Interview

‘Ik heb misschien
geen lang, maar
wel een heel
rijk leven’
Op haar 15e kreeg ze kanker, op haar 19e opnieuw.
Laura
a Maask
Maaskant (20)
0) besloot zich
zich niet meer te
te lat
laten
behandelen, om de tijd die ze
ze nog heeft, te
te kunnen
genieten van
genieten
an een leven
leven met kwaliteit.
kwaliteit. Ze schreef een
prachtig boek: Leef! over de ontdekking van haar
ziekte,
e, haar tijd in het ziekenhuis
ziekenhuis en haar kkort
korte,
kankervrije periode. Maar bovenal over wat zich
afspeelt in haar hoofd. Want wat doet het met je als
je weet
eet dat je geen toekomst
ttoekomst meer hebt?
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Hoe was je als kind?
‘Ik was rustig, leergierig en
spontaan. Een beetje serieus. Ik
had altijd een wat stiller karakter.
Ik vond het fijn om een paar
momenten in de week zelf te
spelen. Ik had natuurlijk ook mijn
broers thuis, daar kon ik altijd wel
terecht. En ik had een goede
vriendin met wie ik veel speelde.’
Jij werd ziek toen je 15 was.
Heb je wel een puberteit gehad?
‘Ik heb hem wel gehad natuurlijk,
als je de puberteit omschrijft als
een tijd tussen je 12e en je 18e,
maar ik heb hem heel anders
beleefd. In de tijd dat je je ouderlijk
nest beetje bij beetje gaat verlaten
en de wereld gaat ontdekken,
werd ik ziek, waardoor ik weer erg
afhankelijk van mijn ouders werd.
Ook voor de lichamelijke zorg.
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Alles ging heel harmonieus en
zonder protest. Mijn ouders
hebben weleens gezegd dat een
heftige puberteit er sowieso niet
inzat. Ik was niet rebels. Ik ben juist
altijd iemand geweest die liever
serieuze gesprekken voert en ik
ben redelijk stabiel. Die uitwassen
in mijn emoties had ik toen ook
niet. Maar de puberteit is ook een
tijd waarin je jezelf leert ontdekken,
en ik heb mezelf in die tijd absoluut
ontdekt. Ik ben juist, denk ik, veel
eerder volwassen geworden.’

----------------’Ik zie het
verleden vooral
als een opbouw
naar het
nu-moment’

----------------Als je geen toekomst meer hebt,
wat betekent het verleden dan?
‘Het verleden betekent weinig
ten opzichte van het heden. Want
alles wat nu gebeurt, het feit dat
vandaag de zon schijnt bijvoorbeeld, is veel belangrijker dan
het verleden. Ik zie het verleden
vooral als een opbouw naar het
nu-moment. Wat is geweest is
heel erg belangrijk voor hoe het
nu kan zijn. Hoe ik nu floreer en

Wat betekent je lichaam voor jou?
‘Ik ben dankbaar voor mijn lichaam,
want dat brengt me waar ik zijn wil.
Maar het is uiteindelijk niet meer
dan een voertuig. En op een
gegeven moment stopt het. Dan
word ik minder gezond, maar blijft
het mentale stuk van mij bestaan.
Daarom zie ik het lichaam als
gescheiden van mijn geest.’

hoe ik nu in het leven sta heeft een
heleboel wortels. Zo zie ik het
verleden.’
Heb je altijd al zo’n filosofische
instelling gehad, of is die door
je ziekte ingegeven?
‘Dat weet ik niet zo goed. Ik
weet wie ik ben met ziek zijn, ik
kan mezelf daar moeilijk van
losschakelen, want het heeft
heel veel van mijn persoonlijkheid
bepaald. Maar ik weet zeker dat ik
nooit een oppervlakkig persoon
zou zijn geworden. Sinds ik ziek
ben, heb ik met mijn ouders en
broers heel pure gesprekken over
het leven en de dood gehad. Toen
ik lichamelijk echt heel erg ziek
werd, door de chemo, heb ik die
periode aangegrepen om me dan
maar mentaal te ontwikkelen. Ik
ben toen veel literatuur gaan lezen
over verschillende godsdiensten,
over levenswijsheden, en dat heeft
me gevormd en misschien ook de
filosofiekant aangewakkerd.’
’Lichamelijk kan ik me niet
ontwikkelen, dan doe ik het
maar geestelijk.‘ Wat een mooie
– en filosofische – gedachte!
‘Dat ging automatisch, hoor. Op
die manier kon ik mijn geluk blijven
bepalen. Dat klinkt heel rationeel,
maar het was gewoon een oergevoel. Blijkbaar kan ik mijn geluk
bepalen zonder de omstandigheden, zonder dat wat er met
mij gebeurt.’

