
Al zo’n vijftien jaar brengt Ben zijn vakanties door 
in Ifen, een plaatsje in Oostenrijk. “Het geeft me 
een goed gevoel daar te zijn; alsof ik thuiskom. 

Vanaf deze plek heb ik regelmatig wandeltochten ge-
maakt over de Gottesacker, een uitgestrekt en indruk-
wekkend afgesleten steenplateau op tweeduizend 
meter hoogte, vol kloven waarin edelweiss en andere 
rotsplantjes groeien. Een adembenemende plek met een 
geweldig uitzicht op de bergachtige omgeving. Op deze 
plek wil ik mijn as laten uitstrooien”, begint Ben zijn ver-
haal vol overtuiging.
Afgelopen september is vastgesteld dat Ben een hersen-
tumor heeft. Een glioblastome multiforme, graad vier. 
De meest agressieve en kwaadaardige vorm, waar nog 
geen effectieve behandeling voor bestaat. De levensver-
wachting is zeer gering. “Een kanker die niet kan uitzaai-
en. Dat is dan ook het enige positieve dat ik erover kan 
vertellen.” Ben lacht. Gelukkig is hij zijn gevoel voor hu-
mor nog niet verloren. “Hooguit een jaar krijg ik van de 
artsen. Dat had ik nooit kunnen bedenken toen ik in au-
gustus last van hoofdpijn kreeg. Mijn familie en vrienden 
was het met name opgevallen dat ik met lopen wat naar 
links overhelde. En omdat ik in het verleden al eens over-
spannen was geweest, was die link zo gelegd. Misschien 
had ik weer te veel hooi op mijn vork genomen?”

BITTERE WAARHEID
Ben besloot een weekendje weg te gaan om wat rust te 
pakken. Maar dat leverde niets op. Hij leek zelfs wat in 
de war en moest aan zijn familie beloven dat hij de auto 
voorlopig liet staan. Dus was hij aangewezen op de fiets. 
Aan zijn laatste ritje door het dorp, half september 2014, 
kwam met een val van de fiets abrupt een einde. Een gro-
te struik brak zijn val. Ben: “Ik herinner me nog dat ik blij 
was dat ik niet op het beton terecht was gekomen. Kort 
daarna ging het licht bij mij uit. Van de weken die volg-
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den kan ik me niets meer herinneren.” 
Met een ambulance werd Ben naar het 
ziekenhuis gebracht waar de oorsprong 
van al zijn klachten werd gevonden. De 
bittere waarheid. 
Gisteravond is Ben bewusteloos geraakt en 
met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na 
onderzoek is gebleken dat hij een hersen-
tumor heeft. Ben is momenteel niet bij be-
wustzijn. De artsen hopen dat hij morgen 
op eigen kracht bijkomt. Ondertussen zullen 
er meerdere onderzoeken plaatsvinden. Ge-
zien de kritieke toestand mag Ben geen be-
zoek ontvangen. Ik informeer jullie zodra er 
nieuws is. 
Ontdaan werd er gereageerd op deze 
mail van Ben zijn broer, die het op zich 
nam om de grote sociale kring van Ben 
te informeren. Dit bericht sloeg in als een 
bom. 
Ben werd geopereerd. Rechts uit zijn her-
senen werd een gezwel ter grootte van 
een bierglas verwijderd. Links zitten nog 
altijd stukjes tumor verweven met zijn 
hersens. Een tijdbom. Het kan maanden 
rustig zijn, maar als het zich ontwikkelt, 
groeit de tumor explosief in korte tijd. 

