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AcrriceJosine van Dalsum oPent zaterdag22 apri l  in Apeldoorn het Roparunin-

loophuis Aul<e van der Veen van st icht inf 'k l f  fF'  Kankerpatiënten kunnen elkaar

daar ontmoeren en een luisterend oo, . í  af leiding vinden. Van Dalsum heeft

longkanker en h.rr.ntu,-noren geha d.Ze hekelt  hát isolement waarin kankerpa-

r iënten leven en vraagt medici  ón.. '  . .n mensel i jker behandel ing'

dwr KAILLIVANDIIII-
betekent en met een mens doet heeft ze pas erva-
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et grootste cliché van onze samenle-

virig is 'hoe gaat het met je?', zeglac-

tricé Iosine van Dalsum. 'Het ant-

woord is altijd: goed!' Ze heeft long-

helder: 90 procent van de longkankerpatiënten
heeft maximaal nog een jaar te leven'
'Er is een groot tabóe in deze samenleving op kan-

ker en doód. tk bezocht een première' Veel men-

il-nter gerrid en een ariuuéte l:*S"1"-"t: ligl sen meden me. Alsof ik melaats was"

Veel kankerpatiënten komen in een sociaal en

emotioneel isolement terecht, weet ze inmiddels'

'Ze verliezen hun werk, krijgen relatieproblemen'

Ze kunnen zich niet uiten. Je kunt kwalijk de hele

dag lopen kankeren tegen je kinderen'' .
alígei<ende Nederlander kunje er donder op zeg-

gen dat je extra interessant wordt voor de paperaz-

ii. 'n ftéU nooit een pruik gedragen, ik liep ge-

woon met m'n kale kop over straat' Die lieden

gaan je rustig fotogïafèren als je op je balkonnetje

áan de Van Bàerlestraat in Amsterdam zit te zon-

nen. Ik heb veel met Rudi Falkenhage gesproken'

ó1" it g"tto*en aan kanker. Hij werd achtewolgd

door dl pers. Daarom hebben we zelf contact met

Wit-" Nanninga van De Telegraaf gezocht' Dat le-

verde een hele pagina op' Dan waren we er maar

van af. Ze heeft het netjes gedaan''

A Í edio 2004 zag Van Dalsum flitsen voor haar

IVI og"tt. 'Een diamant' noemt ze het' Twee

niet te o!"."t".t kwaadaardige tumoren luidde de

ài"gttotó. Bestraling, haaruiwal, angst' onzeker-

heiá, gesprekken met deskundigen, ze heeft het

allemaal meegemaakt. Met haar man en zoon

Aram maakte ze een afscheidsreis van drie weken

door de VS.
In mei 2005 groeiden de twee 'bloemkooltjes' in

triàt tt"tt".tà.t opnieuw. Artsen konden haar ech-

lËi à"" nieuwe ,tit a" vs afkomstige radiotherapie

aanbieden. 'Ik moest 45 minuten doodstil liggen

en werd van twee kanten met een precisiebornbar-

dement bestraald.' De behandeling had effect' Eén

tumor verdween, een andere groeide niet meer'

Josine van Dalsum weigert zich als slachtoffer te

Ë"àt"g"n. Ze wil haar lèven zoveel mogelijk in ei-

len nánd nemen en er kwaliteit aan geven''onze

ïieve Heer en ik zijn geen wÍenden, ik heb hem

á" oo.log u"tklaará. Ik heb ni"ts met iemand die

zelfs kináeren aan kanker laat sterven"

Eerder tekende ze. Sinds ze kanker kreeg' begon
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acryl op doek te schilderen' Midden in de '

nacht loaramen korte tijd abstracte zelfuortretten

tot stand. 'Ik overwon iets in mezelf' lk durfde ein-

delijk met kleur te werken. Ik kwakte alles op het

doek.'

- '1d goed' Als je dan -zegt'klo-met mij is het niet alttl
te' ontlopen mensen je. Ze schrijven je at.'

Veel mensen kunnen niet omgaan met kanker'

heeft Van Dalsum ewaren. 'Er heerst een groot ta-

;;; ;p. Bij het leven horen ziekte en dood' maar die

kunnèn vêel mensen geen plaats geven' Als het alle-

maal zo fijn zou gaan, zouden er geen inloophuizen

"oáig 
,i;n *"ar Ètgenoten een luisterend oor bij el-

kaarïinden en het gevoel hebben dat ze zichzelf

kunnen zijn.'
Sinds 200á weet Josine van Dalsum wat kanker is'

Z. Ào.tt u""lvuldig kuchen en de huisarts advtseer-
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longfoto te laten maken' Longkanker' luidde

de diagnose. Binnen drie weken volgde een opera-

,i". Étï"t nog geen uitzaaiing en de kanke.r-werd

uit haar lijf gehaald door een long te verwijderen'
'Mriscan, m"edicijnen, radiotherapie' behandelplan'

uiJra, blabla, alêmaal keurig geregeld' alleen dat

iotá".i3" over bronchoscopie was op' Was even jam-

mer, kán ik niet lezen wat me bij een operatre te

wachten stond.'
Oe meaeaenng'kanker' kr'vam hard aan' Van Dal-

ium hacl het náoit verwacht' Haar man John van de

nest oot niet' 'Anders was hij wel meegegaan' Ik
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huis gaan lopen. Toen ik de trap op liep

