
-----Original Message----- 

Sent: zaterdag 2 april 2005 9:24 
Subject: Kammankementen - vervolg 11 

 
Lieve vrienden en familie, 
 
Alweer een week voorbij. Een week die begon met het Paasfeest, 
het feest van onze opgestane Heer. Fijn dat we dat met elkaar thuis 
konden vieren. Maandag waren opa en oma Sleurink heel gezellig 
een dagje bij ons. Daarna hadden Tim en Mieke nog een paar 
dagen vakantie, en voor Jannine en mij was er gewoon ons werk 
weer om te doen, thuis, de Nederlandse les en op kantoor. 
 
Het is buiten aan alles te merken dat de lente volop is begonnen en 
dat de winter voor bij is. Ook in de gewone dingen is te merken dat 
we naar de zomer toe gaan. Tim is op school begonnen met het 
oefenen voor de musical die ze als groep 8 straks gaan uitvoeren 
aan het eind van het schooljaar. De liedjes staan bijna de hele dag 
aan, en de eerste oefening op school ging al erg leuk, dus Tim heeft 

er reuze zin in. Ook Mieke werkt op ballet toe naar de jaarlijkse uitvoering. Leuk hoor. 
 
Gistermiddag hadden ze allebei keuze-uurtje. Tim doet dit keer aan koken mee, en hij had een 
heerlijke pizza Hawai gemaakt die we gisteren grotendeels al soldaat gemaakt hebben. Mieke 
is aan het aquarellen geslagen. En haar eerste prachtige kunstwerk heeft ze al gemaakt. Ze 
vindt het erg leuk om te doen, dus we zijn benieuwd wat haar creatieve gaven nog meer gaan 
opleveren! 
 
Voor Bart was het een erg vermoeiende week. Hij was eigenlijk niet misselijk na de tweede 
kuur, maar hij hoestte erg en daar werd hij doodmoe van. Hij ligt het liefst op bed of op de 
bank, en als hij aan tafel zit, heeft hij al snel z’n hoofd op tafel liggen. Door het hoesten had 
hij ook last van z’n keel, waardoor hij eigenlijk geen trek in eten had. Drinken deed hij 
gelukkig wel goed. 
Dinsdag had hij nog wel energie om werk voor school te doen. Hij heeft een repetitie van 
natuur-/scheikunde geleerd en een overhoring van biologie. Beide toetsen heeft hij ’s avonds 
nog gemaakt, en dat ging best goed. Hij was ook erg blij met het resultaat dat hij kort daarna 
voor biologie terugkreeg: een 9,8! Homeschooling vond hij al best wel prettig, en als dat ook 
nog eens een prima resultaat oplevert, bevestigt hem dat alleen maar in z’n mening. De rest 
van de week heeft hij nog wat aan het reformatieproject kunnen werken, maar z’n energie 
werd met de dag minder. ’s Morgens als hij wakker werd, was hij al moe, en dat werd er 
gedurende de dag niet beter op. 
Woensdag heeft er een berichtje over Bart in de krant gestaan, en dat heeft de postbode 
geweten. Donderdag en vrijdag kwam er een berg kaarten zoals hij nog niet eerder gehad 
heeft: op beide dagen meer dan zestig kaarten! Gistermiddag waren Jan en Wilco er, en die 
hebben eerst met hem gewandeld en daarna alle kaarten aan hem voorgelezen. Leuk dat ze er 
waren en dat ze dit met hem konden doen! 
Donderdagmorgen is Bart voor controle naar Amersfoort geweest bij dr. Hogeman. Hier bleek 
al wel dat hij qua bloed weer in z’n dip zit: afweer bijna weer nul. Maar hij kon wel gewoon 
weer mee naar huis. Hoewel het de hele week qua temperatuur goed ging met Bart, begon die 
gisteren toch op te lopen. En gisteravond was die weer opgelopen boven de 39 graden. Dus 
weer contact gehad met Amersfoort en ondertussen alvast onze spullen gepakt: Bart moest 
weer komen voor een anti-biotica-kuur. Dus ben ik gisteravond met hem gegaan en heeft 
Jannine Tim en Mieke in bed gelegd. Dezelfde dokter als de vorige keer was er weer voor de 
opname, dus dat was voor Bart wel heel plezierig en vertrouwd. Toen uiteindelijk alles voor de 
opname was geregeld en Bart weer op de box lag, was het al ruim na middernacht. Bart vond 
het goed dat ik thuis ging slapen (“anders houd ik u toch maar de hele nacht wakker met m’n 
gehoest”), dat was heel flink van hem. Dus kon ik gewoon in m’n eigen bed slapen. Zo meteen 
ga ik weer naar hem toe, kijken hoe hij het maakt. 
 
Jammer dat deze opname weer nodig was. Maar ondanks de zware behandelingen houdt Bart 
wel goede moed. Hij verrast ons steeds weer met bijzonder opmerkingen. Van de week zei hij 



nog: “God heeft alle haren op ons hoofd geteld. Nou, dat kan ik binnenkort ook!”; wat een 
humor!  
Heerlijk om te merken dat Bart zich in goede handen weet. Qua medische zorg, maar zeker 
ook bij z’n hemelse vader. Toen ‘tante Annie’ langskwam om te vertellen over de gebedsgroep 
en dat hij een lied mocht uitzoeken dat ze daar zouden zingen, koos hij: 

U die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God. 

In voor- en tegenspoed, Uw liefde doet mij zingen. 

U die mij geschapen hebt, U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel. 

U bent mijn bestemming. U hebt mij gemaakt om als uw kind 

in voor- en tegenspoed Uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. Heer, U bent mijn doel. 

We lazen gisteravond samen uit z’n bijbels dagboekje over alle wonderen die God deed door 
Philippus in Samaria toen de eerste christenen door vervolging uit Jeruzalem waren verdreven. 
We hebben een machtige God die tot grote dingen in staat is. En hoe zwakker wij zijn, hoe 
duidelijker dat voor ons wordt, ook voor Bart. En bij alles wat er gebeurt is dat voor ons een 
grote troost. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 

Sent: maandag 4 april 2005 22:20 
Subject: Kammankementen - vervolg 12 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Even een kort berichtje van ons. 
Bart ligt nog in het ziekenhuis in Amersfoort en het gaat nog niet goed met hem.  
Gisteren bleek dat z’n hb verder was gezakt en daarom is besloten hem toen een 
bloedtransfusie te geven. De anti-biotica kuur leek nog niet echt aan te slaan, want z’n 
temperatuur bleef hoog. 
Vanmorgen was er nog niet veel veranderd. Wel bleek z’n hb iets hoger (als gevolg van de 
bloedtransfusie), maar z’n temperatuur was nog steeds hoog, en doordat hij zo’n last heeft 
van z’n keel eet hij niet en drinkt erg weinig. Jannine was bij hem vandaag dus die heeft een 
arts opgetrommeld. 
Toen is besloten om toch een sonde in te brengen voor voeding zodat hij weer eten binnen kan 
krijgen. In zo’n zes weken tijd is hij nu 10 kilo afgevallen en dat kan zo dus niet doorgaan. Het 
inbrengen van de sonde is erg vervelend, maar dat heeft hij als een held doorstaan. Wel heeft 
hij nu ook last van de sonde die via z’n neus en keel in z’n maag zit. 
Kortom, Bart heeft het erg zwaar. Willen jullie voor hem blijven bidden?  
Omdat het er niet naar uitziet dat hij meteen naar huis kan, geven we hierbij z’n adres: 

Bart Kamman 
p/a Meander Medisch Centrum 
Lokatie Elisabeth, afdeling pediatrie 
Postbus 1502 
3800 BM Amersfoort 

