
Het zwarte gat 

En dan ben je uitbehandeld… en val je in het zwarte gat waar 
iedereen het over heeft. Een zwart gat… Ik persoonlijk zou het 
anders omschrijven, meer een plek in het luchtledige. Nergens 
bijhorend. Uitbehandeld maar niet meer weten wat nu. Omgaan met 
nog altijd dat onveilige gevoel over je lijf. Jezelf afvragend of het 

dit nu was, of het echt weg is, of het terugkomt. Niet wetend hoe nu verder met mijn 
leven. De enige zekerheid die ik heb is te weten dat het niet meer zo mag zijn als vóór 
de kanker. Niet meer altijd werken en druk zijn met andermans behoeften. Meer bij 
mezelf blijven, bij de bron. Hele onzekere stappen zetten in dit nieuwe bestaan, die 
nieuwe ik. Wat wil ik met het leven, hoe ga ik het invullen? Thuis zitten, niks omhanden, 
geen werk, geen doel, niet eens meer piekeren. Gewoon niets… In het vooruitzicht wel 
nog de borstreconstructie, maar wat dan? 
Hoe is het mogelijk dat ik, die altijd zo actief was, hier al 11 maanden zit met niets… 
Niets, omdat het niet anders kon maar wat me nog het meest verontrust, omdat ik het 
niet wil. Ben ik depressief? Nee, dat past niet bij mij. Maar waarom voel ik me zo leeg. 
Waarom heb ik geen zin om iets te ondernemen? Waarom kost het me zo’n moeite mijn 
leven weer op te pakken. Het enige antwoord dat ik krijg op die vraag, is dat ik bij God 
niet weet hoe. Had nooit tijd voor andere zaken dan werken. Nu wíl ik niet meer werken 
maar wat dan? 
Nu de zomer op zijn einde loopt en daarmee het heerlijke buiten zijn beperkt, vrees ik 
de aankomende herfst. Hoe kom ik er achter wat ik wil? Luchtledig… de beste 
omschrijving voor mijn gevoel. 
Lig hele nachten wakker en weet niet eens waarom. Gewoon, niets doen, niets denken. 
Gewoon niets. 
Deze week ben ik met veel tegenzin begonnen met Herstel & Balans. Een programma 
voor ‘uitbehandelde’ kankerpatiënten, bedoeld om weer fit te worden en balans te 
krijgen in lichaam en geest. Nou die balans is ver te zoeken. Sporten heb ik nooit echt 
gedaan buiten het voetbal dan natuurlijk. Maar fitness? Ik kan met niet voorstellen dat 
dat me gaat boeien. Vandaag in het kader van het programma een dag met een 
psycholoog en maatschappelijk werker. Lijkt me nog vreselijker dan sporten. Ik merk 
dat het heel lastig voor me is om me kwetsbaar op te stellen. Mijn hele leven al dat 
veilige masker op. Dat voelt goed en zo kun je niet gekwetst worden. Doen of alles goed 
is, lang leve de lol. Maar nu, binnen deze groep lotgenoten lijkt mijn masker niet meer te 
passen. Van de ene kant een goed gevoel om zo puur te zijn en te reageren, maar van de 
andere kant doodsangsten om mezelf bloot te geven, gekwetst te worden.  
Help… hoe krijg ik mijn leven weer op de rails? Hoe vind ik een 
plezierige en zinvolle invulling? Hoe kom ik er achter wat ik nu 
eigenlijk wil? Wil ik wel iets? Moet ik wel iets? 
Het besef dat ik me niet eeuwig thuis kan blijven verschuilen en 
isoleren van de buitenwereld neemt een steeds grotere plek in, in 
mijn gedachten. Maar wát, hoe…? 
Ik kom er niet uit! 
Daar waar ik vroeger degene was die alles regelde, organiseerde, 



dé initiatiefnemer was, komt er nu niets meer uit mijn handen, mijn gedachten… Het 
lijkt wel of mijn motor gestopt is en ik de starter niet kan vinden.  
In afwachting van wat mijn omgeving doet, geen interesse meer, gelaten… 
 
En mijn lieve Laurens is er voor me, blijft me ondersteunen. Met al mijn emoties, nukken 
en kuren nu ik mezelf kwijt ben, blijft hij naast me staan. Wat is het heerlijk als er van 
je gehouden wordt.  
 
Daarmee moet ik denken aan een gedichtje van de partner van een lotgenootje, die zo 
aangrijpend omschreef hoe het voor je naasten is… 
 

Ik sta aan de overkant 
Van een stroom, de stroom 

Van jouw verdriet, jouw eenzaamheid 
Ik wil je bereiken 

Maar ik vind de woorden niet 
Ik vind de gebaren niet 

Ik sta daar aan de overkant 
Tegenover jou 

Niet diep genoeg kan ik 
Voelen wat je voelt 

Het enige wat ik koppig doe 
Ik blijf, ik sta, ik wacht, ik kijk 

Zo ben ik een beetje bij je… 