ENORME WARBOEL
Het duurde nog een paar dagen voordat 
Ben bijkwam. Het viel op dat hij meteen 
al veel praatte. Veel én onsamenhan-
gend. De dagen erna reageerde hij cha-
otisch, achterdochtig, boos en zelfs wat 
agressief. Al snel wordt vastgesteld dat 
Ben na zijn operatie een ‘delier’ heeft ge-
kregen. Een psycho-organische, tijdelijke 
stoornis die na een ingrijpende operatie 
kan ontstaan. Zijn hersenen waren even 
niet meer in staat om alle prikkels samen 
te voegen tot een logisch en samenhan-

gend beeld. In zijn hoofd was het een 
grote warboel en hij zag dingen die er 
niet waren. Het was voor hem  onmoge-
lijk om stil te blijven liggen, laat staan om 
nog een zinnig gesprek te voeren. Grote 
onrust beheerste zijn dagen. ‘s Nachts 
kreeg hij wanten aan tegen het open-
krabben van zijn huid en werd hij in bed 
vastgebonden, zodat hij zichzelf niet uit 
bed kon gooien en verwonden. Voor zijn 
eigen veiligheid was Ben in deze mens-
onterende situatie beland. “Van familie 
en vrienden heb ik later begrepen dat het 
vreselijk was om mij zo te moeten zien 
worstelen. Het is maar goed dat ik me 
hier niets meer van herinner. 

OVER EN UIT
Begin oktober vorig jaar kreeg ik van de 
neuroloog te horen dat ik ben uitbehan-
deld. Al staat me ook van dat gesprek 
weinig meer bij. De harde waarheid sij-
pelde pas echt tot me door, toen ik was 
verhuisd van het ziekenhuis naar het ver-
pleeghuis. Ik was er op dat moment nog 
van overtuigd dat ik hier tijdelijk was om 
beter te worden. Maar met de dagen werd 
het me steeds duidelijker dat ik hier het 
laatste jaar van mijn leven zou vullen. Het 
was over en uit. Bij die wetenschap zakte 
de grond onder mijn voeten vandaan. Dit 
kón niet over mij gaan, want ik was vol-
op aan het revalideren! Het nieuws was 
zo tegenstrijdig ten opzichte van hoe ik 
me op dat moment voelde. Halfzijdig ver-
lamd verliet ik in een rolstoel het zieken-
huis. Ik kon niets. Niet lopen, zelf eten, 
wassen of naar de wc gaan. Maar ik leer-
de staan, kon intussen weer wat pasjes 
zetten en zelfstandig eten. Ieder stapje 
in de goede richting stimuleerde mij om 
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nóg meer op te krabbelen. En nu kwam het 
loodzware besef dat ik tussen de dementeren-
de ouderen mijn laatste dagen zou slijten. Ik 
was er kapot van. 
Meerdere terminale dierbaren heb ik tot het 
einde begeleid. En nu zat ik zelf in dat schuitje. 
Het is niet te bevatten wat er dan door je heen-
gaat. Dat het zo intens en zo heftig zou zijn had 
ik nooit kunnen bedenken. Ik had nog zo veel 
plannen, ideeën en de moed om er iets van te 
maken. Nu heeft de kanker me mijn toekomst 
afgenomen! Boos ben ik er niet om geweest. 
Wel intens verdrietig. Maar gek genoeg wist ik 
me redelijk snel te herpakken. Waarom? Ik zal 
van nature zo in elkaar zitten, ik sta positief in 
het leven. Of misschien is het meer een onbe-
vangen naïviteit om van het leven te genieten 
zoals het op je afkomt.
Hoewel ik over niet al te lange tijd mijn leven 
zal verliezen aan deze ziekte, was en ben ik 
vastbesloten er nog een mooie tijd van te ma-
ken. Iedere stap die ik nog zet, zie ik als pure 
winst. Heel even had ik alleen maar oog voor 
wat ik niet meer kon. Maar de kunst is om te 
zien wat ik nog wél kan om me gelijkwaardig 
te voelen aan mijn omgeving.” Door zijn gro-
te wilskracht ging Ben in sneltreinvaart berg-
opwaarts. Zijn mobiliteit, zelfstandigheid en 
helderheid zijn grotendeels teruggekomen. En 
‘stralend’ verscheen Ben dan ook op het vol-
gende gesprek bij de neuroloog. Die wond er 
echter geen doekjes om: ‘U bent wel erg voor-
uitgegaan, maar evengoed gaat u binnenkort 
dood. Dat heb ik u toch verteld vlak na de ope-
ratie?’ Niet meer en niet minder. Ik kende de 
inhoud van mijn dossier, het was heus geen 
verrassing hoe ik ervoor stond. Maar de kille 
toon van deze arts heeft me ontzettend ge-
kwetst. Bovendien kon ik me van het vorige 
gesprek niets herinneren, vanwege mijn de-
lier. Dat wist hij. Een arts die waarschijnlijk

