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

Sent: zaterdag 1 oktober 2005 19:58 
Subject: Kammankementen - vervolg 44 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Afgelopen maandag zijn Bart en ik naar Leiden gegaan voor de eerste van zes chemokuren. 
Dinsdagmorgen is Jannine naar Bart toegegaan en woensdag aan het begin van de avond 
waren ze weer thuis. Het verloop van de kuur is tot nu toe net als de vorige twee: Bart heeft 
zich een paar dagen behoorlijk beroerd gevoeld en was heel erg moe. Inmiddels voelt hij zich 
al weer een beetje beter. Maar omdat zijn bloedbeeld momenteel wel niet geweldig zal zijn, 
doen we voorzichtig en terughoudend met bezoek om te voorkomen dat hij wat oploopt. Eind 
van komende week gaan we weer bloed prikken om te bepalen hoe het er dan voorstaat. 
 
We hebben voor 11 oktober een afspraak gemaakt voor een gesprek over de bestraling van 
Bart’s arm; daar hebben we nog wel de nodige vragen over. Inmiddels hebben we al wel 
begrepen dat de mogelijkheden voor bestraling hier in de buurt heel beperkt zijn; Utrecht is 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis hiervoor. Alleen om te voorkomen dat de benodigde en 
intensieve communicatie over teveel schijven gaat lopen, gaan we er nu wel van uit dat de 
bestraling in Leiden gaat plaatsvinden. 
 
Met ons gaat het naar omstandigheden verder goed en daar zijn we dankbaar voor. 
We wensen jullie allemaal een goede zondag toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: vrijdag 14 oktober 2005 17:29 

Subject: Kammankementen - vervolg 45 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Afgelopen week is Bart goed verder hersteld van de chemokuur. Z’n bloedbeeld was (geholpen 
door wat ‘epo-injecties’, zoals Bart ze noemt) snel weer op peil. En dat is erg prettig als je 
weer mensen wilt ontmoeten en andere leuke dingen doen. 
Dinsdag zijn we met z’n drieën bij de radioloog in Leiden geweest. Het is een erg aardige arts 
die uitgebreid heeft uitgelegd wat de bedoeling is. Ook Bart’s prangende vraag (‘Waarom moet 
m’n arm nou nog bestraald, als de tumor er toch al uit is gehaald?’) werd beantwoord: omdat 
de respons op de chemokuren voor de operatie minder was dan gehoopt (er zaten nog aardig 
wat levende tumorcellen in het weggenomen weefsel), is het niet denkbeeldig dat er ook 
buiten dat deel wat is weggenomen nog losse tumorcellen zitten. En om die kapot te maken is 
naast chemokuren ook bestraling nodig. 
 
Dinsdagmorgen 18 oktober mogen we weer naar Leiden voor een CT-scan van de arm. Deze 
informatie, samen met scans van voor de operatie, heeft de radioloog nodig om een 
‘bestralingsplan’ te maken: wat moet er precies bestraald worden, hoe kan dat het best 
gebeuren, en hoe vaak. Nu schatte hij in zo’n 20-30 keer, maar dat moet dus nog precies 
worden bepaald. 

 
Dinsdagavond is Bart lekker met Bert uit eten geweest. Ze hebben het er lekker van genomen, 
en zijn nu dus echt ‘dikke maatjes’ ;-) 



 
Vanmorgen werden we ook gebeld dat Bart zich donderdag 20 oktober weer mag melden voor 
de volgende chemokuur. En dat is ‘lekker laat in de week’, zodat Bart begin van de week 
(herfstvakantie!!) nog met z’n vrienden kan optrekken. En daar heeft hij wel heel veel zin in. 
 
Verder is er van de week vooral ook gewerkt voor school; met privéleraar thuis, gewoon op 
school, danwel genietend van het mooie weer huiswerk maken in de tuin. En als we het zat 
waren werd er gewoon even lekker gestoeid. 
Bart krijgt nu regelmatig thuis begeleiding van Jan van der Steeg, waarvoor extra financiele 
middelen beschikbaar zijn gesteld. Bart vindt dit erg prettig, de samenwerking gaat goed, en 
met alle uren die hij zelf ook werkt kan hij aardig wat schoolwerk doen. Het eerste 
toetsresultaat smaakt wat dat betreft naar meer: een 9,6 voor wiskunde! 

    
Maar nu is het lekker herfstvakantie, en daar hebben we wel zin in. Er zijn al weer plannen 
gemaakt voor logeerpartijen, uitjes en dagjes spelen bij vriend(inn)en, dus dat gaat vast 
helemaal goed komen. 
 
Kortom, gezien de omstandigheden gaat het goed met ons, en zijn we blij dat we naast de 
spannende dingen toch ook gelegenheden krijgen om weer te ontspannen. Ook hierin zien we 
heel duidelijk de hand van onze hemelse Vader, die doet wat Hij heeft beloofd.  
 
