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Een zeer gezond besluit
Meneer  Vandurpe  heeft  een  pijntje  aan 
zijn hart gefingeerd om van zijn huisarts 
een briefje los te krijgen voor vrijaf op 't 
werk, maar die scène is een weinig anders 
verlopen dan hij had verwacht. 

- U kunt zich maar best eens laten onder
zoeken, zo sprak zijn dokter nadat hij hem 
langdurig  had  beluisterd  met  de  stetho
scoop, want het is niet allemaal zo koosjer 
wat ik geloof te horen door dat ding. Het 
is  natuurlijk maar een stethoscoop en ik 
hoop ook dat ik mij nu erg vergis, maar 
een bezoekje aan de specialist zal uitsluit
sel geven. Erg gerust ben ik er niet in en 
werken  mag  u  in  tussentijd  beslist  niet 
meer doen.

En  zo  kwam  meneer  Vandurpe  zonder 
moeite aan zijn afwezigheidsattestje: niet 
voor één dag, maar voor een ganse week 
en misschien voor nog veel langer. 

-  Ben ik dan verplicht om mij door een 
specialist te laten onderzoeken, dokter? zo 
had  hij  verbouwereerd  gevraagd,  en  de 
dokter  verstond  zijn  vraag  niet  goed  en 
zei:
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-  Wat bedoelt  u dan, meneer Vandurpe? 
Een onderzoek houdt  helemaal  geen ge
zondheidsrisico's in en de kosten worden 
op het remgeld na vergoed door het RI
ZIV! 

- Ik weet het, zo aarzelde Vandurpe, maar 
ik heb gehoord over die proef op de ho
metrainer, en...

-  En  u  bent  bang  geworden?  Ha,  daar 
moet u nu precies helemààl niet bang voor 
zijn: die test gebeurt in wetenschappelijk 
verantwoorde omstandigheden en is hele
maal verzekerd. Weet dat u op die home
trainer  zowat  op  de  allerveiligste  plaats 
van 't hele land bent!

- Mijn vroegere buur, pruttelde Vandurpe 
nog tegen...

-  Ja,  ik  kende  uw buurman,  zo  viel  de 
dokter hem in de rede: uw buurman was 
een uitzondering. Er zijn altijd uitzonde
ringen, ze zijn er altijd geweest en ze zul
len er wel altijd wezen: in de geneeskunde 
maar ook elders, op élk vlak, en dat weet 
iedereen; er bestaan gewoon geen regels 
zonder  uitzonderingen.  Of  denkt  u  daar 
anders over?
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-  Wel...,  zo  aarzelde  Vandurpe  weer:  ik 
ben ooit eens op bezoek geweest bij dok
ter  Bach...  u  was  toen  met  verlof  en  ik 
moest  dringend  iets  weten,  ik  weet  niet 
meer wat het was...  maar hoe dan ook... 
híj  vertelde me dat  élke  patiënt  een uit
zondering is. Iedereen is uniek, zo zei hij: 
er bestaat geen algemene regel. En de ge
neeskunde zou daarmee rekening moeten 
houden. Nu, dat zei hij dus...

- Dokter Bach, zegt u, meneer Vandurpe? 
U bedoelt  toch  niet  die  kwakzalver  van 
een  'kraker'  die  ginds  onder  de  toren 
woont? Bent u daar dan om raad geweest?

- Ja, ik herinner me niet meer wat ik toen 
per se wilde weten, maar...

- Om te beginnen is dat geen dokter, me
neer Vandurpe: dat is een bedrieger; het 
verwondert me trouwens dat hij nog niet 
is  opgepakt,  want  die  lui  maken  vele 
slachtoffers.

-  Is  dat  zo?  protesteerde  Vandurpe:  die 
man  schrijft  naar  verluidt  nooit  genees
middelen voor!