 

meerdere slechtnieuwsgesprekken per week 
voert, hoeft het niet mooier te maken dan het 
is, maar hij zou het wel menselijker kunnen 
brengen.” Op weg naar huis liet Ben zijn tra-
nen de vrije loop. Zijn broer, die naast hem in 
de auto zat, huilde hartverscheurend met hem 
mee. Dat raakte Ben diep.  
“Die nacht heeft er een verpleegster aan mijn 
bed gezeten. Urenlang heeft ze geduldig naar 
me geluisterd en me getroost. Een werkhou-
ding die ik het afgelopen half jaar maar zelden 
ben tegengekomen. Ik was dan wel een pati-
ent, maar wel eentje die nu werd gezien en ge-
hoord. Dit heb ik enorm gewaardeerd. Wees 
eerlijk, iedereen met twee handen kan je kont 
afvegen en je wassen, maar het tonen van ech-
te interesse in patiënten en luisteren naar wat 
zij naast de praktische verzorging belangrijk 
vinden, blijkt niet voor iedereen weggelegd. 
Daar kan in de zorg nog een slag worden ge-
maakt.

RIJKDOM
Chemo was al geen optie meer. Wel werd ik 
voor de keuze gesteld om me te laten bestra-
len. Haarverlies, hoofdpijn, misselijkheid, uit-
valsverschijnselen en ernstige vermoeidheid. 
Het was niet in te schatten hoe ik er precies 
op zou reageren. Dat ik me twee maanden be-
roerd zou voelen, was de enige zekerheid die 
artsen me konden geven. En mijn garantie op 
enige verbetering: nul! Niemand kon me ver-
tellen of ik hiermee wat extra maanden te le-
ven cadeau zou krijgen. Ik heb dan ook beslo-
ten dit mogelijk kansloze avontuur niet aan te 
gaan. Ook de tussentijdse scans laat ik achter-
wege. Als de tumor eenmaal groeit is het toch 
een onomkeerbaar en snel proces. Dus die 
spanning ga ik niet eens opzoeken.” 
Ben is helaas niet meer in staat om nog zelf-
standig te wonen. Daarvoor heeft hij te veel 
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zorg nodig. Maar het verpleeghuis met 
het kleine kamertje deed hem ook geen 
goed. Ben was dan ook opgelucht toen 
hij vrij snel kon verhuizen naar een na-
bijgelegen zorgcentrum, waar hij een 
eigen appartement kreeg. Met zijn per-
soonlijke spullen en meer privacy. 
Menig bewoner in het verzorghuis zal 
jaloers zijn op al het bezoek dat Ben 
dagelijks krijgt. Om te kletsen, te ko-
ken, te eten. Ze nemen hem mee op 
pad voor een wandeling of een terrasje. 
“Een pluspunt van de ellendige situatie 
waarin ik verkeer is dat het ook bijzon-
der mooie gesprekken oplevert. Het feit 
dat mijn einde nadert, geeft diepgang 
aan de conversatie. Het gaat opeens 
echt ergens over. Mensen stellen zich 
nu meer open en durven bovendien alle 
vragen bij me neer te leggen. Dat vind ik 
heel waardevol.”
Altijd heeft Ben voor iedereen klaarge-
staan en nu zijn ze er voor hém. Het ini-
tiatief van een vriendin om een levens-
boek over en voor Ben te laten maken, 
wordt door vrienden en familie dan ook 
warm ontvangen. Ontroerd vertelt hij 
dat er al maanden hard aan dit project 
wordt gewerkt: “De schrijfster zet alles 
op alles om het binnenkort af te ron-
den, zodat ik zelf ook nog het eindresul-
taat kan bewonderen.” Nu de dood voor 
deur staat, is het de vraag of hij nog een 
bucketlist heeft. Het antwoord is even 
mooi als verrassend: “Die lijst van al-
les wat ik per se uit mijn leven wilde ha-
len, had ik al afgewerkt voordat ik ziek 
werd. Vooral door heel bewust bij de 
dag te leven en dicht bij mezelf te blij-
ven. Dat is pure rijkdom. Ik ben tevre-
den met mijn leven. En als je goed over 

