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Voorwoord

Per jaar horen in Nederland ongeveer 
2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 
jaar dat zij kanker hebben.  2200  x een 
mens, 2200 x een gezin of partner. Een 
mens die in de kracht van zijn leven 
hoort dat zijn toekomst niet meer zo 
vanzelfsprekend is. En dat het leven 
langs andere paden zal gaan dan gedacht. 



Dit is het dagboek van Jip Keijzer, een jonge, knappe vent van 
25  jaar die midden in het leven staat. Dan blijkt in juli 2008 
dat hij botkanker heeft. Vanaf dat moment mailt hij vrienden, 
familie en collega’s over de ontwikkelingen over zijn ziekte en 
over zijn gevoelens en ideeën.  Ideeën die hij opdoet tijdens 
zijn behandelingen om de kanker een halt toe te roepen en 
een bron van inspiratie zijn om de zorg voor jonge mensen 
met kanker vooral méns-gericht te maken. Zo lanceert hij het 
idee voor een veilige digitale ‘hangplek’ voor jonge 
kankerpatiënten en vindt hiervoor oor bij de afdeling 
Medische Oncologie. Het mondt uit in wat nu de AYA4 
community van het UMC St Radboud is. Hij zoekt zaken uit 
over voeding, spiritualiteit, leeftijdspecifieke zorg. Jip 
beschrijft ook hoe hij zijn leven door-leeft, met de kanker op 

zijn bagagedrager. Een aanvankelijk nog optimistische 
levensverwachting moet gaandeweg drastisch worden 
bijgesteld. Op 1 december 2011 krijgen Jip en zijn naasten te 
horen dat ‘er niets meer aan te doen is’. In zorgland is daar 
een mooi, verhullend woord voor: terminaal. De harde 
werkelijkheid is dat zijn leven op deze aarde op korte termijn 
zal eindigen. 
 
Aanvankelijk schrijft Jip zijn ervaringen op in verhalende 
vorm.  In de laatste fase, waarin zijn leven een radicale 
wending krijgt en alle zekerheden onzeker worden, schrijft hij 
open e-mails. Het boek is niet alleen een tribute aan Jip, als 
ambassadeur van AYA. Het boek is op zijn verzoek vooral een 
appèl aan alle betrokkenen om ‘oog te hebben voor een méns 
met een ziekte’. Om in de zorg buiten de gebaande paden te 
gaan denken, om de zorg vanuit te belevingswereld van de 
patiënt in te richten.  
 
April 2012 
De teams van AYA-net en REshape Center  
UMC St Radboud
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Ik schrijf dit boek om niet vergeten te 
worden. Ik geloof dat alles wat we doen 
om dit gegeven draait. Of je nou ‘s 
ochtends opstaat voor je werk, voor je 
partner of voor je kinderen. Of je nou een 
wereldverbeteraar bent of een dictator: 
we willen graag herinnerd worden na 
onze dood. Dat is de drijfveer die in ieder 
mens schuilt. 

VOORWOORD JIP KEIJZER

Kanker is een 
cadeau?



Mijn verhaal gaat over kanker. Op dat woord, die ziekte, ligt 
voor velen nog een zware lading. En dat terwijl het juist in de 
mode is! Een op de drie mensen krijgt een vorm van kanker. 
En omdat het zo’n hype is kreeg ik maar botkanker; dat komt 
namelijk niet zo heel veel voor. Tussen de 35-45 gevallen per 
jaar. Lucky me! 

Met dit boek wil ik naast de worsteling en het gevecht ook de 
andere kant laten zien. Voor mij was het een ontdekking om 
ook plezier in mijn ziekte te mogen hebben. Ook al kreeg ik 
soms te horen: ben je niet te positief? Ga je er wel realistisch 
mee om? Alsof er een stappenplan bestaat hoe iemand zich 
moet voelen als hij ziek is. Toen ik net kanker kreeg, zei een 
oud-collega tegen mij: Jip, er is een verschil tussen ziek zijn 
en je ziek voelen. Volgens mij ben jij het eerste. Daarnaast heb 
ik veel nagedacht over de dood. En dan ineens wordt het ook 
heel helder waarvoor je iedere dag je bed uitkomt. Om te 
leven.

Je zult misschien wel denken: weer zo’n gaaf boek over 
kanker! De topsporters die na hun bijna-doodervaring door 
kanker nieuwe wereldrecords behalen. De wetenschappers die 
kanker krijgen en vertellen over hun verandering van lifestyle. 
Anders eten, anders bewegen, anders denken. De voorbeelden 
die door hun eigen spiritualiteit kanker weten te genezen. Ik 
wil graag geloven dat dit boek anders is en toch hetzelfde. 
Waarom is het anders? Ik heb geen status of gaaf verhaal over 
het genezen van mijn kanker. Ik ben net zo normaal als ieder 
ander die over straat loopt, studeert, naar zijn werk gaat en 
van zijn omgeving houdt. Ik ben net als jij. En toch hoop ik 

met dit boek te laten zien dat bijzondere gebeurtenissen voor 
iedereen zijn weggelegd. 

Jip Keijzer
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Wat vooraf ging



Het is zaterdag 21 juni 2008. Nederland speelt tegen Rusland 
en Jip kijkt op zijn werk naar de wedstrijd, samen met 
collega’s die net als hij op straat NRC-next abonnementen 
verkopen. Terwijl Jip loopt te dollen met een Russische 
collega krijgt hij een ruk aan zijn rechterhand. De pijn gaat 
door merg en been, maar wat anders kan het zijn dan een 
polskneuzing? 

‘Twee dagen later, het is maandag 23 juni. Ik moet ’s middags 
op kantoor zijn in Rotterdam, maar ga eerst even naar de 
huisarts voor mijn blauw gekneusde pols. “Ga maar even 
langs het ziekenhuis in Ede om een foto te laten maken, het 
ziet er een beetje gek uit”, zegt de arts. “Het zal toch niet 
gebroken zijn?” vraag ik. “Nee, maar ik wil het graag zeker 
weten. Bel me als je uit het ziekenhuis weggaat voor de 
uitslag.” Met een raar gevoel loop ik de huisartsenpraktijk uit 
en stap op mijn fiets naar de dichtstbijzijnde bushalte. Nadat 
de foto’s zijn gemaakt zit ik diezelfde middag weer bij hem. 
Hij is het die me de uitslag vertelt. Hij kijkt zorgelijk en 
probeert mijn gezicht te lezen. Ik luister scherp, maar raak tot 
mijn eigen verbazing niet geëmotioneerd. “Waar zijn je 
ouders?”, vraagt hij. “Die zijn aan het werk. Als ze vanmiddag 
thuiskomen, vertelt ik het ze.” Ik sta op en we schudden elkaar 
de hand. “Sterkte Jip.” Het zijn twee woorden die ik de 
komende jaren nog veel zal horen…

Ik loop de praktijk uit, de tranen stromen over mijn gezicht. Ik 
vergeet helemaal dat ik met de fiets ben gekomen en loop naar 
huis. Er schiet van alles door mijn hoofd: Ga ik dood? Hoe 
moet ik dit aan mijn ouders en omgeving vertellen? Zullen ze 

anders tegen me aankijken, misschien wel bang voor me zijn? 
Willen vrouwen nog met me daten? En m’n werk! Laat ik het 
hoofdkantoor maar bellen. Ik slik mijn tranen weg, zoekend 
naar het telefoonnummer. “Dag Arjan, ik heb net te horen 
gekregen dat ik waarschijnlijk botkanker heb.” Ik barst in 
tranen uit…’
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2008

10 juli 2008

Dag dag familie, vrienden en collega's, 
 

Ik vind het prettig om jullie op de hoogte te houden van mijn behandeling. 
Dat bespaart een hoop heen en weer getelefoneer. 23 juni heb ik 
namelijk te horen gekregen dat ik een Osteo Sarcoom in mijn pols heb, 
oftewel botkanker. Sindsdien gaat het allemaal ontzettend snel. Op 25 
juni heb ik al een gesprek gehad met de specialist die mij gaat behandelen. 
Die dag kreeg ik meteen een scan en op 27 juni volgden er nog twee. Op 
30 juni werd ik geopereerd in mijn pols, een biopsie. Er werd wat weefsel 
uit het bot weggehaald om te kunnen vaststellen of het daadwerkelijk 
botkanker is. Dat is nu inderdaad medisch vastgesteld. Op 8 juli bleek dat 
het niet is uitgezaaid. Het zit dus alleen maar in mijn pols.  

Morgen, 11 juli, heb ik ‘s ochtends een afspraak om samen met een arts 
het behandelplan te bespreken. We gaan het hebben over een chemokuur 
en wanneer ik hiermee zal starten. Daarna, afhankelijk van hoe de 
chemokuur zijn werk doet, word ik geopereerd.  
 

Dit is wat ik tot nu toe weet en graag even met jullie delen, zodat iedereen 
weet waar ik aan toe ben. Als je iemand kent, die ook op de hoogte wil 
worden gehouden, stuur deze mail dan gerust door. Mentaal zit ik lekker 
in m’n vel en ik doe de meeste dingen nog die ik ook voor 23 juni deed.  
Mijn ouders zijn er ook veel mee bezig. Gelukkig zijn het hele nuchtere 
mensen die in het nu leven en me daardoor goed kunnen steunen.  
 

Even een paar mooie uitspraken, van mij en van mensen in mijn 
omgeving; uitspraken die me in ieder geval een beetje geruststellen.  
 

"Je kunt een ziekte hebben of ziek zijn, maar ik kies voor het eerste" 
 

"Het leven overkomt je terwijl je andere plannen maakt. Het is de kunst is 
om doelen te blijven stellen om na te streven" 
 

"Het is veel belangrijker hoe je tegen het glas kijkt, half vol of half leeg, 
dan wat er nu eigenlijk in zit" 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"De enige zekerheid die wij allemaal hebben, is dat we dood gaan. 
Wanneer, dat weet niemand. Wat we wel weten, is dat we vandaag nog 
leven. Pluk de dag!" 
 

Volgende week stuur ik weer een mail, dan over het behandelplan.  
 

Groetjes en een gedachte is al steun.  
 

Jip Keijzer 
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x

‘OKÉ DOKTER, HOE GAAT DE BEHANDELING ERUIT ZIEN?’

Het is woensdag 25 juni, twee dagen 
nadat ik heb gehoord dat ik kanker 
heb. Ik zit met mijn ouders bij de 
orthopeed, dokter Schreuder. “Uit de 
röntgenfoto blijkt met 99% zekerheid 
dat je botkanker hebt.” Een Osteo 
Sarcoom noemt hij het. Dit is een 
kanker die voornamelijk bij jong 
volwassenen voorkomt en redelijk 
zeldzaam is. “Het is uniek dat het in je 
pols zit, Jip. Meestal komt deze vorm 
van kanker in de benen voor”, geeft hij 
aan. “Een Osteo sarcoom is een wilde 
kanker die slecht op chemokuren 
reageert”, gaat hij verder. Dat is even 
slikken. Chemokuren zijn toch de 
manier om van kanker te genezen? 
Schreuder legt uit dat een Osteo 
Sarcoom in dit stadium prima te 
behandelen is, alleen is wegsnijden wel 
de beste manier. “In het ergste geval 
moeten we je hand amputeren.” Hij 
kijkt ook mijn ouders aan. “Toch is het 
wel verstandig om chemokuren te 
doen, omdat je niet zoveel vlees op je 
pols hebt. Als de tumor op de chemo 

reageert en kleiner wordt, kan ik beter 
om de kankercellen heen snijden en 
echt alles eruit halen.” Voordat we met 
de chemo’s beginnen, moet er eerst 
nog van alles gebeuren. Naast een 
biopt om met 100 % te kunnen 
vaststellen dat het een Osteo Sarcoom 
is, worden ook startpunten vastgesteld; 
de kuur kan bijeffecten hebben. “Naast 
het bekende haar uitvallen, kan je 
gehoor beschadigen. Daarnaast kun je 
onvruchtbaar worden, dus is het 
verstandig om wat zaad in te vriezen.” 
Jezus, onvruchtbaar worden… Moet ik 
daar nu al bij stil staan? Gedachtes en 
gevoelens van vroeger flitsen aan me 
voorbij. Ik fantaseer namelijk al vanaf 
mijn zestiende dat ik een zoon heb, 
waarmee ik net als in de film ‘Big 
Daddy’ samen tegen muren plas en 
vrouwen versier in het park. Inmiddels 
weet ik wel dat het allemaal niet zo 
makkelijk is om een kind te krijgen 
zonder vriendin, maar de fantasie blijft 
leuk. Nadat mijn ouders en ik nog wat 
vragen stellen over hoe en wat, heb ik 

het wel gehad. “Ik sta te springen om 
te beginnen met die chemo’s, wanneer 
mag ik?”, vraag ik met een kleine grijns 
op mijn gezicht. “Over een maand krijg 
je de eerste chemo.” 

Tijdens de terugrit in de auto, wat de 
komende jaren ons momentje van 
analyse zal zijn, zeggen we tegen elkaar 
dat het allemaal wel snel gaat met die 
chemo’s. Eigenlijk maar beter ook. 
Dan hebben we het ook maar weer snel 
gehad. Verder kijk ik stil uit het raam 
totdat de auto stopt bij ons huis. 
Vandaag komt mijn beste maat terug 
van een weekendje Ameland met zijn 
vader. Vandaag ga ik hem vertellen dat 
ik kanker heb. Bij de gedachte alleen 
word ik al verdrietig. 



xi

Life is what happens to you while you are busy making other plans (John 
Lennon)

Het is een uur of vier voordat Ed bij mij is. Hij is mijn beste maatje. Ik leerde hem 
kennen via een van onze bijbaantjes als sopkop, afwasser. Vanaf dat moment waren 

Edwin en ik vrienden.

Het is nog steeds woensdag, 25 juni. We lopen samen naar de moestuin van mijn vader 
op de Wageningseberg. We kletsen bij over het weekendje met zijn vader, Edwin senior. 
Over twee weken vliegt Ed naar Bangkok en zijn vader heeft het daar best moeilijk mee. 
“Weet je waar hij het bangst voor is?”, vraagt Ed. Ik knik afwachtend. “Dat er iets met 

mij gebeurt en dat hij er niet is om het op te lossen.” Edwin Senior is een echte zorgzame 
kloek voor zijn gezin. Het grappige is dat zijn moeder er heel relaxt onder is dat Edwin 

junior op reis gaat. Terwijl zij altijd de overbezorgde moeder was waarmee Edwin junior 
in zijn pubertijd nogal botste. Voordat Edwin ging studeren in Utrecht bleef hij 

regelmatig bij mijn ouders slapen na een ruzie met zijn moeder. Nu hij al een paar jaar uit het huis is, is de band tussen hem en 
zijn moeder super goed. Aangekomen in de moestuin vraagt hij hoe het met mij is. Ik stel voor dat we even gaan zitten. “Niet zo 
goed, Ed. Ik heb maandag te horen gekregen dat ik botkanker heb.” Ik begin te huilen en we omhelzen elkaar… Het is even stil 

en ik kijk hem met tranen in mijn ogen aan. Half lachend breng ik uit dat het me spijt dat ik zulk rotnieuws heb. “Het is niet erg 
maatje”, zegt Ed. Er blinken nu ook tranen in zijn ogen. “Ik ben er voor je. Morgen ga ik mijn ticket annuleren en dan maar weer 
op zoek naar een baantje”, zegt hij met een bepaalde zekerheid. “Nee Ed, ik kan niet van je vragen om niet op reis te gaan”, zeg ik 

een beetje geschrokken. Hier heb je zolang naar uitgekeken. “Jip, John Lennon zei ooit ‘Life is what happens to you while you 
are busy making other plans’. Ik moet nu even mijn plannen bijstellen, maar ik ga echt nog wel op reis.” Deze wijze uitspraak 

van één van zijn muziekhelden ben ik nooit meer vergeten. Het hielp mij om te accepteren dat botkanker mij overkwam. 



2008

14 juli 2008

Vrienden, familie en collega's,

Het is alweer zover. Morgen 15 juli word ik op genomen in het ziekenhuis 
en 16 juli begin ik aan mijn chemokuur. Ik krijg in totaal zes chemokuren. 
We beginnen met drie kuren in zes weken tijd. De zevende week staat 
gepland voor mijn operatie en na mijn operatie krijg ik nog drie kuren. Zo 
ben ik dus wel even een kleine vier maanden bezig met kuren, uitrusten en 
een operatie. Wat er daarna volgt, is afhankelijk van mijn fysieke 
toestand. Ik zal in ieder geval vijf jaar lang op controle moeten komen om 
er op tijd bij te zijn als het terugkomt.

