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Night Lights      
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Night Lights      
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Zou je kiezen 
 
Zou je kiezen voor je verleden 
van toen je nog niets van kanker wist 
 
Zou je dat doen 
als je dan de diepgang  
van het heden mist? 
 

#watzoujedoen
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Antoni van Leeuwenhoek 
 
Ik wil een praatje maken, maar de woorden staken. 
Want wat zeg je tegen iemand die misschien wel sterven gaat? 
Het zijn er hier: alleen, vast al velen.... 
Maar bij de volgende die de wachtkamer verlaat, 
kan het antwoord me al niet meer schelen. 
 
Want het Antoni zit vol met mensen 
zoals ik, iets met kanker, 
sterven of naasten, vol vragen en wensen. 
 
Toch groet ik de dame tegenover mij, een man knipoogt in de rij. 
Hij begint te spreken, gedempt noemt hij zijn kankersoort. 
Ik knik en zie de vrouw verbleken. 
Maar het is alsof hij niet anders kan, het zo hoort, 
mijn gedachten blijven erop steken.  
 
Want het Antoni zit vol met mensen, 
zoals ik, iets met kanker, 
maar wát zegt de persoon die sterven gaat? 
 
Ooit gaan we? Vroeg of laat.  
 

#AVL 
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Wereld Kanker Dag  
 
Er is een na�onale kankerdag, 
die gaat zelfs wereldwijd 
-alsof kanker op de proppen mag- 
voor wat collec�viteit. 
 
De Na�onale Wereldwijde Kankerdag, 
gee� erkenning aan de strijd 
-wij houden het gezag==       
of is de kanker al verspreid?  
 
Niets komt zo dichtbij, 
een dagje toegewijd 
-kanker- 
 voor sommigen al�jd.  

#Maatschappij
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Het is niets
 NIEUWS
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Vragen doen zeer 
 
Laat mij maar even 
in mijn ontkenning, boosheid of verweer 
want de vragen doen zo´n zeer. 
Dus laat mij maar even 
dan raak ik niemand, met mijn vuisten geheven 
in het wereldje, dat ik om mij heen creëer.  
 
Ik wil naïef zijn 
zonder kanker in mijn leden 
vragen doen zo´n pijn, 
want waarom moet het leed 
dat kanker heet 
mijn wereld zo bekleden? 
 
Wie leert hoe je moet staan? 
Als kanker zoveel 
door je heen doet gaan? 
 
Is de �jd al rijp? 
Is er iemand die mijn vragen 
óf de kanker echt begrijpt?  

#Ontkenning 

#Pijn 

Het is niets
 NIEUWS
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God genas mij niet  
 
Als ik in de nachten wakker word 
met een ontegenzeggelijk verdriet 
niet weet wat er voor mij ligt 
en vergeet dat God mij ziet 
 
Als ik in wat boeken blader 
en bewust dat Ene boek negeer 
sluimeren mijn gedachten: 
Kanker. God genas mij niet. 
Mijn God, wat doet dat zeer  
 
En als ik dan naar buiten staar 
zo’n nachtje, volkomen duisternis 
zie ik plots een ster oplichten 
 
werkelijk de Enige die er is.  

#Rouw  

#Hoop  

#Geloof  
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#Rouw  

#Hoop  
Ik zie je kijken 
 
Ik zie je kijken 
met die zorgzame blik 
zonder woorden 
reik jij de hand én grijp ik. 
 
Ik ken die s�ltes 
dat pre�ge zwijgen 
waarin jij vertrouwt 
dat ik weer hoop zal krijgen. 
 
Ik hoor je zuchten 
geen kwaad van zin 
als je mij lichtjes kust 
we staan hier samen in. 

#Troost  

#Partner 
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Communiceer 
 
Communiceer je kanker 
dat is je wapen in de strijd. 
En al kost het even �jd, 
ze is de vijand die je bevechten moet 
voor ze je bevrijdt.  

#Communiceren  

#Vechtlust   
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SPIER
Pijn
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Kanker 
 
Kanker. In je emo�e.  
Kanker. Met je kop.  
Kanker. Door je aderen. 
Ziek zijn, je staat er mee op.  
 
Kanker. In het heden. 
Kanker. Door je hart. 
Kanker. Om je heen.  
Tis gedeelde halve smart. 
 
Kanker. Uit je verleden. 
Kanker. Raakt elk deel.  
Kanker? Wat als? 
Ik verkanker als geheel? 

#Vragen  
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#Coping    
Glimp van humor  
 
Als pijn geluidsbarrières doorsnijdt 
met gemak de werkelijkheid splijt 
zodat het eigenlijk geen realiteit meer is. 
De kanker, zo geworteld, maar 
niet verder gaat, 
ik volume mis. 
 