tualiteit te halen. Al bena-
drukt hij niet zweverig te 
zijn, maar vooral praktisch. 
“Ik hecht enorm aan het le-
ven. Maar ik ben niet bang 
voor de dood. Ik geloof dat 
mijn ziel doorleeft. Daar-
om wil ik het gevecht aan-
gaan met alles dat op mijn 
pad komt, zodat mijn ziel 
in een volgend leven daar 
geen last van heeft.” 

BITTERE PIL
Toen Ben net opkrabbelde fantaseerde hij 
hoe fijn het zou zijn om zelf weer een eitje te 
bakken. Of om naar de supermarkt te gaan. 
Hij stelde zichzelf kleine doelen die toen nog 
heel ver weg leken. Naarmate het beter met 
hem ging, sprak hij de wens uit nog eenmaal 
naar zijn geliefde Oostenrijk te gaan. Dit keer 
niet als fervent skiër of wandelaar, zo reëel is 
hij wel, maar om nog één keer op die plek te 
zijn waar hij zo graag komt. Samen met de fy-
siotherapeut oefende Ben intensief met trap-
lopen, met het zelfstandig naar het toilet gaan 
en het in en uit de auto stappen. In no time 
werd Ben klaargestoomd voor deze vakantie. 
“Het gaf een ware kick als iets eindelijk lukte. 
Op een gegeven moment kon ik tien minuten 
zelfstandig lopen. Zo moet het ongeveer voe-
len als je de Olympische Spelen hebt gewon-
nen. Ik was euforisch!” 
Half februari was het zover en reisde Ben met 
wat vriendinnen af naar Oostenrijk. “Toen we 
daar aankwamen werd ik direct teruggewor-
pen op mijn falende gezondheid. Een bittere 
pil. Oké, ik kon weer een klein stukje lopen, 
maar ik kon de dames niet helpen met het be-
vestigen van de sneeuwkettingen, laat staan 
dat ik de auto kon uitladen. Ongewild werd ik 
teruggedrongen in mijn rol van patiënt. Vre-
selijk, want ik wilde niemand tot last zijn. Een-
maal uitgerust lukte het om de dingen weer 
positief te zien. Ik ben met de gondellift naar 
boven geweest en heb in de zon gezeten. We 
zijn zelfs nog een stukje gaan wandelen. Al viel 
dat geploeter door de sneeuw voor mij niet 
mee.”  
Lange gesprekken met een lach en een traan 
waren aan de orde van de dag. “Iemand van 
ons reisgezelschap gaat behalve mij binnen-
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de inrichting van je leven hebt 
nagedacht, dan hoef je op het 
eind niet nog van alles goed te 
maken.”

