel en wee. Zo heb je er weer een 

taak bij, maar ik ben blij dat je het wilt doen. Geef Théa een dikke knuffel van mij en hopelijk zie 

ik jullie snel. Tanti baci, Anita.  

=============== 

26-07-08

Hoi Anita,

Wat lief dat je ons afgelopen woensdag met een bezoekje verraste. Jouw mini-uitvoering van d'

Olle Grieze staat te pronken bij ons in de caravan. En je bracht ook nog mooi weer mee.

Ik merk constant dat iemand die Théa voor het eerst sinds weken weer ziet, heel erg schrikt van

de terugval die ze doormaakt. Het is ook nauwelijks te bevatten dat ze nog geen drie maanden

geleden van de zwarte skipiste af gleed. Of dat ze anderhalve maand geleden in het weekje bij de

sensi-therapeuten in Brabant overal alleen met de auto van buurvrouw Janny naar toe ging. Wat

een verschrikkelijk groot contrast met haar huidige situatie.



Hopelijk ben jij niet al te erg geschrokken van Théa en haar dikke buik. Je had natuurlijk het 

geluk dat ze in ieder geval goed aanspreekbaar was, omdat we even met de morfine zijn gestopt. 

De kunst is nu om vertrouwen te houden en zo positief mogelijk te blijven. Ze mag haar kop niet 

laten hangen, hoe moeilijk dat momenteel ook voor haar is. 

Sensi-therapeut Cornel heeft daarom onze caravan volgehangen met gele briefjes met de tekst: 

'Hier worden negatieve gedachten niet toegestaan!' Ze had voor Théa het boek 'De anatomie van 

hoop' meegenomen. De schrijver, Jerome Groopman, is arts en hoogleraar aan de Harvard 

Medical School. Het gaat over de rol van hoop en optimisme bij ziekte en genezing. Hij 

constateert dat de moderne geneeskunde het vaak niet zo op heeft met deze kant van de ziekte en 

het alleen bij de technische hulpmiddelen en medicijnen houdt. Nou ben ik zelf ook niet echt 

spiritueel aangelegd (een echte maagd hè?), maar door mijn dagelijkse praktijkervaring met Théa 

weet ik inmiddels beter. Er is absoluut meer tussen hemel en aarde. Artsen die dit afdoen als 

suggestie of onzin, zijn in mijn beleving behoorlijk kortzichtig. Hoe sta jij daar eigenlijk 

tegenover Anita? Groetjes, Henk xxx 

Ha die Henk, 

Of ik ben geschrokken? Ja! Blij dat ik er even was? Ja! Bang voor de nabije toekomst? Ja! 

'Ik ben zoo slecht', fluisterde Théa in mijn oor toen ik haar omhelsde. 'En mijn buik zit me zo 

ontzettend in de weg', voegde ze daar aan toe. Eerlijk gezegd had ik op afstand niet in de gaten 

dat haar buik zo dik is. Ik begrijp dat jij vasthoudt aan vertrouwen en optimisme, maar ik snap 

ook dat deze instelling voor Théa, zoals ze er nu bij ligt, een bijna onmogelijke opgave is. Zoals 

ze zelf zegt: 'Ik bemoei me nergens mee en dat is toch niks voor mij? Ik heb gewoon nergens puf 

voor.' 

Henk, ik heb woensdag vol bewondering naar jou gekeken. Hoe liefdevol en zorgzaam je bent 

voor Théa en ook voor de kinderen. Elke vrouw wenst zich zo'n lieve man, die vol verve de moed 

er in probeert te houden. 

Ja, ik geloof absoluut dat er meer is tussen hemel en aarde dan we zien. En ik weet zeker dat 

hoop en optimisme een positieve bijdrage kunnen leveren aan een ziekteproces. (Waarmee ik niet 

wil zeggen dat mensen die niet herstellen of snel overlijden niet positief genoeg zijn geweest, 

want je mag het natuurlijk niet omdraaien.) Maar ik denk ook dat er een moment komt, dat hoop 

en optimisme simpelweg niet meer op te brengen zijn. Dan wordt het volgens mij oppassen 

geblazen dat een patiënt zich geen verliezer gaat voelen, omdat hij of zij te ziek is om nog 

hoopvol of positief te zijn. 

Lieve Henk, het lijkt me ongelofelijk moeilijk te bepalen wanneer het nog reëel is om hoop te 

hebben of wanneer het tijd is om op je eigen manier afscheid te gaan nemen. Maar ik weet zeker 

dat jullie daar samen de juiste balans in zullen vinden.  

Veel liefde en sterkte gewenst, xxx Anita. 

================ 

30-07-08

Hoi Anita,

We hebben afgelopen zaterdag wel wat reacties losgemaakt met onze mailwisseling. Het voelt

erg goed dat de mensen zo meeleven. Ik zou natuurlijk willen dat Théa baat heeft bij mijn hoop

en optimisme, maar helaas is dat nog niet zo. De situatie is onveranderd; de buik blijft dik en ze

heeft nauwelijks energie om uit bed te komen. De huisarts heeft plaspillen voorgeschreven om

hopelijk wat overvloedig vocht kwijt te raken. We gaan Théa's buik zo weer meten.



Ik heb mezelf zondagavond gegund om naar de oefenwedstrijd van FC Groningen tegen BV 

Veendam te gaan. De FC heeft een mini-trainingskamp op Ameland. Eerst wilde ik Kirsten en 

Puck ook meenemen, maar het leek me toch beter om ze thuis te laten. Ze hebben niet het geduld 

en de interesse om de hele wedstrijd te volgen en als ze dan aan de wandel gaan, raak ik ze zo 

kwijt in die mensenmassa. Dus stond ik relaxed met een paar vrienden langs de lijn en uiteraard 

dronken we na afloop een lekker biertje. Het leek net even vakantie. 