Ik wil schreeuwen  
nu, nu mijn stem overslaat 
het is dat humor ook volstaat.   
 
Want lachen is mijn mooiste wapen 
wat volhardt dwars door tranen heen.  
Een grap grijpt met tact 
-al is ze verwrongen verpakt.  
 
Ze snapt 
mijn pijn exact.  
 

#Maskers     
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#Proces   

#Maskers     

Accepta�e 
 
Ik ben van alles aan het lezen 
over wat kanker met je doet 
om maar vooral te vermijden 
hoe ik dit alles voelen moet. 
 
Wat ik leer, doet bevrezen 
mijn angst, die wordt gevoed 
kanker is lijden 
en emo�es gaan op vloed. 
 
Ik ben bang, maar zal strijden 
het is goed. 
Ik lees en leer beiden. 
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#Kanker   Kanker 
 
Ik weet: hoe kanker met haar tentakels 
gevoel verbloemt 
en op krachten aanslag pleegt 
 
Met gemak haar prullenbakje leegt 
want sinds ik het woord kanker ken 
ben ik zo verdoofd en koud 
alsof ik niet meer vatbaar ben 
 
Ik vraag: wie bergt mij nu, nu ik wil huilen 
laat mij schuilen 
op de afstand die ik creëer 
 
Het is niet dat ik het niet waardeer 
maar sinds ik het woord kanker ken 
voel ik mij zo verward en oud 
wie er dan ook van mij houdt 
 
Ik zeg: zoveel maar eigenlijks niets 
geef mij even 
dan komt vast dat leven  

#Onbegrip   
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stilte voor de 
storm
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Traan 
 
Zacht streelt ze mijn wang 
op haar gang naar beneden 
ze lijkt enigszins tevreden 
waren we hiervoor nou zo bang? 
 
Zout raakt ze mijn lip 
emo�e ver te zoeken 
maar Traan krijgt grip 
en verbeten bijt ik terug. 
 
En onverwachts slaat die traan 
tussen haar en mij een brug. 
 
Emo�es komen terug. 

#Verwerking 
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Niets meer dan je oren 
 
In de s�lte,  
waar emo�es zich doen horen, 
het lijkt of God zich niet doet storen, 
vraagt Hij niets meer dan je oren… 
 
In de s�lte, 
het wankele beetje moed verloren, 
pijn zich niet laat smoren, 
vraagt Hij niets meer dan je oren. 
 
In die s�lte, 
waar de wereld lijkt te storen, 
je niet weet van achter of van voren. 
Is Hij, de sterke Toren. 
 
En vraagt niets meer dan je oren. 
 

#God 
#Stilte  
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Kleine dingen 
 
Een zonnestraal vanuit de goede hoek 
een koffie met de juiste koek 
ontspannen met een boek. 
 
En het raam reflecteert mijn zieke kop 
ik kijk er nauwelijks nog van op 
want de blosjes 
die durven weer te blozen 
geven meer energie  
zonder tussenpozen 
dagen waarop ik weet wat te gebeuren 
en kleine dingen die dan die dagen kleuren.  
 
Een zonnestraal uit een goede hoek 
een koffie met de juiste koek 
ontspannen met een boek. 
 
Ik zucht en sluit mijn ogen 
de toekomst licht bewogen 
maar de kracht 
van het kleine ligt in rust 
vandaag 
zoals vandaag je lippen kust 
het heden je gedachten sust. 
 
Een zonnestraal uit een goede hoek 
een koffie met de juiste koek 
ontspannen met een boek.  #Koffie 
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Trillen 
 
Ik tril wat, als ik de toekomst grijp, 
want bijna glipte ze uit handen.  
Ze deed slechts even stranden 
en ik tril wat, 
omdat ik het begrijp… 

#Acceptatie 
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geen protectie
 voor de pijn
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Jezus 
 
Als ik het Jou zou vragen 
zou Je het doen 
zou Je het dragen. 
 
Dus waarom loop ik weg, 
nu alles breekt. 
Als ik geloof: 
als Het Woord  
de waarheid spreekt.  

#Vertwijfeling  
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Morgenkus 
 
Wat kan ze ruw zijn 
zo onverwachts 
zo snel en haas�g zijn 
zo slecht, te verdragen zijn. 
 
Totdat ik het zonlicht zag; 
 
de Morgenstond. Staat klaar voor mij.  
Een nieuwe kans. Kankervrij.  
Een kus op mijn mond. 