Hartelijke groeten,  
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: woensdag 19 oktober 2005 23:04 
Subject: Kammankementen - vervolg 46 
 

Lieve familie en vrienden, 
 
Ook in de herfstvakantie gaat het medische gebeuren gewoon verder. 
Gisteren ben ik met Bart naar Leiden geweest voor een CT-scan van de 
arm ter voorbereiding van de bestraling. Eerst is er met een 
röntgencamera gekeken hoe de arm het beste kan liggen tijdens de 
bestraling. Vervolgens is deze positie ook vastgelegd in de computer, 
en zijn op z’n arm markeringen aangebracht, zodat de arm bij iedere 
bestraling weer in dezelfde houding gelegd kan worden. De meeste 
markeringen zijn aangebracht met watervaste stift, maar een tweetal 
punten zijn extra goed aangebracht: met een soort tattoo-prik. En dat 
was geen pretje. 
 
Vervolgens moest de CT-scan worden gemaakt in een scanner die groot 

genoeg was om ook met de arm deels opzij erin te kunnen. Doordat deze scan ook lang 
duurde en Bart ruim twintig minuten stil moest liggen, ging z’n schouder erg zeer doen. Dat 
werkte dus ook al niet mee. 
Het plan was dat Bart aansluitend naar Peter zou gaan en daar nog een nachtje logeren. Alleen 
dat kon niet doorgaan omdat Peter’s zusje nog ziek was. Met zoveel tegenslag op een morgen 
had Bart het toen wel even helemaal gehad. 
Gelukkig kon hij vandaag alsnog een dag naar Peter, en daar heeft hij van genoten. Ze zijn 
samen een paar uur de stad (Amersfoort) in geweest, en hebben het prima naar de zin gehad. 
 



Morgen gaat Jannine weer met Bart naar Leiden voor de volgende chemokuur. Als alles 
volgens plan gaat, komen ze zaterdag aan het eind van de dag weer naar huis. Tim en Mieke 
gaan die tijd maximaal bij vriend(innet)jes spelen danwel logeren, zodat ze toch lekker van de 
herfstvakantie kunnen genieten. En dat geeft mij gelegenheid om m’n jaarlijkse dagje 
Eurospoor te doen: Heerlijk ontspannen treintjes kijken, ideeën opdoen en mezelf verlekkeren 
bij de mooie modelbanen die door anderen zijn gemaakt. 
 
Volgende week maandag moet Bart weer naar Leiden voor een simulatie van de bestraling. De 
arts heeft dan uitgewerkt hoe hij de bestralingen wil doen, en dan gaan ze een keer een 
bestraling simuleren, zodat op de computer precies te zien is waar de bestraling allemaal gaat 
uitkomen, en of dit klopt met wat de bedoeling is. We zullen dan ook wel horen hoeveel 
bestralingen men ingepland heeft; we gaan nu uit van zes weken. 
Woensdag 26 oktober, op de verjaardag van Jannine, gaan de bestralingen beginnen. Met 
uitzondering van de weekeinden moet Bart dan dagelijks naar Leiden voor een dosis 
röntgenstralen. Het schijnt dat je daarvoor maar ongeveer een half uurtje in het ziekenhuis 
hoeft te zijn, maar dat ziekenhuis staat wel in Leiden. Dit is echter de beste optie. De radioloog 
in het LUMC werkt in teamverband nauw samen met de oncoloog die de supervisie over Bart 
heeft, en met prof. Taminiau. Qua apparatuur zou de bestraling ook in Utrecht kunnen, alleen 
geeft dit zoveel rompslomp in de communicatie en afstemming, dat dit geen reële optie was. 
Dat dagelijks heen en weer reizen is wel een gedoe, maar een aantal weken lijkt toch ook wel 
weer te overzien. Daarbij hebben zich al verschillende mensen aangeboden die wel een keer 
willen rijden. Dus als we weten hoe e.e.a. in z’n werk gaat, zullen we zeker van die 
aanbiedingen gebruik maken. 
 
Al met al ziet Bart er best tegenop. Om morgen weer aan een chemokuur te beginnen, maar 
vooral ook om vanaf volgende week dagelijks heen en weer naar Leiden te moeten om de 
bestralingen te ondergaan. Post blijft hij erg leuk vinden, dus misschien kunnen jullie hem met 
een kaartje nog eens een hart onder de riem steken? De berg post is Bart niet gauw te groot! 
;-) 
 
Bij alles blijft het bewonderenswaardig hoe dapper Bart het hele gebeuren blijft doorstaan. Als 
ouders zijn we natuurlijk trots op hem, maar vooral ook dankbaar dat onze hemelse Vader 
hem steeds weer moed geeft om verder te gaan, en dat het vertrouwen op Hem Bart ook 
steeds weer rust geeft. In dat vertrouwen gaan we samen verder. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
 
Het adres van Bart in Leiden: 
Bart Kamman, Afdeling Kiza - J6, p/a  LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden 

 
-----Original Message----- 
Sent: zondag 30 oktober 2005 22:31 

Subject: Kammankementen - vervolg 47 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het is al weer anderhalve week geleden dat we iets van ons hebben laten horen via de mail. 
En ondertussen is er al weer veel gebeurd. 
De voorbereidingen zijn allemaal achter de rug en de eerste drie bestralingen heeft Bart al 
ondergaan. Het is vooral de logistiek om de eigenlijke behandeling heen die tijd kost. Er naar 
toe rijden, wachten op je beurt, uitkleden, liggen, arm goed leggen, apparatuur instellen, arm 
beetje anders leggen, weer controleren, nog een tikkie anders neerleggen de arm, laatste 
controle en dan gaat het gebeuren. En die bestraling is voorbij voor je er erg in hebt: 15 
seconden vanaf de onderkant, camera draaien, 15 seconden van de bovenkant en klaar.  