We zijn allemaal bang voor chemokuren, met het idee dat ze vreselijk zijn. 
Ik wil jullie kort uitleggen wat de dokter mij heeft uitgelegd. Mijn 
chemokuur houdt in dat er een chemische stof in mijn lichaam wordt 

gespoten, die de kwaadaardige cellen kapot gaat maken. Helaas maakt 
het niet alleen de kwaadaardige cellen kapot, maar ook de goedaardige 
cellen. Hierdoor kunnen er bijwerkingen optreden, die zelfs blijvend 
kunnen zijn.  
 

De meeste mensen weten wel dat je misselijk bent en veel moet braken. 
Daar krijg ik waarschijnlijk medicijnen voor.  
Haaruitval is een mogelijkheid.  
Er is een kans dat ik onvruchtbaar wordt. Ik heb hiervoor wel enige 
voorzorgsmaatregelen genomen: mijn zaad geloosd en ingevroren. Erg 
interessante ervaring hoor!  
Mijn gehoor kan afnemen en er is een kleine kans dat ik doof word.  
Mijn tast en smaak kunnen veranderen, maar die komen eigenlijk altijd 
weer terug.  
Er kan schade ontstaan aan hart, nieren, lever, longen.  
 

Al deze minder prettige bijverschijnselen zijn mogelijk, maar er is ook een 
kans dat ik nergens last van heb en er met een scheet weer vanaf ben. 
Klinkt heftig. Ben ook nu wel wat minder zelfverzekerd. Die chemo’s 
brengen toch een bepaalde onzekerheid met zich mee. Ik ben ook een 
beetje bang, maar ik probeer me zoveel mogelijk te realiseren dat ik niet 
bang hoef te zijn; ik weet immers nog niet welke kant het opgaat. De 
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enige invloed die ik hierop heb is proberen van elke dag te genieten zolang 
ik kan. Die gedachte geeft me kracht om positief te denken.

"hold on to the thoughts that give you strength  
and  

you will only have thoughts of strength"

 

Ik ben waarschijnlijk nu voor vijf of zes dagen in het ziekenhuis. Als ik me 
goed voel, mag ik daarna thuis verder uitrusten. Jullie zijn allemaal 
welkom om langs te komen in het ziekenhuis, want ik zal me daar toch 
wel een beetje gaan vervelen. Laat het even weten via mijn 06, maar voel 
je alsjeblieft niet verplicht of schuldig als je niet komt of niet kan komen. 
Ik ben niet zielig!  
 

Wel nog een ding… Ik merk dat het best slopend is om telkens aan 
mensen te moeten uitleggen hoe ik me voel of wat er allemaal met me 
moet gebeuren. Daarom probeer ik jullie ook zoveel mogelijk op de hoogte 
te houden via de mail. Als je met me wilt babbelen, vertel wat interessants 
over jezelf of wat je de afgelopen tijd allemaal hebt uitgespookt. Beetje 
afleiding van al dat gekanker. 

groetjes jip keijzer 
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2008

21 juli 2008

Daag vrienden, familie en collega's, 
 

Vandaag is het 21 juli en weet ik alweer een maand dat ik botkanker heb. 
Ik heb ondertussen mijn eerste chemokuur van drie dagen gehad en ben 
nu thuis aan het bijkomen. De chemokuur was vermoeiend. Ik was erg 
misselijk, maar heb thuis niet meer hoeven braken. Dat is wel prettig. Ik 
had weinig eetlust, maar dat komt nu ook weer terug. Langzaam voel ik 
de energie terugvloeien, maar mijn lichaam heeft een flinke klap gehad. 
Doordat ik weinig energie had kon ik alleen maar op mijn nest liggen en 
nadenken. Een paar dagen voelde het alsof alles stilstond. Mijn gedachten 
kwamen niet verder, mijn lichaam kwam niet verder en mijn levensenergie 
vloeide weg. Het voelde even heel somber. 

Nu alles langzaam terugkomt, voelt het ook weer als een uitdaging om aan 
die tweede chemokuur te beginnen. Mijn paps en mams zorgen goed voor 
me en zorgen ervoor dat ik gezond eet. Moeders die mijn voetjes 
masseert en vaders die voedsel voor mijn neus schotelt.  
 

Merk dat het fijn is om alles gewoon van me af te kunnen schrijven, of 
het nou wat minder gaat of juist beter: ik vertel gewoon wat ik voel. Deze 
mail straalt namelijk al wat minder van mijn positiviteit, maar zo gaan de 
gemoedstoestanden van een mens. Als een achtbaan met ups en downs. 
Mijn down heb ik gehad en ik zit weer in m’n up. 

Bedankt voor al jullie mailtjes en gedachtes en ik houd jullie op de hoogte.  
 

groetjes jip keijzer 
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xv

De kuren beginnen
16 juli, de dag van mijn eerste chemo. 
Ik lig op een vierpersoonskamer. Ik lig 
aan het begin en recht tegenover mij 
ligt een oudere man. Verder is er 
niemand. Van die man van in de zestig, 
ik ben zijn naam kwijt, werd ik niet 
vrolijk. Hij was gestopt met zijn 
chemo, omdat hij het niet meer 
aankon. De artsen overlegden die week 
nog een keer met hem of hij toch niet 
verder wou gaan, want anders konden 
ze niks meer voor hem doen. Maar nee, 
hij wou graag naar huis. Je kon 
merken dat hij het wel best vond om 
dood te gaan als dat betekende dat van 
die chemische rotzooi in zijn lijf af was. 
Dit was mijn eerste kennismaking met 
de chemo-afdeling. Welkom Jip, in de 
wereld van kanker. Lekkere dooie 
bedoeling zeg. Aan het eind van de 
middag krijg ik mijn eerste 
chemococktail. Een grote zak met 
chemisch oranje vloeistof erin wordt 
aan mijn infuuspaal gehangen. Vier 
uur lang zal die rotzooi door mijn lijf 
spoelen; met een beetje geluk de 

kankercellen kapot maken en mijn 
goede cellen met rust laten. Het gaat er 
oranje in en tijdens het plassen merk 
ik dat het er ook oranje uitkomt. De 
uitspraak ‘ik ben een Hollander in hart 
en nieren’ wordt zo wel heel letterlijk. 
Ik voel mij met het uur langzaam 
vergiftigd worden. De energie sijpelt 
uit mijn lichaam en ik voel de zwakte 
zich in mijn hele lijf uitstrekken.

Op het avondmenu van het ziekenhuis 
staat spaghetti bolognese. Daar houd 
ik normaal al niet echt van, maar sinds 
die avond krijg ik al kokhalsneigingen 
als ik maar aan spaghetti bolognese 
denk. Na het eten van die gore troep is 
het twee uur later dan ook feest. Het 
komt er net zo uit als het erin ging. Ik 
heb te laat op het belletje gedrukt, dus 
ik en mijn bed zitten nu onder mijn 
eigen braaksel. Staat mij dit de 
komende vier maanden te wachten? 
Gelukkig lucht het een beetje op. De 
derde dag van mijn ziekenhuisbezoek 
voel ik me ronduit ellendig. Ik kom 
niet meer uit bed. Plassen doe ik 

sowieso in zo’n fles die naast mijn bed 
hangt en ik eet geen hap meer uit het 
ziekenhuis. Gelukkig dat pa en moe 
soms een kippetje of pannenkoek 
meenemen. Dat blijft er vaak nog wel 
in. Dat ik ook niet meer echt hoef over 
te geven, voelt als een kleine 
overwinning. De oude man tegenover 
mij is opgehaald door zijn familie. Hij 
zal over een week of twee wel dood 
zijn. Als ik daaraan denk, krijg ik een 
treurig en naar gevoel. Maar ik ga door 
met die chemo’s, ook al voelt het als 
zelfvernietiging. Terwijl ik lig na te 
denken, komt er rond de middag een 
nieuwe patiënt binnen. Hij is met zijn 
vrouw en heeft een grijns op zijn 
gezicht. Hij stelt zich voor als Henk en 
schudt mijn hand. Henk grapt tegen 
zijn vrouw dat hij er weer zin in heeft. 
En gek genoeg lijkt dat ook bijna zo. 
Later die dag praat ik met Henk over 
zijn situatie. Voor hem zijn de chemo’s 
levensverlengend. Henk vertelt vol 
trots dat hij twee kinderen heeft en als 
de chemo’s ervoor zorgen dat hij nog 



xvi

twee jaar kan leven, heeft hij het er 
volledig voor over. Deze mensen weten 
gewoon dat de vader van het gezin 
doodgaat, maar toch lijkt het door hun 
houding en uitstraling alsof het nog 
goed komt. Ze lopen over van de 
energie en er wordt veel gelachen. Dit 
is voor mij een eyeopener! Je mag dus 
ook lachen en plezier hebben in 
chemo’s. Maar dat vertellen de dokters 
niet! Ook al voel ik me hondsberoerd, 
een glimlach kan er altijd vanaf. En 
waarom eigenlijk ook niet? Kanker en 
die chemo’s zijn al beladen genoeg.
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2008

4 augustus 2008

Daag vrienden, familie en collega's!  
 

Ik ben ondertussen goed hersteld van die eerste chemokuur en ik moet 
zeggen dat het allemaal best te dragen is. Vooral net na de chemo is het 
op z’n zwaarst. Heel vervelend, omdat ik vrij weinig kan. Dan voel ik mij 
wel ongelukkig, met weinig levensenergie in mijn lichaam. Maar iedere dag 
merk ik gewoon dat de energie weer terugstroomt en kan ik voor mijzelf 
het hele gebeuren steeds makkelijker relativeren en er positief mee 
omgaan. In deze eerste week probeer ik mezelf ertoe te zetten om iedere 
dag in ieder geval een half uur of langer te wandelen. Dat ertoe zetten 
gaat soms ook erg moeizaam, omdat het wel lekker makkelijk wordt om 
gewoon op de bank te ploffen en voor de buis te hangen.  
 

Vanaf 25 juli ben ik alweer de hort op geweest en heb ik vriendinnen en 
vrienden opgezocht. Eigenlijk kon ik mijn tijd vanaf dat weekend weer 
indelen als een normale dag. Ik ga lekker uit eten en filosofeer over het 
leven en luister en praat veel met mensen om me heen. Ben vorige ook 
gewoon naar mijn werk gegaan en heb drie dagen mijn helpende hand 
geboden op de nieuwe vestiging van Pepperminds in Rotterdam (mijn 
werk). Daar probeer ik mijn twee collega's te ondersteunen in al het werk 
dat zij moeten verrichten. Het is fijn om mijn verstand op nul te zetten en 
een beetje te klussen. Na zo'n week weer gewoon bezig zijn, heb ik zeker 
genoeg motivatie en kracht om woensdag 6 augustus aan mijn tweede 
chemokuur te beginnen.  
 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor het aan me denken en voor de vele 
boeken, het bosje bloemen, de knuffel en de verwenartikelen. Vind het fijn 
om van alle kanten steun en wijsheid te krijgen in verschillende vormen. 
Bedankt!  
 

groetjes Jip Keijzer 
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2008

15 augustus 2008

Het is rond 01.00 uur ‘s nachts. Ik lig beneden in de werkkamer van mijn 
vader. Het is stil in huis, maar ik slaap onrustig. Ik ben half wakker en 
ineens merk ik dat ik moet overgeven. Dus ik ren naar de badkamer en 
braak voornamelijk vocht en gal uit in de wc. Twee keer, drie keer, vier 
keer. Ik blijf braken totdat er niks meer in zit. Tranen rollen over mijn 
wangen, terwijl ik boven de pot hang. Mijn moeder is wakker geworden 
van mijn braakgeweld. Als ik terugloop naar de werkkamer kom ik haar 
tegen op de gang. Ik begin harder te huilen. Mam, ik kan niet meer. Ik wil 
niet meer kotsen. Ik voel me gebroken. Ze sluit me in haar armen en ik leg 
mijn hoofd op haar schouder. Daar staan we dan, midden in de nacht. 
Mijn moeder met een machteloos gevoel, want die kan niet meer doen 
dan mij vasthouden. En ik, ik zit er even helemaal doorheen… Wat een 
klote chemo zeg.
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2008

17 augustus 2008

Daag vrienden, familie en collega's!  
 

Ben ondertussen al een week thuis van mijn tweede chemokuur. Het is 
fijn om weer thuis te zijn.  Zo’n tweede kuur lijkt in het begin een stuk 
makkelijker, omdat je weet wat je te wachten staat. Maar in de loop van 
de dagen, als ik een klein beetje actiever word, merk ik wel dat het 
moeilijker is om me fit te voelen. Logisch. Ik moet natuurlijk de tijd nemen 
om mijn lichaam een tweede klap te laten verwerken. Toch is het een stuk 
zwaarder. Even een wandeling maken gaat niet zo makkelijk, dus hang ik 
lekker voor de buis en lig de hele dag op de bank. Ik word een beetje lui 
van al dat wachten en al dat verwen van mijn ouders. Uitrusten is 
natuurlijk heel fijn en noodzakelijk, maar het  wordt steeds lastiger om in 
beweging te komen.   

 

Ik kan me nu redelijk verplaatsen in een zwangere vrouw. Ik heb een 
gezonde eetlust, eet ‘s avonds vaak twee warme maaltijden, maar mijn 
reukvermogen is zo gevoelig dat het moeilijk is om het eten binnen te 
houden. De gedachte aan een geur waar ik onpasselijk van word, heeft er 
deze week al drie keer voor gezorgd dat ik een met smaak genuttigde 
maaltijd gewoon weer uitkots. Daarna kan ik vaak moeiteloos weer een 
maaltijdje naar binnen werken, maar vrolijk word ik er niet van. En ik 
word ook een beetje angstig om me teveel in te spannen, omdat ik mijn 
maag juist dan weer via de verkeerde kant leeg. Kortom, deze week was 
psychisch wel even zwaarder dan de eerste keer. 
 

Maar natuurlijk schrijf ik nooit alleen over waar het allemaal rottiger en 
minder ging, nee. Nu zaterdag, 17 augustus, voel ik mij weer goed genoeg 
om lekker naar een goede vriend te gaan. Mijn lichaam kan het ook weer 
aan om een uurtje of anderhalf uur per dag te wandelen. Langzaam komt 
mijn fitheid terug, alleen moet ik wel accepteren dat ik weer van onder af 
aan moet opbouwen na elke nieuwe chemokuur. Vermoeiend maar 
noodzakelijk.  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Nog even een klein medisch verhaaltje. Gisteren ben ik in het ziekenhuis 
geweest en mijn lichaam herstelt gewoon helemaal goed. Er zijn geen 
blijvende ernstige complicaties opgetreden en mijn bloedwaardes zijn 
prima. De dokter zegt dat ik het goed doe.  
 

Groetjes en liefs jip 
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2008

17 september 2008

Daag vrienden, familie en collega's!  
 

Het is alweer een tijd geleden dat ik een chemokuur heb ondergaan. De 
tweede kuur viel me zwaarder, maar gelukkig zou ik geopereerd worden. 
De operatie hield in dat ik onder narcose werd gebracht zonder te weten 
of ik met twee handen wakker zou worden. Daarna moest ik twee weken 
wachten op de uitslag van het microscopische onderzoek. Daaruit moest 
blijken of de operatie succesvol genoeg was. Gisteren heb ik de uitslag 
ontvangen en het is helaas slecht nieuws. Er zijn kwaadaardige cellen 
achtergebleven in het weefsel van mijn rechterpols. Dit houdt in dat mijn 
hand wordt geamputeerd om ervoor te zorgen dat mijn overlevingskans 
bijna 100% blijft.

Heftig nieuws. Niet alleen voor mij maar ook voor mijn familie. Volgende 
week woensdag 24 september wordt mijn hand geamputeerd en daarna 
zal de wond twee weken nodig hebben om te herstellen. Voor mij komt dit 
net zo hard aan als toen ik drie maanden geleden hoorde dat ik botkanker 
had. Het betekent ook dat ik er dus net zo makkelijk mijn weg in kan 
vinden als toen. Hoe meer ik er over praat, hoe meer ik het accepteer. 
Volgende week, als hij eraf is, zal het proces van m’n weg vinden vast en 
zeker opnieuw beginnen en de confrontatie zal ik niet meer uit de weg 
kunnen gaan. Ik ben en blijf dan een jongen met één hand. Gelukkig zie ik 
dat ook wel weer als een uitdaging, zoals vanochtend bij het brood 
smeren of als ik de nagels van mijn linkerhand moet knippen. Mijn 
rechterhand zit nu nog in het gips en daar kan ik vrij weinig tot niets mee. 
Dus ik ben al aan het oefenen. Ik wil jullie vragen me de komende tijd, 
maanden, jaren te laten spelen en worstelen met de dagelijkse dingen die 
jullie met twee handen doen en die ik nu en straks met één hand zal 
moeten doen. Ik wil graag leren wat ik nog steeds zelf kan, maar ik wil 
ook leren me neer te leggen bij wat ik niet meer zal kunnen. Ook wil ik 
jullie een boek aanraden dat mij anderhalf jaar geleden al heel erg 
inspireerde en waar ik nu, helaas maar ook gelukkig, de vruchten van mag 
plukken. ‘Wat is jouw excuus’ van John Foppe, over een Amerikaan die 
zonder armen is geboren. Super inspirerend!  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Even schrikken! Ik kan me goed voorstellen dat jullie niet zo goed weten 
hoe je hiermee moet omgaan tegenover mij. Is helemaal niet erg. Denk 
alsjeblieft niet teveel aan het feit dat ik nog maar een hand zal hebben, 
maar denk vooral aan wie ik ben als persoon. Gewoon Jip met zijn 
stomme grijns.  
 