 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



-----Original Message----- 

Sent: vrijdag 8 april 2005 23:02 
Subject: Kammankementen - vervolg 13 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het is al weer even geleden sinds ons vorige bericht, en er is veel gebeurd. Begin van de week 
had Bart nog koorts en veel last van z’n keel, wat er niet beter op werd door de sonde die hij 
door z’n neus en keel had. Van die combinatie heeft hij veel last gehad. 
Maar gelukkig is hij er daarna wel op vooruit gegaan, zij het langzaam: Z’n temperatuur ging 
omlaag, zijn hb omhoog en de rest van zijn bloedbeeld verbeterde. Ook van z’n keel kreeg hij 
langzaamaan wat minder last. En de verschillende kweken waren negatief, oftewel geen 
vreemde bacterieën in z’n lijf. Wel zat de sonde hem flink in de weg. 
Jannine en ik zijn afwisselend bij hem geweest – maar we sliepen wel thuis - en ook kregen we 
regelmatig bezoek in het ziekenhuis. Dat begon zondagmiddag al toen Jan en Wilco 
langskwamen. Ze mochten niet bij Bart op de kamer, maar de kamer ernaast was leeg, en dus 
konden ze hem door de ramen (tussen de kamers) zien en ook met hem communiceren: eerst 
door kreten op papier te schrijven, maar al snel waren ze er achter dat hard praten sneller 
ging en ook overkwam bij Bart. Gisteren kwamen Sarah, Jennine, Daniëlle en Marjoke even bij 
hem kijken. Ze hadden ook een leuke grote kaart voor hem meegenomen, waarop stond 
‘Beterschap, en een dikke kus’. Ik verdenk ze ervan dat ze van tevoren geweten hebben dat ze 
toch niet bij hem op de kamer mochten komen… ;-) 
 
Verder kwam er iedere dag een stapel post, waar Bart van genoot. Regelmatig zaten er echt 
gekke kaarten bij, waar hij reuze schik om had. Alle kaarten hingen we op het raam naar de 
andere kamer, zodat Bart ze goed kon zien. En dat zag er vanmorgen dus zo uit: 

 
 
Donderdagmorgen was de anti-biotica kuur afgelopen, en met de uitslag van de kweken was 
er geen reden om door te gaan met de kuur. Daarom mocht hij aan het eind van de dag ook 
losgekoppeld worden van de port-a-cath. Toen de arts daarvoor kwam zag Bart eigenlijk geen 
reden om in het ziekenhuis te blijven, maar de arts wilde het graag nog een nachtje aanzien. 



Bart’s reactie was toen: “Ik protesteer, en ik wil nu mijn advocaat spreken want ik wil naar 
huis!” ;-)  Ondanks het feit dat de arts zich niet graag tegenover Abraham Moskovic geplaatst 
zag, hield ze voet bij stuk; want dan zou Bart gedurende de nacht nog extra voeding via de 
sonde kunnen krijgen. Onder protest ging Bart hier uiteindelijk mee accoord. 
 
Inmiddels keek hij ook al vooruit: Als hij nu zondag in Leiden terecht zou kunnen, zou hij 
misschien op z’n verjaardag (vrijdag de 15e april) thuis kunnen zijn. Alleen was z’n bloed 
hiervoor nog niet goed genoeg. Met name de granulocyten lieten het afweten: deze waren in 
de loop van de week van 0,2 naar 0,4 op donderdag toe gegaan. Maar ze moesten minimaal 
1,0 zijn. Dus zou dat op tijd hersteld zijn? 
Vanmorgen werd Bart weer geprikt, om te kijken hoe de zaken er nu voor stonden. Wel was 
duidelijk dat hij naar huis kon, maar van de dokter zou zondagmorgen z’n bloed opnieuw 
gecontroleerd moeten worden, om te bepalen hoever e.e.a. hersteld was. In afwachting van 
een zuster die de sonde zou verwijderen hebben we toen Bart z’n spullen vast gepakt. De 
meeste tijd ging zitten in het weer loshalen van de kaarten en het schoonmaken van het 
raam…  
Toen de zuster kwam was de sonde ook snel verwijderd, en daarna was Bart niet meer te 
houden. Hij wilde niet in z’n rolstoel, maar liep erachter. Toen ik de laatste spullen uit z’n 
kamer had gepakt en gedag gezegd was hij al vertrokken en stond bijna bij de uitgang op me 
te wachten. 
 
Thuisgekomen was het net lunchtijd, dus kon Bart zo aan tafel. En terwijl hij deze week 
(vooral op aandringen van ons) steeds kleine beetjes had gedronken via een rietje en soms om 
een waterijsje had gevraagd, hoorden we nu een heel ander geluid: “Ik heb wel zin in een 
bruine boterham met gekookt ei.” En dat ging er ook gewoon helemaal in. De bevrijding van 
de sonde moest kennelijk gevierd worden. En dat feest zette zich vanavond voort: Hij heeft 
een heel bord met spinazie, aardappel en ei (zij het na een bewerking met de staafmixer) naar 
binnen gewerkt. En later vanavond nog een fruithapje! We weten niet wat we zien, maar we 
zijn er wel blij mee. 
 
Vanmiddag is Bart ook nog even naar school geweest om z’n klasgenoten te ontmoeten. Bart 
vond het heel leuk om ze weer te zien. Ook was hij erg blij met de aandacht, de giga-kaart en 
de kadootjes die hij van ze kreeg. Hij is zelfs nog met de klas op de foto gegaan. Het was bij 
elkaar een half uur, maar hij heeft er echt van genoten. 
 
Aan het eind van de middag belde de arts uit Amersfoort met een mededeling waar hij zelf ook 
niet helemaal van snapte hoe het kon: Uit de prik van vanmorgen was gebleken dat Bart’s 
granulocyten nu op 1,1 zaten, dus een hele sprong voorwaarts en direct over de drempel. Dus 
we hoeven zondagmorgen niet meer te komen prikken en kunnen dan ’s middags direct naar 
Leiden. Wat een wonder! Donderdagmiddag was Jannine gebeld door iemand van een 
gebedsgroep met de vraag waar ze m.b.t. Bart voor konden bidden. Voor een verbetering van 
het bloedbeeld van Bart had ze geantwoord. En een dag later is dit gebed al verhoord! 
Fantastisch om opnieuw te merken hoe dichtbij onze God is, hoe goed Hij weet wat we nodig 
hebben en dat vervolgens ook geeft. Vertrouwend op Zijn zorg willen we dan ook verder gaan. 
 
Hartelijk bedankt, ook namens Bart, voor al jullie meeleven, kaarten, attenties, praktische hulp 
en bovenal jullie gebed. We weten met dit alles ons bijzonder bevoorrecht. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



-----Original Message----- 

Sent: donderdag 14 april 2005 0:08 
Subject: kammankementen - vervolg 14 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Bart is nu in leiden voor z’n 3e kuur .Donderdag is de laatste dag. Hij hoopt dan s’avonds met 
Hans thuis te komen. Zoals jullie weten is hij vrijdag jarig. Hij wordt al weer 14!!!!! 
Hij heeft er erg veel zin in.  Tim en Mieke zijn afgelopen nacht met Hans ook in het Ronald Mac 
Donald huis geweest. Een heel avontuur, we hadden een geweldige kamer met een extra 
kamertje eraan  en een groot balkon met uitzicht op de grote tuin.Mieke heeft allemaal 
informatie voor haar spreekbeurt verzameld  en heeft samen met Tim een uitgebreid gesprek 
gehad met de pedagogisch medewerker van de afdeling in het ziekenhuis, waarbij ze alle 
vragen die ze over Barts ziekte hadden konden stellen.  Tim ziet er ook erg naar uit om zondag  
12 jaar te worden. We zouden het erg leuk vinden als er dan voor hem ook eens een stapel 
post  op de mat ligt. Kortom , het beloofd een druk weekend te worden,maar we hebben er 
wel veel zin in. 
 
