
‘Ik had nog 
zo veel te 
doen, mijn 
kinderen 
hadden hun 
moeder 
nog zo 
ontzettend 
nodig!’

Ik heb veel gereisd en we hebben 
ook een tijd in het Amazonegebied 
gewoond. Daar zaten gevaarlijke 

slangen en ik was weleens bang om 
een tropische ziekte te krijgen, zeker 
toen we met Lisa als baby in het re-
genwoud woonden. Maar kanker, dat 
vond ik vreemd genoeg toch altijd een 
ziekte voor andere mensen. Dat klinkt 
misschien raar, want je weet dat het 
heel veel voorkomt. Maar ik heb altijd 
gezond gegeten, nooit gerookt en ik 
dronk weinig alcohol. Ik deed aan sport 
en ben nooit te dik geweest. Dat is ook 
het beeld dat KWF Kankerbestrijding 
schetst: als je heel gezond leeft, is de 
kans groter dat het jou niet treft. Toch 
kreeg ik borstkanker.
Als journalist had ik zo veel met ziekte 
en dood te maken gehad, maar pas toen 
het mezelf betrof, begreep ik hoe het 
voelde. Ik kon doodgaan en daar had 
ik tot mijn zevenenveertigste niet seri-
eus rekening mee gehouden. Het was 
gewoon heel domme pech dat ik kan-
ker kreeg, maar je gaat toch nadenken. 
Wat had ik fout gedaan? Ik heb laat kin-
deren gekregen - ik was net vijfendertig 
toen ik voor het eerst moeder werd. Dat 
is een risicofactor. Ik heb daarentegen 
mijn beide dochters wel heel lang aan 
de borst gehad.
Voor mezelf kon ik misschien denken: 
ik heb een heel fijn leven gehad en het 
is korter dan ik gehoopt had. Het zij zo. 
Maar mijn kinderen! Ze waren toen tien 
en twaalf jaar. Een leeftijd waarop kin-

deren hun moeder nog ontzettend no-
dig hebben. Ik dacht: ik kan helemaal 
niet dood, ik heb hier nog zo verschrik-
kelijk veel te doen! Als je daarover door-
denkt, raak je echt in paniek. Je hebt als 
ouder die verantwoordelijkheid op je 
genomen en kunt dan toch niet halver-
wege verdwijnen?

CHAGRIJNIGE ZIEKTE
Ik las een halve bibliotheek aan boeken 
over kanker, want ik wilde er zo veel 
mogelijk over weten, ook wel vanuit 
de illusie dat veel kennis helpt. Als de 
persoonlijke verhalen van anderen 
heftig waren, dacht ik: bij mij valt het 
allemaal wel mee. Vaak werd ook 
beschreven hoe men kanker probeerde 
te overwinnen. Mensen beklommen 
bergen of liepen met blote voeten door 
de sneeuw. Zo van: we gaan ervoor! 
Blijf positief! Dat begon me gaandeweg 
een beetje te irriteren en ik werd er 
ook onrustig van. Als ik ergens geen zin 
in had, dan was het wel een marathon 
rennen. Kanker is een ontzettend 
chagrijnige ziekte. Het duurt lang en het 
is onmogelijk om elke dag positief te 
zijn. Je hoeft jezelf dat ook niet allemaal 
op te leggen, vind ik.
We hebben de kinderen alles verteld 
en natuurlijk hadden ze eventjes die 
angst voor de dood. Maar de prognose 
was goed. Ik kreeg een borstsparende 
operatie en vijfentwintig bestralingen 
en ik had achtennegentig procent kans 
dat de kanker niet zou terugkomen. Het 
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was allemaal relatief snel achter de rug. Op 
het moment dat je weer herstelt, is voor kin-
deren het zichtbare deel van de ziekte weg. 
Wel was ik nog heel lang moe en moest ik 
mijn leven weer oppakken.

