
18-01-2023 15:28 Bas van der Voort kende veel tegenslagen, maar bleef dankbaar: ‘Ik houd mij vast aan een goede God’ - Nederlands Dagblad. De kwaliteits…

https://www.nd.nl/geloof/geloof/1159290/bas-van-der-voort-kende-veel-tegenslagen-maar-bleef-dankbaar-ik# 1/5

Luister naar

Bas van der Voort kende veel
tegenslagen, maar bleef dankbaar:
‘Ik houd mij vast aan een goede God’

 Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven
antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Bas
van der Voort (31), gemeenteraadslid voor de SP in Oss.

Bas van der Voort: 'De pastoor kwam geregeld langs; tegen hem zei ik: mocht ik
doodgaan, - wat ik niet wil -, dan weet ik dat het goed is.'

beeld Dick Vos

NIET TE MISSEN

‘Op mijn elfde brak ik spontaan mijn been tijdens een sprintje op het voetbalveld. De
breuk herstelde maar niet en na een halfjaar bleek daar een reden voor te zijn: ik had
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botkanker in mijn bovenbeen. Ik kreeg chemo’s die de tumor in mijn bovenbeen moesten
verkleinen, zo kon ik mijn been behouden. Helaas werd de tumor niet kleiner en was het
medisch advies om mijn been te amputeren. Dat was voor mij geen optie. Ik sportte veel,
dat zou ik dan niet meer kunnen doen en ik zou er niet normaal uitzien.

Met mijn ouders en twee jongere broertjes voerde ik veel gesprekken over kwaliteit van
leven en wat dat is. Daar kan ik nog steeds geen algemene uitspraak over doen, want dat
hangt af van de omstandigheden van dat moment en je karakter en levensstijl.

Ook de pastoor kwam geregeld langs; tegen hem zei ik: mocht ik doodgaan, - wat ik niet
wil -, dan weet ik dat het goed is. Ik heb altijd in een hemel geloofd en ik nam aan dat ik
daar naartoe zou gaan. 

Dankzij een experimentele behandeling kon ik mijn been houden. Ik was zo blij dat ik
had volgehouden. Maar op mijn vijftiende kwam de kanker terug in mijn bovenbeen.
Weer zei de arts dat mijn been eraf zou moeten. ‘Dat zeiden jullie eerder ook’, herinnerde
ik de arts. Alleen, dit keer wilde geen enkele arts meer beginnen aan een
beenbesparende operatie. Mijn mening over kwaliteit van leven verschoof iets. Ik wilde
vol voor het leven gaan, maar, zei ik, als het leven met één been mij niet bevalt, dan wil ik
het recht om er een eind aan te maken. Dat is natuurlijk niet zo christelijk.

Mijn opvatting als christen is dat lijden bij het leven hoort, hoe pijnlijk en zwaar het ook
is. Ik geloof dat je het lijden krijgt wat je dragen kunt, en dat het niet aan de mens is om
te zeggen: ik kan het niet aan, ik stap eruit. 

Op dat moment voelde ik me niet schuldig dat ik mezelf iets anders voornam dan wat
mijn mening was. Het was complex. Ik zat al jaren in survival modus voor dat ene been,
maar daarnaast wilde ik vol voor het leven gaan.

‘Bidden heeft mij vooral geholpen omdat het troost en hoop
gaf; zonder dat had ik misschien een diepere lijdensweg
gehad.’

doodvonnis
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Na de operatie heb ik veel gehad aan wat ik - een beetje grof misschien - de
kankerkampen voor kinderen noem. Artsen, psychologen en paralympische spelers
hielpen met traumaverwerking en het verleggen van grenzen. Ik leerde skiën, zeilen en
voetballen met één been. Alles bleek mogelijk. Ik maakte tijdens de kampen twee
vrienden, die allebei zijn gestorven aan kanker. Verder heb ik er geen vrienden aan
overgehouden. Misschien speelt zelfbescherming daarbij een rol, maar een belangrijker
reden is dat ik mezelf niet zie als ex-kankerpatiënt. Ik ben nu ruim tien jaar kankervrij -
na eerst nog een grote tegenvaller. 

In 2007 bleek er een uitzaaiing in mijn long te zitten. Mijn vorm van botkanker zaait
eigenlijk altijd uit naar de longen, in mijn geval ondanks 27 chemo’s. Het is een soort
doodvonnis: als één cel het daar overleeft, dan geldt dat voor meer. Ik moest kiezen: of
‘rekken’ of niets doen en maximaal genieten van de tijd die ik nog heb. Ik koos voor het
rekken. Na een operatie, waarbij een stukje long is verwijderd, is de kanker nooit
teruggekomen. Mijn artsen snappen het niet, ze zeggen dat het wetenschappelijk gezien
onmogelijk is. Dit is mijn persoonlijk wonder, al vind ik het lastig om daarover te spreken.
Het geeft mij veel houvast en hoop. Ik heb als kind en tiener veel gebeden om een
wonder. Met mijn ouders heb ik ook veel genezingsdiensten afgelopen en veel mensen
om ons heen hebben gebeden voor mij.