-  Ha,  maar  dat  kàn  hij  ook  niet!  Kijk, 
eens:  ik  kreeg onlangs  een  patiënte  met 
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een  kanker  in  de  darm  die  vandaag  al 
goed  behandelbaar  is,  tenminste  als  die 
tijdig  wordt  behandeld.  Helaas  was  die 
mevrouw  eerst  bij  een  handlezeres  ge
weest. Ze had die madame Blanche ver
teld over de pijn in haar buik en daarop 
had die haar handpalmen gelezen. Stel u 
voor, in haar handpalm had zij gezien dat 
er helemaal niets aan de hand was met die 
dame, op wat psychische spanningen na. 
Die dame geloofde de toverkol en ze ver
beet  haar buikpijn.  En toen ze met  haar 
klachten  naar  mij  toe  kwam,  meneer 
Vandurpe,  was  de  kanker  helaas  uitge
zaaid. Haar eigen fout, zult u zeggen? Ja
zeker, maar kon die dame het dan helpen 
dat zij niet verstandiger was? Dienen on
verstandige mensen dan niet  tegen zich
zelf  beschermd  te  worden?  Moet  de 
kwakzalverij  derhalve  niet  ten  strengste 
verboden worden?

Vandurpe had wat zijn arts zei, beaamd en 
hij  was  huiswaarts  gegaan,  echter  alles 
behalve  gerustgesteld.  Aan  zijn  vrouw 
durfde hij  slechts  weinig kwijt  over wat 
hem en haar misschien te wachten stond. 
Ofschoon dat helemaal niet goed kon zijn 
voor zijn hart, kropte hij het op en hij be
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dacht dat het onderzoek zeker niet zo on
schuldig was als de dokter hem wilde la
ten geloven. Er zijn mensen gewéést die 
bij  die  fietstest  de  geest  gaven.  Daar 
wordt immers gevraagd om tot het uiterste 
te  gaan.  In  beschermde  omstandigheden 
weliswaar,  omstandigheden  die  er  hele
maal  niét  waren  indien  men  een  infarct 
kreeg op de openbare weg, op een verla
ten weg misschien, of in zijn bed, of bad, 
of waar dan ook. Het is nergens beter om 
de geest  te  geven dan in een kliniek al
waar men u die met een heel klein beetje 
geluk onmiddellijk terug kan geven. Rea
nimatie  heet  dat,  en  dat  is  een  geleerd 
woord  dat  bij  sommigen  angst  inboe
zemt... een angst die even onterecht is als 
bijvoorbeeld vliegangst.

Er bestaat geen veiliger voertuig dan het 
vliegtuig, en dat is intussen een allang be
wezen  stelling.  Als  meneer  Vandurpe 
schrik  heeft  voor  dokters  en  klinieken, 
dan  is  dat  beslist  een  zeer  onterechte 
schrik, een fobie, die vooral beledigend is 
voor  die  toplui  van de medische  weten
schap die het goed voor hebben met ons 
en die volharden in hun pogingen om ons 
te redden, ook als wij werden vermassa
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creerd door eigen schuld. Rokers, dronk
aards,  snelheidsduivels,  agressievelingen 
en vechtersbazen krijgen automatisch ver
geving en worden op staande voet geope
reerd, opgelapt, gered, ook als de kostprijs 
van al die geheel onverdiende barmhartig
heden  duizelingwekkend  hoog  is.  Waar 
vandaan aldus die twijfel en die angst als 
men in zulke goede handen is?

Edoch,  het  bleef  meneer  Vandurpe  aan
vreten: las hij enkele weken geleden niet 
in dat tijdschrift bij de tandarts een inter
view met die oncoloog, hoe heette hij al
weer, die nu hij met pensioen was open
lijk vertelde dat gezwellen die misschien 
wel  beter  met  rust  werden  gelaten,  met 
veel graagte behandeld worden, omdat zij 
naast  mogelijke  bedreigingen  toch  ook 
wel een soort van... goudaders zijn? Pre
ventieve geneeskunde,  zo stelde  een be
faamd professor in een ander blad daar op 
het tafeltje in de wachtkamer, maakte ge
beurlijk nog meer mensen ziek. Hoeveel 
borstamputaties en prostaatbehandelingen 
waren  niet  helemaal  overbodig?  Soms 
toonde  een  analyse  van  gezwellen  post  
mortem  dat zij geheel onschuldig waren; 
de  patiënt  overleed  aan  de  overdosis 
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Röntgenstralen  die  nu  eenmaal  door  de 
behandeling werd vereist...