Als ik de caravan verlaat, leg ik meestal een briefje voor Théa neer, zodat ze weet waar ik ben. 

Kirsten neemt die gewoonte al over en schrijft in grote letters: 'Papa ik ben spelen bij Indy'. 

Handig voor als ik ze nodig heb. Behalve als ze zich verschansen in hun geheime hut in de 

duinen. Die is zelfs voor pappa's verboden terrein. 

Onze jongedames hebben hoe dan ook een ijzersterke eigenwil. Ik wilde schoenen met ze kopen, 

maar ze lijken echt op Théa. Puck wilde alleen maar 'ademende' schoenen, want die kende ze van 

de reclame en Kirsten had haar zinnen gezet op een paar goudgekleurde gympen. Helaas waren 

die er niet in haar maat. "Dan toch lekker niet, pappa", was haar reactie.  

Uiteindelijk kwam het toch nog goed, doordat ik een paar mooie witte met een brede 

goudkleurige klittenband ontdekte. Pfff, ik geloof dat Théa hier meer geduld voor heeft dan ik. 

Groetjes vanaf het (nog steeds heerlijke) Ameland, 'het mooiste stukje buitenland'.  

Kus, Henk. 

Ha die Henk, 

En eigenlijk ook 'Ha die Théa', want ik weet dat Henk jou de column voorleest. Toen ik vorige 

week op Ameland was, hoorde ik Henk, zittend op een krukje naast jouw ligbed, met de krant op 

schoot zeggen: 'Zo, zal ik je eens even vertellen hoe het nu met je gaat?' En daarna zag ik aan 

jouw gezicht de tevredenheid over de woordkeuze van je man. 

Inderdaad is er flink gereageerd op de zaterdagmail. Je merkt dat ieder zijn eigen perspectief, 

beleving of overtuiging heeft in zo'n proces.  

De tientallen lezersreacties, overigens allemaal even goedbedoeld, gingen van de mogelijkheid 

van vocht-aftappen via een drain, troostende woorden over het hiernamaals, positief blijven 

denken en niet opgeven, tot "sterkte en veel liefs". Iedereen is met jullie begaan, dat is wel 

duidelijk. 

Die jongedames van jullie zijn inderdaad heerlijk eigenwijs. Of ze die eigenschap alleen van 

Théa hebben… 

Kinderen kunnen ook dubbel belast zijn, Henk. Maar wees blij dat ze een eigen mening hebben, 

ook al komt dat misschien niet altijd handig uit.  

Hoe gaan ze eigenlijk met de huidige situatie van Théa om? Merk je daar iets van of laten ze zich 

helemaal niet uit? 

Trouwens fijn, Henk, dat jouw vakantie wat verlengd kon worden. Natuurlijk wil je nu zoveel 

mogelijk in de buurt zijn om jouw vrouw te ondersteunen. Mooi dat je die gelegenheid krijgt. Ik 

bel donderdag nog even. Voor nu, veel liefs uit Groningen, smok Anita. 



01-08-08

Nu Théa is overleden stopt de rubriek Plenter @ Pepping en schrijven haar man Henk en 

Anita hun laatste mail. 

Hoi Anita, 

Onze kanjer heeft haar ongelijke strijd tegen kanker moeten opgeven. Mijn meissie zo te zien 

vechten, deed zo'n pijn. Ik wilde haar samen met Kirsten en Puck zo graag helpen met kusjes, 

knuffels, tekeningen, bloemetjes en lieve woordjes, maar we stonden volkomen machteloos toe te 

kijken hoe haar leven wegglipte. 

Théa kwam de laatste tijd nauwelijks uit bed, maar dinsdag zaten we nog gewoon met z'n viertjes 

aan tafel te eten, zoals het eigenlijk hoort. Later op de avond werd ze onrustig en wist ze niet hoe 

ze moest liggen.  

De volgende dag werd besloten om haar naar het Martini Ziekenhuis te brengen, waar haar 

ouders klaar stonden. Daar bleek meteen hoe erg het was. Het ziekenhuis regelde voor de meiden, 

zwager Jelte en mij met spoed een reddingsboot, zodat wij die avond met z'n allen aan haar bed 

konden zitten. 

Om kwart over zes 's ochtends gaf ze de strijd die ze in oktober 2005 was begonnen op.  

Het is goed zo! Ze heeft geknokt tot het bittere eind, omdat ze zoveel van het leven hield.  

Helaas konden zelfs haar energie en levenslust dit niet winnen.  

Théa leeft voort in Kirsten en Puck. Deze lieverds slepen mij er op dit moment doorheen, want ik 

mis mijn lief Bruintje nu al. Xxx Henk  

Lieve Henk, 

Het is goed zo. We gunden Théa geen lijdensweg, maar ze had er nog gewoon moeten zijn.  

We kunnen helemaal niet zonder haar positieve levenshouding die zoveel mensen heeft gesteund 

in hun eigen moeilijke proces. Of zonder haar aanstekelijke enthousiasme, gastvrijheid, 

openhartige directheid en haar humor.  

Zij leerde mij, maar ook alle lezers van Plenter @ Pepping, hoe je van elke dag moet genieten. 

Zij liet zien hoe je lééft met kanker en dat je elke strohalm moet pakken! 

In twee jaar tijd is Théa een dierbare vriendin van me geworden, die ik ongelofelijk ga missen. 

Ook ik hoop dat jullie dochters hun allerliefste mamma als groot voorbeeld houden.  

Later zullen ze nóg meer beseffen hoe bijzonder hun moeder was.  

Dit was onze laatste mail, maar Henk wij blijven in contact.  

Heel veel liefs, Anita. X 
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