Hartelijke groeten, 
Jannine en Hans. 

 
-----Original Message----- 

Sent: zondag 17 april 2005 23:56 
Subject: Kammankementen - vervolg 15 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We hebben een heerlijk weekend met elkaar gehad! Bart was donderdagavond bijtijds terug 
uit Leiden, zodat hij vrijdag z’n verjaardag thuis kon vieren. En hij heeft hier volop van 
genoten. Van de kado’s, de kaarten en de visite, en natuurlijk van het weer thuis zijn. Z’n kuur 
heeft hij goed doorstaan; in het ziekenhuis had hij al goed gegeten, en daar is hij thuis mee 
doorgegaan. Wel is z’n smaak erg veranderd, zodat hij lang niet alles meer lekker vindt, maar 
desondanks doet hij goed z’n best te eten. Want voeding via een sonde, dat liever niet meer! 
Verder is Bart nog wel erg moe; hij kan een poosje best aardig meedoen, maar doen moet hij 
echt weer op bed rusten. Maar de verjaardagsvisites waren geconcentreerd op de morgen en 
de avond, zodat daar ook voldoende gelegenheid voor was. 
 

       
 
Zaterdagmorgen lekker rustig aan gedaan, en ’s middags nadat Bart gerust had is de familie 
op bezoek geweest. Erg gezellig!  
Vanmorgen zijn we naar de kerk geweest; en naast de felicitaties die we daar kregen werd er 
ook gedankt voor het feit dat Bart z’n verjaardag thuis mocht vieren, en gebeden voor een 
zegen op alle behandelingen die hij ondergaat. Het doet ons goed en geeft ons kracht dat er 
naast alle gebeden thuis juist ook in de kerk samen met ons voor Bart gebeden wordt. 
 
En vandaag was het natuurlijk de dag waar Tim al tijden naar uit had gekeken: z’n twaalfde 
verjaardag. Die was gisteren al aangekondigd met een stapel post, die vandaag nog wat 
verder aangroeide. En dan waren er natuurlijk de kado’s, waaronder de lang- en felbegeerde 
mp3-speler. 
Verder konden we met z’n allen genieten van lekker weer vanmiddag, zodat we heerlijk in de 
tuin konden zitten en spelen. Wat een zegeningen allemaal! 
 



                  
 
Vanavond na het eten hebben we nog even lekker in het bos gewandeld. Bart heeft een stukje 
zelf gelopen, maar was toch ook snel moe en heeft zich daarna lekker laten rijden. 
Thuisgekomen was er nog visite, die ook weer de nodige gezelligheid meebracht. Kortom het 
waren heerlijke dagen! 
 

 
 
Morgen gaat het gewone leven weer beginnen. Wat de behandeling van Bart betreft volgt dan 
de voorbereiding op een nieuw fenomeen: hemaferese. Gedurende een week lang krijgt hij 
dagelijks een injectie, die ervoor moet zorgen dat er veel stamcellen in z’n bloed komen. Deze 
worden dan de week daarna in Leiden ‘geoogst’ en vervolgens ingevroren. Doel hiervan is om 
– mocht er t.z.t. een nog zwaardere chemokuur nodig zijn – deze stamcellen weer terug te 
kunnen geven om zo de opbouw van z’n bloed te ondersteunen. En als dat allemaal volgens 
plan verloopt start zijn vierde kuur in de eerste week van mei. 
Maar zover is het nog niet. Eerst maar eens zien hoe het deze week allemaal gaat. We hopen 
dat Bart ook veel aan z’n schoolwerk kan doen nu hij zich relatief goed voelt. 
We wensen jullie allemaal een fijne week toe! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 

Sent: vrijdag 22 april 2005 22:38 
Subject: Kammankementen - vervolg 16 
 
Lieve familie en vrienden, 

 
We zijn nu ruim een week verder sinds Bart’s laatste chemokuur, 
en de geschiedenis blijkt zich weer te herhalen. Na het weekend 
ging het nog redelijk, en heeft hij ook nog wat werk voor school 
kunnen doen. En natuurlijk genoten van z’n verjaardagkado’s. 
 
Gisteren en eergisteren was Bart al heel erg moe, zodat hij niet 
veel meer heeft gedaan dan liggen, in bed danwel beneden op de 
bank. Gisteravond was z’n temperatuur weer opgelopen tot boven 
de negenendertig, zodat we na overleg met Leiden weer naar het 

ziekenhuis in Amersfoort zijn gegaan. Bart is daar weer opgenomen voor een anti-biotica kuur. 
Al snel bleek dat dat niet voor niks was, want z’n bloedbeeld gaf overduidelijk aan dat hij 
helemaal in een dip zat en dus maximaal vatbaar. Bart was erg verdrietig dat hij weer naar het 
ziekenhuis moest, dus ben ik vannacht bij Bart gebleven en heb bij hem op de kamer 
geslapen. Ondanks alle toestanden iedere keer worden Jannine en ik nog steeds gezegend met 
een goede nachtrust, of het nu thuis is of op een stretcher in een ziekenhuiskamer. 



 
 
Vanmorgen is Jannine gekomen en ben ik naar kantoor geweest. Dat had wel de nodige voeten 
in de aarde omdat het autootje – dat we onlangs hebben aangeschaft – er al aan de rand van 
Barneveld mee stopte. Maar dat gebeurde gelukkig vlak bij een garage, die ons prima heeft 
geholpen. Vanmiddag was het euvel weer verholpen zodat we weer maximaal mobiel zijn. En 
dat is met dat heen en weer gaan richting ziekenhuis toch wel erg plezierig. 
Naast anti-biotica heeft Bart vandaag de nodige ‘additieven’ gekregen; omdat z’n bloedbeeld 
zo laag was heeft hij een bloedtransfusie en extra trombosyten gekregen. In de loop van de 
middag leek de koorts ook wat te zakken, waardoor Bart zich wat minder belabberd voelde. 
 

Vanavond ben ik met Tim nog weer een poos bij Bart geweest. 
We hebben samen nog een poosje naar de tv gekeken, maar 
gaandeweg bleek toch wel dat hij er nog lang niet is. Hij is nog 
steeds erg moe, en heeft nog steeds erg veel last van z’n voeten; 
een bekende bijwerking van de chemokuur, waar Bart niet voor 
het eerst last van heeft, maar nu wel heel erg. 
 
De injecties als voorbereiding op de hemaferese volgende week 
gaan gewoon door. Deze stond al gepland voor a.s. maandag en 

dinsdag, en het is de bedoeling dat deze ook doorgaat. Daarom is men vandaag druk geweest 
om van alles met Leiden te regelen, waaronder vervoer. Het plan is nu dat Bart 
maandagmorgen om half acht met de ambulance naar Leiden wordt gebracht; dan kan ook de 
anti-biotica kuur ‘gewoon’ doorgaan. Bart voelt zich nog verre van geweldig, maar een rit met 
de ambulance dat ziet hij wel zitten! 
 
We hopen met Bart dat ook deze kuur eraan bijdraagt dat Bart zich snel weer beter gaat 
voelen. Het is geen pretje om hem zo in bed te zien liggen. Maar in dit alles weten en ervaren 
we dat onze hemelse Vader voor Bart en voor ons zorgt. En dan is het ook erg bemoedigend 
om te merken dat Bart hier ook op vertrouwt. 
Heerlijk ook om te merken dat er zoveel mensen om ons heen staan die ons helpen als dat 
nodig is, of het nu is met het strijken van een stapel was, Tim en Mieke opvangen tussen de 
middag of na school, of andere praktische dingen. Heel hartelijk bedankt allemaal! 
 