Meneer Vandurpe werd er echt niet goed 
van,  van  al  die  onderling  tegenstrijdige 
gedachten. En wat gedaan als het onder
zoek alles behalve geruststellend uitviel? 
Een collega van hem was een tijdje gele
den voor een routineus preventief onder
zoek naar de kliniek gegaan, en daar had 
men hem gezegd dat  hij  zich toch beter 
wel  voor  enkele  dagen  'op  liet  nemen'. 
Het is een wat vreemde manier van zeg
gen,  zo  had  Vandurpe  altijd  al  gedacht 
toen hij dat werkwoord in die context las 
of hoorde: 'opnemen' en 'zich laten opne
men'  verwijzen haast  spontaan  naar  'op
lichten' en 'zich laten oplichten'. Maar die 
collega van hem had er wel kunnen van 
mee spreken indien hij ooit vandaar was 
weergekeerd...

Mensen dienen beschermd te worden te
gen hun eigen onwetendheid, zo had zijn 
huisdokter het gezegd. Maar toen het on
derzoek was afgelopen en de uitslag was 
neergetikt in een geleerde brief, bleek al 
die bescherming ineens zoek te zijn. Aan 
meneer  Vandurpe,  die  al  geen  jota  be
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greep van de reeks ziekten die men nu bij 
hem ontdekt had, werd gevraagd om een 
snel besluit te nemen met betrekking tot 
een keuzelijst van mogelijke behandelin
gen. Toen hij dit aan zijn huisarts zegde, 
goochelde die nu met de vrijheid die wij 
allen hebben om te beslissen over ons ei
gen lot.

- Ik moet er nog eens heel goed over na
denken,  zo had Vandurpe aan zijn huis
dokter geantwoord.

- Maar niet te lang! zo had die hem nog 
nageroepen. En toen was Vandurpe huis
waarts gegaan, mediterend over wat hem 
in 't grootste geheim was toevertrouwd: er 
was  geen  alternatief  voor  de  open  hart
operatie, en zij diende zo spoedig moge
lijk  te  worden uitgevoerd,  het  liefst  nog 
voor het eind van de lopende maand. Het 
vooronderzoek  diende  dan  de  volgende 
dag al plaats te hebben.

- Niets om over naar huis te schrijven, zo 
stelde  hij  zijn  vrouw  gerust,  er  alvast 
terécht van overtuigd dat zijn huizenhoge 
leugen tenminste bijzonder goed was voor 
haar hart!                              23 april 2010

*
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Martha
Martha - jawel, dé Martha; de Martha uit 
de wereldberoemde song van Tom Waits - 
zij had meermaals last van dromen, maar 
dit keer viel het echt niet mee. Men hoort 
te weten dat Martha intussen een respecta
bele leeftijd had bereikt, ik weet niet hoe 
oud zij was, maar zij liep een beetje krom, 
haar haardos was dunnetjes en zo goed als 
wit en zoals alle mensen van haar leeftijd 
had zij kwaaltjes, kleinere en ergere: won
den die door suiker niet zo erg goed meer 
beterden,  een  allerminst  pijnloze  artrose 
in de knieën, spijsverteringsklachten ook 
en hier en daar een ader die ontstak. Maar 
het allerergste, zo vond ze zelf, dat waren 
haar dromen. Met die pijntjes kan ik leren 
leven,  zei  ze,  maar  die  dromen  worden 
nog mijn dood.

Uiteraard  begreep  de  huisdokter  van 
Martha niet waar zij het over had; de bra
ve man had immers geleerd op school dat 
dromen bedrog  zijn,  geen  aandacht  ver
dienen en trouwens niet met zalfjes kun
nen ingestreken worden. Er waren nog de 
'psychofarmaca',  zoals  hij  zegde,  maar 
daar blijft een mens het best af als hij niet 
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wil veranderen in een ander wezen. Olga, 
dat  schaap,  had  zich  door  haar  huisarts 
naar een psychiater laten sturen die haar 
dus met  psychofarmaca bewerkt  had,  en 
zij had aan Martha verteld, nog net voor 
zij 'opgenomen' werd, dat zij door die pil
len geleidelijk zichzelf wég voelde vloei
en  uit  haar  eigenste  botten,  en  dat  haar 
plaats  werd  ingenomen  door  een  ander 
wezen dat gevoelens noch gedachten had. 
Het lijkt wel een rubberen beer, zo had zij 
het  aan  Martha  gezegd,  die  op  de  plek 
komt te zitten waar het merg weglekt.

