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GORDELROOSJE toont gelijkenis met DOORNROOSJE
Privé Domein 161
Het begon zo. Ik had in mijn wilde bostuin gewerkt toen ik ’s avonds merkte dat ik door
mijn lange broek heen op mijn linkerbeen een dubbele insectensteek had opgelopen. Ik
werk nooit met korte broek in de tuin omdat ik het niet heb op stekenbijters. Ik smeerde
er wat rescuezalf op en dacht dat het de volgende dag wel over zou zijn. Tot mijn
verbazing, die in schrik omsloeg, merkte ik de volgende ochtend dat mijn linkerbeen tot
en met de knie meanderend vol zat met in rijen aaneengesloten rode opgezette bulten
met vocht. Bovendien was mijn hele been opgezwollen. Het was 14 juni. Leonie die zelf
arts is zei al dat het gordelroos was en dat ik naar onze huisarts moest gaan. We stonden
juist op het punt een paar dagen naar het Veerse Meer te vertrekken. De huisarts zei
onmiddellijk: “Een typisch geval van gordelroos”. Met zinkzalf en honingzalf en
verbanden om het vocht weg te halen zal het wel beter worden. Ik kon gerust op
vakantie gaan. In het begin viel het nog wel mee, maar het leidde van kwaad tot erger.
Terug van het Veerse Meer kreeg ik een antibioticumkuur toegeschreven en werden
nieuwe strakke verbanden aangelegd. Beter werd het niet, zelfs veel erger. Het
zenuwstelsel in mijn been was aangestoken en kreeg ik op de meest onverwachte
momenten enorme steken, zo scherp als naalden en dolken, door mijn voeten, enkels,
tenen en de bal van de voet gejaagd. Ik dacht dat ik niet kleinzerig was, maar dit was
geen flauwekul. En dat alles op de meest onverwachte momenten. Zitten op een stoel
leverde al problemen op omdat waarschijnlijk de zenuwbanen dan worden afgesloten. Ik
heb de pijnstillers allemaal aan mij voorbij zien komen: oxycodon, tramadol en
nortriptyline in allerlei sterktes. Slapen kon alleen maar door op mijn rug te liggen,
omdraaien naar links of naar rechts wat ik gewend was te doen kon absoluut niet omdat
dan de zenuwbanen werden afgesloten. De antibioticumkuur werkte niet. Met tramadol
en een temazepam dacht ik een goede nachtrust te krijgen, echter ik moest vrijwel
onmiddellijk zwaar overgeven.