Tot zover dit bericht.  
Voor jullie allen een hartelijke groet. 
Hans & Jannine 
 



-----Original Message----- 

Sent: woensdag 27 april 2005 17:39 
Subject: Kammankementen - vervolg 17 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We hebben weer een aantal heftige dagen achter de rug. Eerst de start van de anti-biotica 
kuur in Amersfoort, tot en met zondag. 
Maandagmorgen bijtijds met de ambulance naar Leiden: 

A) Goed ingepakt door de zuster 
B) Op de brancard door de gangen, nog zonder zwaailicht 
C) Even kijken hoe de ambulance er van buiten uitziet 
D) En dan naar binnen 
E) Onderweg moet Bart natuurlijk even naar z’n vriend sms-en in wat voor vet coole bak 

hij nu over de vluchtstrook scheurt 
F) En voor je het weet ben je al weer in Leiden 

      
 

     
 
In Leiden gingen vervolgens de voorbereidingen voor de hemaferese van start. Aangezien z’n 
bloedbeeld onvoldoende was kreeg hij een bloedtransfusie, en extra trombocyten. 
Dinsdag was een heel heftige dag. Eerst hebben ze weer een nieuwe brace voor Bart gemaakt, 
de vorige zat niet goed meer en gaf te weinig steun. En ze gingen natuurlijk gewoon verder 
met de anti-biotica kuur. Daarne bloedprikken, want bloedafname via de port-a-cath lukte 
weer eens niet. En toen om 11 uur onder narcose voor het inbrengen van de ‘lieslijn’, een 
slangetje dat wordt ingebracht in een ader in de lies waarlangs tijdens de hemaferese bloed 
wordt afgenomen en weer teruggegeven. Die operatie was snel gepiept; maar de lieslijn zat 
niet erg prettig. Dus meteen naar boven naar de hemaferese, waar Bart werd aangekoppeld 
aan de machine. En toen was het gewoon wachten. Men had berekend dat men in zo’n 200 
minuten voldoende stamcellen zou kunnen winnen. 
Aan het eind van de middag mocht hij weer naar ‘z’n eigen zaal’, en was het afwachten of de 
hemaferese voldoende had opgeleverd. Dat bleek gelukkig het geval te zijn. En toen kwam 
eigenlijk het vervelendste van de hele week: het verwijderen van de lieslijn. Bart heeft zich 
heel flink gehouden, maar het was een erg pijnlijke en vervelende handeling. Terug op de zaal 
kwam de spanning van de hele dag er toen uit. 
 
Inmiddels had hij wat medicijnen gekregen tegen de pijn en tintelingen in z’n voeten, en dat 
leek te gaan helpen. Bart heeft dus een rustige nacht gehad en redelijk goed geslapen. 
Vanmorgen nog een keer bloed prikken, en toen was het wachten op de uitslagen. 
Gelukkig was alles goed, zodat we rond de lunch te horen kregen dat we naar huis mochten. 
Toen de naald uit de port-a-cath weer was verwijderd, was Bart weer vrij in beweging, en 
hebben we gewacht op de ‘taxi’: opa Kamman kwam ons halen en heeft ons naar huis 
gebracht. Er zat weer een kuur op! 
 
We gaan nu onze spullen pakken voor een heerlijke week vakantie in Groet. Volgende week 
moet Bart weer naar Leiden voor z’n volgende chemokuur, maar men heeft rekening gehouden 



met onze vakantie, zodat we pas dinsdag hoeven te komen; we kijken dus uit naar een lekker 
lang weekend met z’n allen, lekker bijkomen! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: zondag 8 mei 2005 22:54 

Subject: Kammankementen - vervolg 18 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Na een lange week vakantie zijn we gisteren allemaal weer veilig thuis gekomen; Jannine en 
Bart uit Leiden, en Tim, Mieke en ik uit Groet. Toen ik Bart gisteravond naar bed bracht 
concludeerde hij dat hij meer dan twee weken niet in z’n eigen bed had geslapen. En dat er 
toch niks boven z’n eigen bed ging bleek al snel: hij is als een blok in slaap gevallen, en heeft 
een goede nacht gemaakt. 
 
De chemokuur heeft Bart afgelopen week dapper doorstaan. Hij zag er maandagavond erg 
tegenop om weer naar Leiden te gaan; hij weet nu wat een chemokuur met hem doet. 
Gelukkig dat hij inmiddels niet meer zo heel erg last heeft van (de zenuwuiteinden in) z’n 
voeten. Vorige week werd hij regelmatig helemaal dol van de kriebels en steken in z’n tenen. 
Om dan in slaap te komen is dan een hele opgaaf en de nacht duurt dan erg lang. Als wij in de 
buurt waren ging het beter, dus daarom hebben we besloten om afgelopen week in Leiden niet 
in het Ronald McDonaldhuis te slapen, maar bij Bart. Deze keus werd bevestigd toen Jannine 
dinsdagmorgen met Bart in Leiden kwam: de zaal lag inmiddels vol, dus hij mocht ‘op de box’ 
slapen, een kamer voor zich alleen met voldoende ruimte voor een stretcher erbij. Prettige 
bijkomstigheid is dat het dus ook veel rustiger was, waardoor hij beter kon slapen. 
 
Dinsdagmorgen na aankomst in Leiden hebben ze weer een MRI-scan van z’n arm gemaakt. 
Vrijdag kwam een van de artsen langs om te melden dat het team de MRI-scan had bekeken. 
Er was duidelijk op te zien dat de breuk in het bot weer aan het helen was; een indicatie dat er 
in het bot toch ook gezonde cellen zitten die ondanks de kuren kunnen zorgen voor botherstel. 
Van de tumor in het bot is op basis van de MRI-scan verder niet veel te zeggen, maar wel 
blijkt de tumor in de weke delen om het bot heen wat gereduceerd te zijn: de chemokuur lijkt 
de gewenste uitwerking te hebben. Kortom, de arts was hier wel positief over. En wij waren 
natuurlijk erg blij en dankbaar met dit nieuws, waarin we duidelijk de hand en zorg van onze 
hemelse Vader zien! 
 
In Groet hebben we een heerlijk lange week vakantie gehad, eerst met z’n allen en vanaf 
dinsdag in wat kleinere setting; de ene keer was Jannine bij Bart en ik bij Tim en Mieke, de 
andere keer andersom. Het is inmiddels een bekend stekkie voor ons en we kunnen er lekker 
vakantie houden: de kids samen met de neven een spelletje Kolonisten, samen op de bank 
een krantje lezen of buiten wandelen en fietsen. 

  
 
De omgeving is in deze tijd van het jaar fantastisch gekleurd met de bollevelden nog 
grotendeels in bloei. En voor een habbekrats kun je bij de boerderijen middels bossen tulpen 
de kleur ook mee naar huis nemen; de bloemenstalletjes staan er zo langs de weg. 



   
 
Het strand was slechts een kwartiertje lopen bij ons vandaan, dus daar zijn we eigenlijk iedere 
dag wel een keer geweest. De ene keer ’s avonds om nog even ‘de son in de see te sien 
sissen’. En een andere keer was het weer zelfs zo lekker dat de kids zich dapper in het water 
waagden. ’t Was nog wel te koud om te zwemmen… 

   
 

  
 
Al met al hebben we genoten. Vandaag heerlijk zondag en moederdag gevierd. En morgen 
begint het gewone leven weer; school of werk, en voor Bart twee weken voordat de vijfde 
chemokuur begint. We hopen dat hij deze twee weken thuis kan zijn, en tijd en energie heeft 
om bijvoorbeeld voor school iets te doen.  
 
We wensen jullie allemaal een goede week toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 

Sent: maandag 16 mei 2005 10:47 
Subject: Kammankementen - vervolg 19 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Sinds ons vorige bericht zijn we al weer een week verder. En het leek wel weer een beetje op 
een gewone week, d.w.z. we waren allemaal thuis, Tim en Mieke gingen weer gewoon naar 
school, ik kon naar kantoor en Jannine kon thuis het nodige doen. Natuurlijk waren er ook 
weer afwijkende zaken. Jannine hoefde geen Nederlandse les te geven, omdat het nog 
vakantie was. Tim en Mieke hielden allebei hun spreekbeurt; Tim over vliegers, en Mieke over 
Bart. Ze hadden allebei een leuk verhaal gemaakt, en ondersteunden hun spreekbeurt met 
echt materiaal en met foto’s via de beamer. 
 