veer af. Ik ging een nieuwe fase in en voelde 
me hartstikke vitaal. Ik had het manuscript 
ingeleverd en we dronken die dag een glas 
bubbels op de uitgeverij. En uitgerekend die 
nacht begon het allemaal opnieuw…
 

ment wilde ze het niet accepteren. Marijn nam het 
meer met een soort gelatenheid, maar ze had heel 
veel pijn. Ze heeft vaak te horen gekregen: ‘U heeft 
nog een paar maanden, een paar weken.’ Hoe moet 
je leven als je dat steeds te horen krijgt? Misschien 
had zij wel het moeilijkste proces van ons allemaal. 
Lorette was heel heldhaftig en een enorme aanpak-
ker. Als alleenstaande moeder moest ze heel veel 
regelen: geldzaken, de voogdij… Ik vond het echt 
bewonderenswaardig hoe helder ze meteen een 
pad voor zichzelf en haar zoon uitstippelde. En Mar-
cel had veel humor en ironie. Een grap en een grol 
en verder maar hopen en proosten op een goede af-
loop. Ik weet niet hoe deze ouders zichzelf zouden 
omschrijven, maar dit is ongeveer hoe ik hen zag. 
Ik denk dat we in ieder geval allemaal deden waar 
we al goed in waren. Bij mij was dat het bevredigen 
van mijn enorme nieuwsgierigheid. Ik ben altijd al 
iemand geweest die alles wil weten en veel vragen 
stelt. De interviews leidden me ook af van mijn ei-
gen angsten. Het schiep afstand. Dat was mijn over-
levingsstrategie.

LANGZAME GROEIER
Tegen de tijd dat ik de kinderen ging interviewen, 
waren het al derde- en vierdeklassers. Eerder kon 
eigenlijk niet. Zeker jongens van een jaar of veertien 
zitten echt niet op zo’n gesprek te wachten, dus ik 
moest zoeken naar het juiste moment. Ik vond het 
erg leuk om te merken hoe flexibel en veerkrachtig 
kinderen zijn. Zo levenslustig en ontwapenend. Ze 
hebben heel uitgesproken ideeën. Ze wisselen ook 
snel in emoties en kunnen van diepongelukkig vrij 
snel weer overstappen naar blijdschap. Dat zie ik bij 
mijn eigen kinderen ook en dat vind ik heel troost-
rijk. Het zijn geen angsthaasjes geworden. 
Ondertussen ging ik zelf al richting de magische 
grens van vijf jaar zonder kanker. Ik behoorde tot de 
geluksvogels, omdat ze er in een vroeg stadium bij 
waren en de knobbel vlak onder de huid zat, waar-
door ik hem zelf had ontdekt. Ik heb een soort kan-
ker die heel slecht te zien is op een mammografie 
of een echo. Het is een langzame groeier. De kans 
was klein dat het ook bij mij terug zou komen, maar 
je weet het nooit zeker. Dat stemmetje bleef. Daar-
voor ben ik te realistisch. Ik was er altijd over in ge-
sprek met mezelf: laat het achter je, je zit bij die ca-
tegorie van achtennegentig procent, dus de kans is 
zo klein dat jij het weer krijgt.
Afgelopen zomer maakten we een fantastische reis 
door Australië. Alle zaken rondom het overlijden van 
mijn ouders waren afgehandeld. Het boek was onge-

maal hadden ze hun eigen reden. Voor sommigen 
gold dat ze er best veel over te vertellen hadden en 
zo hun kinderen iets konden nalaten. Marcel - de 
enige man van dit groepje - sprak thuis liever niet 
over zijn ziekte, maar vond het wel fijn om op deze 
manier zijn gedachtes erover te uiten.