NIEUWE ENERGIE
Begin 2012 verkocht Ben na 
ruim dertig jaar zijn meubel-
makerij om zich meer toe te 
leggen op zijn spiritualiteit. En 
samen met Yvonne, een goede 
vriendin, startte hij een prak-
tijk voor reading en magneti-
seren. Nu het wat beter met 
hem gaat, geeft hij weer korte 
readingen. “Dit geeft me onge-
looflijk veel energie. Het is fijn 
om met de ander bezig te zijn 
en mezelf even te vergeten. 
Om weer mee te tellen in de 
maatschappij en voldoening 
uit mijn dagen te halen.” 
Maar het valt niet altijd mee 
positief te blijven. Zo kampt 
Ben al maanden met een 
pijnlijke linkerschouder, die 
steeds uit de kom schiet. Een 
blessure die hij heeft overge-
houden aan de periode dat hij 
lag vastgebonden en te draai-
en in bed. “Ik heb me helemaal 
suf getraind om dit te verbete-
ren, totdat de arts me onlangs 
vertelde dat ik ermee zal moe-
ten leren leven. Dat vond ik zo 
confronterend, want ermee 
léven, ja dat wíl ik wel! Het ver-
schil is dat ik ermee zal moe-
ten leren sterven.” Ben slikt 
zijn emotie weg, voordat hij 
verder gaat: “Ik sleep met mijn 
linkerbeen en mijn linkerarm 
functioneert nog niet naar be-
horen. Toch kan ik daar wel 
mee omgaan. Maar dat mijn 
concentratie en geheugen zijn 
aangetast, vind ik echt lastig. 
Tegelijk is het wel een apar-
te ervaring om te merken dat 
mijn gevoel nu steeds sterker 
wordt.” Juist nu weet Ben veel 
steun en kracht uit zijn spiri-

kort ook nog een vrien-
din aan kanker verliezen. 
Ze vertelde hoeveel ver-
driet het doet om in korte 
tijd van twee dierbaren 
afscheid te gaan nemen. 
Toen realiseerde ik me dat 
ik binnenkort van íeder-
een afscheid moet nemen. 
Weet je hoe dat is?” Een 
pijnlijke stilte vult de ruim-

te en even nemen de emoties de overhand.  
Na die heerlijke reis was het een domper om 
weer thuis te komen. Om weer alleen te zijn. 
Voor het eerst in zijn leven mist Ben een part-
ner. Een gezin. “Al die tijd had ik toegeleefd 
naar het moment dat ik naar Oostenrijk zou 
gaan. Het was daar zo fijn. Nu was er niets 
meer. Alleen de stilte en het verdriet. Ik merkte 
dat ik een stukje toekomst nodig had. Iets om 
naar uit te kunnen kijken. Daarom hebben we 
nu afgesproken dat we over een paar maanden 
nog een keer naar Oostenrijk gaan. Of dat gaat 
lukken? De tijd zal het leren.”   

LAATSTE FASE
Hoewel Ben ondanks zijn ziekte nog graag vol-
op in het leven staat, is hij ook realistisch. “Al 
blijft mijn dood onwerkelijk, ik heb al een eu-
thanasieverklaring opgesteld voor als ik straks 
de laatste fase in ga. Voor als de pijn me te veel 
wordt of voor als ik niet meer bij kennis ben 
en mijn familie mij zinloos moet zien lijden. 
Ik heb mijn spullen verdeeld en ik heb afstand 
gedaan van mijn woning, waaraan ik alles zelf 
heb verbouwd. Dat viel me heel zwaar. Maar 
langzaamaan laat ik alles los. Mijn huis wordt 
bewoond door andere mensen. Mijn auto is 
verkocht. Mijn werk is grotendeels overge-
dragen. Daarmee laat ik stukjes van mijn le-
ven los. Straks laat ik vage kennissen gaan en 
als het nog slechter met me gaat, laat ik ook 
de vrienden los. Dan mijn familie en tot slot 
mezelf. De dood is onvermijdelijk nu de kan-
ker me in zijn macht heeft. Maar ik weet dat ik 
daarna mijn laatste reis naar het Kleinwalser-
tal zal maken. De gedachte dat mijn stoffelijk 
overschot neerdwarrelt tussen de edelweiss 
in de spleten van de Gottesacker geeft me rust. 
Daar, op de mooiste plek waar ik ooit ben ge-
weest, daar kom ik thuis, terwijl mijn ziel een 
nieuwe bestemming zoekt.” 
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