Bart vond het fijn om thuis te zijn, maar ook daar is het bijkomen van een chemokuur niet 
gemakkelijk. Aan het begin van de week was hij gewoon bekaf. Na het klokje rond in bed 
gelegen te hebben, kwam hij beneden en ging gelijk weer op de bank liggen, zo moe was hij. 



Alleen om te eten kwam hij er even af, en dan nog zat hij aan tafel veel met z’n hoofd op z’n 
handen. Hij had het erg zwaar. 
Gelukkig ging dat in de loop van de week wat beter. Hij heeft toen zelfs nog een beetje voor 
school kunnen werken, zij het aan een vak waar het meer op snappen dan op stampen 
aankomt: natuurkunde. We hebben geprobeerd zover te komen, dat hij het hoofdstuk kon 
afronden met een toets, maar dat is niet gelukt; het was te zwaar voor hem. 
Tegen het eind van de week werd het weer minder; zijn eetlust werd weer minder, hij was 
meer vermoeid en bracht daarom weer meer tijd door op de bank. Ook kreeg hij weer meer 
last van z’n mond, en ook had hij steeds een heel naar gevoel in z’n buik. Positief is wel dat hij 
minder last heeft van z’n voeten. Gelukkig maar, want dat was echt een enorme kwelling voor 
hem. Wel blijft hij onverzadigbaar als het gaat om het masseren van z’n voeten ;-)  Dat vindt 
hij gewoon erg prettig. 
 
Zaterdag hebben we een heerlijke klusdag gehad. Dat hadden we in maanden al niet meer 
mee gemaakt, maar nu kon het ineens: Bart was thuis, en het was nog lekker weer ook. Dus 
we hebben van alles gedaan in en om het huis. 
Zondagmorgen konden we rustig aandoen want we hadden pas laat kerk. Voor Bart kwam dat 
goed uit, want hij had aan de start van de dag al geen puf meer. Ook van het heerlijke ontbijt 
heeft hij nauwelijks genoten; hij zocht zo snel mogelijk de bank weer op, om te ‘overleven’. 
Als hij maar ligt, dan heeft hij niet zoveel last, en wordt hij niet nog meer moe dan hij al is. 
Tim is bij Bart thuisgebleven, zodat wij met Mieke naar de kerk konden, om ook daar het 
Pinksterfeest te vieren. Mieke heeft nog meegezonden in de kindercantorij. Toen we 
thuiskwamen, scheen de zon heerlijk. Dit in tegenstelling tot de nacht en vroege ochtend, toen 
het nogal geregend had. Desalniettemin heeft Tim de nacht doorgebracht in de tuin, slapend in 
de pubtent van z’n vader. 
 
Vanaf de bank kan Bart zo de tuin inkijken. Die ziet er weer prachtig uit. De schepping komt 
weer volop tot groei en bloei en dat mogen we ook van dichtbij meemaken. Er bloeit weer van 
alles, en ook dit jaar bevolken de koolmezen weer het vogelkastje dat Bart een paar jaar 
geleden heeft gemaakt. Vanaf de bank kan hij het zien hangen. Onvoorstelbaar hoe druk die 
beestjes zijn met het aanvliegen van voer voor hun kroost. 
Voor de afwisseling heb ik Bart zondagmiddag maar eens meegenomen voor een ritje met de 
auto. Zo komt hij er eindelijk even uit, en kan hij ook eens even wat anders zien. We hebben 
zo heerlijk twee uurtjes rondgetourd door de Gelderse Vallei tot aan de Neder-Rijn, prachtig! 

   
 

  
 
Maar daarmee was Bart’s energie ook wel op. Thuis heeft hij met eten nog even aan tafel 
gezeten, maar is toen snel naar bed gegaan. Daar bleek een vervelende tendens zich voort te 
zetten: z’n temperatuur liep weer op tot net boven de 39. 
 
Vanmorgen dus maar weer contact gehad met het ziekenhuis, en die gaven het dringende 
advies om toch langs te komen. Dus zo meteen ga ik met Bart naar Amersfoort, en we 



rekenen erop dat hij daar moet blijven voor weer een anti-biotica kuur. Bart was daar wel heel 
verdrietig over. “Moet ik weer een week op een kamer liggen waar ik niet vanaf mag.” Maar 
toch heeft hij zich daar al weer een beetje overheen kunnen zetten. Het is wat dat betreft een 
dappere vent! 
Dus we zijn benieuwd hoe het deze week weer zal gaan, en hopen dat hij snel weer naar huis 
mag. Met Bart’s eigen woorden, zoals hij onlangs zei: “Ik zal wel zien. God heeft een plan met 
mijn leven, ook al snap ik nu niet hoe dat is. Maar het is wel goed.” En dat geeft ons ook weer 
moed om verder te gaan! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
PS 
Het adres van Bart in Amersfoort is:  
Bart Kamman 
p/a Meander Medisch Centrum locatie Elisabeth 
Afdeling Pediatrie 
Postbus 1502 
3800 BM  Amersfoort 

 
-----Original Message----- 
Sent: zondag 22 mei 2005 0:05 

Subject: Kammankementen - vervolg 20 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We hebben er weer ‘een weekje Amersfoort’ opzitten. Toch nog onverwacht hoorden we 
vanmiddag van dokter Hogeman dat er geen reden meer was om Bart langer te houden: de 
vijf dagen anti-biotica zaten erop, zijn temperatuur was goed en zijn bloed weer voldoende 
hersteld. Dus om half vijf vanmiddag waren we weer thuis. 
 
Omdat het gisteren nog twijfelachtig was of Bart vandaag wel naar huis zou mogen, is in 
overleg met Leiden afgesproken dat Bart een dagje later naar het LUMC gaat voor de vijfde 
chemokuur, op dinsdag 24 mei a.s. dus. Plan is nu dat Jannine dan met hem meegaat, en dat 
we donderdagavond/vrijdagmorgen wisselen zodat ik dan de honneurs bij Bart kan 
waarnemen. 
 
Tot zover dit berichtje van ons. We wensen jullie allemaal een goede zondag toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
PS 
Het adres van Bart in Leiden is: 
Bart Kamman, p/a  LUMC, Afdeling Kiza - J6, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden 

 



-----Original Message----- 

Sent: zaterdag 28 mei 2005 23:39 
Subject: Kammankementen - vervolg 21 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het is nu zaterdagavond, en we zijn weer allemaal thuis! 
Dinsdagmiddag was Jannine met Bart weer naar het LUMC gegaan voor z’n vijfde chemokuur. 
Donderdagavond was zij weer thuis en vrijdagmorgen ben ik naar Bart gegaan. Vanmiddag om 
vijf uur vond men het tijd om ons naar huis te laten gaan, zodat we even na half zeven weer 
thuis aan tafel konden aanschuiven. 
 
Deze week is het allemaal best redelijk gegaan. Natuurlijk had Bart last van de cytostatica die 
hij kreeg, maar niet zo erg als we eerder wel hebben meegemaakt. Hij klaagde dit keer vooral 
dat hij last van z’n buik had. Maar afleiding bleek daartegen een aardige remedie. Hij heeft 
deze week dan ook heel wat geknutseld, iets wat hij erg leuk blijkt te vinden. Zo heeft hij van 
de week een schilderij gemaakt en is begonnen met een Barneldse kip van gips. 
 