   
En dan de ‘retour-logistiek’: van tafel af, aankleden, even wat eten in het 
ziekenhuisrestaurant, naar de auto en terug naar huis. Zo is Bart per dag al snel 3½ uur zoet 
voor een effectieve behandeling van 2 keer 10 seconden. Tja, gewoon niet teveel over 
nadenken over zoveel overhead ;-)  Wel hebben we nu afgesproken dat Bart voorafgaand aan 
de bestraling steeds even bij de fysiotherapeut langsgaat voor een kwartiertje oefenen aan zijn 
arm. 
Totaal krijgt Bart zo 22 bestralingen, en als alles op schema blijft lopen is dat dus 24 
november de laatste. En aangezien het nu al eind oktober is, is dat dus wel te overzien. Van 
de bestraling zelf merkt hij eigenlijk niks, niet tijdens en niet achteraf. Hopelijk blijft dat ook 
zo. Hij is wel moe, maar dat is hij ook van de chemo. Het zou kunnen zijn dat de moeheid in 
de komende tijd erger wordt. 
Komende week hoeven we niet alle ritten naar Leiden zelf te doen. Fijn dat er mensen zijn die 
ook wel eens met Bart naar het LUMC willen rijden. Daar zijn we erg blij mee. 
 
We heben al met al een drukke tijd achter de rug, en we beginnen toch te merken dat we wel 
echt moe zijn. Er zijn veel dingen die aandacht vragen, en de avond is steeds weer om voor 
we er erg in hebben. Om dan toch zo goed en zo gezellig mogelijk voor de kinderen te zorgen 
hebben is af en toe best een uitdaging. Vandaar dat we ons hebben voorgenomen om de 
avondprogramma’s maar eens wat in te korten, zodat we wat eerder ons mandje kunnen 
opzoeken… 
 
Bart krijgt wel steeds meer behoefte om ‘onder de mensen’ te zijn. Zo is hij vanavond naar 
jeugdvereniging geweest, en de hele club kwam hem na afloop thuisbrengen. Hij kwam 
helemaal glunderend binnen en zei: “Ik wou dat het elke avond vereniging was!”. 
 

   
Traditioneel is eind oktober ook de tijd dat de Kamvrouwen in de schijnwerpers staan: 
afgelopen woensdag was Jannine jarig, en gisteren was het Mieke’s beurt. Doordat Bart nog 
aan het bijkomen was van de chemokuur hebben we het een beetje kalm aan gedaan qua 
bezoek, maar evengoed zijn deze dagen niet ongemerkt voorbij gegaan. En dat was erg 
gezellig. Hartelijk bedankt ook voor alle kaartjes, pakjes die door de brievenbus werden 
gegooid en de prachtige boeketten die we kregen! 



 
 

 
 

    
 

 
 
Minder traditioneel is het mooie weer eind oktober. Maar daar hebben we volop van genoten, 
afgelopen week al en vandaag weer. Vanmiddag zijn we tussen Voorthuizen en Garderen het 
bos in geweest. We konden gewoon zonder jas lopen en de natuur was prachtig. In de 
middagzon die tussen de bomen door scheen kwamen de prachtigste kleuren te voorschijn.  “… 
onverstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!” 
Bijzonder om zo Gods hand in zijn schepping te mogen zien. Minstens zo bijzonder is het om 
Zijn hand ook om ons leven te weten. 
 
We wensen jullie een fijne week toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zondag 6 november 2005 19:23 
Subject: Kammankementen - vervolg 48 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
“Het is net of ik iedere dag uitga!” was Bart’s commentaar aan het eind van de week. Hij is 
iedere dag een keer naar Leiden geweest voor een bestraling, en steeds ging er iemand anders 
met hem mee. Voorafgaand aan iedere bestraling krijgt hij eerst zo’n twintig minuten 
fysiotherapie voor z’n arm. En aangezien de bestraling steeds rond de middag is, gaan ze 
aansluitend even eten in het restaurant in het LUMC. Zowel degenen die met hem mee gingen 
als Bart vonden het steeds erg gezellig. Hij voelt zich nu ook goed, en zo heeft hij gewoon een 
fijne week gehad. 
 