OVERLEVINGSSTRATEGIE
Op dat moment ging het alleen met Caroline slecht. 
Ze had overal uitzaaiingen en kon niet meer beter 
worden. De andere ouders waren allemaal behan-
deld en hadden een goed perspectief. Ik was dege-
ne met de beste prognose. Zo nu en dan praatte ik 
een middag met een van de anderen. De periode 
dat ik aan het boek werkte, heeft drie jaar geduurd.
Caroline overleed en in de loop der tijd kreeg de ene 
na de andere ouder slecht nieuws. Eerst kwam de 
kanker terug bij Marijn, toen bij Lorette, daarna bij 
Marcel. Het was bijna alsof we in een nare film zaten 
met elkaar. Elke keer dacht ik: trek ik dit nog? Mijn 
ouders werden in die periode allebei ziek en over-
leden. Maar ik zat er al vrij diep in en had door de 
interviews een band gekregen met die andere ou-
ders. Ze zeiden: “Ga er alsjeblieft mee door. Straks 
ben ik dood en ik zou het zo mooi vinden als het 
boek er komt.” Dat was inspirerend, maar het voel-
de ook een beetje als een verantwoordelijkheid. 
Toen ook Marijn overleed, kreeg ik echt haast met 
schrijven. Ik dacht: nu zijn we er alle drie nog, voor 
je het weet is er straks nog iemand dood. Het was 
een angstig gedoe, dat boek. Maar ik was eraan be-
gonnen en het liet me ook niet meer los.

‘Het lijkt in de verste 
verte niet op dat harde 
knikkertje van vierenhalf 
jaar geleden, maar de 
paniek is er meteen’

‘IEDEREEN 
VINDT 
HET RAAR 
EN OOK 
ZIELIG. DAT 
IK NU NET 
IN ZO’N 
KLAS MOET 
ZITTEN’

‘Een bizar toeval, mama. Iedereen vindt het raar 
en ook heel zielig. Dat ik nou net in zo’n klas moet 
zitten. Een kankerklas. Dit is toch niet normaal: vijf 
kinderen uit één klas?’ Lisa is er opgewonden van 
en struikelt over haar woorden. De tandenborstel 
houdt ze zo scheef dat de resten tandpasta op de 
grond druipen. Een witte klodder op de tegels. Ik 
merk het nauwelijks. Ik probeer de feiten tot me 
door te laten dringen, terwijl ik tegelijkertijd mijn 
best doe om mijn schrik niet te laten zien. Zijn er 
werkelijk vijf leerlingen in dat klasje die een ouder 
met kanker hebben? Vijf gezinnen waar ze hetzelfde 
meemaken. Vijf kinderen die midden in dat 
spannende brugklasjaar - nieuwe school, nieuwe 
vrienden - thuis worden geconfronteerd met een 
levensbedreigende ziekte.

Mijn oudste dochter zat in de brugklas waar 
ik opeens een heleboel lotgenoten bleek te 
hebben. Ik was net klaar met mijn behan-

delingen, toen ik een mailtje 
kreeg van de mentor. Er wa-
ren nog vier andere kinde-
ren in de klas die een ouder 
met kanker hadden. Ik schrok 
enorm. Brugklaskinderen 
krijgen net voor het eerst een 
beetje een zelfstandig leven. 
Ze treden een nieuwe toe-
komst tegemoet en juist op 
dat moment komt zo’n ziek-
te een gezin binnen en is de 
dood in het spel. 
Het liet me niet los en al vrij 
snel dacht ik ook: wat inte-
ressant. Dat is natuurlijk mijn 
beroepsgekte. Die kinderen 

staan op de drempel van de puberteit en je 
wilt ze goed begeleiden. Hoe doen die andere 
ouders dat? En hoe is het voor hun kinderen? 
Misschien kon ik ze erover interviewen voor 
een boek, maar ik kende die ouders niet, want 
je staat niet meer samen op het schoolplein. 
Bovendien zaten ze vast niet op zo’n idee te 
wachten. 
Ik besloot er toch een mail aan te wagen en 
binnen een dag zeiden alle ouders ja. Alle-

Op de dag van de begrafenis regent het onafgebroken. 
We hebben paraplu’s bij ons die kapot waaien in de wind. 
We zijn veel te vroeg. Buiten onder een afdak moeten we 
wachten tot we de aula van Zorgvlied binnen mogen. Met 
z’n drieën zijn we: Lorette, Marcel en ik.
‘Waarschijnlijk ben ik de volgende’, zegt Lorette. Ze 
zegt het stoer, half provocerend, half voor de grap. Het 
is de bedoeling dat we lachend zeggen: ‘Nee, joh, jij 
voorlopig niet.’ En dat zeggen we ook, maar we voelen ons 
onbehaaglijk. Het is goed dat we onze aandacht kunnen 
richten op het kaartje dat aan het rouwboeket moet 
worden vastgemaakt. Erg makkelijk gaat dat niet in de 
harde wind.