Overdag proberen ze de kinderen bezig te houden en zoveel mogelijk uit bed. Om acht uur 
wordt Bart wakker gemaakt, om half negen ontbijten ze aan tafel, en om negen uur worden ze 
met rolstoel naar de ‘school’ gebracht met infuuspaal en al. Na de school krijgen ze de 
cytostatica (dat mag alleen op de zaal) en komt de pedagogisch medewerkster om e.e.a. met 
de kinderen te gaan doen. Na de lunch is het rusttijd, gaan de gordijnen dicht en de lichten uit. 
Vanaf een uur of drie mag er bezoek komen, en komen ze ook weer zoveel mogelijk uit bed. 
Bart gaat dan altijd nog een half uur met z’n schoolwerk bezig. Om vijf uur komt het warme 
eten, en dan eten de kinderen (samen met aanwezige ouders) weer samen aan tafel. ’s 
Avonds gaat de pijp meestal wel vlot uit. Er wordt nog wat tv gekeken, bezoek mag tot half 
acht komen, en dan heeft Bart het meestal ook wel gehad. 
 
Vanmiddag zijn we met een zuster zelfs even naar buiten geweest en hebben een rondje om 
het ziekenhuis gedaan; de zuster duwde de infuuspaal (want daar heb ik geen opleiding voor 
gehad ;-), en dus duwde ik Bart in z’n rolstoel. De zon was heerlijk, alleen maakte de wind die 
rond het LUMC joeg het toch nog wel fris. Daarom aan het eind nog even uit de wind in de zon 
op een bankje gezeten. Heerlijk om er even uit te zijn, even van de zaal af. 
Terug op de zaal was het tijd voor de lunch, en het lezen van de post:  
 

Allemaal hartelijk bedankt voor de 
kaarten die jullie hebben gestuurd! 
 
De start van de zesde chemokuur (de 
laatste vóór de operatie) staat gepland 
voor maandag 13 juni en tot die tijd 
mag Bart in principe thuis bijkomen. 
Mits hij geen koorts krijgt natuurlijk. 
Om te proberen z’n ‘dip’ niet zo hevig 
te laten zijn, krijgt hij morgenavond 
een Neupogen-injectie (een soort 
doping, vergelijkbaar met het meer 
bekende Epo). Soortgelijke injecties 
heeft hij ook na de derde chemokuur 
dagelijks gehad, om z’n bloed op te 
peppen voor de hemaferese. Nu krijgt 
hij eenmalig zo’n injectie, maar dan wel 

een hogere dosis. We hopen dat dit het gewenste effect zal hebben. 
 
Lieve mensen, we sluiten af en wensen jullie voor de komende week alle goeds. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



-----Original Message----- 

Sent: vrijdag 3 juni 2005 18:35 
Subject: Kammankementen - vervolg 22 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Na een fijne week allemaal thuis te zijn geweest kwam toch weer het onvermijdelijke moment, 
zo ongeveer een week na het einde van de chemokuur: Bart’s temperatuur ging weer omhoog. 
Daarom leek het ons verstandig niet te wachten of het misschien toch nog weer over zou gaan 
en is Jannine rond een uur of half vier vanmiddag met Bart weer naar Amersfoort gegaan. 
 
Bart heeft op zich best een goede week achter de rug: Hij heeft steeds goed gegeten, en had 
ook puf om wat te doen. Dat is wel eens anders geweest na een chemokuur. Hij heeft ook nog 
wat voor school kunnen doen en gisteren zelfs nog een toets voor Duits gemaakt. Maar 
vanmorgen werd al wel duidelijk dat het waarschijnlijk niet zou lukken om thuis te blijven. 
We hebben nu maar snel doorgepakt, om te voorkomen dat hij nog verder wegzakt, waardoor 
het ook langer duurt voordat hij er weer overheen is. Bart snapt dit en is het hier ook wel mee 
eens, maar hij was ook heel verdrietig dat hij weer naar Amersfoort moest. Dat is voor ons ook 
taai om te zien hoe moeilijk hij het er mee heeft. ’t Is echt een heel zwaar traject voor hem, 
dat wordt op zo’n moment wel weer heel duidelijk. Goed om te weten dat we samen als 
zwakke mensen altijd terug kunnen vallen op een sterke hemelse Vader, die ons draagt en van 
ons houdt. 
 
Zo meteen ga ik met Tim en Mieke nog even naar Bart toe. Ze zijn vandaag op schoolreis 
geweest en eigenlijk was het plan dat we vanavond nog met z’n allen naar de dierentuin 
zouden gaan (www.dreamnightatthezoo.nl). Eens per jaar hebben veel dierentuinen een 
speciale avond voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen met hun familie. We waren zowel 
vanuit Leiden als Amersfoort hiervoor uitgenodigd. 
Dat kan dus helaas niet doorgaan, maar Mieke schakelde verrassend snel om: “Dan kan ik fijn 
nog naar ballet!”. Heerlijk, zoveel veerkracht! 
 
Jannine belde net dat Bart inmiddels z’n stekkie weer heeft gevonden. Ze hebben longfoto’s 
gemaakt, en hij krijgt ook weer bloed omdat z’n hb erg laag was. Zo meteen gaat ook de anti-
biotica weer starten. We zijn er al een beetje aan gewend en gaan het haast gewoon vinden. 
Maar toch fantastisch dat al deze medische zorg er is. We zijn gezegende mensen! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: vrijdag 10 juni 2005 0:09 
Subject: Kammankementen - vervolg 23 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Weer even een berichtje van ons. Bart heeft z’n anti-biotica kuur in Amersfoort weer achter de 
rug. In vergelijking met vorige keer zijn we daar eerder mee begonnen, en dat heeft goed 
uitgepakt. De koorts ging vrij snel weer zakken, waardoor Bart zich weer beter ging voelen. 
Ook de bloedtransfusie die hij de eerste nacht kreeg heeft daar goed aan bijgedragen. Eigenlijk 
ging het gewoon iedere dag steeds een beetje beter. En omdat het veel dichter bij huis was, 
heeft hij ook weer een aantal keer bezoek gekregen, wat hij erg leuk vindt. Afleiding blijkt 
iedere keer weer een geweldig medicijn te zijn. 



 
Wel moet je als bezoeker bereid zijn een kleine verkleedpartij te ondergaan, voordat je bij Bart 
op de kamer mocht komen. Maar daar heeft deze en gene zich niet door laten weerhouden. 
Sterker nog, volgens mij vond iedereen die het gedaan heeft best wel leuk. 
Albert, we zullen volgende keer vragen of ze ook rubberhandschoenen in de maat ‘kolenschop’ 
hebben… ;-) 
 

 
Wij als gezinsleden zijn vrijgesteld van het verder verplichte gemaskerde bal. Idee is dat 
omdat je als gezin zo veel met elkaar optrekt, je voldoende weerstand hebt opgebouwd om 
elkaar ‘te kunnen verdragen’ ;-)  Natuurlijk wel goed handen wassen voordat je naar binnen 
gaat, en zorgen dat je niet verkouden bent. En dan is het fijn om weer bij elkaar te zijn, en 
dan is het prettig om samen even een eigen kamer te hebben. 
 
We hadden er een beetje op gerekend dat Bart woensdagmiddag naar huis zou mogen, maar 
aan het eind van de ochtend kwam dr. Hogeman met de mededeling dat hij het hoog tijd vond 
dat Bart z’n biezen ging pakken. En dan gaat het ineens snel. Terwijl ik z’n spullen in de tas 
deed, de kaarten van de muur haalde en de rommel wat opruimde, haalde zuster Wilma de 
spullen om Bart los te koppelen: steriele handschoenen, een paar spuiten en wat tissues. 
Onder toeziend oog van dokter en zuster haalde Bart de grote doorzichtige pleister van de 
naald af, en binnen een paar minuten was hij weer los! 

