
D e eerste signalen van de ziekte pikte Morag 
zelf op. ”Bijna acht jaar geleden merkte ik dat 
ik soms bloed verloor als ik naar het toilet 

ging. De dokter stuurde me door naar het zieken-
huis voor uitgebreid onderzoek. Na diverse echo’s 
en bloedonderzoek bleek het niet goed te zijn. Er 
groeide een tumor aan de rand van mijn baarmoe-
der. Ik had baarmoederslijmvlieskanker en eier-
stokkanker. De schrik sloeg me om het hart. Kanker 
is zo’n levensbedreigende ziekte! Ik vertelde voor-
zichtig aan mijn man Aubry, mijn dochter Angie 
en mijn zoon Ian dat ik me veel zorgen maakte.  
Volgens de specialisten was het noodzakelijk om 
mijn baarmoeder en de eierstokken inclusief tumor 
te verwijderen. Na de operatie ging ik ’schoon’ naar 
huis. Ik voelde me prima na de operatie. Ik was 
niet bang meer. Ik had kanker gehad en dat was nu 
voorbij. Ik wilde er niet te lang bij stilstaan en pakte 
de draad van mijn leven al snel weer op.”
”Mijn moeder deed een beetje alsof er niets gebeurd 
was”, vertelt Angie. ”Ik denk dat het bij onze fami-
lie past, het is een soort vluchtgedrag. We blokten 
na afloop ieder gevoel en er werd niet meer over ge-
sproken. Terwijl we toch allemaal ontzettend waren 
geschrokken. Na de operatie hadden we het gevoel 
dat we het ergste achter de rug hadden. Bovendien 
herstelde mama buitengewoon snel. Na de operatie 
was ons hele gezin enorm blij en opgelucht, want 
het leek voorbij. We wilden weer verder met ons le-
ven en sloten dat akelige hoofdstuk af. We hadden 
geen idee wat haar nog allemaal te wachten stond.”
De gelukte operatie, het snelle herstel, Morag leek 
er energie uit te putten. ”Niet lang na mijn operatie 
zijn Angie en ik samen op vakantie geweest naar 
Schotland. Ik heb haar mijn geboorteland laten zien. 

Een prachtige moeder-dochterervaring! We hebben 
samen de mooie plaatsen bezocht in de streek waar 
ik opgroeide. Daar hebben we ook samen de as van 
Effie, mijn moeder en Angies oma, uitgestrooid. Die 
had kort voor haar dood gezegd dat ze dat graag 
zou willen. Ze was toen al vier jaar dood, maar we 
hadden er nooit eerder de tijd voor genomen. Maar 
nu móést het gebeuren, vond ik. Waarschijnlijk ben 
ik er door mijn eigen situatie zo over gaan denken. 
Het was een emotioneel gebeuren; triest maar tege-
lijkertijd vol humor. De wind stond natuurlijk net 
verkeerd en we stapten met een deel van de as op 
onze kleding weer in de auto. Effie was een echte 
Schotse, vol humor, die zou het wel gewaardeerd 
hebben. Het paste mooi bij haar.” 
Voor Angie was die vakantie het begin van een 
nieuwe fase in haar leven. ”Ik wist in Schotland 
net dat ik zwanger was. Ik had geen idee dat mijn 
hormonen zo de overhand zouden krijgen en ik ver-
raste mezelf en mijn moeder met opstandig gedrag. 
Mijn moeder vond de vakantie heerlijk, maar eerlijk 
gezegd was ik niet te genieten tijdens onze reis. Ik 
voelde me vreselijk chagrijnig en was helemaal me-
zelf niet. Mijn moeder liet niks merken, zij wist wat 
er aan de hand was en liet het maar gebeuren.”