Komende week staat weer helemaal in het teken van behandelingen: de dagelijkse 
bestralingen gaan door, en morgenochtend moet Bart zich om 9 uur melden voor de volgende 
chemokuur. Om de ochtendspits te vermijden gaan Bart en ik vanavond al naar Leiden en 
slapen dan eerst een nachtje in het Ronald McDonaldhuis. 
Jannine neemt dan dinsdagmorgen het stokje van mij over en blijft tot donderdagmorgen in 
Leiden. Zodoende hoeven we alleen vrijdag nog een keer heen en weer voor een bestraling.  



Bart kijkt er natuurlijk niet naar uit, weer een chemokuur, maar hij neemt het gelukkig zoals 
het komt. En tot die tijd maximaal profiteren van het feit dat hij zich goed voelt. Vandaag is hij 
nog een dagje bij vriend Peter, en daar ga ik hem zo meteen ophalen. 
 
Verder was het eigenlijk best een gewone week met werk, lesgeven en school. Gisteren had 
Mieke haar verjaardagsfeestje met een paar vriendinnen. Ze hebben zich prima vermaakt in 
museum Nairac in het dorp. En ook de toren was gaaf. Allemaal durfden ze naar boven, en het 
was prachtig hoe ver je kon kijken. Maar dat Jan van Schaffelaar destijds op de rand van de 
toren was geklommen en daar vandaan naar beneden gesprongen, nee dat was toch wel 
moeilijk voor te stellen als je zo van de toren naar beneden kijkt. 

   
 

  
 
Vandaag was het vandaag een heerlijke zondag. En het blijft maar lekker weer. Vanmiddag 
zijn we daarom lekker naar de kerk heen en weer gelopen. Dat gaan we vaker doen als het 
weer goed is! 
 
Iedereen een goede week toegewenst. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
PS 
Nog even het adres in Leiden:  
Bart Kamman, Afdeling Kiza - J6, p/a  LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden 
 

-----Original Message----- 
Sent: zondag 13 november 2005 20:20 
Subject: Kammankementen - vervolg 49 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Afgelopen week heeft Bart z’n elfde chemokuur gehad (nog drie te gaan), en ook weer vijf 
bestralingen (nog negen te gaan). Omdat de bestralingen tijdens de chemokuur gewoon 
doorgaan, vervalt een medicijn uit de chemokuur om het geheel niet te zwaar te maken. 
Daarom krijgt hij na de kuur ook geen spuit om z’n beenmerg een extra oppepper te geven. 
Hopelijk redt hij het nu uit zichzelf. 
Desalniettemin was ook deze kuur allerminst een makkie; Bart is af en toe behoorlijk beroerd 
geweest, en was weer heel erg moe tijdens en na de kuur. Volgens de verpleging is dat ook 
geen wonder. Naarmate een kind meer kuren achter de rug heeft wordt het lichamelijk steeds 
zwaarder. 
 



Tijdens de kuur was er gelukkig wel een hoop afwisseling. Helma was bezig met haar laatste 
kuur, en ook Roel kwam een dagje langs voor controle. Woensdagmorgen bij het afscheid van 
Helma was er taart voor iedereen. Ook Bart heeft hier lekker van gegeten. Maar toen de 
koffielucht tot de zaal doordrong werden de kids daar goed beroerd van, en kwam de taart er 
met dezelfde vaart weer uit. 
Maar wonderbaarlijk wat een veerkracht ze dan toch hebben. Toen een kwartier later de 
pedagogisch medewerker enthousiast de zaal op kwam om met ze te gaan pizza’s maken, 
kwam iedereen weer van bed en ging vol enthousiasme aan de slag; eerst pizza’s maken, en 
daarna natuurlijk ook opeten. 

   
 
Woensdagavond was Bart klaar met de kuur en mocht hij naar huis. Maar hij is met Jannine 
naar het Ronald McDonaldhuis gegaan, omdat hij de volgende ochtend bijtijds al weer 
bestraald moest worden. En terwijl hij in het ziekenhuis die dag niets kon drinken, sloeg dat 
om zodra hij er weg was. Hij heeft eerst de twee verplichte bekers appelsap opgedronken, en 
vervolgens nog drie bekers warme chocolademelk opgedronken. En niet meer overgegeven! 
Voordat Bart donderdagmorgen weer naar huis kwam heeft hij ook eerst nog fysiotherapie 
gehad. De fysiotherapeut gaat met prof. Taminiau overleggen of hij misschien een aangepaste 
fiets zou kunnen krijgen. Dan kan hij als hij thuis is eens ergens zelf naartoe gaan. Of dit kan 
is maar zeer de vraag. Sturen met een hand kan natuurlijk wel, maar als er iets onverwachts 
gebeurt zijn ze bang dat Bart in een reflex z’n linkerarm te zwaar belast of misschien zelfs 
valt… We horen er nog van… 
 
Vrijdag is Bart met oom Piet naar Leiden geweest. Toen ze terugkwamen, waren ze nog net op 
tijd om naar de trouwerij van Piet en Mirjam te gaan in het kasteel. Na de kerk gingen we naar 
de receptie. We hadden een uitnodiging voor het feest ’s avonds, en daar zijn we ook naar toe 
geweest. Gelukkig kon Bart daar een poos rusten, maar desalniettemin was hij aan het eind 
van de avond total-loss.  