 
Terwijl Bart anders moeilijk te motiveren is om uit bed te komen, lag dat nu even anders. Toen 
hij was aangekleed kon ik ‘m bijna niet meer bijhouden. Toen ik de tassen op z’n rolstoel zette, 
was hij de gang al in gestiefeld om de zusters gedag te zeggen. En vervolgens is ‘ie zelf achter 
z’n rolstoel naar de uitgang gelopen. Het was wel duidelijk dat hij blij was weer naar huis te 
kunnen. 
Vandaag heeft Bart zich prima geamuseerd. Vriend Jan was door een voetblessure aan huis 
gebonden, dus aan het begin van de ochtend ging Bart ‘even’ op bezoek; hij kwam pas 
vanmiddag om vijf uur weer thuis! En hier heeft hij weer prima gegeten, zonder enige 
aansporing; dat gaat in het ziekenhuis wel eens anders. 
 
Tim kan haast niet wachten tot het schooljaar afgelopen is. Er wordt al druk geoefend voor de 
musical die ze over drie weken gaan uitvoeren. En ook Jannine is daar apedruk mee. Zij doet 



alle liedjes, bewegingen en bijbehorende attributen, en is dus regelmatig op school om te 
oefenen. Verder is ze foto’s wezen maken met groep 8, zodat school straks niet vergeet dat 
ook deze groep jarenlang de school onveilig heeft gemaakt. In Barneveld staan momenteel 89 
‘kunstkippen’ als onderdeel van ‘Kip Artistique’. Voor de foto wisten de kuikens uit groep 8 al 
snel een plekje te vinden. 

 
 
Mieke had vanavond als afsluiting van het seizoen de jaarlijkse uitvoering met kinderkoor ‘De 
vuurpijl’, dit keer getiteld ‘Wat je zegt ben je zelf’. Het was een geweldige voorstelling, vooral 
door de afwisseling van koor en de verschillende dramagroepen. Mieke vond het ook erg leuk. 
Geweldig ook om te zien en horen in drama en zang, hoe het goede nieuws van Gods zorg 
voor ons blijkt in zoveel dingen. Christen zijn is niet alleen iets van woorden, maar juist ook 
van daden. En dat is iets wat wij iedere dag ervaren: Zoveel mensen om ons heen die door 
hun aandacht en hulp het voor ons mede mogelijk maken om verder te gaan. Allemaal heel 
hartelijk bedankt hiervoor; maar bovenal: Eer aan God! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zondag 12 juni 2005 22:44 
Subject: Kammankementen - vervolg 24 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We kunnen terugkijken op een heerlijk weekend. En ook voor Bart was het genieten de 
afgelopen dagen. Hij voelde zich goed, en heeft van alles gedaan. 
Vrijdagmiddag is hij even op school wezen kijken. ’t Was leuk om de klasgenoten weer even te 
zien. Ze hadden nog een map voor hem gemaakt met van iedereen wat persoonlijke noten. ’s 
Avonds is hij naar een musical geweest met ‘tante Annie’. Die had als verrassing ook een paar 
vrienden van Bart meegenomen. 
 
Zaterdagmorgen ben ik samen met Bart met de trein geweest. Maar dan wel bijzonder: voor 
op de bok van een Koploper, heen en weer van Amersfoort naar Enschede. Dan zie je alles 
ineens vanuit een heel ander (hoog) perspectief. Geen foto’s dit keer, want ik was zo handig 
geweest de tas met fotocamera thuis te laten liggen… :-(  Desalniettemin hebben we er erg 
van genoten. Bedankt Heilko! 
’s Avonds stond het volgende uitje alweer op het programma. ‘Tante Annie’ nam Bart mee uit 
eten. Hij had haar weten te strikken om dit te doen, omdat hij haar boven het hoofd is 
gegroeid. Ook dit vond Bart erg gezellig, en heeft ook goed en lekker gegeten. Annie, 
dankjewel! 
 
Ondanks het feit dat Bart er niet dikker op wordt (integendeel), lijkt hij nog wel verder te 
groeien. Hij maakt er dan ook een sport van om anderen te strikken hem mee uit eten te 
nemen zodra hij langer is geworden. Dus wees gewaarschuwd… ;-)  Bij de lengtebepaling 
wordt er geacteerd op het scherpst van de snede. Opa Kamman had hij een poosje geleden al 
‘onder contract genomen’, en toen die terugkwam van vakantie moest er natuurlijk direct 
vergeleken worden. De ruggen tegen elkaar gaf geen duidelijkheid, en er ontstond meteen een 
discussie over valsspelen: Opa klaagde over Bart z’n schoenzolen. Bart, ook niet gek, diende 
hem meteen van repliek door te melden dat hij in tegenstelling tot z’n opa geen haar meer 
had. Dus moesten er hulpmiddelen aan te pas komen: uit de garage werd een lat en een 



waterpas gehaald, en beiden stelden zich op blote voeten met de ruggen tegen elkaar op. Lat 
op de hoofden, waterpas erop, en oma mocht scheidsrechteren. Bart kwam als winnaar uit de 
bus: hij bleek inmiddels een halve centimeter langer. 
 
Vanmorgen kwam Joost bij Bart op bezoek. De beide vrienden hebben zich prima vermaakt 
met hun Warhammer en computerspellen. ’s Middags is Bart weer bij Jan geweest, en ook 
daar had Bart het prima naar z’n zin. Toen ik ‘m kwam ophalen voor het avondeten was dat 
natuurlijk veel te vroeg. 
 
Morgen zal het uitgaansleven van Bart zich wel weer reduceren tot meer normale proporties, al 
was het alleen maar omdat het voor de rest van ons weer een gewone werkdag wordt. Dan 
kan hij dus weer een beetje afkicken en zich mentaal voorbereiden op de zesde chemokuur. 
Ook qua school is het afronden. Het is de laatste schoolweek voor z’n klas, en we proberen 
hem deze week nog een hoofdstuk Engels te laten afronden met een toets. 
 
Bart moet dinsdag rond de middag weer in het LUMC zijn. Dan kan hij daar eten, en ’s 
middags wordt er dan weer een MRI-scan en een thorax-scan gemaakt. Dan zal hij ook weer 
worden ‘aangekoppeld’ om te gaan voorspoelen voor de kuur die woensdag gaat starten. 
Woensdagmorgen willen ze ook nog een hart-echo maken. Dit om te kijken of een van de 
cytostatica ook bijwerkingen heeft op z’n hart. 
Het is de bedoeling dat Jannine dinsdag met Bart naar Leiden gaat. Woensdag en donderdag 
neem ik daar de honneurs waar, en vrijdag en zaterdag gaat Jannine er weer heen, in de 
verwachting dat hij ’s avonds weer naar huis mag. Op die manier willen we het wat verdelen. 
 
Als je op bezoek wilt komen, dan ben je van harte welkom. Bezoektijden zijn ongeveer van 15-
17 uur en van 18-20 uur. Graag even van tevoren bellen als je langs wilt komen (Jannine: 06-
38419983; Hans: 06-53281367). Het adres (bezoek en post) is: Bart Kamman, p/a  LUMC 
Afdeling Kiza J6, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden. Het ziekenhuis ligt pal tussen een grote 
parkeergarage en het NS-station Leiden in, dus zowel met auto als openbaar vervoer prima 
bereikbaar. 
 
Lieve mensen, we wensen jullie allen ook een goede week. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zondag 19 juni 2005 22:00 

Subject: Kammankementen - vervolg 25 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Gisteravond laat is Bart weer terug gekomen uit Leiden van zijn zesde chemokuur. Hij heeft 
deze prima doorstaan! Tegen het eind van de week kreeg hij wel wat meer last van de 
medicijnen, maar toch heeft hij veel gedaan. Iedere dag was hij overdag gewoon uit bed. Op 
de kamer was het vaak een gezellige boel. Samen met de anderen spelletjes, knutselen, 
kletsen en samen eten, maar ook andere leuke dingen zoals koekjes bakken. De pedagogisch 
medewerkster zorgde voor de ingrediënten, die door de kids in deeg werden omgezet, met 
deegrollers platgerold (dat was althans de bedoeling, maar dat deeg plakt werkelijk overal 
aan… ;-) en vervolgens gevormd tot koekjes van hapbaar formaat. En de zusters, die wilden 
alles wel doen, als ze maar koek kregen! 
 