Gaandeweg was het me opgevallen dat iedereen z’n 
eigen strategie had om met de ziekte om te gaan. Bij 
Caroline stond de woede op de voorgrond. Ze vond 
het zo’n ongelooflijke rotstreek dat zij het had gekre-
gen. Ze had twee kinderen en was pas in de dertig 
toen ze ziek werd. Zo jong. Tot het allerlaatste mo-

De kanker was terug. Ik was verbijsterd, 
want dit betekende dat ik het waarschijnlijk 
al die tijd bij me had gedragen, ondanks de 
halfjaarlijkse controles. Dat vond ik een heel 
eng idee. Dat mijn borst er nu af moest, kon 
ik goed begrijpen. Het blijft verdrietig, maar 
je wilt hem ook niet meer houden. Voor zo-
ver de artsen kunnen nagaan, zijn er geen 
uitzaaiingen, maar je weet het nooit zeker: 
er kunnen toch verdwaalde kankercellen 
door je bloedbaan gaan zwerven. Als dat ge-
beurt, gaan ze op een dag in een orgaan of in 
een bot zitten en dan kun je niet meer beter 
worden. Bij mij schatten ze die kans klein in 
- rond de twintig procent - maar als ik pech 
heb, is mijn leven in gevaar. 
Voor die kleine kans heb ik de chemo ge-
daan. De kuren zijn nu net achter de rug. Ik 
vind het moeilijk te verdragen dat je zulke 

Opeens dringt het tot me door. Het is mijn eigen 
hand, die me uit de slaap heeft gehaald. Hij ligt 
tegen de onderkant van mijn linkerborst. Daar, 
onder mijn vingers voel ik een klein verdikkinkje, 
een soort puistje. Het voelt stug aan, stugger dan 
huid, maar wel buigzaam. Het is niet groter dan een 
halve centimeter, misschien een fractie meer. Klein 
dus, maar onmiskenbaar. Het lijkt in de verste verte 
niet op het harde knikkertje van vierenhalf jaar 
geleden. Het zou me niet hoeven alarmeren, maar 
dat doet het wel. Natuurlijk doet het dat.
Pieter wordt wakker en komt overeind. Ruikt hij 
onraad?
‘Voel eens’, zeg ik en leg zijn hand tegen mijn borst.
Nooit eerder in al die jaren heb ik Pieter zo horen 
vloeken als nu. Hartgrondig, hardop en drie keer 
achter elkaar.
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heftige behandelingen, waar je zo krankzin-
nig ziek van wordt, moet ondergaan, terwijl 
je nooit zult weten of die behandelingen no-
dig waren en ook niet of ze effect hebben 
gehad. Met die onzekerheid moet ik leren 
leven, want ik kan niet de hele dag denken: 
stel dat morgen de kanker weer terugkomt. 
Dat vind ik een heel ingewikkeld proces.