Dikke kus en iedereen bedankt voor hun gedachten, lieve kaarten, boeken 
en gezelschap!  

Groetjes jip keijzer
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Met één hand dansen voor publiek 
Het is 8 of 9 oktober 2008, ik weet de 
precieze dag niet meer. Wat ik nog wel 
weet is dat ik me verdrietig voel. Op 
het televisietje in het ziekenhuis kijk ik 
naar een prachtige moderne 
dansvoorstelling. Ik heb net mijn 
eerste chemokuur gehad, na het 
verliezen van mijn hand. Deze chemo 
is een stuk minder zwaar dan die 
eerste twee. Als ik eerlijk ben, voel ik 
wel dat ik iets door mijn lijf gespoten 
krijg maar mijn fitheid trekt gelukkig 
niet weg. Als de volgende drie chemo’s 
ook zo voelen, fiets ik er doorheen. 
Mijn verdriet komt dus niet doordat ik 
mij zwak, ziek en misselijk voel, zoals 
die avond dat ik thuis gebroken in 
huilen uitbarst omdat ik niet meer wil. 
Nee, het komt door de dans op de tv. 
Het raakt me. Ik denk aan mijn eigen 
dansvoorstelling van twee jaar geleden. 
Tijdens een hiphop workshop vertel ik 
Marianne, de danslerares, over mijn 
poging om de mimeopleiding te doen. 
De auditie was geen succes, want ik lag 
er al meteen in de eerste ronde uit. Wel 

werd ik samen met een paar anderen 
door twee docenten in opleiding 
gevraagd voor hun afstudeerstuk. Een 
half jaar lang moest ik iedere maandag 
naar Amsterdam om in de 
Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te oefenen met yoga, martial 
arts, acrobatiek, gymnastiek en nog 
meer vormen die eindigen op tiek. Iets 
heel anders dus dan het treurige 
zwart-witte ventje dat vastzit in 
onzichtbare omhulsels, zoals de meeste 
mensen zich mime voorstellen. Om 
een lang verhaal kort te maken: na 
driemaal per week oefenen, sta ik een 
maand later met Marianne een duet 
moderne dans weg te geven in de 
schouwburg! Ja, ik heb altijd veel 
gedanst. Nooit heb ik een genre langer 
dan een jaar vol gehouden, maar ik 
houd gewoon van dansen. Mijn 
lichaam voelt het ritme beter aan dan 
wanneer ik probeer te zingen of een 
instrument bespeel. En nu, nu ik hier 
in het ziekenhuis lig met een hand en 
een stompje, voel ik mij treurig bij de 

gedachte dat ik een vrouw tijdens de 
salsa niet meer van mijn linkerhand 
naar mijn rechterhand kan slingeren. 
Het idee dat dansen voor publiek het 
voor mij niet meer zal worden. En 
ineens zegt een stem in mijn hoofd: 
stop Jip! Dit is niet wie jij wilt zijn en 
al helemaal niet wie jij bent. Beetje 
mijn eigen glas vullen met negatief en 
treurig gevoel en daar genoegen mee 
nemen? Nee! Ik pak mijn telefoon en 
bel Marianne met de vraag of ik nog 
een keer voor haar mag dansen. Zij 
reageert enthousiast, want ook nu weer 
heeft ze nog een extra danser nodig. 
Het is alsof het lot mij bij haar heeft 
gebracht. Tussen de chemo’s door 
begin ik met oefenen. Het valt me zo 
mee dat ik me goed genoeg voel om te 
dansen. Maar misschien komt het ook 
door de spirit die in mij ontstaat. 
Vanaf dat moment begint mijn 
tegenslag mijn kracht te worden. Zo 
sta ik twee weken na mijn laatste 
chemokuur in de schouwburg van 
Wageningen in mijn hemd te dansen 
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voor een publiek van 400 man. Na de 
voorstelling komt er een paar mensen 
naar me toe, bekenden en onbekenden. 
“Het eerste wat opvalt als jij het 
podium op komt is dat je één hand 
hebt, maar het moment dat je begint te 
dansen zie je dat meteen niet meer. Je 
danste zo natuurlijk! Heb je dat al 
lang, één hand?” De bevestiging voelt 
als een overwinning. Ik heb mijn 
onzekerheid overwonnen en dit geeft 
energie en helderheid. Het geeft een 
kracht die mensen om mij heen zien. 
Ik ben op de goede weg. Door de 
bevestiging van anderen voel ik 
intuïtief dat de manier waarop ik omga 
met mijn kanker en onzekerheden juist 
is.

Dit is een van de redenen waarom ik 
mijn verhaal wil delen met jou, de 
lezer van dit boek. Nu ik heb verteld 
over mijn kennismaking met 
tegenslag, richt ik mij voor het eerst 
tot jou. Want nu jij mijn verhaal kent, 
ga ik er vanuit dat het delen van de 
ervaring, en de wijsheid die ik haalde 
uit de heldere momenten van realiteit, 
van betekenis kunnen zijn voor jou. 

Bijzonder is dat ik me door mijn eerste 
behandeling erg gelukkig voel. Ik krijg 
een onmetelijke energie om juist iets 
van mijn kanker te maken. Ik weet nog 
goed dat ik enkele weken nadat ik 
hoorde dat ik kanker had, over mijn 
contract ging praten met de 
toenmalige directeur van mijn werk, 
David de Kock. Ik ken hem meer van 
gezicht dan persoonlijk, maar het 
gesprek verloopt alsof we al jaren 
vrienden zijn. We spreken over mijn 
ziekte en dat ik accepteer dat ik kanker 
heb. Ik vertel hem mijn visie. Kanker 
heb ik, daar kan ik niets aan 
veranderen. Waar ik wel invloed op 
heb, is dat ik in goede conditie ben, 
gezond eet en de manier waarop ik 
naar mijn ziekte kijk. Ik spreek met 
kracht over mijn situatie en ik zie dat 
hij me bewondert. Op een gegeven 
moment zegt David tegen mij, en dit 
ben ik nooit meer vergeten: “Jip, 
kanker is een cadeau, een cadeau waar 
je niet op zit te wachten. Je kunt het 
met die mooie strik onder je arm 
houden en met je meedragen. Of je 
kunt het uitpakken. En wat jij doet, is 
het papier eraf scheuren.” Kanker een 

cadeau? Ik kon hem erg waarderen 
voor zijn gedurfde directheid. We 
werden vrienden en later hebben we 
nog veel voor elkaar betekend. 

Ik voelde mij sterk en de bevestiging 
van anderen zorgde ervoor dat mijn 
kracht groeide. Ik geloofde dat mijn 
manier van ermee omgaan juist was en 
dat geloof ik nog steeds. Later, na de 
eerste uitzaaiing, heb ik ook ervaren 
hoe het is als het niet van een leien 
dakje gaat. Maar in die eerste zes 
maanden van behandeling en operaties 
raak ik letterlijk in een ‘flow’. Later leer 
ik dat Flow een psychologische 
stroming is. De goeroe van deze 
stroming is de Hongaars-Amerikaanse 
onderzoeker Csikszentmihalyi. Hij 
omschrijft Flow als een heerlijk gevoel 
van ergens helemaal in opgaan. Een 
gevoel van inspiratie en lekker bezig 
zijn. Je voelt je voldaan en barst van de 
energie. Deze energie draagt bij aan 
het geluksgevoel. Ik voelde mij 
gelukkig en ik had veel inspiratie tot 
daden. 
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JOEP (7): “IS JE ARM GEBROKEN?”

Ik wist al vroeg dat ik gek was op 
kinderen. Toen ik een jaar of 16 was zei 
ik al dat ik er klaar voor was om een 
kind te krijgen. Toen mijn hand net 
geamputeerd was, voelde ik mij 
onzeker als ik dacht aan de 
confronterende directheid van 
kinderen. Het idee dat ze me raar of 
eng zouden vinden, deed pijn. En ik 
realiseerde me dat ik die onzekerheid 
niet wilde, omdat juist kinderen zo 
belangrijk voor me zijn. Mijn beste 
maatje Edwin werkte toen nog af en 
toe als scouting leiding van de bevers, 
kinderen tussen zes en negen jaar. Als 
hij een paar dagen na de amputatie bij 
mij thuis zit, vertel ik hem over mijn 
nieuwe angst voor kinderen. Ik vraag 
hem of ik een keer mee kan naar een 
zaterdagopkomst van de bevers. En zo 
sta ik een week later onwennig tussen 
allemaal door elkaar rennende kids. 
Totdat  Joep naar me toe komt. Joep is 
een druk kereltje van een jaar of zeven 
met een ondeugende blik. “Is je arm 
gebroken?” Ik lach en vertel dat hij 

niet gebroken is, maar weggehaald. 
“Waarom?”, vraagt hij zonder blikken 
of blozen. “Nou, mijn hand was ziek en 
als ze hem niet weg zouden halen, dan 
zou ik dood kunnen gaan”, leg ik het 
kereltje uit. Met zijn grote ogen kijkt 
hij van mijn gezicht naar mijn mouw. 
Opeens pakt hij de mouw vast en kijkt 
erin. Stopt zijn linkerhandje in de 
mouw om te kijken of ik hem niet 
stiekem heb verstopt. Hij kijkt mij nog 
een keer aan en lijkt overtuigd. “Oké”, 
en hij rent verder alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Dan 
begint de zaterdagopkomst. Alle 
kinderen moeten samen met de leiding 
in een kring gaan staan. We zijn met 
ongeveer 25 mannetjes en vrouwtjes. 
Joep komt naast mij staan en grijpt 
mijn mouw vast. Iedereen wordt 
welkom geheten door iemand van de 
leiding. Ik word voorgesteld als een 
vriend van Edwin die een dagje komt 
meedoen. Joep naast mij roept: “En hij 
heeft maar één hand.” “Maar dan kan 
je niet klappen bij ons openingslied”, 

zegt een van de andere kinderen. “Ik 
zal mijn best doen om toch met één 
hand mee te klappen.” 

Die dag vervloog al mijn angst en 
onzekerheid. Het acceptatievermogen 
van een kind is bewonderenswaardig. 
Een hand missen, doodgaan of ziek 
zijn. Ze kijken er niet van op. Herken 
je dat? Het gaat vanzelf. Je weet dat 
de gebeurtenissen je raken, als een 
meteoriet die het  leven in een klap 
verandert. En toch gaat het vanzelf, 
het bewandelen van de weg om alles 
te herstructureren en een plek te 
geven. Mijn strijd met kanker was 
heel duidelijk: ik win als ik kanker een 
plek kan geven vanuit liefde. Ik verlies 
als kanker mijn leven op zijn kop zet 
en ik treurig op de stoep beland. Voor 
mij werd kanker op dat moment een 
onderdeel van mijn leven waaruit 
motivatie ontstond om bijzondere 
stappen te delen. Ik geloofde dat mijn 
kankerervaring me verrijkte en me de 
geheimen van succes liet ontdekken. 
De wet van wederkerigheid; hoe ik 
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met mijn ziekte omga, zo gaan 
mensen ook met mij om. “Sta in het 
licht en laat dat licht ook over je 
donkere kamers schijnen, zodat 
anderen je zien”. En opeens hebben 
verdriet en vooral angst geen ruimte 
om zich te wortelen en je klein te 
houden. Wat gaf mij dit een vrijheid 
en wat gunde ik iedereen om hier 
kennis mee te maken. Ik voelde een 
ontzettende drang om mijn ervaring 
te delen. 



2008

11 december 2008

Dag vrienden, fam en collega's, 
 

Velen van jullie weten al dat het goed met mij gaat! Hier toch nog even 
een afsluitende mail van deze hele kankerperiode.  
 

Ondertussen is mijn handje geamputeerd en is de wond al zo goed als 
genezen. De chirurg heeft hem er mooi afgezaagd en een goed litteken 
achtergelaten. Nu was het wel even wennen natuurlijk en dat is het soms 
nog steeds. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, voelde ik me redelijk onzeker. 
Er speelden allerlei vragen in mijn hoofd: Zullen mensen raar kijken? 
Gaan de mensen om me heen me als gehandicapte behandelen? Kan ik 
nog wel aan een goede baan komen? Ben ik ineens een stuk 
afhankelijker van mijn omgeving? Vinden vrouwen in bed het niet raar als 

ik ze aanraak met mijn stomp? Nou is het begrijpelijk dat dit door mijn 
hoofd schiet en gelukkig weet ik ook op alles al een antwoord.  
 

Ja, sommige mensen zullen altijd raar blijven kijken en zich ongemakkelijk 
voelen. Begrijpelijk. Ik vond het ook raar toen ik mezelf voor het eerst zag 
zonder rechterhand. En ik merk dat die ongemakkelijkheid al gauw weg is 
als ik het benoem bij de mensen met wie ik praat. Desondanks blijft het 
een blikvanger en is het aan mij om dat niet als vervelend te ervaren. Dit 
lukt aardig.  
 

Ik ben ontzettend blij met mijn omgeving, ja dat zijn jullie, hoe jullie met me 
omgaan. Iedereen went er snel aan en ziet me nog steeds als Jip die druk 
is met van alles. Jullie laten me lekker klungelen en als ik hulp nodig heb 
mag ik het altijd zelf vragen. Jullie maken het voor mij geen grotere 
beperking dan de beperkingen die ik heb met twee handen. Nu zie ik 
mezelf ook niet als een zielig geval en brengt het gek genoeg zelfs wat 
geluk. Ik haal veel meer voldoening uit iets kleins als mijn veters strikken 
met één hand, dan toen ik dat nog met twee handen deed. Een maaltijd 
koken of het huis schoonmaken zijn grotere uitdagingen, waar ik alleen 
maar meer geluk uit haal. Nog een positief ding is dat ik een stuk 
geduldiger word. Ik heb natuurlijk nog het voordeel dat ik redelijk vrij van 
verplichtingen ben. Misschien zal ik er meer last van hebben wanneer ik 

29



weer aan het werk ga en er steeds minder bij stilsta dat ik nog maar één 
hand heb. Dat zien we dan wel weer.  
 

Gelukkig werk ik bij een van de leukste en fijnste bedrijven van 
Nederland, jawel Pepperminds. Ik heb ondertussen alweer een sollicitatie 
gehad en ben aangenomen als sales coach in Den Haag. Daarnaast ga ik 
beginnen met een eigen bedrijf voor coaching. Laatst heb ik met veel 
plezier staan spreken op mijn oude middelbare school over omgaan met 
tegenslagen. Het was een groot succes! Ik geloof en vind het zelfs een 
uitdaging om zonder papieren toch succesvol en gelukkig te zijn. Niet dat 
ik nooit zal gaan studeren, maar studie is pas nodig wanneer ik me op 
een bepaald gebied wil verrijken met kennis om mijn doelen in het leven te 
behalen.  
 

Gek is dat een hand missen door mij en het grootste deel van de wereld 
als zo'n enorme beperking wordt gezien. Ik krijg namelijk steeds meer 
bevestiging dat het wel meevalt. Normaal doen we met twee handen ook 
twee, drie of vier dingen tegelijk. Met één hand doe ik gewoon één ding 
tegelijk en dat gaat prima. Dat ik al links was scheelt wel. Anders zou ik 
vaker geconfronteerd worden met het feit dat dingen niet meer gaan 
zoals ze gingen. Gelukkig kan ik mijn eenhandigheid zelfs al zien als een 
handvat voor nieuwe mogelijkheden. Het zet namelijk ontzettend veel 

kracht bij mijn verhaal over omgaan met tegenslagen, gewoon omdat het 
zichtbaar is. Mensen gaan een gehandicapte die meedanst in een 
voorstelling of durft te spreken voor een groep ineens bewonderen. Dat is 
natuurlijk prettig en kan dus in mijn voordeel werken. Ik zal me dan vaker 
over ongemakkelijkheid en onzekerheid moeten heen zetten, maar dat is 
eigenlijk alleen maar fijn.

In deze periode is één zin in mijn gedachten gebleven en die zin maakt mij 
als mens een stuk onafhankelijker. 

“Ik laat mij niet leiden in mijn keuzes gebaseerd op mijn onzekerheid of 
ongemakkelijkheid,  
maar door het verlangen naar de persoon die ik wil zijn gebaseerd op 
rede en logica.”  
 

