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Indrukwekkende verhalen over zijn leven als kankerpatient.Soms gebeuren er dingen in een mensenleven die
z¾ ingrijpend zijn dat je het gevoel hebt dat je erdoor wordt verpletterd. Zoiets is mij de afgelopen weken
overkomen.Het begon op een stralend zonnige zaterdagmiddag, op een besneeuwde heuvel even buiten Ann
Arbor, Michigan. Ik was aan het sleetjerijden met Bobbie en Noa. Ik had de meisjes naar boven getrokken,
was op de slee gaan zitten, had Bobbie op de ene knie genomen, Noa op de andere, had mijn handen in de
sneeuw geplant en de slee in beweging gebracht. We hobbelden, suisden, joelden de heuvel af. Beneden aan
de heuvel was er iets in mijn lichaam veranderd, was er iets voorgoed in mijn leven veranderd - alwist ik dat
toen natuurlijk nog niet.Het eerste wat ik merkte was dat mijn linkerbeen het niet meer deed. Het volgende dat
mijn hart op hol sloeg. Ik vroeg de meisjes om van mijn schoot af te gaan. Ik zwaaide naar Karin boven aan de
heuvel. Kom! Kom! Ik weet nog dat Karin bij me kwam, dat ze de kinderen meenam naar de auto, en dat mijn
been het nog steeds niet deed en dat mijn hart tekeer ging, zo verschrikkelijk tekeer ging! Toen Karin weer
mijn kant op kwam, lag ik voorover in de sneeuw. Het was weliswaar een zonnige dag, maar ook tien graden
onder nul. Op dat moment wist Karin dat er iets helemaal mis was - op dat moment wist ik zelf helemaal niets
meer.Toen ik een uur later langzaam bij mijn positieven kwam, lag ik op een brancard in de ER van het St.
Joseph Mercy Hospital. De kinderen speelden op de vloer onder de hartmonitor en het infuus. Er verscheen

een arts aan mijn bed.'Sir,' zei de arts, 'we hebben een scan gemaakt van uw hoofd, sir. En op die scan zien we
een verdichting in uw hersenen, sir, een verdichting die wijst op een hersentumor, sir.'Dat herinner ik me nog
goed, dat hij elke keer 'sir' zei. En dat hij me heel indringend aankeek, alsof hij zich ervan wilde vergewissen
dat tot me doordrong wat hij zei. En dat was natuurlijk ook zo.Vier weken zijn er sindsdien verstreken.
Het lijken vier jaren en tegelijkertijd vier dagen. Ik ben verder onderzocht. Er is een diagnose gesteld. Ik ben
naar Nederland teruggekeerd. Ben opnieuw in het ziekenhuis beland. En nogmaals. Over twee weken word ik
voor het eerst bestraald. Ik ben een kankerpatiÙnt. Ik heb een tumor in mijn hoofd.
Als ik het niet regelmatig tegen mezelf zeg, geloof ik het niet.