#Kankervrij  
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Van zolder tot kelder 
 
Hoe raak ik nú weer opgeruimd?! 
Geen detail staat nog op plek! 
Want kanker hee� hier rondgestruind, 
van zolder tot kelder, als een gek! 
 
Elk gevoel van veiligheid: afgedwaald 
en mijn hoofd niet helder meer. 
Want kanker hee� muren omgehaald, 
van zolder tot kelder, ze ging tekeer! 
 
Hoe raak ik nu weer opgeruimd? 
Hoe kom ik nu weer thuis? 
Nu kanker er hee� rondgestruind 
in de veiligheid van mijn lijf en huis.  

#Onbegrip 
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De dood hongert 
 
De dood hongert met open keel, 
zijn aanwezigheid is groots en veel. 
Als ik door gevoelens word geplaagd 
en de dood door mijn kop heen jaagt, 
raak ik ongewild vers�ld. 
De dood zit op mijn hielen 
en legt het leven zwijgen op.  
 
De dood jammert als een open graf 
alsof ik hem vrijwillig een stukje leven gaf? 
Met de dood in mijn kop  
kan ik alleen nog maar knielen. 
Hij kwam ongevraagd én 
hee� het leven aangeklaagd. 
 
De dood, maakte mij bang. 
Maar die schaduw wordt elke dag 
een stukje minder lang. 

#Sterven 

#Leven  
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#Verwerking  

Kanker raak je kwijt 
 
Zal ik ooit ziek kunnen zijn 
zonder kanker in mijn kop? 
Zal het helen door de �jd? 
 
En zal ik dan een danklied spreken?  
 
Desnoods nog door de strijd? 
 
Ik weet het niet. 
Want van kanker raak je  
kwijt.  
 
Raak je kanker kwijt? 
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#Angst  

#Vergeetachtigheid 

 
Lege plekken 
 
Er  zi�en  lege  plekken, 
precies daar waar de kanker binnenkwam 
en slechts één emo�e voelt zich er thuis. 
- Angst. 
Verdriet lijkt er te vluchten. 
Boosheid voelt zich onterecht. 
Vreugde blij� niet hangen. 
 
Want er zi�en lege  plekken, 
precies daar waar de kanker binnenkwam 
in mijn hart gonst ruis. 
- Angst. 
Mijn hoofd doopt zich in s�lte. 
Precies op de afstand die ik het geef. 
En de zaak, dat is een zooitje. 
 
Er  zi�en  lege  plekken, 
precies daar waar de kanker binnenkwam 
het compromis met 't leven zoek. 
- Angst. 
Ze is voorbij gegaan. 
Maar mag nog tussen regels en de verzen staan.  
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#Angst  

BLACKTEARS
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Gebroken loflied 
 
Mijn lijf was een feit, 
ze was er al�jd. 
Vrolijk gestemd, goed gezet. 
Een loflied op het leven. 
 
Toen werd kanker mij gegeven, 
of ontstak zij, wat maakt het uit. 
Ik moet gebroken eer herstellen. 
 
Dus ik blijf mijn lijf vertellen: 
de dagen zijn niet meer zo zwaar 
ook niet als ik moe ben. 
De minuten van uitslagen voorbij. 
 
En de put was diep, 
maar niet eindeloos.  
Lijf. Word sterk. 
 
Blijf niet broos.  

#Lichaam  

#Genezing   
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#Herstel  

Minder koffie 
 
Ook nu het koffie schenken minder is, ik soms nog het gezelschap mis, 
de mensen doorgaan en de telefoon blij� s�l,  
weet ik dat het goed is, dat dit is wat ik wil. 
 
Ook nu het ziekenhuis een grens over is, ik toch haar veiligheid mis, 
de mensen doorgaan en niet al�jd denken aan mij, 
weet ik dat het goed is, want alles gaat voorbij. 
 
Ook nu het leven weer lee�aar is, ik soms het samen ziek zijn mis, 
de mensen weer doorgaan en werk weer start, 
weet ik dat het goed is, want ik communiceer 
en leef wéér vanuit 't hart. 
 
Ook nu het koffie schenken minder is. 
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#Vechtlust    

#Hoop     

Gewild vers�ld  
 
Kanker kwam als een dief in de nacht 
en stroopte mij van veiligheid 
ik ben wel eens ziek, 
maar op kanker nooit bedacht 
kanker: is nu de strijd.  
 
Ze verstopt zich tussen struiken 
als rover, en ik ben bang – de klos, 
want kanker ramt elke wortel los 
door mijn verleden in te duiken. 
 