In het begin maakte de gedachte dat een vrouw zich ongemakkelijk zou 
voelen bij de aanraking van mijn stomp me best een beetje verdrietig. Wat 
ik heb geleerd en waar ik ook sterk in geloof, is dat het altijd goed is om 
objectief mijn gevoelens en onzekerheid te beschrijven. Zo merk ik dat 
mensen om mij heen zelf ook leren met hun ongemakkelijkheid om te 
gaan. Uiteindelijk gaan ze het steeds minder eng of raar vinden, totdat ze 
het normaal vinden. Twee weken na mijn amputatie was ik samen met een 
vriendin met wie ik wel vaker intiem kon zijn. In bed na een hele leuke dag 
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zegt ze opeens: vind je het fijn om me aan te raken met je stomp? Beetje 
gek om daarover te praten in je blote kont, maar wel ontzettend fijn. Die 
onzekerheid is gewoon weg en ik ben zelf ook bijna niet meer bang om 
mensen zomaar aan te raken met mijn stomp.  
 

Dit is voor mij het proces van de afgelopen weken, nu bijna drie maanden. 
Het gaat goed met mij!  
Ik ben nu bezig met de aanvraag van een prothese, de nieuwste hier in 
Nederland. Een I-limb hand die alle vingers kan bewegen en polsrotatie 
heeft. Zo'n hand heeft praktisch gezien veel voordelen waardoor de 
kwaliteit van mijn handelingen, mijn leven omhoog zal gaan. Het is alleen 
nog maar de vraag of de verzekering deze prothese wil vergoeden. Het is 
namelijk een hand van 40.000 euro die ze iedere drie jaar opnieuw 
moeten vergoeden. Aardig prijskaartje en ze staan dus niet te springen. 
Wel vergoeden ze zeker een minder goede hand, alleen brengt die meer 
nadelen met zich mee.  
Nu wil ik mijn geluk niet van een prothese laten afhangen, dus als ik deze 
nieuwste vergoed niet krijg dan maar geen; ik red me wel. Je moet ook 
niet vergeten wat de verzekering de afgelopen tijd al aan me kwijt is. Ik 
mag van geluk spreken dat ik geboren ben in Nederland. Dus wanneer ze 
het niet vergoeden, even goede vrienden. En als ze het wel vergoeden, 
alleen maar betere vrienden.  

De meesten van jullie weten dat ik op 13 december 21 jaar oud word en 
dat wil ik dit jaar eigenlijk wel vieren. Ik ben nog altijd geen kei in ver 
vooruit plannen en organiseren, dus excuses daarvoor. Ik wil jullie allen de 
mogelijkheid geven om 13 en 14 december bij mij in Wageningen langs te 
komen, bij vaders en moeders thuis. Jullie zijn welkom om vanaf twaalf 
uur ‘s middags op zaterdag en zondag taart te eten en een lekker drankje 
te nuttigen. Wel ga ik om zes uur ‘s avonds op zaterdag en zondag 
oefenen voor mijn dansvoorstelling. De voorstelling is op zondag 14 
december om acht uur. Wie  wil komen kijken, is welkom in de Junushoff. 
Ik moet er wel bij zeggen dat ik zelf maar vier minuten dans, maar toch. 
 

Neem vrienden en vriendinnen mee, oma's en opa's, neven en nichten, 
broers en zussen, want het is feest! 1. ik ben jarig en 2. hoe cliché het ook 
klinkt: ik leef nog!

Wees welkom bij mij thuis! En als jullie twijfelen over een cadeau, geef 
dan niks. Een cadeau is het mooist wanneer je echt dat ene wilt geven. 
Dat is een betere reden dan: het is je verjaardag en bij verjaardagen horen 
gewoon cadeaus…

dikke kus jip
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xxxii

‘OMGAAN MET TEGENSLAG’ VOOR SCHOLIEREN

Ik ben bij David geweest en zit in tram 
9 terug naar het Centraal Station. Ik 
weet niet meer waarom ik het mobiele 
nummer van mijn oude decaan, 
meneer de Vries, in mijn telefoon heb 
staan. Ik weet wel dat hij de juiste 
persoon is voor mijn vraag. Onderweg 
naar Amsterdam bel ik hem op. “Ik 
heb kanker gehad en ik wil daar iets 
mee doen”. Om zo met de deur in huis 
te vallen bij een oude bekende, is 
natuurlijk niet handig. Dat heeft wat 
opbouw en toelichting nodig. Anders 
kan de ander niet acclimatiseren en 
een gewenst sociaal antwoord geven. 
Dus ik vertel in het kort mijn 
kankergeschiedenis en leg uit dat het 
ondanks de tegenslag eigenlijk een 
bijzondere ervaring is. “Ik wil daar iets 
mee doen en mijn vraag is of ik voor de 
klas een soort workshop ‘omgaan met 
tegenslagen’ mag houden. Meneer de 
Vries is enthousiast en verwijst me 
door naar meneer Meeusen van 
Maatschappijleer. Daarna is het snel 
afgesproken. Vlak na mijn laatste 

chemokuur mag ik in ieder geval twee 
dagen mijn verhaal doen in 
verschillende vwo en havo klassen. De 
eerste dag dat ik van de bus naar de 
middelbare school loop, schijt ik zeven 
kleuren. Waar ben ik aan begonnen? Ik 
kan nu nog terug, dan meld ik mij 
gewoon ziek. Nee, Jip. Dit is wat je 
wilt, anderen inspireren. Een kijkje 
geven in het geluk van jouw ervaring. 
En dan sta je daar voor een klas vol 
kinderen van 16, 17 en 18. Ik weet hoe 
ik zelf was op de middelbare school, 
een complete verschrikking voor iedere 
docent! Maar wat een bijzondere 
ervaring. Ik vertel wat mij op 23 juni 
opeens overkwam en wat er daarna 
aan behandelingen volgde . Mijn 
verhaal eindig ik met de zin: ‘Kanker 
heeft mij gelukkig gemaakt’. De 
aandacht is er. “Ik wil jullie vragen om 
een tegenslag op te schrijven. Iets wat 
je hebt meegemaakt of wat een ander 
heeft meegemaakt die dicht bij je 
staat”. Iedereen duikt serieus op het 
papier en struint zijn gedachten af 

naar negatieve ervaringen. Dan vraag 
ik om bij die tegenslag één of twee 
negatieve kanten op te schrijven en één 
of twee positieve kanten. Als iedereen 
wat heeft opgeschreven, vraag ik of er 
leerlingen zijn die hun tegenslag 
durven delen. Een meisje, knap met 
mooie krullen, steekt haar hand op. 
“Mijn vader is al vier jaar manisch 
depressief.” Wauw, wat heftig. Maar op 
de vraag wat daar positief aan is, 
vertelt ze over haar zelfstandigheid en 
de dankbaarheid voor haar eigen 
stabiele geest. Een jongen vertelt dat 
hij reuma heeft. “En Jip, ik ga er 
eigenlijk net zo mee om als jij. Ik heb 
het, daar verander ik niets aan. Het 
geeft me juist meer motivatie om alles 
uit mijn leven te halen.” In een havo 
klas blijkt het lastiger om over 
tegenslagen of leed te praten. Een paar 
meiden moeten tijdens de les huilen, 
maar voelen zich achteraf opgelucht. 
We praten over schaamte. Maar één 
meisje durft toe te geven dat ze zich 
schaamt voor tegenslag. “Ik wil graag 
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dat mensen mij leuk vinden en als er 
dan iets ergs aan de hand is, schrikt 
het anderen misschien af.” Op een 
gegeven moment vraag ik de leerlingen 
om na te denken over de vraag wat 
voor hen geluk is en wat succes. “Geluk 
is als vrienden om mij heen van me 
houden”, zegt een ander meisje. 
“Mooi”, geef ik als antwoord. “Houd je 
ook vanzelf?” Prompt barst ze in 
tranen uit. Dat was helemaal niet de 
bedoeling. Later als ik met haar sta te 
praten, realiseer ik me nog meer dat je 
op school niet leert om van jezelf te 
houden. Als zo’n kind geluk heeft, 
krijgt zij (of hij) het mee van haar 
ouders. Maar ook dat gebeurt lang niet 
altijd. Dan is het ook niet vreemd dat 
een groot deel van de Nederlandse 
bevolking een te laag zelfbeeld heeft. 
We worden meegesleurd in een 
beschaving, waarin we niet 
zelfverzekerd mogen zijn. Niet te trots 
op onszelf mogen zijn, want kijk uit: 
straks vinden ze je nog arrogant. Rot 
toch op! 

Nelson Mandela zei het mooi in zijn 
speech (Nederlands vertaald):

Onze diepe angst is niet dat we 
onmachtig zouden zijn. 
Onze diepste angst betreft juist onze 
niet te meten kracht.  
Niet de duisternis, maar het LICHT in 
ons is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af: Wie ben ik om 
mezelf briljant, schitterend, begaafd of 
geweldig te achten?” 
Maar, waarom zou je dat niet zijn? Je 
bent een kind van God! 
Je dient de wereld niet door jezelf 
klein te houden.

Er wordt geen LICHT verspreid, als 
de mensen om je heen hun zekerheid 
ontlenen aan jouw kleinheid. 
We zijn bestemd om te stralen, zoals 
kinderen dat doen.  
We zijn geboren om de glorie Gods die 
in ons is, te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen, 
maar in ieder mens aanwezig.  
En als we ons LICHT laten schijnen, 
schept dat voor de ander de 
mogelijkheid hetzelfde te doen. 
Als we van onze diepste angst bevrijd 

zijn, zal alleen al onze nabijheid 
anderen bevrijden.

Nelson Mandela – 1994

Het is zo bijzonder om te zien wat er 
allemaal gebeurt in deze lessen. 
Angsten worden overwonnen. Mensen 
vertellen dingen die niemand anders in 
de klas over hen weet, terwijl ze al 
jaren naast elkaar zitten. Het mag er 
zijn! Nogmaals: “Sta in het licht en laat 
dat licht ook over je donkere kamers 
schijnen zodat anderen je zien”. 
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MIJN GLAS IS ALTIJD HALF VOL

In de zomer voordat ik kanker in mijn 
pols krijg, zit ik op een eiland aan de 
Maleisische kust. Daar ontmoet ik een 
Nederlander, Jeroen. In een paar 
avonden hebben we alle vragen des 
levens beantwoord. De laatste avond 
voor onze terugkeer naar Kuala 
Lumpur geeft hij mij ‘De 
Geluksformule’ van de Duitse schrijver 
Stefan Klein, die in 1998 winnaar was 
van de Georg von Holtzbrinckprijs 
voor wetenschapsjournalistiek. Geen 
flauw idee wat die prijs inhoudt, maar 
het zegt wel iets over de schrijver. Ik 
lees de inleiding van het boek en 
daarna belandt het achterin mijn 
boekenkast. Eén zin uit het boek geeft 
mij in mijn kankerperiode ontzettend 
veel vrijheid. Of jij en ik het befaamde 
glas half vol of half leeg beschouwen, 
heeft veel meer invloed op onze 
gevoelens dan de daadwerkelijke 
inhoud van het glas. Dit wordt voor mij 
een wetenschap. Mijn glas zit bijna 
altijd half vol. Dat positieve gaat als 
vanzelf. Wat mijn drijfveer precies is, 

weet ik dan nog niet te verwoorden. 
Wel is het prettig om te horen dat je 
wordt bewonderd om je houding. Het 
geluk en de energie die ik in deze zes 
maanden van ziek zijn voel, zijn 
fantastisch. Later leer ik ook hoe het is 
om steeds te horen dat ik zo positief 
ben, terwijl ik me helemaal niet zo 
voel. De strijd met mijn onzekerheid ga 
ik aan, ook zonder te weten hoe ik het 
bewust een plek kan geven. Doe je dat 
niet, dan zit je gewoon je tijd uit. Tijd 
heelt alles, want op een gegeven 
moment ben je dood en heb je nergens 
meer last van.
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WAAR WAS IK OOK ALWEER GEBLEVEN?

Na zes maanden het middelpunt van 
de aandacht te zijn geweest, wil ik 
verder. Mijn contract bij Pepperminds 
is eind oktober afgelopen, dus zit ik in 
de ziektewet. Het idee om geld te 
krijgen terwijl ik er niets voor doe, 
geeft me maar een gek gevoel. Anderen 
mensen kunnen dat geld veel beter 
gebruiken. Dus pakken we gewoon de 
telefoon en bellen we Pepperminds op 
of ze nog een plekkie vrij hebben. En 
jazeker! Ik kan 6 januari weer aan de 
bak als projectmanager kranten in Den 
Haag. Uit verschillende hoeken komt 
de vraag of ik niet te hard van stapel 
loop, maar wat moet ik dan? Thuis 
blijven zitten? Ik wil weer aan het werk 
en ik voel me prima! Zolang mijn lijf 
het toeliet, was ik tijdens mijn chemo’s 
toch iedere week in de sportschool. 
Dus mijn conditie is zelfs beter dan die 
van de gemiddelde man in mijn 
leeftijdscategorie. Dat zegt misschien 
meer over de gezondheid van de 
adolescenten in Wageningen, maar 
toch. Werk gaat als een trein en ik krijg 

een relatie met een beeldschone 
roodharige. Ik word aangetrokken tot 
haar gevatheid en zij valt voor mijn 
positiviteit. Ze woont in Arnhem en ik 
heb geen huis, maar werk in Den Haag. 
Vanaf het behalen van mijn 
havodiploma heb ik er een gewoonte 
van gemaakt om elke dag bij vrienden, 
scharrels of collega’s te slapen. 
Backpacken in Nederland! Eén keer in 
de een of twee weken ga ik naar mijn 
ouders om kleren in de was te gooien. 
Verder gaat er af en toe een broek of 
een slipje bij vrienden in de 
wasmachine. Zo leef ik zonder vaste 
lasten en geniet van de gastvrijheid in 
mijn omgeving. Maar ik besef ook dat 
met een vriendinnetje een eigen plek, 
een eigen bed, toch wel heel fijn zou 
zijn. Dus vind ik een mooi kamertje op 
de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, 
boven een tandartspraktijk met de 
slogan ‘aan iedere tand zit een mens’. 
Nou, ik heb gezien hoe bebloed 
sommige mensen naar buiten kwamen. 
Niet bepaald een passende slogan dus. 

Maar het is een fijne ruimte. Twee 
kamers, een woonkamer aan de kant 
van de Amsterdamsestraatweg en een 
slaapkamer aan een zijstraat daarvan. 
Heerlijk, alles weer op de rit! Een 
goede baan, een mooi meisje naast me, 
een eigen plek, fijne vrienden en een 
gezond lijf. 
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2009

10 juni 2009

Ik zit op de vestiging achter mijn bureau. De teams zijn de straat al op en 
ik heb net het materialenhok strak getrokken. Het is snikheet en Ik merk 
dat alles wat langzamer gaat. Achter mijn computer gaan de gedachten 
met mij op de loop. Niemand van mijn collega’s vraagt of ze mij moeten 
helpen met het hok opruimen. Het is ook mijn taak, maar toch. Met één 
hand gaan handelingen wel moeizamer. Gek, mijn collega’s behandelen mij 
helemaal niet als een eenhandige. En dan zeg ik tegen het stemmetje in 
mijn hoofd: maar ik wil ook helemaal niet dat mensen mij als gehandicapte 
behandelen. Dat zal wel de reden zijn dat mijn collega’s dat ook niet doen. 
‘s Avonds deel ik mijn gedachten met mijn vriendinnetje. “Jip, jij wilt 
helemaal niet dat mensen om je heen met jouw handicap bezig zijn. En is 
het ook niet gemakkelijk om te denken dat frustraties te maken hebben 
met het leven met een hand? 

De frustraties die je had voordat je ziek was, zijn niet veranderd hoor.” 
Ja, dat is ook waar. Wat ben je toch ook een fijne spiegel om in te kijken.
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2009

14 augustus 2009

De resultaten bij Pepperminds Den Haag zijn niet best. Ik heb mijn kamer 
opgegeven vanwege de eigenaar van de tandartspraktijk. Die kerel 
probeert zijn achterstand van vijf jaar waterrekeningen op mij en de twee 
andere bewoners af te schuiven. Een naheffing van 800 euro. En ik 
woon er pas drie maanden, de schoft! Maar prima, ik ruil mijn woning 
weer in voor het zwerversbestaan. Twee of drie dagen per week slaap ik 
bij mijn meisje en andere werkdagen bij collega’s in Den Haag. Mijn 
40-urige werkweek bestaat al snel eerder uit 60 of 70 uur, want ’s 
nachts gaat de informele sfeer rondom de verkoop gewoon door. Ik reis 
veel tussen Den Haag en Arnhem, heb geen tijd om te sporten, of maak 
er in ieder geval geen tijd voor, en ik eet ook niet altijd even gezond. Ik zit 
niet meer lekker in mijn vel. De werkdruk ligt hoog en dat gaat ten koste 
van mijn humeur, vind mijn wederhelft. 