Toen Martha dit aan haar huisdokter ver
telde, lachte hij het weg, en hij zegde haar 
dat  de  zogenaamde  rubberen  beer  niet 
door de pillen werd veroorzaakt maar juist 
door de ziekte welke die pillen poogden te 
bestrijden. Martha zegde daar verder niets 
meer op, al wist zij wel beter: Olga had 
haar gezworen dat het allemaal door die 
pillen kwam. Maar wat moet ik dan doen? 
- zo had ze nog gezegd: als ik de pillen 
niét neem, dan heb ik het gevoel dat ik he
lemaal verwater.

Greta was op die manier totaal verwaterd: 
ze verzweeg dat ze lastige dromen had en 
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zo vermeed ze dat ze pillen kreeg die haar 
in  een rubberen beer  veranderden.  Maar 
het  duurde  niet  lang,  of  Greta's  voeten 
zwollen, haar onderbenen en haar knieën. 
Zij kreeg dikke polsen en ook kussentjes 
onder de oksels en in de hals. Dat is wa
ter, zo zei de huisarts, en hij schreef haar 
bijzondere plaspillen voor die zij  innam, 
dagen naeen. Edoch, niet alleen het water 
uit haar voeten, onderbenen, knieën, pol
sen en hals plaste zij uit. Tot haar ontzet
ting merkte Greta hoe zij op den duur àl 
haar gewicht dreigde te  verliezen als  zij 
met  plaspillen  en  met  plassen  doorging. 
Ja, het drong tot haar door dat zij zichzelf 
uit plaste - een mens bestaat voor negen
tig percent uit water. Zichzelf uit plassen 
was ook wat zij in die kwade dromen had 
gedaan. En om geen andere reden verkoos 
Martha  het  om  voor  haar  dromen  geen 
pillen te gaan nemen. 

Martha's dromen hadden een steeds terug
kerende  inhoud:  het  was  hoogwater,  het 
waterpeil bleef stijgen, de sirenes gingen 
al,  op straat  reden auto's  rond met  luid
sprekers  gewapend om ook vlug nog de 
hardnekkigste thuisblijvers aan te sporen 
er vandoor te gaan en zij begreep dat ze 
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niet blijven kon, ze wilde wel vertrekken, 
maar  zij  vond  haar  schoenen  niet,  haar 
handtas en haar jasje. Ook had zij enkele 
zaken  opgeborgen  die  zij  in  geval  van 
hoge nood niet ter plekke kon laten, maar 
zij wist niet meer precies in welke schuif, 
in welke kast zij  die dingen opgeborgen 
had  en,  omdat  zij  zo  belangrijk  waren, 
bleef  ze  zoeken en zou ze  liever  samen 
met ze vergaan dan dat zij ze moest ach
terlaten. 

Ze stonden daar immers al, aan de over
kant  van  de  straat:  die  lui  die  wachtten 
totdat zij zónder haar zaken weg zou trek
ken, om ze vervolgens zélf te gaan halen, 
en  dat  kon  zij  uiteraard  niet  dulden,  zo 
legde zij uit aan de ambtenaren die tot in 
het portaal van haar deur waren gekomen 
om nogmaals aan te dringen, nu zij toch 
haar schoenen had gevonden alsook haar 
handtas  en  haar  jasje.  Het  ging niet  om 
geld, verklaarde ze, maar om haar eigen 
leven: het ging uiteraard om een heel pak 
geld,  want  zij  had  haar  bankrekening 
leeggehaald nog net voor de grote crisis 
laaide,  maar  die  vele  biljetten  vertegen
woordigden elk apart verschillende weken 
van  haar  intens  arbeidend leven.  Als  ze 
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die nu achterliet, dan liet ze eigenlijk haar 
eigen leven in het water vallen. 