   
Zaterdagmorgen heeft hij dan ook lekker uitgeslapen. 
Zelf zijn we zaterdag druk geweest met de voortuin. Daar moesten nog planten verzet, grond 
bij en ook nog extra planten. Aan het eind van de middag lag de tuin er keurig bij, maar toen 
had ik de batterijen ook wel zo’n beetje leeg. Ik ben niet voor hovenier in de weg gelegd, dus 
dan moet je dat ook niet te vaak doen. Voorlopig ben ik dus niet meer aan de beurt… ;-) 
 
Deze week gaat Bart weer iedere week naar Leiden voor bestraling en fysiotherapie. Fijn dat er 
zoveel vrienden en familie zijn die willen rijden! De laatste keer staat gepland voor 24 
november, dus nog bijna twee weken. Deze week zal Bart als reactie op de chemokuur in z’n 
dip zitten qua bloedwaardes. Hij zal dan ook erg terughoudend moeten zijn met het onder de 
mensen komen. Voor 28 november staat dan al weer de volgende kuur gepland. We hopen dat 
het goed blijft gaan tot die tijd. 



 
Met alle druk die de hele situatie met zich meebrengt – we merken dat het toch ook Tim en 
Mieke niet in de koude kleren gaat zitten – krijgen we toch ook steeds weer een hart onder de 
riem gestoken. Zo ook tijdens de trouwdienst van Piet en Mirjam. Hun trouwtekst was: 

“Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht…” (Jesaja 40)  en 
“God is onze burcht. Zo is God, onze God, nu en altijd. Hij is het die ons leidt, voor 

eeuwig.” (Psalm 48) 

 
Dat hebben we tot nu toe steeds mogen ervaren, dus in vertrouwen op Hem gaan we verder. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: zaterdag 26 november 2005 15:20 
Subject: Kammankementen - vervolg 50 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Zo, de bestralingen zitten erop! Afgelopen donderdag ben ik met Bart naar Leiden geweest 
voor de tweeentwintigste en laatste. “Best wel gek”, zei Bart, “aan de ene kant fijn dat het 
erop zit, aan de andere kant jammer dat ik nu niet meer iedere dag gezellig met iemand op 
stap ben en lekker in het restaurant van het ziekenhuis kan eten.”  Zo zijn er meerdere 
manieren om tegen een mijlpaal aan te kijken. 
Een andere mijlpaal die afgelopen week is gepasseerd is mijn veertigste verjaardag. Aan de 
ene kant een dag net als vele anderen. Aan de andere kant ook een dag die je doet beseffen 
dat het leven een geschenk van God is, iets bijzonders waar je zelf maar in beperkte mate 
invloed op uit kunt oefenen. Dat hebben we afgelopen jaar wel heel intens beleefd. En 
terugkijkend zijn we vooral heel dankbaar voor wat we allemaal gekregen hebben. In alle 
zorgen en spanning, en in alle narigheid die Bart moest doorstaan stonden we er niet alleen 
voor. Zoveel mensen om ons heen met liefde, zorg en aandacht. En in en boven dat alles onze 
hemelse Vader. Wonderlijk! 
 
Bart heeft de bestralingen goed doorstaan. Wel kreeg hij gaandeweg meer last van vooral de 
huid op z’n arm. Die loopt toch een soort brandverwonding op. Onder z’n oksel is er ook een 
behoorlijk grote plek waar de huid echt rood en kapot is. Dat is soms pijnlijk en jeukt nogal. 
Met zalf en speciale pleisters is dat redelijk te behandelen, maar het zal toch nog wel een paar 
weken duren voor de bestraling is uitgewerkt en dit weer is genezen. Maar Bart blijft zich 
kranig houden. 
 
Donderdagmiddag zijn we naar school geweest om daar kennis te maken (en op de foto te 
gaan) met de leraren van Bart, en om afspraken te maken over het vervolg van het 
schoolwerk. Het was een plezierig overleg en we zitten allemaal op een lijn hoe we verder 
gaan. Fijn! 

 
 
We merken wel dat het hele traject zo langzamerhand ook z’n wissel begint te trekken op Tim 
en Mieke. De middelbare school is toch echt heel anders dan de basisschool, en ook nog niet 
naast de deur, en dat vindt Tim soms best moeilijk. Daarom proberen we thuis zo weinig 
mogelijk extra dingen aan te halen om de dynamiek niet nog groter te maken dan die al is. En 
ook Mieke heeft meer persoonlijke aandacht nodig. Dat vraagt soms wel wat 
improvisatievermogen om er voor te zorgen dat in ieder geval Jannine of ik thuis zijn. 
 