Tijd om mijn baan op te zeggen en te gaan studeren! Op 1 september 
begint de studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening.  
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(zonder datum)

Dag vrienden, familie en collega's, 
 

Ik ben alweer drie weken thuis en het is fijn om niet meer aan het 
ziekenhuisbed geketend te zijn. Sinds ik thuis ben, ben ik al aardig 
opgeknapt. Ik sport viermaal per week in de sportschool om mijn conditie 
op peil te krijgen. Ik ben bij een diëtist geweest en laat mijzelf lekker 
verwennen door de gevarieerde kookkunsten van mijn vader.  
 

Nu zit het zo dat ik over twee of drie weken weer zal worden geopereerd 
aan mijn bovenarm. Daar zit al een tijdje een bultje dat groter, maar ook 
kleiner wordt. Er is al eens een biopsie gedaan, maar een diagnose was 
niet te stellen. Dit bultje gaan ze eruit opereren. Dat duurt een uur en dan 
kan ik dezelfde dag weer naar huis. Gelukkig geen grote ingreep. Ik merk 

wel dat het nieuws mij zwaarder is gevallen dan de eerste keer dat ik 
hoorde dat ik kanker had. De ene dag ben ik meer down dan de andere 
dag. ik moet nog uitvinden hoe ik met deze ziekte wil omgaan. De eerste 
keer had ik drie punten in gedachte om aan vast te houden: goed gevoed 
zijn, in goede conditie zijn en mijn houding kiezen. Met dit laatste heb ik 
wat moeite, door alle onzekerheden en de keuzes die mij te wachten 
staan. Ik ben nog teveel bezig met deze situatie niet accepteren, niet 
accepteren dat ik weer kanker heb en nu zelfs met uitzaaiingen. 
 

Ik wil iedereen vragen om mij hierbij te helpen. In de eerste mail die ik jullie 
heb gestuurd vroeg ik om positieve verhalen van mensen met kanker en 
uitzaaiingen. Mij lijkt het ontzettend mooi om van alle verhalen die ik 
verzamel een bundel te maken vol positiviteit.  Voor mensen met kanker, 
voor mij. Een boek om uit te geven dat mij, maar ook anderen, hoop zal 
geven. Iedereen die mij al een verhaal heeft gestuurd over een familielid, 
kennis of collega met kanker wil ik vragen om -als dit tenminste goed 
voelt- nog een keer te mailen, maar dan uitgebreider. Ik ga ervan uit dat 
wanneer je mij zo'n bewonderenswaardig verhaal stuurt, het oké is als ik 
dit met andere mensen deel. En mocht ik weer iemand zijn vergeten, stuur 
dit mailtje dan vooral door. Alvast bedankt hiervoor!  
 

groetjes Jip
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2010

9 februari 2010

Dag familie, vrienden en collega’s,

De meesten van jullie hebben het al gehoord, maar ik ben gisteren uit het 
ziekenhuis gekomen na een longoperatie. Tijdens de controles op 
uitzaaiingen van botkanker hebben ze namelijk twee plekjes op mijn 
longen gevonden. Deze zijn er twee weken geleden uitgehaald tijdens een 
kijkoperatie. Helaas is het slecht nieuws, want beide plekjes blijken 
uitzaaiingen. Op 8 februari heb ik met mijn arts om de tafel gezeten. Zij 
wil weer beginnen met chemokuren.   

Ik merk dat ik mijn ziekte opnieuw beleef, alleen nu in een fase verder. 
Het is niet terminaal, dus ik blijf vechten. Omdat mijn longen moeten 
herstellen en ik twee weken lang op bed heb gelegen, heb ik een slechte 
conditie. Vandaag heb ik al bijna een uur buiten gelopen, verspreid over de 

dag. De komende vier tot zes weken krijg ik de tijd om mijn conditie op 
peil te brengen, voordat ik weer aan de chemokuren begin. 

Wanneer ik er nu met tantes, ooms, vrienden en vriendinnen over praat, 
word ik overmand door onrust en verdriet. Daarom wil ik jullie hetzelfde 
vragen als de vorige keer. Je bent welkom om te bellen of langs te komen 
wanneer je iets leuks hebt te vertellen (wacht er wel even een weekje 
mee). Ik ga iedereen weer informeren via de mail. Kijk ook of jullie elkaar 
op de hoogte kunnen houden. Niet dat ik er niet over wil praten. Alleen is 
het voor mijn ouders, mijn vriendin en mij niet altijd het juiste moment om 
weer uitleg te geven over het hoe en wat van de behandeling.

Ik ben vandaag bij een fysio/haptonoom geweest, waardoor ik beter met 
mijn onrust kan omgaan wanneer ik erover praat. Ik wil jullie graag 
vertellen wat er in mijn hoofd omgaat. Wanneer ik bedenk wat ik allemaal 
achterlaat als ik de pijp zou uitgaan, word ik wel verdrietig. Maar het 
einde is nog niet in zicht, dus ik blijf vechten en aandacht geven aan mijn 
lijf en geest. 

Ik ga op zoek naar een diëtist op het gebied van gezond eten en kanker.

Elke dag staat voor mij in het teken van goed bewegen voor een sterk en 
weerbaar lichaam tegen kanker. 
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Ik begin morgen met een maretak behandeling (antroposofisch) om op 
natuurlijke wijze te vechten tegen kanker. 

Ik ga over vier tot zes weken vier of zes chemokuren volgen om op 
chemische wijze te vechten tegen kanker. 

Wat ik jullie wil vragen, is om je oren open te houden voor verhalen over 
mensen met uitzaaiingen die het hebben overleefd. Hierdoor houden jullie 
samen met mij de hoop en positiviteit vast. Ik denk namelijk dat dit helpt 
in mijn en jullie proces rondom kanker.

Ik wil ook met jullie afspreken dat ik iedere twee weken even een mail 
stuur over hoe het met mij gaat en hoe de ontwikkelingen ervoor staan. 
Voel je niet bezwaard als je het gevoel hebt dat je dit moet doorsturen 
naar iemand die niet in de mailinglijst staat.

Groetjes en veel liefs van jullie neefje, broer, collega en vriend.  

Jip Keijzer
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11 maart 2010

Dag vrienden, familie en collega's, 
 

Sinds tweeënhalve maand ben ik weer bezig met kanker. Na de 
longoperatie was ik af en toe een beetje down, maar daar heb ik nu 
minder last van. De onzekerheid over wat er allemaal nog gaat komen, 
blijft. Dat slurpt soms energie. Dinsdag 9 maart ben ik geopereerd aan 
mijn rechter bovenarm. Dat was om acht uur 's ochtends en 's middags 
rond half twee was ik weer thuis. Prettig, zo'n vleselijke verlichting binnen 
een halve dag!  
 

Vandaag kreeg ik de uitslag van de operatie. De klier die ze eruit hebben 
geopereerd was toch een uitzaaiing. Wat nu verder is voor ons ook nog 
niet duidelijk. Pas volgende week vrijdag heb ik een afspraak over de nu 

volgende behandeling. Enerzijds valt de uitslag tegen, omdat er dus niet 
alleen in mijn longen uitzaaiingen van botkanker zatern, maar ook in een 
van mijn lymfeklieren. Ik zeg ‘zaten’, omdat er nu geen andere 
zorgwekkende plekken, mogelijke uitzaaiingen, in mijn lichaam zijn.  
Anderzijds geeft dit extra stootje mij wel het idee dat er toch bijna geen 
peil op te trekken is wat er in mijn lijf gebeurt. Dus hoef ik daar niet 
teveel gedachten over uitzaaiingen over vuil te maken. Deze week heb ik 
met de gedachte gespeeld om mee te lopen met de vierdaagse in 
Nijmegen.  
Of ik in staat ben om in juli echt mee te lopen, zien we dan wel weer. Het 
doel geeft mij in ieder geval veel energie. Ik sport nu vier dagen in de 
week anderhalf uur in de sportschool en daarnaast probeer ik viermaal 
per week minimaal een uur te wandelen.  
 

Ik wil iedereen nog bedanken voor de vele mails die ik heb ontvangen als 
steun. Veel mailtjes met alle steun en lieve woorden heb ik met tranen in 
mijn ogen zitten lezen. Dankjewel daarvoor...

 

Overigens heb ik ook een paar ontzettend mooie en bijzondere verhalen 
ontvangen over mensen die kanker of een andere erge ziekte hebben 
overleefd. 
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Als ik deze verhalen lees, geeft dit mij van alles! Kracht, hoop, een 
glimlach en steun dat het ook met mij goed komt. Bedankt. 
 

Ik zal jullie over anderhalve week op de hoogte stellen van wat er allemaal 
met mij gaat gebeuren.  
 

groetjes 
 

Jip
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2010

20 maart 2010

Dag vrienden, familie en collega, 
 

Op 18 maart hebben ze alle uitzaaiingen uit mijn lijf gehaald en dat geeft 
wel rust in m’n hoofd.

 

Afgelopen vrijdag is besproken wanneer ik zal starten met de 
chemokuren. 6 april is het zover, dan begin ik met de eerste chemo. Vijf 
dagen lang wordt het medicijn me in het ziekenhuis toegediend. Daarna 
moet ik nog één dag naspoelen. Na iedere chemosessie krijg ik twee 
weken de tijd om op krachten te komen. In totaal krijg ik zes chemokuren, 
dus als alles goed verloopt krijg ik in juli mijn laatste kuur. Gek genoeg 
voelt het nu nog niet vervelend dat ik straks weer begin met chemokuren.

Het is tenminste iets concreets waar ik mee bezig kan. Van de 
onzekerheid, het niet weten of iets wel of geen uitzaaiing is, had ik veel 
meer last.  
 

Ik ga deze week twee dagen naar school voor een theatersport workshop 
en komende vrijdag ben ik een weekendje weg. Dus nog een weekje leuke 
dingen doen en dan even een periode van minder actief zijn ;-) Tegen 
iedereen wil ik nog even zeggen dat ik het ontzettend waardeer wat jullie 
naar mij schrijven en voor me doen. Lang niet iedereen stuur ik een 
antwoord, maar ik vind het wel heel fijn om het allemaal te lezen. 
Dankjewel!  
 

groetjes Jip
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2010

18 april 2010

Dag familie, vrienden en collega's,

Ik ben alweer een week terug sinds mijn eerste chemokuur. De 
chemokuur duurde zes dagen. Vijf dagen daarvan heb ik iedere dag twee 
uur chemo gekregen. De zesde dag nog even naspoelen en voilá ik mocht 
weer naar huis! Het is een lange zit, maar de chemo valt goed. Als dit nog 
vijf keer gaat zoals nu, dan ben ik daar wel blij mee. Ik heb in het 
ziekenhuis wel last van misselijkheid en mijn lijf voelt aan alle kanten raar. 
Tijdens de chemo heb ik iedere dag een klein uurtje gefietst. Daardoor ben 
ik denk ik een beetje hyper geworden van de chemo. Ik werd maandag 
namelijk om 2 uur 's nachts wakker en toen vroeg ik aan mijn vriendin of 
ze zin had om te wandelen. Zij verklaarde me voor gek (en terecht) en zei 
dat ik beter kon proberen om te slapen. Een uur later met mijn ogen dicht 
en nog steeds klaarwakker, heb ik mijn wandelschoenen aangetrokken. 

Om zeven uur s ochtends heb ik pa en ma ge-smst en gevraagd of ze een 
stukje met mij op de Hoge Veluwe wilden wandelen. Een uurtje later 
haalden zij mij met een kopje thee op, ergens twintig kilometer verder bij 
Otterlo. Het was ontzettend lekker om zo'n stuk te wandelen en ik kan 
het iedereen aanraden, ‘s nachts wandelen is ontzettend rustgevend. 
Tijdens mijn nachtelijke escapade heb ik wel een klein uur mogen genieten 
van een familie wild zwijn. De zwijntjes waren in een klein stukje bos van 
150 bij 150 meter flink aan het ravotten. Ik had het nog nooit eerder 
gezien, maar een familie wilde zwijnen steekt netjes achter elkaar de weg 
over. Kortom, met mij gaat het goed. Deze week was ik eigenlijk alweer 
ontzettend druk met van alles en nog wat, en dat gaat goed. Ik heb zelfs 
een dag gewerkt en mensen weer een goed gevoel op straat verkocht. 
Vandaag besef ik wel dat mijn lichaam misschien iets meer rust nodig 
heeft na de chemo, maar alles waar ik last van heb is absoluut te doen. 
Gelukkig maar!

Ik ga komend weekend kamperen en dan mag ik 28 april weer vrolijk 
onder chemo-curatele. Ik heb overigens ontzettend veel kaartjes 
ontvangen van iedereen en ik voel me daardoor echt heel speciaal. 
Dankjewel daarvoor! Het betekent veel voor mij, maar ook voor mijn 
ouders dat zoveel mensen een kaartje sturen. Ik zei al tegen mijn moeder 
dat ik er eigenlijk iets mee moet doen, want ik kan al bijna kwartetten met 
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al die dubbelingen! Je zou bijna denken dat ik het opzettelijk heb gedaan, 
weer kanker krijgen, vanwege al die positieve aandacht! Haha, in ieder 
geval iedereen die aan me denkt:  nogmaals ontzettend bedankt. Ik zal 
vanaf nu na iedere chemo even kort mailen hoe het is gegaan en of ik nog 
wat leuks te melden heb. Als je deze mail wilt doorsturen naar iemand die 
ik ben vergeten, schroom niet; ik heb nog steeds niet alle mensen goed in 
de mailinglijst staan.

Groetjes Jip
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2010

8 mei 2010

Dag maatjes, bloedverwanten en werk kompanen, 
 

Afgelopen zondag ben ik ‘s ochtends weer teruggekeerd uit het 
ziekenhuis. Chemokuur twee zit erop! En echt, ik mag in mijn handjes 
wrijven. Ik merk dat veel mensen niet precies weten wat een chemokuur 
nu doet, dus dat ga ik op mijn manier uitleggen. Chemo zorgt ervoor dat 
de energie uit je lijf wordt gezogen. Dat heeft iets te maken met de witte 
en de rode bloedlichaampjes in je lijf. Doordat bepaalde cellen kapot gaan 
ben je vatbaarder voor van alles en nog wat. Maar dit ‘van alles en nog 
wat’ wordt dus niet door de chemo veroorzaakt. Eigenlijk put de chemo je 
alleen heel erg uit. Het ‘van alles en nog wat’ kan de chemo's heel zwaar 
maken. Infecties bijvoorbeeld of obstipatie.  
 

Met mij gaat het erg goed, omdat ik mij goed voorbereid op ‘van alles en 
nog wat’ samen met mijn ouwelui. Zo eet ik iedere dag drie stuks fruit, 
een halve liter smoothie, sinds een week iedere dag een glas aspergesoep 
(aspergetherapie tegen kanker). Ook maak ik bijna iedere middag vier 
broodjes gezond, met avocado, basilicum, runderrookvlees, pijnboompitjes 
en een beetje mayo, ik eet bijna dagelijks vis, en ‘s avonds eet ik wat de 
pot schaft! Kortom, hier thuis in Wageningen eten we als Bourgondiërs. 
En je weet wat ze zeggen van Bourgondiërs: die leven langer!  
 

Ik zorg dat mijn lijf van mijn mond tot aan mijn anus extra aandacht 
krijgt, zodat ik daar geen ‘van alles en nog wat’ krijg. Daarnaast krijg ik 
als ik uit het ziekenhuis kom medicijnen tegen de misselijkheid. De 
bijverschijnselen hebben wel een heftig, maar positief effect op mij.  
Ik word er euforisch van tot bijna manisch. Ik kan er niet van slapen - dit 
verklaart ook mijn nachtelijke  escapade van de vorige keer.  
 

Zo ben ik afgelopen dinsdag om vier uur ‘s nachts gaan slapen, de 
volgende morgen om zeven uur ‘s ochtends opgestaan, tot een uur of 
twaalf staan dansen voor de bevrijding, om de volgende dag gewoon 
weer om acht uur naast mijn bed te staan. Volgens mij krijg ik een soort 
partydrug voorgeschreven. Ik merk dus wel dat ik me een beetje in 
bedwang moet houden, omdat ik mijzelf anders uitput. Tegelijkertijd lijkt 
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het erop dat ik mijn lichaam hierdoor juist heel goed aanvoel. Ik probeer 
iedere week dertig tot veertig kilometer te wandelen om zo ook nog een 
beetje te trainen voor de Nijmeegse vierdaagse. Ik ben namelijk 
ingeschreven en denk dat ik ‘m in ieder geval ga starten, zodat ik volgend 
jaar sowieso mag meelopen.  
 

18 mei heb ik mijn derde chemo. Dan is het weer zes dagen uitzitten in het 
ziekenhuis. Dat stilzitten vind ik tot nu toe het ergste. Hier buiten gaat het 
leven gewoon verder en daar zit ik maar een beetje zusters te plagen. De 
muren komen af en toe wel op me af. Vorige keer zei ik al dat ik 
ontzettend veel kaarten heb ontvangen en daar eigenlijk iets mee zou 
willen doen, een kunstwerk van maken of zo, maar ik heb niet echt een 
idee. Dus laat het me weten als jij een idee hebt wat je met ik denk wel 
honderd kaarten kan doen!  
 

groetjes kale Jantje
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2010

7 juli 2010

Dag familie, vrienden en collega's!  
 

