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● Bergje tegen kanker: kinderen beklimmen

‘Koester elke
dag, het kan
de laatste zijn’
Peter van der Pal (54) was in 2009 in feite opgegeven.
Maar zes jaar later loopt de vader van twee kinderen
gezond weer rond. Hoe kanker zijn leven veranderde.
door Jelle Boesveld
HOLTEN

H

ik te verliezen? Zo kwamen ze er
achter dat ik lymfklierkanker in
de lever had. Een zeldzame vorm
van deze bloedkanker. De vraag
was: gaan we nog behandelen
met een zeer intensieve chemo
of niet? In beide gevallen was de
kans op overleven klein. Ja, in feite was ik opgegeven. Daar kwam
het wel op neer.”
Peter kreeg maar liefst 76 chemo’s. Of hij daar niet doodziek
van werd? „Man, ik was al zo verschrikkelijk ziek, dat ik alleen
maar verlangde naar die chemo’s.
Erger kon gewoon niet, het kon
alleen maar beter worden. Het
was de enige uitweg.”
Hij moest drie keer in isolatie
in het ziekenhuis en onderging
uiteindelijk een stamceltransplantatie. „Mijn lichaam werd met
een loeizware chemo in feite helemaal dood gemaakt. Daarna
kreeg ik m’n eigen stamcellen
weer terug, die ze eerder hadden
afgenomen en ingevroren. Dan is

ij was altijd gezond,
sportief en bijna nooit
ziek. Totdat hij in
2009 verkouden werd.
„Daar begon het mee”, vertelt de
54-jarige Peter van der Pal. Niets
wijst er anno 2015 op dat hij zes
jaar geleden doodziek was en op
het randje van de dood balanceerde. De Coevordenaar is sportief
gekleed, bruin gebrand door de
zon en onder zijn halflange haar
kijken twee vrolijke ogen levenslustig rond. Tegenover hem op
het terras van Woody’s op de Holterberg, zitten twee jonge ‘uitvoeringen’ van Peter: zijn zoons Ian
(12) en Vince (11).
Terug naar 2009. „De klachten
werden steeds erger. De artsen
dachten eerst dat ik een burnout
had. Maar dat bleek het niet te
zijn. De diagnose werd elke week
heftiger. Ze dachten toen aan alvleesklierkanker, met uitzaaiingen in de lever en milt.”
Uit een scan bleek dat hij vier
tumoren in de lever had. „Al snel
was het één grote tumor. Ik kon
niet meer eten. De lever was zo
opgezet: hij drukte de maag helemaal dicht. Ik had koorts, pijn,
een hartslag van 150 in rust, werd
steeds magerder en geler. Ik was
zo ziek dat de medici zeiden dat
䢇 䢇 䢇
ik weinig kans had om het te
overleven. Ik moest me voorberei‘Op de grens van leven
den op het afscheid van mijn
vrouw en kinderen.”
en dood heb ik ontdekt
De oncologen kwamen er
maar niet achter wat voor soort
dat er meer is tussen
kanker Peter had. „Uiteindelijk
hemel en aarde’
besloten ze een leverpunctie te
nemen; normaal gesproken een
riskante operatie. Maar wat had
Peter van der Pal (54)

het alles of niets en moet je
lichaam je weerstand weer vanaf
nul opbouwen. Er is geen weg
meer terug. Je bent in die periode heel kwetsbaar en vatbaar
voor bacteriën en virussen. Daarom lag ik in isolatie in een hogedruk kamer.”

Heftig
Een heftige periode. Niet alleen
voor hemzelf, maar vooral voor
zijn gezin. „Voor de omgeving is
het eigenlijk veel erger. Die
angst, die onzekerheid om een
dierbare te verliezen. Mijn vrouw
Ryanne bracht de kinderen alleen naar het voetbal en het
zwembad toen ik in het ziekenhuis lag. En in haar hoofd was ze
al bezig met de gedachte dat dit
het toekomstbeeld was.”
Ook voor zijn kinderen Vince
en Ian was het zwaar. „Via de juf
op school hoorde ik dat Ian op
het schoolplein met de armen
fladderend rondliep. ‘Waarom
doe je dat?’, vroeg ze. ‘Zo kunnen
er geen bacteriën op mijn arm komen, die papa op de isolatie nog
zieker kunnen maken’, was het
antwoord.”
Peter riep zijn schoonvader bij
zich. „Ik heb hem verteld dat als
ik er straks niet meer mocht zijn,
Ryanne toch door moet gaan met
leven. Dat als ze een leuke man
tegenkomt, ze niet hoeft te denken: wat zou Peter er van vinden? Je kunt je natuurlijk wentelen in zelfmedelijden, maar zo zit
ik niet in elkaar. Ik was vanuit
het ziekenhuis al aan het organiseren, hoe het verder moest, als
ik er niet meer zou zijn.”
Bang om dood te gaan is hij
zelf nooit geweest. „We zijn niet
kerkelijk. Maar op de scheidslijn
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Sallandse Heuvelrug ● Ian en Vince van der Pal halen berg naar Nederland voor papa
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‘Wij wilden ook graag
de Mont Ventoux
beklimmen, maar dat
mocht niet’
Ian van der Pal (12)