Ja, meneer, u moet niet lachen: ik heb met 
noeste arbeid mijn leven omgezet in bank
jes, zoals het ons geleerd werd toentertijd, 
en uiteraard ben ik niet bereid om die hier 
nu achter te laten: als die dieven die daar 
al de ganse ochtend op de loer staan, ze 
ook niet vinden, dan spoelen ze straks met 
de stroming mee, en dan zou ik nog het 
liefste willen dat ik zelf ook mee spoelde, 
want  beeldt  u  zich  eens  in  dat  ik  mijn 
kostbare geld verlies waar ik zo hard voor 
gewerkt  heb,  en  dat  ik  achterblijf,  ge
pluimd gelijk een kip, en dat ze zeggen: 
kijk daar, die arme sloor, die heeft geen 
nagel om aan haar gat te krabben; ze zegt 
dat  ze  hard  gewerkt  heeft  maar  dat  ze 
door een forse tegenslag haar laatste cent 
verloor!  Maar  zeggen  ze  dat  niet 
allemààl? En evengoed diegenen die nooit 
een duit hebben verdiend, zij die nooit een 
dag hebben gewerkt, de profiteurs, die an
dermaal op de kap van vreemden zullen 
teren? Bah!

En of Martha dan zo hard gewerkt had en 
zoveel geld had opgespaard dat nu in een 
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of andere schuif verloren lag? Ach neen, 
dat  had  zij  natuurlijk  niet.  Maar  zij 
dróómde het wel, precies zoals Greta ook 
droomde  dat  zij  zichzelf  uit  plaste.  Het 
weze herhaald: het gaat er om dat Greta 
haar dromen wáár werden van zodra ze er 
pillen tegen innam: haar dromen wandel
den zó de werkelijkheid naar binnen. En 
wat moest zij, Martha, nu doen? 

Het is best mogelijk dat  uw kwade dro
men te maken hebben met een verborgen 
ontsteking,  bijvoorbeeld  aan  de  kleppen 
van uw hart, of met een tekort aan een of 
ander  element,  een aneurysma,  een kan
kergezwel dat gif loslaat... er zijn wel dui
zend mankementen die zich in nachtmer
ries  vertalen,  zei  de huisarts,  en daarom 
raad ik u ook aan om u eens van kop tot 
teen te laten onderzoeken.

Martha  zuchtte  en  zij  bezweek:  als  het 
niet anders kan, goed dan, zo besloot ze. 
Maar zij schrok aardig toen zij hoorde dat 
zij opgenomen diende te worden voor een 
termijn van enkele weken. En enkele we
ken in de kliniek wilde ook zeggen dat zij 
enkele weken bedlegerig zou zijn. Zij pro
testeerde  bij  haar  huisarts  dat  het,  afge
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zien van het feit dat zij haar huisje nu al
leen moest laten, toch niet goed kon zijn 
voor iemand met haar jaren om zo lang 
het bed te houden. Het zal u de gelegen
heid geven om eens helemaal tot rust te 
komen, zo antwoordde de geletterde man, 
en hij liet haar ophalen met een ziekenwa
gen;  zij  werd,  alsof  zij  niet  meer  lopen 
kon,  op  een  draagberrie  geladen  en  ten 
aanschouwe  van  de  ganse  buurt  onder 
oorverdovend sirenegeloei richting AZ ge
reden. Trekt u zich daarvan vooral  niets 
aan, zo zei de arts: het is volledig koste
loos.

Ook het verblijf was kosteloos én het on
derzoek. En kijk, men vond meteen al een 
kleinigheid: iets aan de lever,  of de gal, 
die  op  termijn  sowieso  weg  moest,  en 
waarom niet  nu  zij  tóch  hier  was?  Wat 
een geluk: de chirurg was toevallig ook in 
't land, zij kon er net nog bij. Een kleine 
operatie, een prikje, meer was het niet. En 
kosteloos uiteraard. 