Morag was dolgelukkig met het goede nieuws. ”Ik 
werd oma! Tim werd in maart 2005 geboren, een 
prachtig kereltje. Maar voor mij bleven de tijden 
niet mooi. Een jaar na de vakantie kreeg ik na een 
standaardonderzoek te horen dat er weer een tumor 
was ontdekt, nu in mijn darmen. Ik moest weer ge-
opereerd worden. Bang dat ik was! Ik wilde er zijn 
voor mijn kinderen en zeker voor mijn kleinkind. Ik 
wilde niet dood. Ik hou zó veel van het leven en van 
de natuur. Ik kan zó genieten van een zonnige dag, 
een bloemenveld of de kleuren van een vlinder. Ik 
hou van het geluid van de zee en van de geur die 
het asfalt afgeeft wanneer het na een warme zo-
merdag gaat regenen. Er is zo veel in het leven wat 
ik niet wilde opgeven. Maar ondanks mijn angst 
speelde ik zo veel mogelijk mooi weer, want ik wil-
de mijn familie niet weer ongerust maken.” 
De familie, en Angie zeker, had wel degelijk in de 
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gaten wat er speelde: ”Het is weer terug, dat bleef 
maar door mijn hoofd spoken. Terwijl mijn moeder 
zowat fluitend de operatie in leek te stappen, wacht-
te ik angstig af. Hopend op een goede afloop.”
Morag: ”De operatie verliep prima, maar de nasleep 
was dramatisch. Ik hield enorm veel vocht vast. Ik 
zwol op als een ballon en had gruwelijk veel pijn. 
Ik had moeite met eten, drinken en slapen. Als je 
veel vocht vasthoudt komt dat in je longen terecht, 
dus kreeg ik ademhalingsproblemen. Ja, die tweede 
operatie kreeg een heel naar staartje. Ik moest twee 
weken in het ziekenhuis blijven, terwijl ik het liefst 
weer zo snel mogelijk naar huis wilde!”

Angie: ”Wat waren we allemaal blij toen ze thuis-
kwam! Tweemaal had ze kanker gehad en twee-
maal was ze naar ons gevoel door het oog van de 
naald gekropen. Er waren momenten geweest dat 
ik boos en verdrietig dacht: ik wil mijn moeder en 
de oma van mijn kind niet kwijt! Maar deze moei-
lijke tijd werd net zoals de vorige keer snel naar de 
achtergrond verdrongen.”
De ellende was voor Morag na die tweede kan-
keraanval niet voorbij. ”Driemaal is scheepsrecht 
zeggen ze wel eens. In juni 2009 kreeg ik te horen 
dat het wéér mis was. Er waren opnieuw slapende 
kankercellen in mijn darmen wakker geworden! 
Nu was ik héél bang. Niet alleen bang om het van 
de ziekte te verliezen, maar ik wilde niet weer de 
lijdensweg van de laatste operatie doormaken. Ik 
vertelde de behandelend arts en mijn familie dat 
ik had besloten geen derde operatie te laten doen. 
De specialist had me liever wél geopereerd, maar 
ik was gewoon te bang. Het alternatief was chemo.” 
Zeker Angie had haar bedenkingen bij de therapie 
waar haar moeder voor koos. ”Ik heb altijd een ake-
lig gevoel bij chemo gehad. Met die chemo werd 

