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IN DE SPIEGEL
Genezen van lymfklierkanker was Jeroen Terlingen (71) jaren de motor van het blad van zijn pa-
tiëntenvereniging. Toen hij merkte dat met belangen van ex-kankerpatiënten zeer matig wordt om-
gesprongen, schreef hij een boek en richtte Stichting OK op. ‘Ik kan heel slecht tegen onrecht.’

IN DE SPIEGEL
,,Zie ik een bedrijvig baasje. Ik hoop
dat te zien is dat hij eruit gehaald
heeft, wat erin zat. Ik ben onmatig
in alles: liefde, eten, drinken, werk,
genieten. Hardlopen? Dat doe ik
niet meer. Wel ga ik naar de sport-
school. En op mijn 68ste liep ik nog
met rugzak in Italië en sliep waar
het uitkwam. Sommige mensen tik-
ken dan al snel op hun voorhoofd.’’

OVERLEVER
,,Omdat belangen van ex-kankerpa-
tiënten onvoldoende worden behar-
tigd, richtte ik eind 2014 de Stich-
ting OK op. Deskundige hulp voor
zaken als onvruchtbaarheid, chroni-
sche vermoeidheid of angst móet in
ziekenhuis of instelling gegeven
worden. Maar de kankerzorg is een
bedrijf op zich. Dus moet mijn stich-
ting een soort vakbond worden, die
waar nodig druk zet. Overlevers
moeten serieus worden genomen.’’

NAKOMERTJE
,,Ik kom uit een burgerlijk, katholiek
gezin. Vader onderwijzer, moeder
huisvrouw. En ik, nakomertje met
vier oudere broers en zussen,
groeide op bij het Wilhelminapark.
Pa speelde ook viool en was teke-
naar. Ouderwets gezin, maar wel
met aandacht voor cultuur. Er klonk
altijd muziek. Later, bij de socialis-
tische vakbeweging, was het een
feest van herkenning. Net zo be-
krompen als het katholieke milieu,
maar zonder god.’’

CHEMO
,,1990 werkte ik bij Vrij Nederland.
Ik had net een periode gezond ge-
leefd: afgevallen, gestopt met roken,
minder drank ingenomen. Met ver-
trouwen ging ik naar de keurings-
arts. Die belde me ’s avonds om elf
uur op: u hebt longkanker! Bam.
Ook deze dokter was niet goed in
slechtnieuwsgesprekken. Gelukkig
bleek snel dat het lymfklierkanker
was, het goed behandelbare
Hodgkinlymfoom. Na acht maan-
den chemotherapie was ik genezen.’’

INTENSE LIEFDE
,,Ik ben onmatig, ook in relaties. Dat
betekent bij mij niet vele vrouwen,
wel intense liefdes. Mijn tweede
vrouw Ingrid leerde ik tijdens een
bedrijfsbezetting kennen. Ik actielei-
der van de vakbond, zij journalist
van het Leidsch Dagblad. De vonk
sloeg over, ondanks dat ik getrouwd
was.’’

JOURNALIST
,,Toen ik 16 was, ging ik liftend naar

Parijs. Ik moest dat avontuur op-
schrijven, ik kon niet anders. Het re-
sultaat stuurde ik naar de Groene
Amsterdammer en ik kreeg er een
boekenbon voor terug. Bij kogella-
gerfabriek SKF werd ik daarna ma-
nusje-van-alles: stukjes voor het per-
soneelsblad, kabels sjouwen, foto-
graaf helpen. Tot ik dat allemaal zelf
kon. Maar journalistiek was het na-
tuurlijk nog niet.’’

KANKER
,,Tegenwoordig overleeft meer dan
de helft van alle kankerpatiënten.
De overheid weet dat ook en is bang
voor onbetaalbare zorg. Maar het
blijft bij het advies: ga meer bewe-
gen. Wat heeft iemand aan meer

hardlopen, als hij geen baan meer
kan krijgen? En wordt een van
borstkanker genezen vrouw blij van
extra sportschool, als haar man haar
niet meer wil? Voor al die mensen
schreef ik het Handboek voor over-
levers van kanker. Die ziekte heeft
enorm veel impact.’’