Komende week wordt wat dat betreft weer een opgave. Voor m’n werk ga ik een week naar 
Chicago (maandag tot zaterdag). Sinds tijden komen we als compleet team weer bij elkaar. Er 
worden daar weer afspraken gemaakt voor de komende periode, en dus is het belangrijk dat ik 
er ook bij ben. Maar het is natuurlijk ook leuk voor mij om er even uit te zijn.  
Vervelend is alleen wel dat Bart ook maandag weer naar Leiden gaat voor de volgende 
chemokuur. Aangezien we het beter vinden dat Jannine thuis blijft bij Tim en Mieke, kon mijn 
trip naar Chicago alleen doorgaan als we ook voor Bart een acceptabele oplossing hebben. 
Gelukkig willen en kunnen (o)pa en (o)ma Kamman met hem naar Leiden, zodat hij daar niet 
alleen is. ’t Zal wel weer anders zijn dan anders zo en daarom ziet hij er wel wat tegen op, 
maar Bart wil het zo wel proberen. Wat altijd erg goed helpt tijdens een kuur is afleiding, en 
dat heeft hij deze keer wel extra nodig. Dus als je op bezoek wilt komen, of een kaartje 
sturen, dan stelt Bart dat zeer op prijs. Zijn adres is: Bart Kamman, Afdeling Kiza - J6, p/a  
LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden. 
Ook merken we dat de kuren steeds zwaarder voor hem worden. Dat beaamde de dokter 
onlangs ook, want Bart heeft al zoveel kuren gehad en daardoor heeft zijn lichaam steeds 
minder weerstand. 
 
Vanmiddag komt er gezellig nog familie voor m’n verjaardag. Door het extreme weer kan niet 
iedereen die wel wilde ook komen, maar dat houden we dan nog te goed. Het was ook wel bar 
en boos gisteren. Zelfs onze auto werd het te erg: Toen Jannine gistermorgen bij de apotheek 
binnen was om een recept op te halen, is de achterruit met een enorme klap uit elkaar 
gesprongen. Gelukkig bleef de schade beperkt tot de ruit en heb ik ’s middags de auto 
weggebracht om gerepareerd te worden. Zo maken we nog eens wat mee met elkaar ;-) 
 
We willen nu afsluiten, zodat dit berichtje op tijd weg kan. We wensen jullie allemaal een goed 
weekend toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 

Sent: zondag 11 december 2005 22:53 
Subject: Kammankementen - vervolg 51 
 
Lieve familie en vrienden, 
 

Hierbij even een kort berichtje van ons. 
We zijn nu anderhalve week nadat Bart z’n twaalfde 
chemokuur heeft gehad en hij begint al weer aardig op 
te krabbelen. Tijdens de kuur heeft hij het wel zwaar 
gehad; het aanprikken van de port-a-cath ging heel 
moeilijk, en hij is erg beroerd geweest van de 
cytostatica. In het ziekenhuis heeft hij nauwelijks 
gegeten, maar thuis pikte hij dat gelukkig wel weer op. 
Afgelopen woensdag zijn we in Amersfoort bij dr. 
Hogeman op controle geweest, om z’n bloed te laten 
controleren en om de huid van z’n arm even te laten 
bekijken. Dr. Hogeman had geregeld dat Bart bij een 
dermatoloog terecht kon. Bart heeft grote open wonden 
op z’n arm gehad door de bestraling, vooral rond z’n 
oksel, maar ook bij z’n elleboog. Gelukkig lijkt het er nu 
op dat het ergste voorbij is en de wonden zijn nu bijna 
allemaal dicht, op het onderste deel van het litteken in 
z’n arm na; daar zit nog een gat. We hopen dat dit de 
komende week nog verder dichten zal, want de chemo-
kuur die hij de week daarna weer krijgt zal de genezing 
vast niet bevorderen. 

 



Mijn weekje in Chicago is prima verlopen en ik heb het prima naar m’n zin gehad. Daarna was 
het fijn om weer thuis te zijn. Daar was gelukkig alles ook goed verlopen. Fijn dat (o)pa en 
(o)ma bij Bart in het ziekenhuis konden zijn. 
Deze week heeft Bart al weer wat voor school gedaan, en z’n leraar is ook weer een poos bij 
hem thuis geweest. Met sinterklaas nu achter de rug wordt komende week naar verwachting 
weer wat rustiger, en kan iedereen z’n werk hopelijk weer normaal oppakken. Tim en Mieke 
zijn afgelopen week ook niet alle dagen naar school geweest. Het wordt hun af en toe ook 
even teveel. 
 
Gisteren zijn we eens wezen kijken voor een andere fiets. Gezien z’n arm komt een normale 
fiets niet in aanmerking. Maar na een tip (bedankt Anda!) zijn we op het spoor van de driewiel-
ligfiets gekomen. We hebben overlegd met professor Taminiau en de fysiotherapeut in het 
LUMC en zij zijn ook erg enthousiast. Voor dit een type fiets willen zij toestemming geven, om 
z’n mobiliteit weer wat te vergroten. Nu maar eens kijken of er voor dit type hulpmiddelen ook 
mogelijkheden tot vergoeding/tegemoetkoming van de kosten zijn. 
En zodoende heeft Bart er gisteren even eentje van geprobeerd. Hij was er erg enthousiast 
over! Zelf vond ik het ook bijzonder om hem na zo’n lange tijd weer zelf weg te zien fietsen. 
Met één hand kan Bart zo prima sturen en remmen, en het gaat nog lekker snel ook. We gaan 
ons dus nog verder oriënteren, maar het is toch wel erg leuk om te weten dat er ook nu al 
mogelijkheden zijn. Aanstaande zaterdag gaan we waarschijnlijk uitgebreider proefrijden. 
Maar eerst moet er gewoon weer gewerkt worden. We wensen iedereen een goede week toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 