Maar in de bron van leven 
daar waar kanker mij wil raken 
daar hoor ik hoop een zuchtje slaken. 
Tegen kanker kan ze wel op 
want hoop is grenzeloos gebleven.  
 
Kanker hee� mijn leven gewild, 
hoop de storm vers�ld.  
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#Lotgenoten-nootje   

#Vechtlust    

#Hoop     

Annemarie  
  
Ik probeer voor je te denken,  
maar dan beland je gevangen  
in momenten zonder geluk  
en groter wordende schaduwen.  
 
En is dat dan de druk: het vechten tegen �jd  
én afscheid dat onvermijdelijk is  
de pijn ervan niet te bestrijden is  
het schipperen tussen hoop en vrees  
soms in het diepste van je wezen  
de dood die daar de dag bevecht  
dat denk ik dan voor jou  
maar ik ken je gedachten  
ook niet echt. 
  
Maar diep van binnen  
hoop ik dat je kracht ervaart  
als een boom aan waterstromen  
die vrucht gee� op zijn �jd.  
 
En dat je wortels dan teder  
om de jouwe heengeslagen  
je bewaren voor de vragen  
de slechte dagen  
en elk seizoen dat nog komen gaat  
deel zijn van duizend dromen  
die meer zien dan de sterren  
voor je gaat.  
Stel dat je zo'n boom zou zijn  
die aan levend water staat.  
 
Maar dan nog zou ik niet weten  
hoe ik nou eigenlijk zeggen moet,  
want ik ken de omvang niet zo goed 
wel de tranen -van kanker  
ze is iets dat verbindt  
dat mijn hart naar de jouwe  
spreken doet  
 
hoe vreselijk ik het vindt... 
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#Tijd   

Wissen 

Ik wou dat ik die stempel wissen kon. 
Al was het met wat meer haar  
of minder wonden.  
Ik wou dat dat bestond.  
Maar leef haast niet meer zonder. 
 
Kanker. Zo grof in de mond. 
Zo genadeloos verbeten. 
 
Ik wou dat ik die li�ekens wissen kon. 
Al zijn ze haast niet zichtbaar meer 
en vergeten. 
Dan is ze er nog wel. 
Het oude denken, de pijn, het oude weten. 
 
Kanker. Zo kort van lont. 
Zo genadeloos vergrepen. 
 
Ik wou dat ik die stempel wissen kon, 
maar kanker wist zichzelf niet uit. 
Ze slaat een anker, voor al�jd 
de kundige handen, de chemo, het bestralen 
nemen haar niet van denken weg. 
 
En de �jd? 
God zal haar gebruiken  
het mij te leren  
 
wissen met de �jd. 
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#Hartenkreet 

Kanker zó dichtbij 
 
Dat wanneer iets over kanker gaat 
het je uit je sokken slaat 
omdat het zó dichtbij 
weer naast je staat. 
 
Ik amper over anders praat 
véél aan mij voorbij gaat 
omdat het zó dichtbij 
vastbijt en niet loslaat. 
 
Dat wanneer het over kanker gaat 
herinner de toekomst dan aan mij. 
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#Vertrouwen  
Trust – in the eye of the storm 
 
In the eye of the storm 
you can only see the mess 
God couldn’t care you less.  
 
Hearing the same old voices 
telling the same old lies 
filling up holes to compromise.  
 
Stumble, struggle 
but dive 
because God can call 
 
dry bones back to life…  





 
Dichter tegen kanker aan is een bundel die beklijft.  

 
Natasja Vermoten (1985) maakt de lezer met bondige gedachtespinsels  

en scherpe vragen deelgenoot van haar angsten, onbegrip en hoop.  
Zo geeft ze uiting aan de impact van kanker op haar lichaam, emoties en geloof.  
Omdat ik eveneens op jonge leeftijd getroffen ben door kanker roept de bundel  

ook herkenning op. 

Als predikant en bestuurslid van de stichting Als kanker je raakt zet ik mij  
in voor jongeren die door deze ziekte geraakt zijn. Onder de naam YOUNG  

zijn er ontmoetingsdagen voor lotgenoten.  
We spreken hier over de gevolgen van kanker voor het alledaagse leven  

en het geloofsleven. Het helpt ons om deze ervaringen te delen. 

Mijn hoop is dat deze bundel bij vele andere lotgenoten ook herkenning oproept  
en tot steun is in de omgang met kanker. 

 

Sijbrand Alblas 

Predikant van de PKN  
en bestuurslid van de stichting Als kanker je raakt 

 

*** 
 

Beeldmateriaal in deze bundel is gemaakt door  
Margot Mertens (1998) 

h�ps://ac�es.kwf.nl/dichtertegenkankeraan 