Het is al even geleden dat ik in mijn mail dagboek heb geschreven. 
Ondertussen heb ik chemo vijf er al op zitten en ben ik nu weer thuis 
onder de vleugels van mijn vader en moeder. Dankzij hun zorg lijk ik 
ondertussen op een kleine lachende Boeddha, heb ik een mooi rond buikje 
en ben ik drie of vier kilo zwaarder dan voor de chemokuren. De zorg in 
voeding en aandacht van mijn ouwelui houdt het vet om mijn beenderen 
en slaat mij als een redelijk gezond jong door deze chemo's. En dan zijn 
er ook nog tantes, broers en vrienden die mij in het ziekenhuis komen 
voederen met lekkernijen die het ziekenhuiseten dik overtreffen.  
 

De chemo's zijn wat zwaarder; het kost veel tijd en aandacht om fit te 
blijven. Hierdoor had ik ook minder zin om te laten horen hoe het met mij 
ging. Ik ben na de derde chemo flink gaan sporten op de sportschool, 
maar na de vierde chemo had ik er helemaal geen zin meer in. Ook 
tijdens de chemokuur heb ik steeds meer het gevoel: ik ben er bijna, nog 
even uitzitten. Daardoor kan ik mijzelf minder motiveren om even een stuk 
te wandelen of op de fiets te gaan zitten, tijdens en na de chemo's. Nog 
steeds gaan de chemo's ontzettend goed. Samen met mijn ouders, familie 
en vrienden kom ik goed door deze tijd heen, en toch wordt het ook 
zwaarder. Niet dat ik fysiek zichtbaar aan het aftakelen ben, maar ik 
merk het aan mijn geestelijk fitheid. Ik raak sneller geïrriteerd, het kost 
veel inspanning om me te concentreren, te veel gesprekken om me heen 
zijn vermoeiend en ik merk dat ik het moeilijk vind om hierin een weg te 
vinden. Neemt niet weg dat ik na de vierdaagse ga starten met mijn 
laatste chemokuur en dat hiermee de kous af is.  
 

Ik weet niet of ik het al een keer heb gezegd in mijn mails, maar tussen 
september 2010 en februari 2011 gaat er een mooie reis plaatsvinden. 
Vier mannen, van verschillende maten en groottes, verschillende 
kundigheden en ervaringen, gaan met een mooie Volkswagen LT 40 uit 
1988 naar Nigeria rijden! Mijn vader, mijn oudste broer, mijn beste 
maatje en ik. Drie maanden slapen wij in een grotesk geval op wielen en 
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houden we elkaar warm in de koude nachten van de Sahel. Natuurlijk is 
het niet alleen maar een fantastische reis, er wordt ook gewerkt! Wij zijn 
bezig met de oprichting van onze stichting Ideëel reizen, met reizen met 
maatschappelijke doelen als concept. Op dit moment treffen we de 
voorbereidingen voor het bezoeken van een aantal ontwikkelingsprojecten.  
Projecten van grote organisaties als Oxfam Novib, maar ook van kleine 
organisaties, zodat we kunnen laten zien wat er nou echt gebeurt met het 
geld dat wij doneren aan dit soort goede doelen.  
 

Wij gaan films maken, foto’s verzamelen en verhalen vertellen op het 
digitale platform roadtonigeria.com. Neem in de loop van volgende week 
alvast een kijkje, dan gaan wij ons best doen om jullie ook alvast 
enthousiast te maken voor deze reis. En als iemand zich geroepen voelt 
om een bijdrage te leveren in de vorm van materialen, inzet, financiën, 
netwerk of tijd: wees welkom! We kunnen het sowieso goed gebruiken. 
Bedankt!  

Groetjes Jip Keijzer.
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2011

16 februari 2011

Dag familie, vrienden en collega's!  
 

Velen van jullie hebben onze reis door west Afrika op de voet gevolgd en 
een bijdrage geleverd in gedachte, in tijd en/of in sponsoring. Daar ben ik 
ontzettend dankbaar voor. Of het nou voortkomt uit een stukje hart 
onder de riem steken voor wat we met kanker hebben doorgemaakt of 
vanwege  ons super toffe initiatief. Dat ik deze mail stuur, houd wel in dat 
ik weer slecht nieuws te vertellen heb. Sommigen weten het al, maar 
afgelopen vrijdag heb ik te horen gekregen dat ik nog een uitzaaiing op 
mijn rechterlong heb. Gelukkig is het weg te opereren en chemokuren doen 
we niet meer. Die hebben uiteindelijk nooit echt zin gehad en alle 
medicijnen die er voor deze vorm van kanker zijn, heb ik al in mijn lijf 
gehad. 

 

De operatie zal dit keer wel zwaarder zijn, omdat de tumor groter is. 
Bijna 4 centimeter. Ik weet nog niet precies wanneer, maar ik zal 
waarschijnlijk binnen een week of vier onder het mes gaan. Komende 
vrijdag ga ik eerst lekker een weekje wintersporten met familie Van der 
Veen. 
 

Ik merk aan mezelf dat ik er ontzettend mat over vertel en dat dit gek 
voelt. ik realiseer me meer en  meer dat dit mijn geestelijk bescherming is 
om steeds maar weer met de teleurstelling te dealen. Heel fijn eigenlijk, 
want daardoor lukt het me eigenlijk erg goed om gewoon te blijven leven 
en de dingen te doen die ik graag wil doen, zolang dat fysiek mogelijk is. 
Toch heb ik er geen last van dat dit me nu voor de derde keer overkomt. 
Ik merk dat ik moe ben van steeds die rem op mijn leven en me richten op 
kanker. Wel zie ik steeds meer in dat dit proces nog wel vaker kan 
voorkomen. En dat er een kans is dat zo'n operatie nog wel vaker zal 
plaatsvinden. Het hoort een beetje bij mij.

 

Ik merk het ook wel aan de reacties van vrienden om mij heen. Het is niet 
nieuw en dus schrikken mensen er minder van. Het is bovenal een 
vermoeiend proces waar ik en de mensen om mij heen vooral moedeloos 
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van kunnen worden. Ja, ik zou heel graag willen dat het klaar is en ja, ik 
wil graag 23 zijn. Maar het is nog niet klaar en ik mag gewoon 23 zijn; 
alleen wel met kanker die weggaat en ook weer kan terugkomen.  
 

Waar ik na de tweede ziekteperiode veel last van heb gehad, is dat ik het 
wegdrukte en er eigenlijk zo min mogelijk mee bezig wou zijn. Maar dat 
gaat lastig als je steeds het ziekenhuis in moet voor een chemo. Nu ik 
terug ben van onze reis door Afrika en ik voor de derde keer dit proces 
inga, maakt het eigenlijk geen bal meer uit of ik kanker heb of niet, zolang 
ik fysiek maar in staat ben om mijn leven te leven. Dat is ook mijn grens. 
Ze mogen aan me sleutelen en dingen vernieuwen, zolang ik mijn 
werktuig daarna nog kan inzetten om iets moois van het leven te maken.  
 

Ik ga gewoon proberen om dit jaar mijn propedeuse te halen en in 
september te starten met een studie aan de universiteit. Ik ga proberen om 
tussen en na alles nog te werken en geld te verdienen voor de studie, 
voor deze zomer een maandje op reis naar Azië, voor een week of twee 
hiken in Schotland door de Lowlands. Ook werd ik vandaag gebeld voor 
een kort weekje duiken in Griekenland voordat ik word geopereerd. Dus 
een heleboel pret en leuke ideeën voor de boeg, want van dat stilstaan en 
nadenken over al dat gekanker word ik alleen maar zieker! Over een 
week of vier ga ik er weer tegenaan. Daarna zal ik een week of twee in 

het ziekenhuis moeten verblijven en iedereen is welkom! Neem wel wat 
lekkers mee om te eten. Ik ben gek op quiche en gezonde broodjes met 
lekker zalm of wat vlees. Maak je me altijd vrolijk mee! 
 

Ik houd iedereen weer op de hoogte van alles wat er gaat gebeuren per 
mail. Stuur het door naar mensen die ik niet bereik en die graag willen 
weten hoe het met me gaat. Nogmaals bedankt iedereen voor al jullie 
steun in de afgelopen drie jaar, op wat voor manier dan ook!  
 

Liefs Jip
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2011

17 augustus 2011

Dag familie, vrienden en collega's.  
 

Een mail die zo begint, brengt slecht nieuws, ik heb weer uitzaaiingen. 
Weer in mijn rechterlong. 

5 augustus heb ik het slechte nieuws gekregen bij de uitslag van een 
controle. De arts geeft aan dat het er dit keer allemaal wat slechter 
uitziet. Ik heb drie uitzaaiingen, twee van drie centimeter en één van twee 
centimeter. Het zit op lastige plek en door de vorige operaties heb ik 
verklevingen bij mijn rechterlong. Dit maakt opereren moeilijk. De 
komende weken wordt onderzocht of er geen andere uitzaaiingen zijn. Als 
er geen uitzaaiingen zijn, dan bespreek ik met de longchirurg of hij het 
nog aandurft om mij te opereren. Is dit niet het geval, dan zit er eigenlijk 
nog maar één ding op vanuit de reguliere zorg: bestralen om tijd te rekken. 

Ik begrijp dat deze mail veel vragen en onbegrip zal oproepen. Ik vind het 
belangrijk om het met jullie te delen zoals het is.  
 

Doodgaan komt dichterbij en ik merk aan de reactie van mensen om mij 
heen dat het erg moeilijk is om dit te bevatten. Voor mij is het ook moeilijk 
te bevatten en toch ben ik er rustig onder. Ik zoek afleiding om er niet de 
hele tijd mee bezig te zijn. Dat lukt goed. Ik kan het ook loslaten en het 
even laten voor wat het is. Ik voel dat ik nu nog leef. Ja, ik voel ook een 
vermoeidheid en een verslagenheid. Het kost veel energie om er met 
mensen over te praten. Het nieuws dat ik breng is heftig. Desondanks 
vind ik het wel belangrijk om het jullie te vertellen. Ik begrijp dat velen van 
jullie met vragen komen te zitten, dus ik zal proberen om op de meeste 
vragen al een antwoord te geven: 
 

Jip, kunnen ze echt niks meer doen?  
 

Bestralen zou alleen tijd rekken. Chemokuren hebben zich nooit bewezen 
en de operatie biedt een kleine kans op overleven. Dit zou wel betekenen 
dat ze mijn rechterlong weghalen.  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Weet je zeker dat je dit wilt?  
 

Ik kan met één long leven. Eerst is het belangrijk dat ik weet wat de 
risico's van zo'n operatie zijn. Ook zou ik willen weten hoe het is om met 
één long te leven. Dus als je iemand kent van mijn leeftijd, ik ga graag een 
keer met hem of haar een mooie strandwandeling maken. En dan is het 
aan mij of ik dat wil.  
 

Ben je bang voor de dood?  
 

Nee, dood zijn lijkt me best rustgevend. Doodgaan, daar ben ik wel bang 
voor. Fysiek voelen dat je doodgaat. Wel kan ik mezelf geruststellen met 
de gedachte dat het tijdelijk is.  
 

Is er iets wat je nog graag wilt doen?  
 

Nee, er is niet iets speciaals wat ik nog echt moet doen. ik heb nooit spijt 
gehad van dingen die ik heb gedaan. Ik heb van iedereen en ieder moment 
genoten, ook als het pas was als ik er later op terug keek.  
 

Jip, het is oneerlijk! Waarom? Jij je bent nog zo jong!  
 

Ik zie het niet als iets oneerlijks. Of ik hier nou echt aan overlijd of niet, 
denken aan hoe oneerlijk het is maakt mij alleen maar een bitter en 
verdrietig mens. Ja, ik voel machteloosheid en tegelijkertijd zorgt die 
machteloosheid voor acceptatie. Het komt zoals het komt. Dit betekent 
niet dat ik ga zitten wachten.  
 

Jip, ik wil het eigenlijk niet vragen, maar hoe lang heb je nog?  
 

Vraag het niet. ik vraag het niet aan mijn arts. Ik wil er ook niet over 
nadenken, omdat ik me er dan alleen maar op ga instellen. Nu doe ik dat 
enigszins ook, alleen zonder een inschatting van hoe lang ik nog heb. Dus 
de komende tijd staat in het kader van bijzondere dingen doen, niet alleen 
maar ook samen met jullie.   
 

Hoezo, wat ga je dan doen?  
 

Het voelt nu heel natuurlijk om meer de spirituele weg te bewandelen en 
in wonderen te geloven. Iedereen kent onverklaarbare verhalen. Mij lijkt 
het fantastisch om een onverklaarbaar verhaal te zijn. 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Allereerst ben ik begonnen met Tai Chi. Dit krijg ik van een vrouw die zelf 
ziek is en normaal alleen maar op bed kan liggen. Dankzij Tai Chi geeft ze 
nu les en kan ze weer leven.  
Ik ben nog steeds bezig met de maretak behandeling en ik krijg nu 
voortaan de hoogste dosis. Dit spuit ik driemaal per week in en dit helpt 
om kapotte cellen in mijn lijf op te ruimen.  
Ik loop tweemaal per week bij een haptonoom. Dit is een fysiotherapeut 
die zich richt op lichaam en geest. Deze masseert mij en helpt me bij het 
ontspannen.  
 

Ga je nog studeren of werken, Jip?  
 

Ik ben altijd na een ziekte meteen weer gaan werken of studeren. Volgens 
mij moet ik het toch gewoon een keer rustig aan doen. Ik ga een uitkering 
aanvragen en aan studeren denk ik voorlopig ook echt niet. Als ik nadenk 
over de toekomst, dan is het nu eerst maar ‘s echt helemaal genezen van 
die kanker!  
 

Zijn er nog dingen die wij voor je kunnen doen?  
 

Komende tijd staat voor mij in het teken van wonderen en een vriend van 
me, David de Kock, kwam met het idee om een meditatiegenezing te 

organiseren. Hiervoor wil ik jullie allemaal uitnodigen op 8 september om 
19.00 uur in de Janskerk op het Janskerkhof 3512 BK Utrecht. Om 
22.00 uur zijn we ongeveer klaar, dus zorg wel dat je al gegeten hebt.  
 

Door middel van een groepsmeditatie geven jullie mij de kracht die ik nodig 
heb. Dit doe ik, omdat ik nu wel een wonder kan gebruiken. Het lijkt mij 
mooi om allemaal bij elkaar te komen en zo toch het gevoel te hebben dat 
we iets doen. Je hoeft niet te vragen of je iemand mee mag nemen, 
iedereen is welkom! Ik heb bij David in zijn cursus een aantal keer 
gesproken over omgaan met tegenslagen. Hij heeft zijn netwerk gevraagd 
om ook te komen. Er past 600 man in de Janskerk, dus het zou 
fantastisch zijn als de kerk vol zit. De kerk huren we en daarom vragen 
we een vrijwillige bijdrage om in ieder geval de kosten daarvan te dekken.  
 

Zo'n mail lezen is niet niks, dat begrijp ik. Velen van jullie zullen de 
behoefte voelen om me te bellen en dat mag. Zo kan ik zelf bepalen of ik 
opneem en er behoefte aan heb. Bedenk wel dat ik deze mails ook schrijf, 
omdat ik juist geen behoefte heb aan die constante gesprekken over 
kanker en alle praktische zaken. Niet omdat ik er niet over wil praten, 
maar meer omdat ik er niet steeds weer opnieuw over wil praten. Je mag 
deze mail overigens gewoon doorsturen naar jouw omgeving, als jij daar 
een toegevoegde waarde in ziet.  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Ik wil jullie sowieso al heel erg bedanken vanuit de grond van mijn hart 
voor alle steun en liefde die ik al van jullie heb mogen ontvangen. Het is 
niet niks om te vechten tegen kanker, maar het is ook niet niks om 
machteloos steeds weer iemand het gevecht te zien aangaan.

"De enige zekerheid die wij allemaal hebben is dat wij ooit doodgaan.

Wanneer weet niemand tot op het laatste moment.  
Wat je wel weet is dat je vandaag nog leeft.  
Pluk de dag."

Jip Keijzer

 

dikke kus Jip
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2011

25 augustus 2011

Dag vrienden, familie en collega's!

Iemand zei laatst tegen mij: ‘Jip, altijd als jij je open dagboek stuurt is het 
slecht nieuws’. Dus vandaag breng ik goed nieuws! De uitslag van de Pet 
scan liet zien dat ik geen uitzaaiingen heb op andere plekken in mijn 
lichaam. Ik heb dus nu volgende week dinsdag een afspraak met de 
longchirurg om te praten over het weghalen van mijn rechterlong. 
 