Heel veel mensen zien lichaam en
geest juist als een geheel.
‘Ik niet, want dan zou ik me ook
mentaal ziek moeten voelen.
Dat wil ik niet en dat doe ik niet.
Misschien heb ik daarom geleerd
om het te scheiden. Want dan zou

----------------’Schrijven is
fijn voor
een beetje
zelfreflectie’

-----------------

Interview: Renée Salome | Fotografie: Babs van Geel

Hoe was je kindertijd?
‘Ik kom uit een heel liefdevol en
warm gezin en heb een ontzettend
fijne kindertijd gehad. Ik heb drie
oudere broers. Mijn ouders zijn
gescheiden toen ik een jaar was.
Wij zijn in liefde geboren, hebben
ze ons uitgelegd, maar ze konden
elkaar niet meer gelukkig maken.
Nu ik weet dat ik binnenkort kom
te overlijden, denk ik vaak terug
aan mijn kindertijd, en we halen
samen veel herinneringen op. Ik
merk nu dat ik echt een bijzonder
prettige jeugd heb gehad, met heel
veel mooie rituelen. De zomervakanties en kerst, maar ook de
weekenden en gezellig tussen de
middag een broodje eten samen.’

ik ten tijde van de chemo mentaal
ook heel erg zwaar moeten zitten,
maar dat was het niet. Mentaal was
het een gelukkige periode voor mij,
maar lichamelijk niet.’
Wanneer begon je met schrijven?
‘Op mijn 15e kreeg ik een mooi
opschrijfboekje cadeau, en toen
gebeurde er zoveel, dat het me
waardevol leek om op te schrijven.
Om terug te lezen hoe ik over
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dingen dacht. Ik schreef niet
dagelijks, eerder maandelijks. Maar
op een gegeven moment vond ik
het fijn om alles op te schrijven en
ben ik het vaker gaan doen. En nu
hoort het echt bij mij. Ik doe het
zeker een keer in de twee of drie
weken, en vind het nog steeds heel
fijn om alles terug te lezen. Waar
stond ik toen, waar heb ik nu geen
moeite meer mee, waar kan ik wat
van leren? Schrijven is fijn voor een
beetje zelfreflectie.’
Zijn er ook dingen waarvan je
denkt: nu zou ik dat anders doen,
of nu zie ik dat anders?
‘Toen ik de eerste keer hoorde dat
ik ziek was, had ik een week tussen
dat nieuws en de start van de
chemokuur. Dit varkentje ga ik wel
even wassen, dacht ik. Ik kies voor
de chemo en dan word ik beter. En
toen kwam de chemo en werd ik
meteen ziek. Daarnaast ging ik
autobiografieën van mensen die
kanker hadden gehad lezen. In een
keer viel die hele gedachte weg
van: hoezo kan ik kiezen voor
genezing? Hoezo zou ik door
middel van het kiezen voor chemo
de kanker kunnen overwinnen?
Ook de ideeën over overwinnen,
verliezen en vechten vielen
allemaal weg. Maar ik ben heel blij
dat ik in die ene week voor de
chemo wel heb opgeschreven hoe
ik er toen in stond. Om er daarna
op terug te komen en te kunnen
zien dat het heel anders is. Nu is
die visie van voor die week helemaal weg.‘
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Wat is je visie dan nu?
‘Tegenwoordig worden mensen,
die genezen worden verklaard van
kanker, gezien als overwinnaars.
Indirect zeg je dan dat diegenen
die niet genezen verliezers zijn.
Op die manier ontstaat er een
scheef beeld van diegenen die
uiteindelijk niet beter zullen
worden. Ik denk dat die termen
sowieso verkeerd worden gebruikt.
Maar ook dat je door middel van
genezing niet per se hoeft te
winnen. Want wie zegt dat ik niet
win, omdat ik niet genees van
kanker? Ik heb misschien niet een
lang leven, maar wel een heel rijk
leven!’