Sent: zaterdag 17 december 2005 14:48 
Subject: Kammankementen - vervolg 52 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We zijn weer een week verder sinds ons vorige bericht, en er is veel gebeurd. En vooral ook 
veel om dankbaar voor te zijn. Bart voelde zich weer goed deze week en heeft dus veel 
kunnen doen. Allereerst heeft hij veel voor school gedaan, en gewerkt aan al z’n vakken: 
nederlands, engels, duits, wiskunde, natuur-/scheikunde en economie.  

  
Z’n leraar is woensdagmorgen weer geweest. En als klapper op de vuurpijl: Bart is gisteren 
een dag naar school geweest! Daar had hij begin van de week al weer zin in, dus even met z’n 
mentor overlegd en het was zo geregeld. Jannine heeft hem ’s morgens naar school gebracht. 
Daar werd hij al opgewacht door verschillende enthousiaste klasgenoten. Om mogelijke 
botsingen met z’n arm te voorkomen was hij met de rolstoel (al kan hij wel lopen), maar 
verder kon hij een hele dag met alle lessen mee doen. Gym was uitgevallen die dag (…) en ook 
de SO van economie heeft hij gewoon meegedaan. Iedereen vond Barts bezoek erg leuk en 
vroeg of hij gauw weer een dag zou komen.  
 
Tim was vanaf woensdag bij opa en oma Kamman logeren. Zo kon hij lekker een paar dagen in 
5 minuten naar school lopen in plaats van een uur fietsen. Daarnaast is het natuurlijk ook fijn 
om bij opa en oma lekker verwend te worden. Vrijdagmiddag hebben ze hem en Bart uit 
school gehaald en weer thuis gebracht. En nu zitten de broers weer samen te genieten van een 
computerspel. 



    
Gisteravond was er ineens dikke paniek: een trainingsbroek van Bart werd uit de was gehaald, 
en wat zat er in een zak: Bart’s mp3-speler, die hij pas had gekregen. Zo’n ding is klein en 
fijn, maar onze wasmachine heeft daar geen wasprogramma voor, met als gevolg dat het 
apparaat het dus niet meer deed. In een uiterste poging heb ik het ding maar eens open 
gemaakt (met m’n elektronica achtergrond kon ik dat nou eenmaal niet laten) en alle knopjes 
en printplaatjes eruit gepeuterd, gedroogd en de water- en zeepresten tussen de contactjes en 
ic-voetjes weggehaald. En wat schetst ons aller verbazing: Hij doet het weer! Da’s natuurlijk 
kicken, zowel voor Bart als voor mij. Het enige wat nog herinnert aan de wasbeurt is een barst 
in het glaasje. Maar dat beïnvloedt gelukkig de geluidskwaliteit niet ;-) 
 
Mieke is afgelopen week veel thuis geweest. Werken op school is momenteel te veel gevraagd. 
Wel is ze twee keer een middag op school geweest en verder heeft ze voor thuis werk 
meegekregen. We merken dat ze het echt nodig heeft om even bij te komen. Ze is met 
Jannine lekker wezen shoppen en ze hebben leuke kleren en een leuke jas gevonden, nog 
afgeprijsd ook. Vol trots liet ze gisteren dan ook haar nieuwe aanwinsten zien. 
 
Jannine is al een paar weken druk met haar DuoProject. Dit is een project ter bevordering van 
de integratie van Turkse vrouwen in Barneveld. Gedurende dit project worden 10 Turkse 
vrouwen (de meesten zitten bij Jannine op Nederlandse les) gekoppeld aan 10 Nederlandse 
vrouwen. De gevormde duo’s gaan gedurende een periode van een half jaar minimaal een keer 
per twee weken samen iets doen, bijvoorbeeld een keer bij elkaar op bezoek, samen naar de 
markt, koekjes bakken, koken, etc. Een deel van de activiteiten doet de hele groep samen. 
Afgelopen dinsdag was de start van het project en is de hele groep ontvangen op het kasteel in 
Barneveld. En daarna is er koffiegedronken in de Orangerie naast het kasteel. Het was erg 
gezellig en iedereen heeft enorm veel zin in het project.  