Wat ik graag met jullie wil delen, is hoe ik hierover denk. Ik ga mijn keuze 
van deze operatie helemaal laten afhangen van het gesprek met de 
longchirurg, logisch. Waarom ik dit zo zeg, is omdat ik ook ervoor kan 
kiezen om me niet te laten opereren. Gewoonweg omdat ik niet met de 
consequenties van die operatie wil leven. 

Als ik besluit om me wel te laten opereren, dan zal ik na mijn herstel van 
de operatie ook niet meer op controle gaan.  
 

Ik wil dit uitleggen. Uitzaaiingen van botkanker komen meestal alleen voor 
in de longen. Wanneer ik na deze operatie in mijn linkerlong een uitzaaiing 
heb, kan er misschien nog best een stukje weggehaald worden maar zal ik 
op een gegeven moment een levend kasplantje worden. Ik vind dat het 
daarna genoeg is geweest met de reguliere manier van behandelen - en er 
is dan ook niets meer wat ik kan doen. Dit neemt niet weg dat ik blijf 
kijken naar andere mogelijkheden.  

• Ik vreet nog steeds tweemaal per dag asperges

• Ik volg sinds vorige week Tai Chi lessen samen met mijn paps en mams 
(ons familie-uitje)

• Ik heb nu de maximale dosis maretak die ik driemaal per week in mijn 
been spuit.  Maretak is een antroposofisch middel tegen kanker, dat in 
ziekenhuizen in Zwitserland en Duitsland wordt gebruikt naast 
chemokuren.
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Ik heb trouwens ontzettend veel bijzondere reacties op de meditatieavond 
van donderdag 8 september gekregen. Hoe meer ik besef wat we gaan 
doen, hoe meer bijzonder ik het ook zelf ga vinden. Graag schets ik een 
beeld van wat jullie deze avond kunnen verwachten. Om 19.00 uur zal het 
beginnen. Omdat er ook veel anderen komen die niet in deze mailinglijst 
staan, zal bij de ingang gevraagd worden naar jullie mailadres. David de 
Kock is een vriend van me die deze avond begeleidt. Wat ik heel 
belangrijk vind, is dat dit een avond is van samenkomen. Het is geen 
generale repetitie voor mijn begrafenis. Dit betekent niet dat je niet mag 
huilen als je verdriet voelt, maar kom er met een goed gevoel naartoe.  
 

En wat ik nadrukkelijk wil zeggen, kom vooral voor jezelf naar deze 
avond. Want ik weet dat jullie graag alles voor mij zouden willen doen. 
Maar als je weerstand voelt of mediteren en spiritueel gedoe niks voor jou 
is, kom dan niet. Voel je niet verplicht tegenover mij. Ik vind het namelijk 
niet erg als je er dan niet bij bent. Doe of denk op jouw manier dan thuis, 
of waar je op dat moment bent op 8 september, gewoon even aan me 
tussen 20.00 en 22.00 uur. Dit is genoeg.  
 

Van 19.00 tot 20.00 nemen we plaats en bereiden we ons voor op een 
bijzonder moment van samenzijn. Van 20.00 tot 21.30 uur vindt de 
groepsmeditatie plaats in het kader van mijn genezing. Hoe gek en 

ontastbaar dit ook zal zijn, of hoe goed en krachtig dit ook zal voelen, het 
mag er allemaal zijn. Daarna worden we langzaam uit de meditatie 
gehaald en zeggen David en ik eventueel wat als afsluiting. Oh ja, laat 
even weten of je komt en met hoeveel mensen ongeveer. En als je 
facebook hebt, meld je dan even aan op: 
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=268156516544714. 
Dan kunnen we beter inschatten hoeveel stoelen we moeten bijbestellen. 
Er komen sowieso al meer dan honderd mensen, maar dit zouden er best 
nog eens twee- of driemaal zoveel kunnen worden. Hoe meer mensen er 
zijn die er echt willen zijn, hoe krachtiger het moment zal worden. Dat 
geloof ik echt. Tegelijkertijd zal er in Mali en in Italië ook gemediteerd 
worden.  
 

Als laatste wil ik graag iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes en 
mailtjes die ik ontvang. Ik beantwoord eigenlijk geen enkele, gewoonweg 
omdat het er zoveel zijn. Dankjewel hiervoor. Ik heb altijd van iedereen om 
me heen ontzettend veel steun ervaren, doordat ik weet dat jullie aan me 
denken en het bijzonder vinden hoe ik ermee omga. Als je geen facebook 
hebt, mail dan even met hoeveel mensen je naar de meditatieavond komt.

groetjes en een hele dikke kus op jullie neuzen van mij.

62

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=268156516544714
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=268156516544714


2011

2 september 2011

Dag vrienden, familie en collega's!  
 

Even een kleine update. Afgelopen dinsdag ben ik in het ziekenhuis 
geweest. Dit gesprek ging over het opereren van mijn long. Een 
longoperatie is technisch gezien mogelijk. Je kunt ook prima leven met 
één long, behalve dat de pieken in je conditie een stuk lager zijn. Dit 
betekent dat ik geen marathons meer zal rennen. Niet dat ik dat ooit heb 
gedaan, maar toch. Wel geeft de longchirurg aan dat de kans erg groot is 
dat het nog een keer terugkomt, terwijl ik nog maar één linkerlong heb. En 
dan zal het hoogstwaarschijnlijk in die linkerlong terugkomen. Dus wat 
gaan we nu doen? 
 

Ik krijg eerst een longscan om te kijken wat er is veranderd sinds de 
vorige scan van 10 augustus. 

Stel dat de tumoren zijn gegroeid, dan wil ik een kijkoperatie via mijn 
slokdarm om met meer zekerheid vast te stellen dat de uitzaaiingen niet 
verder reiken dan de lymfe van mijn rechterlong. Is dat het geval, dan 
overweeg ik om mijn rechterlong te laten weghalen.  
Stel dat ze niet zijn gegroeid, dan wil ik denk ik ook een kijkoperatie laten 
doen. En als het niet verder is uitgezaaid, ga ik volledig vertrouwen op 
mijn lichaam en op alternatieve geneeswijzen en dan mogen ze mijn 
rechterlong nog even laten zitten.  
Stel dat het kleiner is geworden, dan is het wonder van al jullie positieve 
energie al bezig om mijn tumoren te verkleinen, om ze uiteindelijk 
vriendelijk te verzoeken of ze willen verdwijnen.  
 

Nu komen veel van jullie op 8 september mee mediteren en ik moet 
zeggen dat dit al helend is. 
Er komen ontzettend veel mensen. Jongens die ik tien jaar geleden leerde 
kennen en nu nooit meer zie, oud-klasgenootjes van de middelbare 
school, ouders van vriendjes van de basisschool, familie, vrienden, 
onbekenden, collega's, vrienden van vrienden. 
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Het is echt heel bijzonder wat dit losmaakt om me heen. En ik moet 
zeggen dat ik steeds meer in wonderen ga geloven.  
 

Ik wil een bijzondere gebeurtenis met jullie delen. Eergisteren voegde een 
meisje mij toe via facebook. Ik ken haar uit het ziekenhuis. Zij kwam 
naast mij te liggen en wist sinds een week dat ze een tumor in haar buik 
had zo groot als een voetbal. Ze leek net zwanger van kanker. Na die 
chemokuur ben ik haar uit het oog verloren en begreep ik van het 
ziekenhuis dat ze was opgegeven. Dit bleek ook zo te zijn. In maart 2011 
had ze haar laatste chemo gehad en de tumor zat er nog steeds. Toen is 
ze de alternatieve, spirituele geneesweg gaan bewandelen. Op een geven 
moment is ze doodziek weer in het ziekenhuis beland. Te ziek om te eten 
en afgezonderd van anderen omdat ze te zwak was. Ze was al een tijdje 
bij een healer die samen met haar mediteerde. 
Ze heeft daar iedere dag liggen mediteren, soms samen met die healer. 
Op een geven moment kreeg ze een scan en bleek de tumor in haar buik 
weg... 
 

Ik heb haar gesproken en ze is dit jaar alweer viermaal op vakantie 
geweest. Ze voelt zich goed.  
Ze vindt het alleen moeilijk om nu te laten controleren of het nog steeds 
weg is en waarom zou ze?  

Ze leeft! Ik heb haar gevraagd wat ze deed tijdens het mediteren. Het 
klinkt gek, maar wat ze zei ben ik al vaker tegengekomen. Ze zei: ‘De 
tumor liefde geven. Er niet tegen vechten maar het accepteren als een 
deel van je lichaam en het met liefde vragen om je lichaam te verlaten.’ Er 
is nog zoveel om ons heen wat onverklaarbaar is. Ik geloof oprecht dat 
we het ook niet hoeven te verklaren. Geloven dat het onverklaarbare er is, 
is al genoeg.

Iedereen is welkom op 8 september, alleen heb ik echt geen idee hoeveel 
mensen er komen. Dus als je met mensen komt die zich niet via facebook 
hebben aangemeld, laat het dan op een andere manier weten. Of neem 
een kussentje mee voor het geval er geen stoel meer vrij is. Ik merk 
overigens dat super veel mensen met mij bezig zijn en dit geeft me al 
ontzettend veel kracht. Dat ik bijna op niemand reageer ligt niet aan jullie, 
maar ik moet bijna een secretaresse inhuren om iedereen te 
beantwoorden. Maar weet dat het voor mij al zoveel betekent dat jullie 
met me bezig zijn.  
 

dikke kus Jip
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2011

25 september 2011

Dag vrienden, familie en collega's.

Wauw, wat was donderdag een bijzondere avond zeg! Een maand 
geleden, toen ik samen met een van mijn beste vriendinnetjes een 
wandeling maakte, grapte ik dat ik graag bij mijn eigen begrafenis zou 
willen zijn. Dan kan ik tenminste horen wat voor mooie dingen mensen 
over mij vertellen. Op een begrafenis richten mensen een soort van laatste 
woorden aan degene die daar in de kist ligt. Die woorden zijn altijd zo 
puur van emotie en gevoel.  
 

David is de man die de meditatieavond samen met zijn compagnon 
mogelijk heeft gemaakt. Met hem had ik het er al over gehad dat er die 
avond geen begrafenisstemming mocht zijn. Die was er ook helemaal niet. 
Wat een avond vol positieve energie met ruimte voor tranen en verdriet, 

maar naar mijn idee waren er vooral tranen van vreugde. Dat we samen 
met vierhonderd man zo veel liefde en kracht konden voelen was al een 
Wonder. Dankjewel daarvoor.  
 

Ik was van plan om langer te schrijven, maar ik merk dat ik er tegenop 
zie om nu aan de rest van de mail te beginnen. Tegelijkertijd besef ik dat 
ik niet alleen zit met vragen en onzekerheid, maar jullie ook. Vaak rete 
irritant, maar het komt voort uit liefde en dat weet ik ook. Ik heb me 
meteen de dag na de meditatieavond laten scannen. Na de meditatieavond 
voelde mijn lijf steeds beter. Ik begon zelfs minder te kuchen. Vier dagen 
na de scan kreeg ik de uitslag. Twee tumoren zitten aan elkaar verkleefd, 
lijkt het, en de diameter is met 1 centimeter gegroeid. Sinds ik dat weet, 
lijkt het kuchen ineens weer erger te zijn. Onze gedachte is de grootste 
bedrieger. Die kan ons en zelfs ons lijf voor de gek houden. Een leuke 
vraag voor alle sceptici onder ons. Waarom zouden we onszelf dan niet in 
positieve zin voor de gek houden? Die kracht kan beide kanten op 
werken, toch? 
 

Ik geloof in ieder geval dat helen tijd kost. Ik ben er wel uit en ga me toch 
laten opereren. Terwijl ik dit schrijf, lig ik in het ziekenhuis. Morgen, 26 
september, heb ik een kijkoperatie. Bij deze operatie gaan ze kijken of het 
niet verder in de lymfe van mijn longen is uitgezaaid. Via mijn slokdarm of 
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luchtpijp nemen ze hapjes van de lymfe die daar omheen liggen. De 
komende week wordt heel spannend en daarom zal ik jullie aan het eind 
van deze mail iets, of eigenlijk twee dingen, willen verzoeken. Maar nu 
eerst waarom het zo spannend wordt. Als blijkt dat het al verder is 
uitgezaaid, dan wordt er niet meer geopereerd en doen we niks meer. Dan 
doe ik niks meer qua ziekenhuisgebeuren. Als het nu niet verder is 
uitgezaaid, dan is het laatste wat ik doe mijn rechterlong laten weghalen. 
En aangezien ik altijd rechts al het gekanker heb gehad, zou het mooi zijn 
als het dan voor eens en altijd weg is. Hoe dan ook, nadat ik dan hersteld 
ben ga ik geen halfjaarlijkse controles meer doen. Zoals ik wel eens heb 
verteld, komen uitzaaiingen van botkanker alleen maar voor in de longen. 
De rechterlong heb ik straks niet meer en als het in de linkerlong 
terugkomt, vind ik het wel best. Het ziekenhuis wil dan ook niet meer 
opereren. Dus daarom mag na deze ingreep voor mij het hoofdstuk 
ziekenhuis afgesloten worden. Als het dan nog een keer terugkomt, voel ik 
het vanzelf wel. Kortom, ik vind het spannend en het komt zoals het 
komt...  
 

De twee dingen die ik jullie wil vragen: 
Ik wil jullie vragen om de komende week/weken mijn mailtjes af te 
wachten. Bellen over hoe en wat zit ik niet op te wachten. Ik vertel jullie de 
uitkomst van alles wanneer ik er volgende week aan toe ben. Het tweede 

wat ik jullie wil vragen is om op afstand die liefde van jullie te blijven geven 
komende week, en nog een dosis extra alsjeblieft. Ik ben een beetje aan al 
die liefde verslaafd geraakt denk ik. Dus als je ergens wandelt, even thuis 
naar een lekker geluid uit je speakers luistert of tijdens wat voor 
ontspannend momentje dan ook, denk even aan me en geloof in het 
beste.  
 

groetjes jullie vriend, familielid en collega.
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2011

27 september 2011

Dag maatjes, bloedverwanten en mede werkslaven,

Het is heel gek, maar wat is het ineens goed nieuws om te horen dat ze 
mijn rechterlong eruit gaan opereren! De uitslag van de kijkoperatie is 
negatief. Het is dus niet verder uitgezaaid. Heel gek om op een uitslag te 
wachten die regulier gezien twee dingen kan betekenen. Dat ze niks meer 
kunnen doen of dat ze toch nog een mogelijkheid in de pijpleiding hebben. 
Vanochtend heb ik een gesprek gehad over euthanasie en een gelimiteerd 
beleid tijdens de operatie. Gelukkig hoef ik mijn huisarts nog niet te bellen 
om te vragen of hij mij het spuitje der Einde wil geven, mocht dat nodig 
zijn. Geen flauw idee of hij dat überhaupt doet. Misschien moet ik hem 
toch ‘s bellen en dat vragen.  
 

Dus nu kan ik met de longchirurg gaan praten over een gelimiteerd beleid. 
Dit houdt in dat ik afspraken maak over wat een arts wel of niet doet bij 
complicaties tijdens mijn operatie. Ik hoef namelijk niet gereanimeerd te 
worden als ik er daarna nog slechter kan uitkomen. Ik vind het dan wel 
best. Ik merk dat ik er luchtig over praat. Dit vind ik fijn om te doen. 
Zware dingen mogen juist altijd luchtig besproken worden. Beladen is het 
toch wel. En het fijne is dat ik bepaal hoe ik erover praat. Natuurlijk heb ik 
vandaag in mijn ziekenhuisbed wel even een steen in m’n maag gevoeld. 
En als ik er diep over nadenk, dan gaat het ook door mijn hoofd dat dit 
eigenlijk helemaal geen keuze moet zijn: long laten weghalen of doodgaan. 
Ik moet zeggen dat ik mijn rechterlong laten weghalen enerzijds als een 
uitdaging zie en anderzijds als een stap terug. Waarschijnlijk is het beide. 
Mijn linkerlong is kleiner dan mijn rechterlong, dus het is helaas minder 
gunstig dat ze mijn rechterlong moeten hebben. Het zwaarste vind ik nog 
dat ik mezelf altijd heb gemeten aan de mensen om mij heen. Natuurlijk 
hoef ik niet alles te kunnen en te doen wat anderen doen, maar de 
gedachte dat ik het zou kunnen was al genoeg. Het is gek dat de liefde en 
aandacht die jullie allemaal geven fantastisch voelen, maar soms ook heel 
beklemmend. En waarom dat is… Misschien omdat het een bevestiging 
van de situatie is, maar met een emotie die niet altijd de mijne is. 
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Dit ervaar ik als een van de moeilijkste dingen. Toch vind ik het ook 
meteen een van de mooiste dingen die er met mijn omgeving gebeurt door 
het krijgen van kanker.  
 