Na amper een week was Martha helemaal 
hersteld van de dan toch niet simpele ope
ratie, en kon het onderzoek pas goed van 
start  gaan.  En  dat  bleek  andermaal  niet 
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overbodig, want kijk wat men daar vond: 
een lichtjes ontstoken appendix,  wellicht 
de oorzaak ook van de klachten aan haar 
spijsvertering. Had men dàt geweten, dan 
had men hem verwijderd bij  het wegne
men van de galblaas, maar helaas moest 
zij nu wachten, twee keer kort naeen on
der het mes was té riskant,  zoals elkeen 
begrijpen  zal.  Ontstekingsremmers  dus, 
slecht voor de maag, en daarom in te ne
men  samen  met  een  maagpil...  die  haar 
wat duizelig maakte. 

Kwam daarbij dat zij van het lange liggen 
eigenlijk  al  flink  duizelig  wás,  en  zo 
kwam het dat zij op een ochtend op weg 
naar de WC-pot, omviel en een heup brak 
alsook  nog  een  beentje  ergens  in  haar 
schouder,  dat  nu  dwars  doorheen  haar 
huid naar buiten stak. Alle aandacht uiter
aard ging naar de heup, de schouder be
landde  erdoor  op  't  achterplan,  hij  werd 
zowaar  vergeten  en  Martha  voélde  hem 
ook niet door al de pijnstillers die ze zo al 
te  slikken  kreeg.  Ook  het  openspringen 
van haar  appendix  voelde  ze  niet  en  de 
bloedvergiftiging die daar op volgde. De 
verpleger dacht dat het van de wonde aan 
haar schouder kwam, waar nog steeds dat 
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beentje dwars doorheen stak dat nu onmo
gelijk gerepareerd kon worden gezien het 
kritieke van de ganse toestand. Edoch, dat 
overleefde ze allemaal wel.

Ik heb nog niet verteld dat de kliniek aan 
de oever van de Schelde lag, een met gro
te zorg uitgekozen plek: water immers is 
rustgevend  voor  de  zieken;  kijken  naar 
voorbij  stromend  water  is  op  zich  een 
wonderbaarlijk  medicijn.  Water  geneest, 
tenzij  het  gaat  om té  veel  water,  té  kan 
immers nooit goed zijn, zo zegden het de 
wijzen reeds millennia geleden. En op die 
dag trad de Schelde buiten haar oevers: op 
de plaats waar de kliniek lag, maar ook op 
vele  andere  plaatsen.  Bovendien  gingen 
die dag zowat àlle stromen in het  ganse 
westen hun perken fel te buiten. Er waren 
reddingsploegen,  uiteraard,  maar  omdat 
die  nu  in  feite  overal  tegelijk  moesten 
zijn,  verdronken  in  die  dagen  heel  wat 
mensen, en dan vooral mensen die bedle
gerig waren, ouderen en zieken.

Zij zat onder de pillen, pijnstillers en nog 
andere, en zo dacht zij dat ze alleen maar 
droomde, dat het een kwalijke nachtmer
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rie was, zoals ze die vaker had: het was 
hoog water, het waterpeil bleef stijgen, de 
sirenes  gingen  al,  op  straat  reden  auto's 
rond met luidsprekers gewapend om ook 
vlug  nog  de  hardnekkigste  thuisblijvers 
aan te sporen er vandoor te gaan en zij be
greep dat ze niet blijven kon, ze wilde wel 
vertrekken, maar zij vond haar schoenen 
niet, haar handtas en haar jasje. Ook had 
zij enkele zaken opgeborgen die zij in ge
val van hoge nood niet ter plekke kon la
ten,  maar  zij  wist  niet  meer  precies  in 
welke schuif, in welke kast zij die dingen 
opgeborgen had en, omdat zij zo belang
rijk waren, bleef ze zoeken en zou ze lie
ver samen met ze vergaan dan dat zij ze 
moest achterlaten. En zo verging zij ook. 
Of droomde ze dat slechts? Of was haar 
droom haar nu fataal geworden? Zelfs de 
specialisten kenden het antwoord niet op 
deze vragen. 

7 mei 2010

*
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