EPILOOG
Deze afschuwelijke winter waarin de kanker 
terugkwam, kreeg ik steun uit onverwach-
te hoek: namelijk van mijn eigen boek. Ik 
dacht heel vaak aan hoe de andere vier ou-
ders met de ziekte waren omgegaan. Marijn 
trok altijd een leuk jurkje aan en maakte zich 
mooi op als ze naar het ziekenhuis moest. 
Ze weigerde om daar als een grijze muis in 
een joggingbroek naar binnen te schuifelen. 
Dat ben ik ook gaan doen en het hielp. Toen 
Lorette zieker werd en van alle kanten hulp 
kreeg aangeboden, is ze dat gaan organise-
ren. Ze stelde een schema op, zodat er niet 
op één dag vier mensen met een pan eten op 
de stoep stonden. Dat vond ik eigenlijk best 
een goed idee. En het luchtte ook ontzettend 
op om af en toe flauwe grappen te maken en 
heel erg te lachen, zoals Marcel vaak deed. 
Je komt ook in zo’n rare wereld terecht van 
winkels met pruiken en nepborsten. Ik sta 
dan liever in zo’n pashokje lol te maken. 
Mijn boek Kankerklas was af, maar voor mijn 
gevoel kon het nu niet meer eindigen met 
het optimisme dat ik zelf de kanker achter 
me had gelaten. Ik besloot daar nog een na-
woord over te schrijven. Kort na de operatie 

en een paar dagen vóór de chemo, ging ik naar mijn 
schrijfhuisje. Iemand heeft me gebracht en gehaald, 
want ik kon zelf niet achter het stuur kruipen en 
met een zware tas sjouwen. Ik vond het heel moei-
lijk, maar gek genoeg, toen ik daar eenmaal was, op 
de plek waar ik heel veel aan het boek had gewerkt, 
schreef ik op de eerste dag moeiteloos de epiloog. 
Half mei was de boekpresentatie en ik heb een eer-
ste exemplaar uitgereikt aan Marcel en Lorette en 
aan de twee weduwnaars. 

HORIZON
Ik weet niet of ik aan het boek begonnen was als ik 
van tevoren had geweten dat twee ouders binnen 
twee jaar zouden overlijden en dat eentje zou wor-
den opgegeven. We waren allemaal leeftijdsgeno-
ten en volgens de statistieken was de kans groot dat 
de meesten van ons er goed doorheen zouden rol-
len. Maar de kanker kwam bij ons allemaal terug en 
dat was een macaber slechte uitkomst.
Als je voor de tweede keer kanker hebt gehad, is de 
prognose minder goed dan de eerste keer. Mijn si-
tuatie is nu angstiger. Ben ik genezen? Dat weet ik 
niet. De dreiging is er nog steeds, maar ik moet ver-
der en ik ga niet de hele dag zitten treuren. Maar 
ik kan het ook niet achter me laten. De impact op 
mijn gezin is nu ook veel groter dan de eerste keer. 
Mijn dochters zijn nu vijftien en zeventien jaar en 
dat geeft een heel ander besef. De schrik zit er veel 
meer in. 
Ondanks de chemo’s voel ik me alweer behoorlijk 
vitaal, maar het leven wordt nooit meer zoals het 
was. Ik leefde altijd met de gedachte dat ik waar-
schijnlijk een jaar of tachtig zou worden, net als mijn 
ouders. En waarom ook niet? Dat idee is weg en het 
komt ook niet meer terug. Je horizon wordt anders. 
Dat merkte ik toen ik met Lisa naar een open dag 
van de universiteit ging. Ze vertoonden daar een 
film over de groep die dit jaar was afgestudeerd en 
in een van de scènes danste een van die studentes 
met haar moeder. Opeens moest ik huilen. Ben ik er 
over een paar jaar nog wel? Kan mijn dochter nog 
met haar moeder dansen als ze afstudeert? Dat je 
kinderen hebt, maakt het heel moeilijk, want je wilt 
ze dit niet aandoen. Ik heb ook ontzettend last ge-
had van schuldgevoelens. Natuurlijk weet ik wel dat 
ik ze dit niet aandoe, het is de ziekte. Maar ik had ze 
heel graag een gezonde moeder gegund. 

Meer weten over Corien en haar werk? Kijk op deze 
websites: www.corienvanzweden.nl en 
www.facebook.com/kankerklas

Wil je kans maken op 
het boek van Corien van 
Zweden? Mijn Geheim 
mag 5 exemplaren 
weggeven. Stuur vóór 18 
augustus een mail naar 
acties@mijngeheim.nl 
o.v.v. Kankerklas. Vergeet 
niet je adresgegevens te 
vermelden.
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