Vanuit het terras van onze hotelkamer zagen we een hele stoet eenden voorbijtrekken, totdat ze op een
bepaalde plaats stopten en weer terug gingen om even later weer naar dezelfde plek te vertrekken.
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Mijn been liet niet toe echt een museum te bezoeken. We gingen Veere en Vlissingen
daarom in en uit met de auto. Ik verdiepte me in het hotel in Jeroen Brouwers ‘Cliënt E.
Busken’. Een psychologische roman over een, zoals hij zichzelf noemt, ‘bezonken
intellectueel en geestesaristocraat’ die vastgesnoerd in een rolstoel tegen zijn zin op een
gesloten afdeling van een psychiatrische instelling terecht komt en ziet hoe verzorgers
omgaan met patiënten. Buskens’ hersenen kraken en malen dag en nacht door, maar hij
neemt haarscherp waar in wat hij ziet, voelt en denkt. Snerpend commentaar en rake en
doldwaze gedachten malen door zijn hoofd. Van de eerste tot de laatste pagina moeten
de lezers over scherpe zenuwen beschikken, dat allemaal terwijl de mijne zijn aangetast.
‘Ze bonden me vast op het bed. De vrouw kwam een kartonnetje vloeistof met een rietje,
dat ze in mijn mond wrong. Ik liet het uit mijn mond over mijn kin hals borst lopen. Ik
wenste godgod en nog een godverdegod iets krachtigers, gaf ik te kennen. Kreeg ik niet.
U hebt meer dan genoeg gehad. U bent gevallen. U bent beschonken meneer. Nu moet u
rustig worden meneer. Meneer! Menéér! En dat ze ook nog met injectiespuiten kwamen,
waartegen ik me evenmin kon verzetten, al gaf ik met versterkt geloei uiting aan mijn
protest’ En met grote zwarte pillen of capsules die ze tussen mijn en achter mijn tanden
propten en die ze me dwongen met wurggrepen rond mijn keel door te slikken…..Dit hele
beloop van zaken is een flagrante in braak op de rechten van de mens, waarover ik me
alsnog zal beklagen in allergestrengste termen in een aan te tekenen schrijven per adres
het Vredespaleis. Allemaal te danken aan haar, de harpij Carola met haar bril en
computer en papieren en formulieren.(p.30-31)(1)
Dat gaat zo 257 pagina’s lang door. Voor veel mensen is het allemaal teveel vermoed ik,
haken af en worden er somber van. In mijn ogen verzacht het je eigen leed. Ik lees
zoiets veel liever dan een aardig boek, het moet wel in je ziel gaan branden. Hetzelfde
geldt voor schilderijen, de confrontatie geneest.
De eerste keer dat ik tramadol gebruikte dacht ik van de wereld te verdwijnen, mijn
hoofd werd zo licht dat ik het idee kreeg er niet meer te zijn, geen lichaam meer te
hebben.
Oliver Sacks
Ik kreeg direct begrip voor wat Oliver Sacks (1933-2021), de wereldberoemde neuroloog,
heeft geschreven over praktijkervaringen. In zijn boek ‘De vrouw zonder lichaam’ (Alle
verhalen uit de praktijk’ (2) Het gaat in dit verhaal over ‘PROPRIOCEPTIE’, alleen dankzij dit
verborgen zintuig kunnen wij het gevoel hebben dat mijn/uw lichaam tot het mijne/uwe
hoort. Om het kort te houden gaat het over een vrouw die na een operatie uitriep: ‘Er is
iets vreselijks gebeurd’: ‘ik kan mijn lichaam niet voelen. Het voelt eng - ik heb geen
lichaam meer’ . De patiënte had geen enkel benul meer van spier, van pees of gewricht.
‘Ik heb al gemerkt dat ik mijn ‘armen’ kan verliezen. Ik denk dat ze hier zitten en dan
vind ik ze ergens anders’. Proprioceptie’’ is zoiets als de ogen van het lichaam, de manier
waarop het lichaam zichzelf ziet’. (De documentaire die momenteel in de alternatieve bioscopen is te
zien is een aanrader).
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Oliver Sacks was een voorloper, hij zag de patiënt als een mens en minder als een
wetenschappelijk object. Overigens heeft ook Sacks geen gemakkelijk leven gekend. Hij
was homoseksueel dat in zijn tijd bijna onmogelijk was. Pas op 75-jarige leeftijd kwam
hij uit de kast. Zijn moeder had hem vroeger gezegd toen ze het hoorde van haar man:
’Ik wou dat je nooit geboren was’.
Wondencentrum
Uiteindelijk kom ik onder behandeling van een verpleegkundige van het wondencentrum
die me direct doorstuurde naar de dermatoloog. Deze maakt direct een kweekje van een
hardnekkige open wond die een centimeter of 6 aan de achteronderkant boven mijn
linkerhiel zit. Al na enkele dagen kreeg ik bericht van het ziekenhuis dat de bacterie een
‘pseudomonas’ is, een hele lelijke valse bacterie die zelfs dodelijk kan zijn als die in de
bloedbaan terecht komt. En dan hoor je allerlei verhalen over bacteriën die je opvreten
en waarbij ledematen worden weggehaald.
Een nieuwe antibioticumkuur om het monstertje te bestrijden had niet het directe succes
maar een tweede direct daarop volgend wel. Ik zit nu al in de tiende week, de meeste
wonden zijn genezen maar die waarin het beestje zat is nog steeds niet geheeld en er zit
nog veel vocht in mijn hele been. En Driemaal wekelijks krijg ik nieuwe verbanden die
stevig links- en rechtsom om mijn been worden gewikkeld.
Mijn wereldbeeld kantelde.
Vreemd dat ik juist een bijdrage geleverd had aan het filosofische tijdschrift ‘Speling’ met
een beschouwing over ‘Uitbundigheid’ vanuit verschillende invalshoeken.
Toch heb ik meerdere malen in mijn Privé Domeinen geschreven dat als je je ergens in
verdiept en verwondert, je meer en meer energie en enthousiasme terugkrijgt maar ook
alsof je als mens dan bovenop een rots staat en naar beneden kijkt vervolgens de
enorme leegte ervaart. Ze zijn bij mij altijd allebei dichtbij in de buurt.
We zijn kwetsbaar, ik ben 81 jaar en je weet dat je in reservetijd leeft. Heb al vele, vele
vrienden zien heengaan.
Plotseling betrapte ik me erop dat ik totaal geen zin meer had in kunst, bijna
onvoorstelbaar….
Alsof alle schilderijen thuis van de muren vlogen. Totaal geen zin meer naar
tentoonstellingen te gaan - wat overigens in de coronatijd goed uitkwam. Wel kon ik
meer van de natuur en mijn wilde bloementuin genieten, al was werken daarin lange tijd
onmogelijk.
Frida Kahlo (1907-1954