er iets onnatuurlijks in haar lichaam gebracht, iets 
chemisch. Terwijl mijn ma een echt natuurmens is. 
Chemo paste niet bij haar, het leek zo tegenstrijdig 
met de persoon die mijn moeder is. Die gedachte 
kon ik niet loslaten, maar ik legde me neer bij haar 
keuze en bereidde me voor op het ergste. Af en toe 
kwamen er heftige paniekgevoelens in me naar 
boven. Is dit de juiste keuze, moeten we toch nog 
eens overleggen? Mijn vader zag de toekomst roos-
kleuriger in dan ik. Mama had immers al twee keer 
de kanker verslagen, een derde keer zou haar ook 
moeten lukken. We moesten niet bang zijn, vond 
hij. Zolang alles goed gaat is daar geen reden toe. 
Maar het ging helemaal niet goed. Na de kuur, ze 
heeft dik een week in het ziekenhuis gelegen, kwam 
ze afgebrand thuis. Ze was compleet óp. Voor mijn 
vader maakte ik een draaiboek om zo goed moge-
lijk voor haar te kunnen zorgen: een waslijst met 
zaken waaraan hij dagelijks moest denken. Dat wa-
ren dus écht ellenlange lijsten met medicijnen, pre-
cies op uur en tijd. Mijn vader wilde het huis geen 
seconde verlaten, hij wilde bij ma blijven. Dus deed 
ik de boodschappen voor mijn ouders en haalde 
de medicijnen. Daarnaast ging ik elke vrije minuut 
op zoek naar informatie op internet. Ik zocht naar 
antwoorden op vragen die ik niet kon beantwoor-
den, puur uit frustratie. Ik moest toch iets voor haar 
kunnen doen? De machteloosheid die ik voelde, dat 
was nog het ergste van de hele situatie.”
De behandeling zou thuis worden voortgezet, maar 
Morag was daar eigenlijk niet toe in staat. ”Ik was 
doodmoe, maar kon toch niet slapen. Mijn lichaam 
was een gevecht aangegaan dat ik op dat moment 
niet leek te winnen. Wanneer Aubry met mijn medi-
cijnen kwam dacht hij dat ik braaf alle pillen slikte. 
Dat was niet zo. Ik was daar helemaal niet toe in 
staat. Ik was inmiddels in een toestand van half-
slaap terechtgekomen en het leven ging totaal langs 
me heen. Ze vielen half uit mijn mond, ik vergat ze 
uit het pakje te halen. Ze kwamen onder mijn kus-
sen terecht, pIakten aan mijn pyjama. Het medicijn-
schema raakte compleet in de war.”
Angie en haar vader hebben het er nog steeds moei-
lijk mee dat de kuur op een mislukking uitliep: ”Er 
is in die tijd heel veel misgegaan. De communica-

tie met het ziekenhuis liep niet goed. Mijn vader 
spreekt geen Nederlands, waardoor hij niet goed 
begreep wat de dokters bedoelden. Hij had ten on-
rechte het idee dat zijn vrouw de zaken onder con-
trole had, het waren bérgen pillen, hij had zelf ook 
geen goed overzicht. Misschien is hij de kluts kwijt-
geraakt, misschien heeft hij zich niet gerealiseerd 
dat het verkeerd liep. Ik had wel mijn twijfels, maar 
wilde ook niet de controleur uithangen. Had ik dat 
maar wel gedaan. Had ik maar geteld en gecontro-
leerd, had ik maar aan de bel getrokken. Dat heb ik 
dus geleerd van die periode. Doe wat je intuïtie je 
ingeeft. Je mag vertrouwen op je gevoel.”     
Een dikke week werd geprobeerd om de behande-
ling vol te houden. Maar Angie maakte zich heel 
veel zorgen. ”Ze was er wel, maar ook weer niet. Ze 
lag daar maar, als een ziek vogeltje. Ik werd er gek 
van. Op 14 november 2009 moest ik voor mijn werk 
naar een congres. Van tevoren ging ik nog even 
langs bij mijn moeder. Ze zag er zo slecht uit dat ik 
ervan schrok. Een uur later stond ik in de congres-
zaal en brak er iets in me. Ik belde mijn vader en 
zei dat ik het niet vertrouwde. Er moest iets gebeu-
ren en wel nu meteen! Met trillende handen nam 
ik contact op met de afdeling Oncologie en eiste 
dat mijn moeder met spoed opgenomen zou wor-
den. Bibberend reed ik naar huis. Niets was meer 
belangrijk, alleen mijn moeder. Ik wilde haar niet 
kwijt. Ik kwam bij het huis van mijn ouders aan en 
de huisarts arriveerde tegelijkertijd. Ma had hoge 
koorts. De ambulance werd gebeld om haar naar 
het ziekenhuis te brengen. Onze angsten waren 
terecht, het ging slecht met haar, heel slecht. Pa en 
ik waren in shock. Hadden we niet te laat aan de 
bel getrokken? Hoe had het zover kunnen komen? 
Waar ging het mis?”
Morag voelde toen dat ze de strijd dreigde te ver-
liezen: ”De koorts was verdwenen, mijn lichaam 
gaf het gevecht op. Er werd van alle kanten in mijn 
zieke lijf geprikt, maar ik merkte er weinig van. Ik 
voelde niets, helemaal niets. Ik wilde alleen maar 
slapen. Please, let me sleep!”
Met een zwaar gemoed ging Angie naar huis: ”Pa 
en ik vonden het verschrikkelijk om mama alleen 
te laten. Maar we wisten dat we nu niets voor haar 
konden doen. Ze was immers waar ze de beste zorg 
zou krijgen en dat gaf ons wat rust. Ik moest terug 
naar mijn gezin en mijn vader vertrok naar een leeg 
huis. ’s Avonds laat schrok ik wakker doordat mijn 
voordeur er zowat uitgebonkt werd. Het was mijn 
vader die in paniek vertelde dat mama was overge-
bracht naar de intensive care. Het werd nu menens. 