----------------’Als je niet geneest, kun je ook
een winnaar zijn’

-----------------

Wat hoop je met je boek te
bereiken?
‘Ik hoop dat mensen meer in het
nu gaan leven. Dat toekomst en
verleden worden losgelaten, maar
vooral de hang naar de toekomst.
Omdat het nu zo mooi is. Door de
schoonheid van vergankelijkheid
heb ik geleerd om het nu-moment
lief te hebben. Als ik in het park

loop met mijn hond Tirza kan ik
heel erg genieten van de lente die
ontluikt. Los van wat er in de
toekomst gaat gebeuren.’
In je boek begint elk hoofdstuk
met een songtekst en je hebt een
playlist op je blog gezet. Welke rol
speelt muziek in je leven?
‘Best wel een belangrijke rol!
Ik merk dat ik mijn mood kan
versterken met muziek. Als ik in
een rustige bui ben, zet ik klassieke
muziek op, ben ik in een heel
extraverte bui dat zet ik een livecd
van Coldplay op. Zo heeft elke
mood en soms elke periode een
nummer. In mijn boek gebruik ik
steeds een songtekst, of een deel
daarvan, als een soort motto
voor het komende hoofdstuk. Die
songteksten stonden vaak centraal
in bepaalde momenten van mijn
leven. Wanneer ik in mijn boek Let
it be gebruik van de Beatles, heb
ik net de keuze gemaakt geen
levensverlengende behandelingen
te nemen; ik laat het even gaan.’
Wat denk je dat er na je dood
met je gebeurt?
‘Dat is een verrassing natuurlijk. Ik
ben best wel nieuwsgierig. Ik weet
wel dat na mijn dood het leven op
aarde doorgaat, maar dat ik ook
zeker doorga. In welke vorm? In
een jonger lichaam, dat zeker.
Ik vind het een fijn idee dat ik op
een gegeven moment dit lichaam
kan achterlaten. Ik zie het meer als
mijzelf, echt mijn pure zelf, dat die
overblijft, dat die het eeuwige
leven heeft.’

Is dat iets waar je naar kunt
uitkijken?
‘Soms wel. Soms denk ik dat het
een goed vooruitzicht is dat het op
een gegeven moment ophoudt als
het lichamelijk zwaar wordt. Dat ik
weet dat dit beperkt is. Dat geeft
ook een bepaalde schoonheid aan
mijn dag nu, een bepaalde rijkdom.
Dat maakt het voor mij nu heel
draaglijk.’
Praten mensen met jou over je
dood of is het een taboe?
‘Ik zoek daar bewust wel grenzen
in op. Ik wil niet dat er niet over
wordt gepraat, dus probeer ik het
gesprek te openen. En dan krijg je
automatisch die openheid van de
andere kant. Vaak ben ik, zeker in
onbekende gezelschappen, de
eerste die de woorden “kanker” en
“dood” moet laten vallen. De ander
praat dan over “je ziekte”. Dan denk
ik: laten we die termen maar
gewoon benoemen!’
Kun je nog balen van een bad hair
day of een pukkel?
‘Mensen zeggen weleens tegen
mij: als ik jouw verhaal hoor, dan
wordt alles zo relatief. Dat vind ik
onzin. Hou ik me bezig met m’n
salaris, zeggen ze dan, en jij hebt
dit. Dan denk ik: dat is toch ook
belangrijk? Ik moet ook mijn huur
betalen. Zelf maak ik me niet zo
snel ergens druk over. Ik ben niet
chagrijnig of bozig ingesteld en
een ster in relativeren. Wel ben
ik heel perfectionistisch. Ik kan
gestrest raken als iets niet perfect
genoeg is voor mij. Dat heb ik vorig
jaar heel erg ervaren tijdens mijn

studie kunstgeschiedenis.
Dan ga ik nog harder leren!’
Hoe zit het met de liefde?
‘Het mooie van liefde is dat het
veel verder gaat dan alleen een
relatie met een man hebben.
Want ik heb echt een overload aan
liefde om me heen. Maar ik heb

----------------’Ik ben vaak de
eerste die het
woord kanker
moet laten vallen’

----------------wel bewust voor mezelf bepaald
dat ik niet erg opensta voor een
relatie nu. Ik ervaar dat ik dicht bij
mezelf moet blijven om mijn geluk
te behouden, en dat ik daarvoor
niemand anders meer nodig heb.
En dat ik mijn tijd een beetje
selectief aan het indelen ben.
Ik besteed liever mijn tijd aan de
liefde die ik al om me heen heb,
dan te “investeren” in een nieuw
persoon. Maar ik ben ook de prins
op het witte paard nog niet
tegengekomen…’
Wat wil jij de lezers van MoodieZ
meegeven?
‘De titel van mijn boek is Leef! En
dat slaat op het leven en op het
heden. Alles wat het leven nu
geeft. Dus dat zou ik willen
meegeven: Leef!’

Het autobiografische boek Leef! van
Laura Maaskant is eind mei uitgekomen
bij uitgeverij Ten Have € 14,99
lauramaaskant.nl
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