De twee Frida’s, 172x172, 1939
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Een paar kleine slagen van een dolk, 30x40, 1935

Om toch enig vertier te hebben heb ik met Leonie verschillende films gezien, zoals de
hierboven aangehaalde documentaire over Oliver Sacks en de documentairefilm over
Frida Kahlo: Frida, Viva La Vida. (Leve het Leven). Deze Mexicaanse kunstenares heeft
heel wat te verstouwen gekregen in haar leven. Daar valt mijn gordelroos die wondroos
werd bij in het niet. Als ik een gesprek had met huisarts en verpleegkundigen en zei dat
andere mensen veel meer te lijden hebben dan ik was altijd hun antwoord: ‘Mijnheer
Pijn- enburg, het is uw pijn en niet die van een ander’. Film kijken is ook niet een pretje
omdat in dezelfde houding zitten de zenuwpijnen erg opsteken.
Frida vertaalde al haar pijnen en tegenslagen in haar werk en is daarom heel
autobiografisch Toch weet ik niet wat te denken over de titel van de film: VIVA LA VIDA.
Op het einde van de film wist Frida te vertellen dat ze hoopte dat er geen tweede leven
zou zijn, dat ze nooit meer terug wilde op aarde. Toch heeft ze alles uit het leven gehaald
en totaal geleefd. Maar ook hier zie je twee kanten van dezelfde medaille.
Het volle leven leiden, verrukt raken van onze wereld, maar tegelijkertijd de andere zijde
zien en nooit meer terug willen, liggen heel dicht bij elkaar.
21 Augustus 81 jaar.
Leonie zei we gaan er weer eens op uit. Ik stel voor om op je verjaardag een weekendje
naar Maastricht te gaan. Dan bezoeken we eerst onze vrienden Tom en Gerti Beckers,
blijven overnachten in Crowne Plaza en kunnen we toch nog even naar de tentoonstelling
‘ENGELENKEEL’ van Berlinde de Bruyckere (Gent 1964) in het Bonnefantenmuseum. Voor
mij bijna onvoorstelbaar dat ik ruim twee maanden geen tentoonstelling heb gezien.
Berlinde de Bruyckere is geen gemakkelijk werk, het helpt niet mee als je been
tegenstribbelt, zwaar wordt en brandnetelprikken verstuurt. Natuurlijk had ik haar
vroege werken in De Pont gezien. Nooit zoveel en daarom ondanks de soms
huiveringwekkende beelden toch heel intiem. Nu 9 zalen vol. Misschien vergis ik me, het
linkerbeen stribbelt voortdurend tegen, maar voor mij werd de ban gebroken. Het is
soms allemaal té. Het begint al in zaal 1. We zien grote opstaande ‘harde’ gebogen
aluminiumplaten (falussen)waarover dierenhuiden hangen die enorme Vulva’s
weergeven. Het is duidelijk dat de vrouw in de strijd met de man heeft gewonnen. Er
kunnen wel 40 mannen in terecht. Ze doet het wel met liefde; het is dierlijk ook. Het is
een onmogelijkheid om te ontsnappen aan ons mens-zijn. In zaal 3 veel tekeningen met
vulva’s en penissen. Voor Berlinde verwijzen deze sculpturen naar ‘Penthesilia’,
opperpriesteres van de legendarische vrouwelijke strijders, de Amazonen.