De daaropvolgende dagen zat ik van vroeg in de 
ochtend tot laat in de avond aan haar bed. Mijn 
moeder was al bijna twee weken wakker en ik 
vroeg me voor de zoveelste keer af hoe lang een 
mens dit kon volhouden. Ik was radeloos, maar pro-
beerde dat niet te laten merken. Ik stak op de kamer 
een kaarsje aan dat ik van een verpleger kreeg. Dit 
bleek levensgevaarlijk te zijn omdat zij aan de zuur-
stof lag. We moesten hier erg om lachen en zeiden 
tegen elkaar dat áls we gingen we in ieder geval 
met een grote knal het jaar mooi zouden afsluiten!”
Er werden elke dag röntgenfoto’s gemaakt bij haar 
op bed, er werd driemaal daags bloed geprikt en de 
medicatie leek met de minuut aangepast te moeten 
worden. Aan weerszijden van haar bed hingen rijen 
medicatie en aan haar lijf zaten allemaal draadjes 
om al die antibiotica en pijnstillers in haar zieke lijf 
te krijgen. Ik hielp ma waar ik kon. Ik verschoonde 
haar en hielp haar met eten en drinken. Elke aan-
raking deed haar kermen. Wat een hoopje ellende! 
Het ging slechter met haar en onze familie werd 
bij elkaar geroepen. We moesten ons op het ergste 
voorbereiden. Mama’s afweersysteem was totaal 
verwoest en ze had drie infecties in haar bloed 
opgelopen. Ze werd in een kunstmatige coma ge-
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bracht en we moesten afscheid van haar nemen 
voor het geval dat ze er niet meer uit zou komen. 
Voordat ze in slaap viel zeiden mijn vader en broer 
dat ze niet moest opgeven, dat zij niet zonder haar 
konden. Dat vond ik op dat moment zo egoïstisch. 
Ik zei iets heel anders tegen haar, was misschien 
weer veel te eerlijk. Ik zei: ’Je gaat nu eindelijk sla-
pen, echt waar!’ Mama zuchtte en knikte tevreden. 
’Jij bent op, dus jij gaat nu even rusten terwijl je li-
chaam heel hard gaat werken om beter te worden. 
Maar het is mogelijk dat je er niet meer uit komt.’ 
Ik wist dat deze woorden haar boos zouden ma-
ken. Het zou ervoor zorgen dat ze nog harder zou 
vechten. Ze keek me fel aan en zei: ’Nee!’ Haar ogen 
liepen vol tranen en ik vertelde haar hoeveel ik van 
haar hield en dat ze moest vechten. Nadat we alle-
maal gezegd hadden wat we wilden, vertrokken we 
met het gezin naar het familiekamertje. Waar we het 
over hebben gehad weet ik niet meer. Wel dat we 
hebben gehuild, gelachen en gezwegen.”
Morag besefte niet helemaal hoe erg ze eraan toe 
was. ”Het ergste vond ik die verschrikkelijke slang 
die ik in mijn keel kreeg. Daar heb ik de desbetref-
fende arts later nog op aangesproken: ’Jij was die 
lelijkerd die de slang in mijn keel stak!’ Later wer-
den de arts en ik goeie maatjes. Ik hoorde het pie-
pen en zuchten van de machines waar ik aan vast-
lag. Mijn geest nam het over van mijn lichaam. In 
mijn hoofd speelde zich een mooi verhaal af. Als 
jong meisje ben ik ooit met Le Train Blue, de expres-
trein, van Brussel naar Nice gereisd. Ik maakte 
die reis weer in mijn hoofd. Ik hoorde hoe de trein 
over de rails reed, ik voelde de cadans. Het ge-
luid van het pompen van de machines verdween. 