Ik heb een droom en ik weet dat dit een droom van veel mensen is. 
Iedereen droomde hier vroeger over als puber of fantaseert er nu nog 
steeds over. En bij deze droom heb ik waarschijnlijk ook jullie hulp nodig 
in de toekomst. Ik moet nu naar de haptonoom om mezelf lekker te laten 
masseren, dus in de volgende mail vertel ik jullie over mijn droom.  
 

Groetjes Jip

69



2011

31 oktober 2011

Dag vrienden, familie en collega's!

Ik heb alweer een tijdje niks van me laten horen en dan weet ik ook 
meteen weer waarom ik deze mails schrijf. Ja, de operatie is goed gegaan 
en ik mag mijzelf nu eenlongig noemen. Het is de grootste longoperatie die 
ik heb gehad, en toch was ik van alle drie keren nu het snelst thuis. Een 
weekje was ook wel weer genoeg. Toen ik daar lag en naar de muren van 
mijn kamer keek, ging er wel verbazing door me heen. Wat doe ik nu weer 
hier tussen deze ziekenhuismuren? 
 

Een vraag die ik van veel mensen krijg: hoe is dat nou met één long? 
 

Ja, ik voel dat ik één long heb. Als ik adem gaat alleen mijn linkerborst 
omhoog, dus hij is er echt uit. Ik moet wel zeggen dat ik het erger had 

verwacht. Als ik veel dingen tegelijk doe, zoals praten en de trap oplopen 
terwijl ik iets vasthoud, dan moet ik bovenaan even bijkomen. Gelukkig 
maar dat mijn tweelongige vrienden ook vaak op adem moeten komen als 
ik met hen trappen loop. Het zegt natuurlijk meer over hen dan over mij, 
maar toch! Als ik thuis bij mijn ouders ben, lig ik tussen de middag wel 
vaak even op de bank. Dus op zich kan en ben ik alweer lekker de hort 
op, maar als ik de kans heb vind ik het ook niet erg om even te liggen. De 
wond van de operatie is verder helemaal genezen. Ik voel nog dat ze aan 
mijn ribben hebben zitten sjorren, maar ook dat doet niet echt pijn meer. 
4 november moet ik weer in het ziekenhuis zijn om te kijken of ik 
inderdaad goed herstel van de operatie.  
 

Daarnaast ben ik nu met een aantal zaken bezig. Ik ben met mijn longarts 
aan het kijken naar een trainingstraject in het astmacentrum Davos, 
Zwitserland. Hier zit ik op hoogte en kan ik die ene long die ik nog heb 
goed trainen. De longarts in Davos bleek tijdens een telefoontje van mijn 
longarts niet heel happig te zijn op mijn bezoek, maar hij heeft nog geen 
nee gezegd. Eerst moet ik twee testen doen om mijn huidige 
zuurstofopname te controleren. Daarna wordt er verder gekeken. Als 
Zwitserland niet mogelijk is, vind ik dat niet erg. Dan zoek ik gewoon 
mijn eigen bergen. Dharamsala in India ligt op ongeveer 1500 meter 
hoogte. Daar vlakbij heb je McLeod Ganj op ongeveer 2100 meter 
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hoogte. Het staat bekend als de residentie van de Dalai Lama en dat lijkt 
mij een mooie plek om te beginnen met het trainen van mijn long. Ook 
ben ik op dit moment een boek aan het schrijven over de afgelopen 
kankerperiode. Hiervoor zit ik één keer in de week samen met een vriend 
die journalistiek heeft gestudeerd. Eigenlijk heb ik hier sinds het begin van 
al het gekanker over nagedacht. Nu maar ‘s schrijven en dan ook nog 
eens op zo’n manier dat een wildvreemde het wil uitlezen.

Door het schrijven moet ik terug in de tijd naar 2008. Het jaar dat ik 
kanker kreeg en er eigenlijk doorheen ben gefietst. Mede door de 
nieuwigheid en duidelijkheid, maar vooral ook door de mensen om mij 
heen. In die tijd volgde ik de cursus succes door eigen creatie bij het 
David de Kock instituut.  
Ik heb een linkje gemaakt naar zijn website, zodat jullie kunnen lezen wat 
dat precies inhoudt. Toentertijd heb ik hier ontzettend veel visie en energie 
uit gehaald om te kunnen omgaan met mijn tegenslag. David is ook 
degene die samen met zijn team mijn meditatieavond binnen twee weken 
had geregeld. Dankjewel David, voor alle fijne steun in al die tijd en voor 
de steun die nog komen gaat. Je bent een mooi mens! Toen ik daarna 
weer kanker kreeg, ging het allemaal wat lastiger. Ik houd me wat meer 
bezig met alle onzekerheden. Er zijn ook meer onzekerheden; het is 
allemaal wat minder duidelijk. Dat maakt het Waarom van het schrijven 

van een boek lastig merk ik, even los van het feit dat het fijn is om alles 
op te schrijven. Ergens, ook al is dit lang niet altijd merkbaar, moet mijn 
boek juist daarover gaan. Enerzijds over de worsteling en anderzijds over 
de wijsheid van alle tegenslagen. Iedereen worstelt tussen dat wat veilig 
voelt en dat waarvan je weet dat het goed voor je is. De strijd tussen wie 
ik ben en wie ik graag wil zijn. En dat allemaal zodat we iets kunnen 
achterlaten op deze wereld en niet vergeten worden.  
En dan nu waar veel mensen nieuwsgierig op hebben gewacht. Mijn 
droom... Ik droom ervan om een stukje land te kopen en een huisje erop te 
laten bouwen ergens in een mooi land. Misschien wel India of Nepal. Daar 
te leven en me alles eigen te maken wat er op mijn pad komt en waarvan 
ik denk ‘dat maakt de wereld een mooiere plek’. Of in ieder geval me deze 
droomplek eigen te maken. En met al dit moois mijn brood verdienen om 
deze plek te kunnen uitbreiden en een klein dorp te stichten met 
dierbaren, familie en vrienden die deze droom delen. Wie weet wordt het 
wel een plek waar uiteindelijk iedereen die er woont bejaard en verzorgd 
van zijn AOW kan genieten. Dat lijkt mij nou mooi! Eerst maar eens 
kijken hoe duur een lapje grond is in een land als India of Nepal... 
 

Groeten en liefde!
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2011

4 december 2011

Dag geliefde vrienden, familie en collega's,                     

Hoe schrijf je een mail waarin je vertelt dat je doodgaat aan de mensen 
die je het meeste gaan missen? Ik had mezelf voorgenomen om me niet 
meer te laten controleren. En daar had ik mijzelf ook aan gehouden als ik 
niet was belemmerd in mijn dagelijkse leven. Al twee weken na de operatie 
kreeg ik steeds meer bulten in mijn linkerbeen. In het begin maakte ik 
mezelf nog wijs dat het spierpijn was of dat het opgezwollen lymfeklieren 
waren. Toch heb ik mij anderhalve week geleden laten controleren. Er 
kwamen namelijk steeds meer bulten bij. Ik heb donderdag 1 december de 
uitslag gekregen en het zijn allemaal uitzaaiingen. Ook zitten er al kleine 
plekjes van ongeveer 4 millimeter op mijn linkerlong. Dus ik ga dood.

Gek genoeg voelt het als een opluchting. Wij allemaal hebben de afgelopen 
jaren vastgehouden aan een stukje hoop. Ik en mijn ouders zijn steeds op 
zoek geweest naar alle mogelijke manieren om mijn lijf zo gezond en 
sterk mogelijk te houden. Een zoektocht die energie kost en maakt dat het 
leven om genezing draait. En toch heeft iedereen eigenlijk al sinds de 
eerste keer uitzaaiingen in zijn hoofd dat ik hieraan dood zou kunnen 
gaan. Ik in ieder geval wel. Toch schuiven we bijna allemaal de kans dat ik 
hieraan sterf naar de achtergrond en houden wij ons bezig met het stukje 
hoop. Ik ook. Dus dat ik nu te horen heb gekregen dat ik dood ga, lucht 
ontzettend op en creëert ineens de ruimte of misschien wel de realiteit om 
me samen met jullie bezig te houden met het hoofdstuk van de dood.

Nu begrijp ik dat deze mail van alles in je kan losmaken. Verdriet, 
boosheid, machteloosheid, onzekerheid en vast nog wel meer woorden die 
eindigen op -heid. Maar waarschijnlijk roept het ook vragen op.

Moet ik Jip laten weten dat ik aan hem denk? Wat moet ik tegen hem 
zeggen? Waar praat je met iemand over die doodgaat? Hoe lang heeft hij 
nog? Wat als ik hem nooit meer zie? Voelt hij zich wel goed?

Nu kan ik proberen om op zoveel mogelijk vragen een antwoord te geven, 
maar in plaats daarvan schrijf ik dit:
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 Alles komt zoals het gaat. Nergens hoeft of moet druk achter zitten, 
want mooie herinneringen hebben we al.

Ik houd van luisteren naar mooie verhalen over jou, je familie, je vrienden 
en over ons. Ik luister vooral graag naar persoonlijke verhalen. 

Dus laten we de tijd die we samen hebben of hebben gehad, koesteren 
met een glimlach.

Zo wil ik namelijk het liefst blijven voortbestaan in jullie herinnering.

Ik ga me de komende weken bezighouden met de regie van mijn eigen 
dood. Volgende week heb ik een gesprek met het palliatieve team van het 
Radboud. Dan praten we over euthanasie, eventuele thuiszorg en wat er 
allemaal nog meer bij komt kijken. Mijn huisarts doet geen euthanasie en 
op de vraag waarom niet, gaf hij het volgende antwoord: ‘Ik kan niet 
zowel over iemands welbevinden beschikken als over het beëindigen van 
zijn leven’. Bijzonder en zeker de moeite waard om over na te denken. 
Maar voor mij betekent dit dat ik naar een arts op zoek moet die bij mij 
thuis euthanasie wil doen. Het idee van euthanasie geeft ontzettend veel 
controle en macht over mijn situatie. Dat ik dit wil, betekent niet dat ik 
volgende week al een spuitje krijg of zo. Nee, het geeft de controle om te 
zeggen ‘nu is het genoeg’, wanneer de fysieke pijn het leven ondragelijk 
maakt. Gelukkig is dit nog niet zo ver. Ik gebruik nog geen pijnstillers en 

aan de uitzaaiingen in mijn been zal ik niet doodgaan. De plekjes in mijn 
long zijn gelukkig nog klein, dus ik heb nog even. Wauw, ik denk dat het 
me eigenlijk nog best goed is gelukt om hier een mooi verhaal van te 
maken. Iedere keer als ik zo'n mail schrijf, wil ik zo graag benoemen waar 
ik en mijn ouders niet goed tegen kunnen en ik denk dat ik het juiste 
woord heb gevonden: zwaarmoedigheid. Alsjeblieft, verdriet mag er 
absoluut zijn, maar laat het er dan ook zijn en verschuil het niet achter 
zwaarmoedige begroetingen.

 Liefs, kussen en knuffels van jullie vriend, bloedverwant en collega.

P.S. ik houd ook heel erg van raadsels en moppen
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e-mail Edwin Senior
Subject: Fw: JIP Keijzer : een nieuwe reis 28.02.2012 rond 21.00 uur  
Date: Wed, 29 Feb 2012 01:02:26 +0100 
  
Beste allen  
  
Zondagavond na het eten vroeg ik aan JIP: "JIP , voordat je donderdag naar Thailand vertrekt, schrijf je dan nog 
iets in je OPEN DAGBOEK om je RtN sponsors en de aanleunende vrienden te laten weten hoe het met je gaat?" 
"Senior, ik weet dat mensen naar mij vragen, ik denk eraan en geef me even de tijd. Het lukt nog wel." De 
planning was dat JIP donderdag a.s. enkele weken in Thailand zou rondreizen. Het ticket was er en natuurlijk 
waren ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen voor een verantwoorde reis. 

Die tijd heeft JIP niet gekregen. Zijn nieuwe reis naar het hiernamaals, waar wij hem alleen in gedachten kunnen 
volgen, is dinsdagavond vanuit het ziekenhuis in Nijmegen (onverwacht) toch begonnen. Te midden van zijn 
dierbare familie en omringd door een schare intieme vrienden en vriendinnen is JIP in alle vrede vertrokken.

De laatste levensfase, die hij als een geschenk zag, heeft hij geleefd onder het motto ‘haal uit het leven wat erin 
zit’. Enkele weken geleden nog maakte hij een parachutesprong met zijn beide broers van een hoogte van 3000 
meter met minus 15 graden. Een week later was hij nog volop aan het karten met zijn beste vrienden en afgelopen 
zondag heeft hij nog met vrienden tot in de nacht video's liggen kijken. Fysiek werd het wel steeds minder, maar 
JIP leefde voort. 
 
Hoe nu verder zonder JIP? Beginnen met het lezen van het NRC-interview "Ik zie de laatste fase als een geschenk" 
en weer herlezen, want het is een les voor jou en mij hoe je met kanker kunt omgaan. En daarna? Berusten? Boos 
zijn omdat het niet eerlijk is op die leeftijd te moeten sterven? Dat geeft geen energie. Zelf probeer ik de kracht te 
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vinden om het te aanvaarden en JIP als voorbeeld te gebruiken in mijn verdere leven. 

Zodra een overlijdensbericht beschikbaar is, zal ik dat doormailen. 
 
Met een warme groet,  

Edwin Senior  

PS. De achtergrondmuziek tijdens het typen van dit bericht was vannacht Beethovens’ Vijfde ‘De Bevrijding’. Je 
weet wel: pom, pom pom, pom enz. In 1940 - 1945 was dit tijdens de oorlog de aanzet voor hoop en zekerheid op 
bevrijding.    

http://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI
http://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI


LIED

Lied: 'Jip'
(geschreven en uitgevoerd door Theatergroep Plezant)

Beluister het lied: ‘Jip’

Het is een late namiddag  
En de zon staat laag 
Het uitzicht is weids  
Ik ben hier graag 

Weg van de geluiden 
Van de stad en het verkeer 
Wie stil kan zijn 
Hoort zoveel meer 

Hoe de berg wenkt beklim me  
En kom naar de top 
Hoe de golf zingt bedwing me  
En ik til je op

Hoe een lief hunkert win me  
En laat me je zien 
Hoe het hart voelt een innerlijke 
ja 
En hoe het hoofd denkt 
misschien

Want wij denken na en we 
vergeten 
Wij denken na, we denken 
zoveel 
En we houden ons zelf met ons 
hoofd in het gareel

Refrein:                
Maar je moet het doen 
Luister nou echt 
Je moet het doen 
Naar wat de stem zegt 
Je moet het doen 

De horizon straalt nog  
Maar het is een kwestie van tijd  
De schoonheid zit in 
De vergankelijkheid

Alles komt op  
Blinkt en gaat neer 
Wie dat durft te zien 
Geniet zoveel meer 

Als de wind fluistert volg me  
Over alle grenzen heen 
Als de dag roept bezing me  
Je bent niet alleen

Als een lief schreeuwt bemin me  
En laat me je zien 
Hoe het hart voelt een innerlijke 
ja 
En hoe het hoofd denkt 
misschien 

Want wij denken na en we 
vergeten 
Wij denken na, we denken 
zoveel 
En we houden ons zelf met ons 
hoofd in het gareel 

Refrein:                
Maar je moet het doen 
Luister nou echt 
Je moet het doen 
Naar wat de stem zegt 
Je moet het 
doen                                

Er zijn geen taboes  
Er is geen excuus  
Er telt geen later  
Er is enkel nu

Niet vergeten te dromen, te 
vliegen, te springen 
Niet vergeten te dansen, te 
reizen, te zingen 
Niet vergeten te leven vrij en 
naïef  

En heb lief!  
En heb lief!



AYA4 community

AYA4: online community voor jonge mensen met kanker.

AYA4 Jongeren en jongvolwassenen met 
kanker vallen vaak tussen wal en 
schip. Ze zijn te oud voor 
kinderoncologische zorg en de 
reguliere oncologische zorg heeft vaak 
geen antwoord op vragen waar deze 
groep specifiek mee zit: vragen op het 
gebied van studie, relaties, werk, 
zelfstandig wonen en het krijgen van 
kinderen. Op basis van de wensen van 
deze patiëntengroep start het UMC St 
Radboud met de ontwikkeling van 
AYA4: een online community binnen 
het AYA-platform van het UMC St 
Radboud.

http://aya4.umcn.nl/
http://aya4.umcn.nl/


Met dank aan

Gijsbert van Es (interview) 
Theatergroep Plezant (muziek)  
Uitgeverij Eburon (ebook versie)

Foto (cc) colbalt123, 2009

http://www.linkedin.com/in/gijsbertvanes
http://www.linkedin.com/in/gijsbertvanes
http://plezant.nl/
http://plezant.nl/
http://www.eburon.nl
http://www.eburon.nl