,"Jt u al aan rire dat Àet goed mis was' We hebben

niËts iegen elkaar gezegd. Wat moet je zegget0'
lÉet is íetactrelijk áat je met een wouw leeft die

gaat sterven', zegt haar man' 'AanvanKelrJK was er

Ë" 
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de ziàkte te ontkennen' Er gaat van alles

àoorlËrtàen. Die gedachte kon ik helemaal niet

"an. 
Íeet dingen werden onbelangrijk' Veel bleef

àát ottU"tptJt en. Uiteindelijk hebben we besloten

zo normaal mogelijk te gaan leven''

T ater heeft Van Dalsum het uitgeschreeuwd' te-

l-lg.tt wienden en artsen: 'Waarom is er geen

vlucttstrookruimte in het ziekenhuis' of een boks-

bal?' Ziekenhuizen hebben geen geld' geen mensen

Àm je emotioneel op te vangen, ofgeen aandacht

vooi emotionele aspecten van kanker' constateert

ze. 'Niemand heeft me verteld dat er inloophuizen

bestaan waar je kunt praten met lotgenoten"

Dat kanker béstaat wist ze uiteraard' Maar wat het
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nkele tientallen doeken getuigen daarvan. Hoof-
len in felle kleuren en haar favorieten: een naak-
e 'kunstman' en een dito'kunstvrouw'. Hij heeft

aangehechte penis met een knalrode eikel en
een nieuw gezicht.
k werkt ze aan een boek waarin ze haar ervarin'
n met kanker vastlegt. Van Dalsum wil haar ver-

aal met anderen delen. En als het even kan hel-
taboes rond kanker te slechten.

ren had ze de wens met haar zoon Aram op de
n te staan. Na familieberaad werd toneel-
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spreekt. 'Zo heb ik het ziekenhuis ervaren" vertelt
Van Dalsum.
'Steriel. Toen ik de eerste keer te horen had gekre-
gen dat ik kanker had, liep ik de spreekkamer uit.
Zag ik allemaal bordjes. Oncologie, stond er op
zo'n wit bordje. Klinkt beter dan kankerkunde,
dacht ik nog.'

f eefTijd is een vorm van verwerking, maar het
l is meer.
'Met het stuk willen we taboes rond kanker aan-
pakken. Begrip kweken. Mensen een hart onder
de riem steken. Maar we zeggen ook dat de dood
bij het leven hoort. Leefnu, stelje verlangens niet
uit tot na je pensioen. We gaan de confrontatie
met kanker aan. Ik wil me niet verstoppen. Ik stap
er op af. Als iemand een stoma heeft, vraag ik of
ik die mag zien.'
Het script van LeefTijd is deels autobiograflsch,
maar niet helemaal. 'Dat zou ik niet volhouden.'
EchtgenootJohn van de Rest, van beroep produ-

cent, besloot vaart achter het verhaal te zetten en
huurde het Compagnietheater in Amsterdam af.
Daar speelden Josine van Dalsum en haar zoon
Aram van september 2005 tot en met januari dit
jaar zo'n 40 voorstellingen.
De kanker heeft Van Dalsum nu overwonnen.
'Wat heet, je leeft op een slapende vulkaan.'
I(omend seizoen treedt ze met LeefTijd door het
hele land op, 50 voorstellingen zijn gepland, on-
der meer 7 oktober in schouwburg Orpheus in
Apeldoorn.
Een groot theaterbureau heeft het stuk aange-
kocht om in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en
Noord-Italië op de planken te brengen.
Het is verwonderlijk, zegt John van de Rest. 'Er be-
staan nauwelijks toneelstukken met kanker als
thema. Het is voor veel mensen echt bevrijdend
dat ze er over kunnen praten. Na voorstellingen
gingen Aram en Josine vaak wat drinken aan de
bar. Ongelofelijk hoeveel positieve en ontboeze-
mende reacties ze van het publiek kregen.'
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Actrice Josine van Dalsum met een schilderij dat ze schenkt aan de kinderkamer van het inloophuis van stichting'k[EEF. 'Als het allemaal zo fijn zou gaan, zouden er

geen intoophuizen nodig ziin.' Foto MARCEL ISRAEL

rijver Haye van der Heyden gewaagd een to-
lstuk te schriivcn. In de anderhalfuur durende

LeefTiid zoc'ken een terminaal zieke moe-
er en haar zoon ecn manier om met elkaar te
mmuniceren. Zoon verwijt moeder dat zij haar

speelt en hij nict normaal met haar kan pra-

t, alles was wit, clc muur, de tafel, en de jas die
man aan had, zellis zijn ogen waren wit', zijn
eerste woorden dic de moeder in LeefTijd
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