Ik zat in de trein en passeerde de mooiste land-
schappen. Ik eindigde aan zee. Nu hoorde ik de 
golven van de zee. Ik genoot. Alles was zo mooi, 
zo prachtig en ontspannend. Ik droomde verder en 
hoorde mezelf tegen Angie zeggen: ’Laat de kinde-
ren hier lekker uitrusten. Ze hebben zo’n lange reis 
achter de rug. Ze moeten nu echt even aan zee bij-
komen van die lange treinreis.” 
Terwijl Morag vocht voor haar leven probeerde 

Angie door te gaan. ”Pa, Ian en ik leefden van dag 
tot dag. Positief blijven was ons motto. Niet opge-
ven. Vreemd misschien, maar ik was nu vrij rustig. 
Mama had rust, dus ik ook. Pas op het moment dat 
de slaapmedicatie werd gestopt, begon ik me weer 
zorgen te maken. Zou mama in paniek raken wan-
neer ze wakker werd met alle toeters en bellen aan 
haar bed? Ik fluisterde in mama’s oor: Mom, we love 
you so much. When you wake up we’ll all be here waiting 
for you! To take care of you and love you even more then 
we already do. 
Haar kamer fleurde ik op met tekeningen die haar 
kleinkinderen gemaakt hadden. Tim had in 2007 
een zusje gekregen, Robin. Ik wreef elke dag haar 
handen en gezicht in met haar favoriete bodylotion. 
Haar voeten kregen dagelijks een massage en ik 
zorgde dat haar benen wat beweging kregen, voor 
zover dat kon. Op een warmhoudplaatje druppelde 
ik driemaal per dag een andere etherische olie.
Langzaam kwam ze bij uit haar diepe slaap. Ik 
vroeg haar of ze wist wie ik was en ze knikte. Ik 
vroeg haar of ze ergens pijn had en ze knikte nog-
maals. Haar linkerhand ging een stukje omhoog. 
Er lag een kabeltje onder haar rug. We lachten en 
ik loste het op. Het deed me goed wanneer ik haar 
begreep en haar kon helpen. Het machteloze gevoel 
verdween langzaam naar de achtergrond. 
Ik legde mama uit waar ze was en dat iedereen er 
alles aan deed om haar beter te maken. Haar ogen 
werden waterig en ik merkte aan haar ademha-
ling dat ze het moeilijk had. Ik vertelde haar dat ze 
verward kon zijn en waarom ze niet kon bewegen. 
Ik kon me niet voorstellen hoe eng en frustrerend 
dat voor haar moet zijn geweest. Ik kon haar alleen 
maar beloven dat het met de dag beter zou gaan.”
Morag herinnert zich ook hoe praktisch Angie be-
zig was. ”Ze stond met een tekening van een mens 
voor mijn bed. Ze wees allerlei plaatsen op het li-
chaam aan en vroeg of ik ergens pijn had. Ik hoefde 
alleen maar te knikken en zo hebben we veel irrite-
rende kriebelplekken ontdekt. Ook het ABC kwam 
voorbij en zo spelde ik I want rest - ik heb rust nodig. 
Lachend liet Angie me dan verder begaan. Ik ver-
langde zo naar huis. Ik miste mijn omgeving, het 
buiten zijn en vooral mijn kleinkinderen. 
Ik wilde zo snel mogelijk over van sondevoeding 
naar een Engels ontbijt! Maar ik moest in het zie-
kenhuis blijven om aan te sterken en opnieuw te le-
ren lopen. Ik kreeg elke dag fysiotherapie. Het liep 
tegen kerst en in het ziekenhuis vonden ze me een 
echt kerstmirakel. De spanning en angst begonnen 
langzaam plaats te maken voor een beetje humor. 