 
 
Donderdagochtend kwam ook professor Taminiau nog even langs n.a.v. de MRI-scan en de 
longscan. Eerst maar even de ‘technische feiten’: 
Op de MRI-scan was te zien dat de tumor in de weke delen om het bot heen wel wat minder 
was geworden, maar zeker nog niet weg. De chemokuren hebben dus wel effect gehad, maar 
minder dan gehoopt. Daarom, en gezien de vakantieperiode, is nu besloten dat Bart eerst de 
zevende chemokuur gaat doen (die hij anders na de operatie zou hebben gedaan), en wel 
vanaf 4 juli a.s. Drie weken daarna zullen er dan opnieuw scans worden gemaakt, en is het de 
bedoeling dat Bart 28 juli a.s. wordt geopereerd. 
Dat de tumor nog niet weg is uit de weke delen, betekent dat tijdens de operatie niet alleen 
het bot zal worden vervangen, maar dat ook de aangetaste weke delen (zoals bijv. 
spierweefsel) moeten worden weggehaald. Op dit moment is nog niet precies te zeggen wat 
dat voor consequenties zal hebben, maar het is dus niet uit te sluiten dat Bart straks minder 
met z’n arm kan dan voorheen. Andere consequentie is dat Bart z’n arm na de operatie nog 
bestraald zal moeten worden. Deze bestraling sluit het scenario uit om voor de vervanging van 
het bot een eigen kuitbeen te gebruiken. Dit bot zou immers doodgaan door de bestraling. 
Vandaar dat er nu vanuit wordt gegaan dat er donorbot gebruikt zal gaan worden, omdat dit 
minder last heeft van bestraling. Dit scheelt Bart een operatie aan zijn been, en tegelijk kan er 
nu een steviger bot worden genomen, meer gelijkwaardig aan het bot in zijn bovenarm. Maar 
aan de anderen kant, een donorbot brengt toch het risico van afstoting met zich mee, wat 
ertoe zou kunnen leiden dat Bart nog een keer geopereerd moet worden. 
Op de longscan was een klein plekje te zien waarvan niet helemaal duidelijk was wat het is, 
maar dat er op zich niet hoort te zitten. We hopen en bidden dat op de volgende scan dit 
plekje (dat toch het begin van een tumor kan zijn) niet meer voorkomt. 
 
Kortom, we zijn blij dat Bart zich er zo goed doorheen slaat. Maar tegelijk is er ook de 
onzekerheid hoe e.e.a. nu gaat uitpakken. Met name de tumor die nog in de weke delen zit is 
een behoorlijke tegenslag. Ook daardoor blijkt duidelijk dat we met al onze plannen en 
medische zorg niet alles zelf in handen hebben. Maar in onze afhankelijkheid staan we er niet 
alleen voor. Beide kerkdiensten vandaag begonnen ermee: “Onze hulp is in de naam van de 
Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.”  En dat besef is ondanks de onzekerheid die we nu 
beleven een hele troost! 
 
 
Ondertussen begint in alles duidelijk te worden dat het vakantieseizoen al bijna is 
aangebroken. Tim en Mieke zijn duidelijk aan het afronden. En er zijn de nodige leuke dingen 
om te doen. Mieke is gisteren de hele dag uit geweest: ’s Morgens heeft ze bij een 
vriendinnetje gespeeld, en ’s middags ging ze naar een verjaardagsfeestje. Ze heeft er volop 
van genoten. 
En ook Tim heeft nog van alles te doen. Ondanks de groeiende spanning van z’n 
trompetexamen komende week en de repetities voor de musical over twee weken, is er nog 
genoeg tijd voor ontspanning. Gisteren zijn Tim en ik naar Gilze Rijen geweest, naar de open 
dag van de Koninklijke Luchtmacht. We waren vroeg van huis, zodat we geen last hadden van 
files. En toen we op het veld waren begon de zon er voorzichtig door te komen. Ander voordeel 
van vroeg aanwezig zijn, is dat het nog niet druk is. Voor leuke dingen hoefden we dus niet 
lang in de rij te staan. Wapens blijven intrigeren, en er lagen er genoeg om eens even vast te 
houden. De schiethouding ‘staand ondersteund’ lijkt Tim al aardig te beheersen. 
 



  
 
Nog leuker was het om niet alleen te doen alsof, maar iets echt te bedienen. Er stond een heus 
bergingsvoertuig opgesteld (meestal aangeduid als ‘takeldoos’), en daar mocht Tim zijn 
kunsten op demonstreren. Aan de grote haak hing een ketting, en het was de bedoeling die 
achtereenvolgens in twee trechters te laten zakken die naast het voertuig stonden opgesteld. 
De plaatjes spreken voor zich: De takeldoos van achteren, van opzij, instructie, ingespannen 
aan de knoppen, uiteindelijk de ketting recht boven de trechter en dan zakken maar. 
 

    
 

  
 
Naast mogelijkheden om zelf iets te doen, konden ook ogen en oren volop aan hun trekken 
komen. Er was een grote verscheidenheid aan vliegend materieel, van historisch tot modern, 
dat afwisselend in de lucht allerlei manoeuvres uitvoerde, en daarbij de nodige decibellen 
produceerde. Genieten onder het motto ‘Give it back to the tax payer’ zullen we maar zeggen 
;-)  Het prachtige weer zorgde ervoor dat het een heerlijk dagje uit voor ons tweeën werd. 
 

    



  
 
En daarmee zijn we bij het eind van dit verslag, en tevens bij het begin van een nieuwe week 
aangekomen. We wensen jullie het allerbeste toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zaterdag 25 juni 2005 9:46 
Subject: Kammankementen - vervolg 26 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Donderdag aan het eind van de middag is Bart weer naar Amersfoort gegaan. Hij had weer 
koorts gekregen. 

 
 
Zijn bloedwaarden waren ook weer dusdanig laag, dat hij weer aan de anti-biotica moest. 
Gistermiddag heeft hij ook extra bloed gekregen. We hopen en bidden dat hij zich hierdoor 
weer snel beter mag voelen. Zelf is hij hiervoor bijzonder gemotiveerd: Komende vrijdag gaat 
tante Barbara trouwen, en daar wil hij bij zijn! 
Hij zou het leuk vinden om eens iemand te spreken, en hij heeft telefoon bij z’n bed: 06-
49942881. 
 
Mieke heeft deze week de zwem4daagse gezwommen. Het was er heerlijk weer voor en ze 
heeft er volop van genoten. 

 
 



Tim heeft gisteren voor muziekles z’n theorie-examen gehaald. En van school hadden Tim en 
Mieke gisteren de tentoonstelling van het eindproject over de geschiedenis. Er waren leuke 
dingen te zien en ze hadden er ook veel van geleerd, o.a. hoe de Romeinen een arm-massage 
deden. 

 
 
Vandaag wordt het een drukke en spannende dag. Vanmiddag heeft Tim z’n praktijk-examen 
A, en vanmiddag en vanavond heeft Mieke de jaarlijkse eindvoorstelling waarin ze als Japie 
Krekel een van de hoofdrollen mag spelen. Gisteravond zei ze nog dat ze wel een beetje 
zenuwachtig was. Maar ze heeft er ook heel veel zin in, dus het komt vast goed. 
 
Het is nu hoog tijd dat ik naar Bart ga. We wensen jullie een goed weekend toe! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 