VAKBOND
,,Na SKF leerde ik bij de vakbond de
fijne kneepjes van het journalisten-
vak. Waakhond van de democratie
wilde ik zijn, de macht controleren.
Maar politici en economen waren zo
saai en fantasieloos. Toch bleef ik er
twaalf jaar. Daarna was Vrij Neder-
land een nogal elitair clubje. Lezers
moesten blij zijn dat de redactie de

moeite nam voor hen te schrijven.
Dat was bij de FNV juist omgekeerd.
VN-collega’s betwijfelden of ik de
juiste toon zou vinden, mijn presta-
ties hebben die kritiek gesmoord.
Helemaal thuis was ik er nooit. Mijn
ziekte zette me aan het denken:
waarom niet voor mezelf schrijven?’’

TOSCAANSE HEUVEL
,,Om rustig aan een boek te kunnen
werken, hebben we een huisje op
een Toscaanse heuvel. We zijn van
landschap, klimaat, hartelijke men-
sen en eten gaan houden. Ik was er
vorig jaar acht maanden. Maar als
het zo uitkomt vlieg ik terug voor
een musical van de kleinkinderen.
Rest van de tijd wonen we op de Ou

degracht. De binnenstad is prachtig.
In nabije restaurants kennen ze
mijn voornaam en favoriete drankje,
er draait altijd wel ergens een goede
film. Utrecht blijft genoeglijk, pret-
tig en een tikje provinciaals.’’

SCHOON
,,Na de chemo was ik schoon, had
nergens last van. Ik kon werken en
daarnaast zeventien jaar met hart
en ziel het patiëntenblad van de
lymfklierkankervereniging maken.
Later kreeg ik hartproblemen. Dat
had te maken met de chemothera-
pie, dat is bewezen. Toch ben ik een
geluksvogel, want veel anderen heb-
ben angsten of vermoeidheidsklach-
ten. Tegen hen zeggen ze: niet zeu-
ren, wees blij dat je er nog bent. Ik
kan slecht tegen zulk onrecht.’’

BLIJ
,,Ik probeer de dag te plukken. Dus
heb ik weer pianoles, geef schrijfcur-
sussen in een gehuurd kasteeltje in
de Toscane, maakte een roman over
een Italiaanse componist en schrijf
nu aan een thriller. Een kinderboek
staat ook nog op mijn lijstje. Ik doe
wat op mijn pad komt, maar niets
waar ik geen lol aan beleef.’’

DOOD
,,Toen ik 47 was en die arts me ten
onrechte vertelde dat ik longkanker
had, dacht ik een nacht lang dat ik
er geweest was. Het moeilijkste
vond ik om het aan mijn geliefden
te vertellen. De jaren daarna stond
ik elke maand wel aan het graf van
iemand die ik via de patiëntenorga-
nisatie kende. Daardoor ben ik met
de dood vertrouwd geraakt en praat
er vrijmoedig over. Het einde is geen
loden last. Het houdt een keer op,
prima, als het maar een fatsoenlijk
einde is. Jong of oud, dat is vooral
een kwestie van pech of mazzel.’’

ONGEDULDIG
,,De kanker heeft me ook figuurlijk
niet opgevreten, integendeel. Het is
een cliché, maar het heeft me juist
verrijkt. Ik ben me bewuster van de
eindigheid vanmijn verblijf hier. En
ook ongeduldiger geworden. Niks
uitstellen, maar liever meteen doen.’’

HOE VERDER
,,Ik wil me zo snel mogelijk bij Stich-
ting OK overbodig maken. En dan
blijven schrijven, pianospelen, wan-
delen en van kinderen en kleinkin-
deren genieten. Elke dag weer.’’

Z ‘Ik ben onmatig in alles: liefde, eten, drinken, werk, genieten.’ FOTO ANGELIEK DE JONGE

Jeroen Terlingen, schrijver

Niet zeuren, wees
blij dat je er nog
bent, krijgen ex-
patiënten te horen

PASPOORT

Geboren: 1943 in Utrecht.
Woonplaats: Utrecht.
Opleiding: Bonifatius College,
niet afgemaakt, colleges jour-
nalistiek UVA Amsterdam.
Loopbaan: vakbondsjourna-
list, redacteur bij Vrij Neder-
land, docent journalistiek, boe-
kenschrijver, filmmaker.
Privé: twee kinderen uit eer-
ste huwelijk, één uit huidige
tweede, twee kleindochters.

‘Nietsuitstellen,meteendoen’