  
 
Voor vandaag staan er allemaal klusjes op het programma. Een gewone zaterdag dus, met z’n 
allen thuis. Maar in alle hectiek lijkt het wel of je van de gewone dingen het meeste kunt 
genieten. 
Volgende week maandag wordt Bart weer in het LUMC verwacht voor de volgende chemokuur. 
Bart heeft afgelopen week diverse keren gezegd dat hij niet meer gaat, maar inmiddels is hij 
weer zover dat hij het toch accepteert. Het is duidelijk te merken dat door het lange traject 
(we zijn al vanaf januari bezig) er wel ‘slijtageverschijnselen’ beginnen op te treden; wat zou 
het fijn zijn als al die behandelingen klaar zouden zijn. Bewonderenswaardig dat Bart toch 
steeds weer de moed kan opbrengen om de volgende stap te zetten. Ook al weet hij inmiddels 
te goed dat die stap weer afzien wordt: niet thuis zijn, kotsberoerd en bekaf. 
 
Waar we heel blij mee zijn is dat de wonden op z’n arm nu bijna zijn genezen. De artsen 
hadden gezegd dat dit soms wel maanden kan duren, maar de wonden zijn nu al weer zover 



dicht dat er niet constant meer een pleister/verband omheen moet. En dat in krap vier weken 
tijd! Wonderlijk en bemoedigend om daarin de zorg van onze hemelse Vader te zien, die 
daarmee veel gebeden heeft verhoord. 
Om toch een beetje een indruk te geven waar het over gaat, hierbij drie foto’s van Bart’s arm 
bij z’n elleboog (de foto’s van z’n arm bij de oksel zullen we jullie besparen, de plekken daar 
waren nog veel groter). De linker foto is gemaakt begin december. Het litteken van de operatie 
is goed te zien, en in z’n elleboog ligt de huid helemaal open. Daarna (middelste foto) is ook in 
het onderste deel van het litteken nog een behoorlijk gat ontstaan waar wel een halve knikker 
helemaal in kon. De rechter foto is van eergisteren, en inmiddels is zowel de huid in z’n 
elleboog als de wond van het litteken helemaal dicht. 

   
De verzorging hiervan heeft de afgelopen weken veel tijd en energie gevraagd: Iedere dag 
moest Bart ’s morgens en ’s avonds douchen, zodat de wonden goed schoon konden spoelen; 
daarna afdeppen, insmeren met zelf en met speciale pleisters helemaal afdekken. En omdat hij 
met z’n arm nog niet veel kan, moest hij hierbij veel geholpen worden. Maar ik heb het ook als 
heel bijzonder ervaren: iedere dag zoveel tijd met m’n zoon bezig zijn, hem ondersteunen en 
verzorgen. En nu dat ook zo gezegend is met genezing, maakt dat ons bijzonder dankbaar. 
 
Voor na de kuur zijn er al weer leuke dingen om naar uit te kijken. De kids hebben al veel zin 
in de kerstvakantie. Natuurlijk omdat school dan even helemaal naar de achtergrond kan 
verdwijnen. Maar ook omdat we wat leuks gaan doen. Vanaf vrijdag 30 december zijn we 
uitgenodigd voor een week in Villa Pardoes. Dit is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor 
kinderen met een levensbedreigende ziekte, waar ze met hun broertjes, zusjes en ouders een 
week heerlijk een verzorgde vakantie krijgen aangeboden (www.villapardoes.nl). Een poosje 
terug hebben we er iets over op tv gezien, en dan begint het wel veel meer te leven. Hoe de 
week er precies uit zal zien weten we nog niet, alleen dat we woensdag naar een musical 
gaan. We hebben er veel zin in! 
 
Na die week staat alweer de laatste chemokuur gepland. Afgelopen keer zijn er in het 
ziekenhuis al weer foto’s gemaakt. En er zullen binnenkort nog wel meer foto’s en scans 
gemaakt worden om te kijken wat het effect van alle behandelingen nu is geweest. Ook de 
impact van de bestralingen op de genezing van Bart’s arm, en dan met name het aangroeien 
van het donorbot. Kortom, best spannend allemaal. Maar gelukkig legt dat niet een te 
beklemmende druk op ons als gezin. Telkens als ik daar zo over nadenk is dat iets wat me diep 
raakt; zoveel heftige dingen doormaken met elkaar, en toch steed weer lichtpuntjes en fijne 
dingen er tussendoor waar we van kunnen genieten en weer energie door krijgen. Wat is God 
groot en machtig, en toch ook zo dichtbij met Zijn liefde en zorg voor ons! 
 
Daarmee sluit ik dit bericht af. We wensen jullie verder een fijne dag en morgen een goede 
zondag. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



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

Sent: woensdag 21 december 2005 22:59 
Subject: Kammankementen - vervolg 53 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Bart is zojuist weer thuis gekomen. Tim had een candlelight verrassing voor hem: 

 
Bart vond het erg leuk, maar na even op de bank gezeten te hebben wilde hij toch wel graag 
naar bed. 
De kuur vond hij weer zwaar, en toen hij thuis kwam zei hij dan ook: “Ik ga nu nooit meer 
kuren.” 
 
Iedereen die op bezoek geweest is, hartelijk bedankt! Bart heeft er erg van genoten. 
Nu kan hij thuis weer lekker bijkomen, en straks genieten van de vakantie. 
De laatste kuur staat gepland voor 9, 10 en 11 januari a.s. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 