Bidden heeft mij geholpen en dan denk ik niet direct aan mijn genezing, want misschien
was ik überhaupt wel beter geworden. Het gebed heeft vooral geholpen omdat het troost
en hoop gaf; zonder dat had ik misschien een diepere lijdensweg gehad.’ 

dankbaarheid

‘Ik houd mij vast aan een goede God; ik lig niet wakker met waarom-vragen. Meer dan
tien jaar geleden leerde ik mijn vrouw kennen. We hadden allebei een grote kinderwens
en kregen al gauw na ons huwelijk een gezonde dochter. Een enorme meevaller, want ik
wist niet wat alle chemokuren met mijn vruchtbaarheid hadden gedaan. 

Na de geboorte van Nilou hebben we drie late miskramen gehad. Daar kan ik met mijn
verstand niet bij. Het bleek na onderzoek pure pech te zijn, maar ik vind toeval een lastig
iets. Tegelijk geloof ik niet dat God ons bewust opzadelt met drie miskramen. 

‘Die baby’s mogen er zijn; ze hebben geleefd, hoe pril en
kwetsbaar ook. Ik geloof dat ze bij God zijn.’



18-01-2023 15:28 Bas van der Voort kende veel tegenslagen, maar bleef dankbaar: ‘Ik houd mij vast aan een goede God’ - Nederlands Dagblad. De kwaliteits…

https://www.nd.nl/geloof/geloof/1159290/bas-van-der-voort-kende-veel-tegenslagen-maar-bleef-dankbaar-ik# 4/5

Ik heb hier geen antwoord op, ik zie er de zin ook niet van in, maar ik weet wel dat ik
dankbaarder ben voor wat ik heb: een gezond, gelukkig gezin. We hebben inmiddels een
gezonde tweeling gekregen, die nu vijf maanden oud zijn. Ik ben heel dankbaar voor mijn
familie en schoonfamilie, vrienden en werk.

Bij mijn vrouw overheerst ook dankbaarheid. We wonen in het vestingstadje Megen en we
hebben hier in het dorp een oud kapelletje. Je kunt er een kaarsje aansteken en een
gebedsbriefje achterlaten. Dit wordt tijdens de kerkdienst anoniem voorgelezen. Mijn
vrouw liet al voor de miskramen briefjes achter en dit is ze blijven doen - vooral briefjes
met dankpunten. Ik ben zelf niet zo van de rituelen en de kaarsjes, maar op deze manier
uiting geven aan je dankbaarheid vind ik mooi. En ik vind het bijzonder dat ze het geloof
niet heeft afgezworen. Ik kan me namelijk voorstellen dat mensen die dit meemaken, het
zien als bewijs dat God niet bestaat. Mijn vrouw en ik vinden het belangrijk om in het
geloof de nadruk op dankbaarheid te leggen. In onze woonkamer hebben we een plank
met kaarsjes, foto’s, kaarten met mooie bijbelteksten en ook de echo’s hebben daar
gestaan. Die baby’s mogen er zijn; ze hebben geleefd, hoe pril en kwetsbaar ook. Ik
geloof dat ze bij God zijn.’

taboe

‘Open zijn helpt mij enorm. Het valt mij op hoe onbesproken miskramen zijn. Het aantal
vrouwen dat een miskraam krijgt in hun leven, vind ik bizar hoog. Hoe kan het dat dat
taboe is? Ik heb het er met vrienden en mijn vrouw over gehad en we weten het
antwoord echt niet. Wij zijn er na de tweede keer ook anders mee omgegaan. Mijn vrouw
is na de eerste miskraam na een paar dagen weer gaan werken. Te zot voor woorden,
want je hebt rouw te verwerken. We zijn als stel gewoon niet zo soft, met als valkuil dat je
hard bent voor elkaar.

Toen we na de eerste miskraam weer zwanger raakten, heb ik dat direct verteld op mijn
werk. Het gaf mij een gevoel van controle dat onze omgeving het al wist. De eerste keer
overviel ik voor mijn gevoel familie en collega’s. 

Mijn vrouw en ik praten veel over onze verlieservaringen; dat deden we vroeger in mijn
gezin ook en dat was toen ook al zo behulpzaam. Je ziet soms dat ouders van een ziek
kind uit elkaar gedreven worden, en dat is bij mijn ouders niet gebeurd. Mijn ziekte had
ook een groot effect op mijn broertjes. Als er bezoek kwam, kreeg ik cadeaus en ging alle
aandacht naar mij. Een zomervakantie ging niet door omdat ik in het ziekenhuis lag. Dat
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valt allemaal rationeel uit te leggen, maar het voelt natuurlijk niet leuk. Ik vind het
daarom extra bijzonder dat we zo hecht zijn.

Ik voel me niet onzeker over de kwetsbaarheid van mijn leven, want ik geloof dat ieder
mensenleven dat is. Mijn lever, nieren en hart worden nu al jarenlang om de twee jaar
gecheckt, want ik heb een vergrote kans op hart- en nierfalen als gevolg van de
chemotherapie. Ik ben het ook wel eens een jaar vergeten. Ik geloof niet meer in
statistiek, want anders zat ik hier niet met jou te praten. Dat geeft mij rust en
vertrouwen.’ ■

‘Bidden heeft mij geholpen en dan denk ik niet direct aan
mijn genezing, want misschien was ik überhaupt wel beter
geworden.’ - beeld Dick Vos
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