䢇 䢇 䢇

‘Daarom halen we een
berg naar Nederland,
een berg speciaal voor
kinderen’
Vince van der Pal (11)
Ian, Peter en Vince van der Pal op
de plek waar het gaat gebeuren: de
Holterberg. foto Emiel Muijderman
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van leven en dood heb ik ervaren
dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik voelde de aanwezigheid van
mijn vader, die een paar jaar eerder aan kanker overleden was. Ik
was rustig, niet angstig.”
Na de stamceltransplantie ging
het stukje bij beetje steeds beter
met Peter. Zijn weerstand keerde
terug, hij mocht de medicijnen afbouwen. Zijn haar kwam terug.
Niet grijs, zoals het was, maar gewoon donker. „Ik zie het echt als
een wedergeboorte.”

Kippenvel
Hij laat zijn armen zien: kippenvel
verschijnt als hij vertelt over bijzondere ervaringen na zijn genezing. Dat hij met Ryanne in de
tuin zat en twee duiven naast elkaar op een tak naar hen keken.
„Ryanne en ik dachten en zeiden
hetzelfde: het voelde of mijn
ouders naar ons keken, vanuit die
boom.” Vervolgens veegde hij per
ongeluk bij het bladharken een
pen in de groene container. „Het
bleef maar aan mij knagen dat die

pen er weer uit moest. Ik heb
geen dwangneurose, maar ik
moest en zou die pen er uit halen.
Dus container op de kop, ik vind
de pen: staat er in het Engels op:
Our World is making contact.”
Ja, hij is anders in het leven komen te staan door zijn ziekte.
„Werk en carrière zijn niet meer
zo belangrijk. Dan heb je van die
heidagen, waarop collega’s hun
ambities uitspreken. De één wil directeur worden, de andere nog in
de raad van bestuur. Ik zeg dan:
Mijn doel? Dat is dat als mijn kinderen trouwen ik er als gezond
mens bij mag zijn. Dan zie ik ze
kijken: Is dat het? Heeft die man
dan helemaal geen ambities?”
Maar Peter weet waar het echt
om draait in het leven. „Ik ben nu
kankervrij. Maar tegelijkertijd ben
je ook vogelvrij verklaard, want je
kunt het ook weer krijgen. Dat is
ook het moeilijke voor je partner
en dierbaren. Ze waren al afscheid
aan het nemen en durven nu
haast niet te geloven dat de nachtmerrie voorbij is, uit angst dat het
valse hoop is. De les? We doen
veel meer samen met het gezin.
Leuke dingen. Koester elke dag,
want het kan de laatste zijn!”

Geen Mont Ventoux of Alpe d’Huez,
maar de Sallandse Heuvelrug
Bergje tegen kanker. Onder dat motto beklimmen op 27 mei 2016
bijna tweeduizend kinderen de Sallandse Heuvelrug. De initiatiefnemers zijn Ian (12) en Vince (11) van der Pal. „Papa
en mama hebben twee
keer de Mont Ventoux
beklommen om geld in
te zamelen tegen kanker. Maar wij mochten
niet mee. De afstand
was te groot, het was te
steil. We waren daar erg
boos over”, vertelt Vince. En Ian: „Wij wilden
ook iets doen tegen kanker. Maar voor kinderen
is er helemaal niets.
Toen zei papa: dan moeten we maar een berg
naar Nederland halen.
Een berg alleen voor kin-

deren.” De keuze voor
tussen de heuvelrug en
de ‘berg’ was niet zo
de Mont Ventoux: „Eerst
moeilijk, want de Saldoor het bos en dan op
landse Heuvelrug heeft
een open vlakte naar de
een bijzondere plek in
top. Dat geldt hier ook,
Peters hart. Hij
alleen is de vlakkwam er al
te op de top
als kind.
van de
„En toen
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‘Verwerking staat
ouders
heiveertig
de.”
voorop bij tocht.
jaar
De
Kinderen willen
gewantrouwd
delhun verhaal kwijt
waren,
tocht
hadden
van 12
kunnen’
we hier
kilomeeen familieter vanuit
reünie. Mijn vaHolten is met
der was toen al
name bedoeld
ziek; ook kanker, waarvoor kinderen die direct
aan hij is overleden.”
of indirect te maken hebBovendien ontdekte
ben gekregen met kanPeter overeenkomsten
ker. „Ook wij hebben

wel eens verdriet. Ook
kinderen raken soms
door kanker een papa,
mama, broertje, zusje,
opa, oma, oom, tante,
juf, meester, vader of
moeder van vriendje of
vriendinnetje kwijt. Gelukkig gaat niet iedereen
dood door kanker, er
worden ook veel mensen weer beter”, vertellen de broers. Geld zamelen ze niet in. Peter:
„Wel mogen kinderen
natuurlijk zelf een project opzetten om geld in
te zamelen.” Educatie en
verwerking staan voorop bij de beklimming.
„Kinderen willen zich
ook uiten, hun verhaal
kwijt kunnen.”

bergjetegenkanker.nl

