
Moe, moe, moe… 

Zaterdag 28 juni  
Moe, moe, moe… altijd maar moe! Niet te accepteren. Zeker niet met zo lekker weer. Ik 
wil de tuin in, onkruid wieden, bloemen planten, schoffelen… Gewoon zoals normaal… 
Hoewel ik me bijna niet meer kan herinneren hoe het normaal was. Weet natuurlijk wel 
wat ik allemaal deed, maar hoe voelde ik me daarbij? Kan me niet herinneren dat ik ooit 
moe was. 
Nu drie weken bestraling er op zitten. Nog twee te gaan. En dan klaar! Klaar? Hoelang 
zal ik moe blijven, hoelang houdt de spierpijn en de stramme gewrichten aan. Kan niet 
fietsen, niet wandelen… 
Gisteren hadden Laurens en ik het er nog over, hoe ingenieus een lijf in elkaar zit. Hoe 
wonderlijk dat alles functioneert, alles met elkaar in verbinding staat, je steeds weer 
herstelt van infecties. Zolang je gezond bent! Maar nu lijkt dat ingenieuze lijf me aardig 
in de steek te laten. Had zo gehoopt dat met de chemo alles voorbij zou zijn. Dat ik dan 
een nieuwe start kon maken. Dit hele klotejaar achter me kon laten. Maar het schijnt 
nog een tijdje te duren! Men zegt voortdurend dat ik me daarbij neer moet leggen. Maar 
hoe kun je in godsnaam accepteren dat je lijf niet naar behoren werkt, dat je niet meer 
kan doen waar je zin in hebt. Je verplichtingen niet na kan komen. Lijkt me erg 
onnatuurlijk om dat te accepteren. 
Deze week nog een griepje er bij gehad wat uiteraard eindigde in een luchtweginfectie. 
Wel heel akelig om geen lucht te krijgen. Zelfs praten kost me moeite. Maar toch stug 
enkele sigaretten per dag roken. Mijn verstand kan mijn handelingen al lang niet meer 
volgen. 
Aanstaande dinsdag is het 1 juli! De dag dat ‘heel’ Nederland stopt met roken. Wil zeker 
hieraan meedoen. Straks ben ik de laatste die nog rookt! Zie er ontzettend tegenop, 
maar ben ook heel bang dat straks mijn longen onherstelbaar beschadigd zijn. En niet 
kunnen ademen is erg beangstigend. Als ik de blik van Laurens opvang bij een vreselijke 
hoestbui, voel ik me schuldig. De lieverd doet al een jaar zijn best om mij te 
ondersteunen, te helpen, te verzorgen. En ik draag niet echt een steentje bij met mijn 
gepaf… Eigenlijk nergens mee. Ik zit, en ik zit en ik  mopper dat de dingen niet zo gaan 
als ik wil. Je zal daar maar mee getrouwd zijn! 
 
Vrijdag 11 juli 
Vandaag mijn laatste bestralingsdag! Hoera! Toen ik vanmorgen opstond zag ik dat 
Laurens de vlag had uitgehangen. Inderdaad een reden om te feesten. De laatste keer 
zo vroeg op, laatste lange taxirit, laatste keer afdeling bestraling… 
Maar oh wat voelt dit dubbel. Ik ben bijna klaar met de behandelingen en mijn vriendin 
Joke is er niet meer. Zo oneerlijk dat de een kan vieren dat het voorbij is en de ander 
het leven op moet geven. Voel me bijna schuldig daarom. Had haar nog zoveel jaartjes 
gegund Al mijn klachten lijken nu zo’n gezeur om niets. Heb verdorie alleen maar mijn 
huid kapot en een lelijke hoest. Mijn spieren doen vreselijk pijn, maar ik leef! Ik heb het 
bijna achter de rug. Ik kan beginnen aan mijn herstel. Wat een groot feest had moeten 
zijn wordt zwaar overschaduwd door het verlies van een goede vriendin. Ben verdrietig. 
Joke haalde mij altijd uit de put en was er voor me als ik het niet meer zag zitten. Oh 



hoe weinig heb ik voor haar kunnen betekenen. Hoeveel had ik nog voor haar willen doen. 
En hoe graag had ik samen met haar willen vieren dat het bijna voorbij is. 
Verdrietig word ik er van. Zou zo graag iedereen willen redden van deze kloteziekte. 
Iedereen dat lijden willen besparen. Hoe mooi kan het leven zijn als je gezond bent. 
Nu 11 hele zware maanden achter de rug! Achter de rug! Als ik terug kijk naar wat er 
allemaal gebeurd is… Maar goed dat je het van te voren niet weet. Dan was ik er niet 
eens aan begonnen. En nu maar proberen mezelf er van te overtuigen dat het echt 
voorbij is. Het zal veel tijd kosten om dat tot me door te laten dringen. Daarnaast 
spelen de uitzaaiingen natuurlijk nog… 
Maar ik ben er nog, kan weer plannen voor de toekomst maken. Ga genieten van iedere 
dag die ik nog heb. Proberen niet te ver vooruit te kijken. Proberen niet te denken aan al 
die anderen waar het terug kwam. Proberen mijn oude leven weer op te pakken. 
Gedeeltelijk dan. Er is veel wat ik niet eens meer terug wil uit mijn oude leven. Heb 
hechte vriendschappen opgebouwd dit jaar maar nog meer vrienden verloren. Heb 
ontdekt hoe een warm nest ik heb, hoe zorgzaam mijn mannetje kan zijn, mijn kinderen. 
Heb heel veel andere, betere dingen er voor teruggekregen. Leef intenser dan ooit 
tevoren. Dat wil ik vasthouden. Leven met heel mijn hart en ziel. Leven bij de dag! En 
hopen dat dit ooit alleen maar een boze droom zal zijn. 
In mijn hart een liefdevol kamertje voor al dit lotgenootjes die het afgelopen jaar 
overleden zijn. 


