
Zaterdag 31 mei 
Een gedicht van een lotgenootje over de machteloosheid van je partner als deze wrede 
ziekte in je leven komt… 
 
Verbonden... 
 
Je kijkt haar aan 
en staat met lege linkerhanden 
terwijl je vecht 
een ongelijke strijd 
van weten tegen niet begrijpen. 
Een deur van glas 
vormt geforceerd een scheiding 
tussen haar werkelijkheid 
en jouw realiteit. 
Je zwaait voorzichtig 
glimlacht flink. 
Twee werelden. 
En aan de achterkant van je ogen 
vormen zich tranen van verdriet 
weerspiegelend je verbondenheid. 
 
Vandaag de grote dag. De Samenloop voor Hoop in Roermond. Na weken van 
voorbereiding en organisatie is het eindelijk zover. Heel spannend, want eigenlijk weet ik 
niet precies wat ons te wachten staat. Een ding is zeker: We hebben een SUPER team. 
Hartverwarmend hoe iedereen spontaan aanbood om mee te lopen. Laat weer duidelijk 
zien om wat het echt gaat in het leven. Er zijn voor elkaar, ondersteuning, liefdevolle 
omarming, samen lachen, samen huilen. Heerlijk zoveel warmte en liefde. 
De opening van de Samenloop is heel heftig, een openingsronde voor de survivors onder 
ons. In de stromende regen staan we met ruim 100 survivors op de atletiekbaan. Na het 
openingswoord lopen we samen de eerste ronde. Duizenden mensen langs de baan kijken 
toe en applaudisseren. Heel veel emotie komt los. Tot nu toe had ik kanker, in een klein 
wereldje. Mijn wereld, bestaande uit gezin, familie, vrienden en lotgenoten. Een veilige 
wereld. Maar nu op deze atletiekbaan, te midden van zoveel vreemden is het een ander 
verhaal. Ik voel me helemaal naakt, ineens heb ik kanker voor de hele wereld. Alsof ik nu 
een stempeltje opgedrukt krijg, me nu pas blootgeef aan iedereen buiten mijn veilige 
kringetje. Heel confronterend. Ook met hele warme gevoelens naar al die andere lotjes 
op de baan. Iedereen loopt arm in arm, elkaar ondersteunend. Maar goed dat het 
pijpenstelen regent, zo zie je al die tranen niet! 
De hele sfeer is vol liefde en saamhorigheid. De organisatie heeft het allemaal geweldig 
geregeld. Overal is aan gedacht. Veel entertainment met toepasselijke gedichten en 
liedjes. Een theaterclub geeft een eenmansoptreden. Een actrice speelt een vrouw met 
kanker die vertelt over haar ziekte en wat het met haar doet, daarbij voortdurend 
terugkomend op DIE DERTIG MINUTEN. Daarmee geeft ze aan dat DIE DERTIG 
MINUTEN waarin ze de diagnose te horen kreeg, het zwaarste waren geweest van het 
hele traject. DIE DERTIG MINUTEN waarin de oncoloog haar heel kil had verteld dat 
het mis was. Kippenvel! Ik voel weer het moment waarop ik het zelf te horen kreeg. Zij 



speelt/verwoordt dat zó goed dat met mij iedereen (lotgenoot of niet) in tranen is. 
Hierna nog de zeer speciale kaarsenceremonie. Al die duizenden kaarsen rondom de 
baan. Om stil van te worden. Als het licht uitgaat en we al die lichtjes zien branden voor 
lotgenootjes en dierbaren kan niemand nog een woord uitbrengen. De hele nacht lopen 
we zo in het licht van de kaarsen, de stilte om ons heen. Wat dat met je doet! 
De laatste maanden waar heel zwaar voor mij en mijn conditie is beneden alle peil. Kan 
de laatste weken nauwelijks lopen. En nú, dit weekend? Ik loop over van de energie. Blijf 
24 uur wakker, wil er niets maar dan ook niets van missen. Kan zelfs wonderlijk genoeg 
heel veel lopen. Dit is zo speciaal voor mij, een weekend om nooit te vergeten. Dit doet 
zo onbeschrijflijk veel goed als je zo'n zware tijd achter de rug hebt. Een positieve 
kracht krijg ik er van, hier kan ik mee verder het traject in. In moeilijke tijden zal de 
herinnering hieraan me de kracht geven om verder te gaan.  
 
Een gedicht dat door de stadsdichter van Roermond werd voorgedragen tijdens dit 
speciale weekend, wil ik jullie niet onthouden. Pak je zakdoek maar vast uit de kast... 
 
Stilte... 
 
Vaak wordt alles weer stilte 
Als woorden breken en stukslaan 
op blinde machteloosheid. 
Als het schrijnende waarom 
wordt gesmoord in woede 
en alleen nog de beelden spreken 
die jij meedraagt 
als bommen in je botten, 
klaar om steeds weer opnieuw af te gaan 
als de stilte te zwaar wordt 
om alleen te kunnen dragen. 
 
Als alles weer stil wordt. 
 
Breek dan de cocon 
van verlammende angst. 
Schreeuw haar aan scherven 
en sloop de muur van angstig zwijgen 
en strooi je tranen 
als bloesem van nieuwe hoop 
op een lentewind. 
Recht je rug, 
stamp je voeten in de grond 
en ben de steen 
die met het gewicht van zijn eigen kracht 
de aanval weerstaat 
van verwoestend water. 
 
Als alles weer stil wordt. 
 