Angie zei tegen me dat veel mensen kaarsjes had-
den opgestoken voor mij. Daar reageerde ik heel 
verbaasd op. Nou ja, het was toch kerst. Zou het 
daarmee te maken kunnen hebben?” 
Angie zag dat het elke dag beter ging met haar 
moeder. ”Langzaam drong het tot ons door dat ze 
binnenkort écht naar huis zou mogen. We hadden 
weken van dag tot dag geleefd en voorzichtig be-
gonnen we weer aan een toekomst met mama te 
denken. We lachten om haar humor, die ze geluk-
kig nog steeds niet had verloren.
Soms deed ze ook weer een stapje terug, daarom 
bleven mijn vader en ik te bang om erg blij te zijn 
met elke stap voorwaarts. Maar ik denk dat het 
ziekbed te lang duurde. Papa en ik waren constant 
bezig met praktisch geregel. Die praktische aanpak 
werd steeds meer een belemmering in het contact 
met mijn moeder. Ik kon niet meer emotioneel re-
ageren als ik bij mijn moeder in de kamer kwam. 
Alsof er een muur tussen ons in stond, waar onze 
emoties niet meer doorheen konden. Ik was blij, 
maar ik kon het niet uiten. Ik was verdrietig, maar 
kon niet huilen. Ik legde haar uit dat ik wel wilde 
juichen van geluk, maar het kwam er niet uit. We 
spraken af dat we samen flink zouden huilen wan-
neer ze thuis zou zijn.” 
Vier weken heeft Morag op de intensive care gele-
gen: ”Op 15 december mocht ik eindelijk naar de 
zaal. Ik was best trots toen de specialisten me kwa-
men feliciteren met mijn ’fantastische prestatie’! Op 
mijn nieuwe afdeling deed ik vrolijk en probeerde 
ik de ellende weg te lachen met de verplegers. In 
werkelijkheid was ik bang.” 
Angie had wel door dat haar moeder een spelletje 
speelde: ”De psycholoog in het ziekenhuis vertelde 
dat mama gehospitaliseerd raakte. Een mooi woord 
voor iemand die vergeten is hoe het leven buiten 
het ziekenhuis is. Twee maanden heeft ze in het 
ziekenhuis gelegen, half januari mochten we haar 
eindelijk mee naar huis nemen. Home sweet home! 
Beetje bij beetje voelde het aan alsof de storm was 
gaan liggen. Haar strijd had een flinke weerslag ge-
had op ons leven. Zo heb ik een periode echt het 
gevoel gehad dat ik alles uit het leven moest halen 
wat ik maar kon verzinnen. Ik wilde geen moment 
missen, moest overal naartoe. Gelukkig zijn we al-
lebei weer redelijk tot rust gekomen. Al is het steeds 
weer emotioneel als we over die tijd vertellen. Maar 
erover praten helpt ook wel om het allemaal een 
plaatsje te geven. Daar wordt het tijd voor.”
Morag doet haar uiterste best om haar leven ge-
woon verder te leven: ”Ik denk dat ik weer hele-

maal mezelf ben. Ik mag niet klagen. Ik loop ge-
woon weer rond, doe de boodschappen en ga weer 
met vriendinnen naar het theater. Ik geniet van de 
natuur, net zoals eerst. Ik geniet van mijn leven, 
mijn gezin, mijn kleinkinderen. Wij zijn als gezin 
erg naar elkaar toe gegroeid door die ziekte. Dat is 
volgens mij ook de reden geweest dat ik erdoorheen 
gekomen ben, dat hechte gezin. Iedereen heeft zijn 
eigen manier om verdriet draaglijk te maken. In ons 
gezin hebben we daar onze humor voor, dat is ons 
gezamenlijk overlevingsmechanisme. Al kunnen 
anderen daar soms een beetje vreemd tegenaan kij-
ken. Grapjes maken en verdriet weglachen is onze 
manier van aandacht vragen en krijgen. Dat is een 
van de dingen waarmee we laten zien hoe hecht 
onze band is. Zonder het gezin, zonder Angie, had 
ik het niet gered.” 

Kom je ook uit zo’n hecht gezin? En wil je 
daarover vertellen? Of wil je reageren op dit 
verhaal? Mail dan o.v.v. ’1106 Angie en Morag’ 
naar redactie@mijngeheim.nl. Je kunt ook je 
eigen verhaal vertellen op www.mijngeheim.nl.

’Het deed me goed wanneer ik haar 
begreep en haar kon helpen. 

Ik voelde me minder machteloos’

’Voorzichtig begonnen we weer aan een   toekomst met mama te denken’

’ Iedereen heeft zo zijn eigen manier 
om verdriet draaglijk te maken. 
Ons gezin doet dat met humor’
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