VULVA’S over FALUSSEN
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In zaal 2 en 4 engelenfiguren. Berlinde noemt de tentoonstelling ‘ENGELENKEEL’. In
chakrataal verwijst keel naar communicatie en hierbij horen het uiten van emoties. De
klanken, woorden die we uitspreken zitten vol verwijzingen en zijn expressief geladen. Ze
verwijst in de kunstgeschiedenis naar Giorgione’s ‘Dode Christus ondersteunt door een
engel’.

Giogione, Dode Christus ondersteund door een engel, 1502-1510 Sjemkel, m. m., 2020

Het is een goede engel, alle goede engelen omarmen je aan de rechterzijde in de
christelijke iconografie. Slechte engelen omarmen je aan de linkerzijde. Ze zijn wel
genderneutraal, het is nooit duidelijk geworden of een engel mannelijk of vrouwelijk is.
In die zin liep de katholieke kerk voorop!
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Bovenstaande Engel noemt Berlinde SJEMKEL en is gemaakt van was, dierlijk haar,
siliconen, textiel, polyrethaan, touw, metaal en epoxy. Ze staan op een hoge sokkel om
extra het idee te krijgen dat ze los van de aarde geraken en opstijgen. De engel staat op
het uiterste van haar tenen. De engel is omhuld met doeken. Sjemkel heeft Berlinde
ontleend aan de Poolse dichter Zbigniew Herbert en staat voor een duistere Engel.
Zou hij/zij zich schamen voor wat mensen is ingefluisterd; mensen die er zo’n potje
hebben gemaakt van moeder aarde. Er valt niets meer te redden……Het beeld is voor
velerlei uitleg vatbaar.
Er is een oudere paardeninstallatie te zien en verweerde over elkaar heen gehangen
dekens van verschillende materialen, een verwondde omgevallen boom waarvan de
verwonde leden liefdevol zijn omhuld met doeken.

NO Life lost 11, m.m., 2015

EMBALMED TWINS, m.m. 2017

Het is bij Debruyckere toch altijd meer thanatos dan leven, het leven is zwaar, een
gevecht, het torst de hele geschiedenis van verlies, ik zie geen winnaars.
Meer dan 3 maanden beleef ik mijn gordelroos. Vandaag, vrijdag 24 september, na meer
dan 3 maanden zijn de wonden genezen maar mijn voet wil nog niet zo, voelt brandnetel
zwaar.
Ik moest denken aan vroege zestiger jaren werken van Baselitz toen hij een hele serie
ziekelijke voeten heeft geschilderd. Die van mij zagen er ook zo ongeveer uit.

;
Baselitz’ voeten en mijn eigen voet
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Leonie en ik verlangen ernaar een kleine week, niet te ver, op vakantie te gaan.
Daarover meer in mijn volgende brief.

Ik vergeleek Gordelroosje met Doornroosje. Beide zijn roosjes en hebben te maken met
problemen. Rozen zijn schitterend, maar de weg ernaar toe zitten vol dorens. Het is net
als met de liefde. Wil je in het leven de echte liefde bereiken zul je toch ook de dorens op
je weg moeten accepteren. Nu duurt gordelroosje gelukkig geen 100 jaar. Doornroosje
moest 100 jaar slapen nadat ze zich geprikt had aan een doorn. Uiteindelijk werd ze
wakker gekust door de prins van haar leven.
Ik mag wel zeggen dat ik wakker ben gekust door de liefdevolle hulp van de
huisartsendienst, de fantastische hulp van de verpleegkundigen van
zorginstelling Savant, de afdeling dermatologie van het Elkerliek ziekenhuis en
van mijn kinderen en lieve Nientje waar ik 50 jaar mee getrouwd ben. Over haar
meer in mijn volgende brief.
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