Wie is toch die jongen, die altijd op zijn driewieler door het Minnaert zoeft?
Dat ben ik. Ik loop nogal moeilijk door een neurologische aandoening. Daarom rijd ik op een driewieler. Over
deze aandoening en het frequente ziekenhuisbezoek dat daarvan het gevolg is, heb ik een verhaaltje geschreven.
Dat verhaaltje is onlangs uitgegeven bij de internet-uitgever www.boekscout.nl. Het is ook verkrijgbaar via de
meeste boekhandels. U gaat dit boek natuurlijk niet bestellen, dat zou ik ook niet doen. Daarom hier een korte
samenvatting van het beschrevene.
Op mijn 16e heb ik een hersenbloeding gehad, tengevolge van wat later een hersentumor zou blijken. Een half
jaar later werd ik aan deze tumor geopereerd. De tumor kon niet helemaal weggehaald worden, maar nu had 'ie
weer wat ruimte om te groeien zonder direct schade te berokkenen. Gelukkig waren al mijn problemen slechts
fysiek van aard en was ik binnen twee weken weer op de been, dus had ik geen problemen met het afmaken van
mijn middelbare school. In 2001 ben ik begonnen aan een studie natuurkunde. Dat ging best goed, tot ik na een
half jaar regelmatig begon over te geven (ook als ik niet brak was) en ik mijn veters niet meer kon strikken;
symptomen van een verhoogde druk in de hersenen. Ik werd weer geopereerd. Om te voorkomen dat hij mij
binnen enkele jaren terug zou zien, nam de neurochirurg dit keer wat meer risico. Hij wist een groter stuk van de
tumor weg te snijden, maar het duurde dan ook een half jaar voor ik weer een beetje kon lopen. Door de
revalidatieperiode was mijn onderwijsbehoefte uit fase geraakt met mijn studie. Daarom besloot ik enkele
geschiedenisvakken tussendoor te doen. Ook dat ging niet slecht. Daarna ging ik weer over op natuurkunde, met
een incidentele digressie naar klassieke talen en wijsbegeerte.
Ruim twee jaar terug begon de tumor weer op te spelen. Ik werd weer geopereerd, maar weer kon de
tumor niet geheel worden verwijderd. De chirurg zat met zijn handen niet langer alleen in mijn maar ook in zijn
haar: opereren werd steeds moeilijker. Na de tweede operatie was een bestralingstherapie reeds overwogen: de
radioloog wilde dit graag proberen, maar de neurochirurg raadde dit destijds af. Bij dit laatste advies sloot ik me
toen aan. De situatie was nu echter “anders” (lees: hopeloos). Nu was ook de chirurg voor. De bestraling moest
plaatsvinden in Groningen. Daar moest ik zes weken lang iedere dag een half uur lang heel stil blijven liggen.
Door een taxi werd ik iedere dag vanaf mijn ouderlijk huis in Friesland naar het ziekenhuis in Groningen
gebracht. Van tevoren was ik er door de radioloog van op de hoogte gesteld dat ik na de eerste week wel eens erg
misselijk zou kunnen worden. Dat viel mee. Toen ik halverwege de behandeling nog steeds nergens last van had,
grapte ik dat ik wel eens op de fiets de 80 km naar Groningen zou kunnen afleggen. Toen de taxichauffeur de
voorlaatste dag aan de taxicentrale doorgaf dat hun cliënt op de laatste dag geen taxi nodig had omdat de cliënt
op zijn driewieler zou gaan, werd hij uitgelachen. Ik heb het wel gedaan. Omdat mijn zus er op stond dat ik een
goede kaart mee zou nemen en mijn ouders het belang hiervan herhaaldelijk benadrukten, deed ik dat niet en ben
ik 20 km omgefietst. Maar toen mocht ik wel op mijn driewieler het ziekenhuis en de bestralingskamer
binnenrijden. Twee dagen later hervatte ik mijn studie, stilzitten is niet mijn sterkste punt. Inmiddels is mijn
afstudeerscriptie positief beoordeeld en ben ik bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel voor een
promotieonderzoek in de filosofie van de natuurkunde. Tijdens de geschiedenisvakken ben ik in contact
gekomen met een hoogleraar aldaar. Deze hoogleraar wil een archeologisch onderzoeksproject beginnen in de
catacomben in Rome. Daarvoor heeft hij een natuurkundige nodig met interesse voor oude geschiedenis. Een
betere combinatie van mijn interesses kan ik me niet voorstellen.
Zo. Dat was de samenvatting. Die tumor heb ik nog steeds. Als de voorgaande operaties een indicatie zijn van
hoe lang het nog duurt voor ik weer geopereerd moet worden, zal dat niet veel meer dan een paar jaar zijn. En
dan? Iedere operatie is gevaarlijker dan de vorige. De kans op sterke fysieke achteruitgang of overlijden wordt
steeds groter. Maar doodgaan is alleen een probleem voor mensen die zelf niet doodgaan, daar heb ik dan geen
last van. Echter, het vooruitzicht over een paar jaar in een rolstoel te zitten en alleen nog maar te kunnen kwijlen
is minder plezierig. Een paar jaar? Snel nog even promoveren.
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