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Nog steeds 
een dikke 

We slepen ons door de jaren heen, ieder op een eigen 
manier, de een met meer succes en geluk dan de ander. 
Ieder heeft zo zijn eigen, vaak ontroerende verhaal. 

Hadewig van der Mee had 
haar 60ste gerust nog willen  741 
dansen en hollen en reizen en 
in de tuin willen spitten of de 
kamer van haar kleinkind 
behangen. Dat zal niet gaan, 
Hadewig heeft MS. Die ziekte 
verwoest van alles - maar 
niet haar moraal. 

tekst Henri van der Steen 
foto's Dolph Cantrijn 

'Ik moet nu echt 
dingen afstoten' 

M S staat voor multiple sclerose, 
een aandoening waarbij de 
beschermlaag rond het cen-

trale zenuwstelsel is beschadigd. Vo-
rige week was Hadewig van der Mee 
met man Hans bij een informatie-
avond in het ziekenhuis. Er zijn vier 
soorten MS. 
„Ik heb de ergste vorm, met 10-15 pro-
cent van de mensen die MS hebben. 
Met een van de andere drie vormen 
kun je heel lang stabiel blijven. Het is 
belangrijk gezond te leven, rust te ne-
men, goed naar je lichaam te luiste-
ren." 
„Mijn leven is anders. Mijn leven is 
veel en gehaast en genieten en laat 
naar bed, feestjes, een beetje bourgon-
disch. Dat heb ik de eerste drie jaar na 
de diagnose doorgezet en dat breekt 
me nu op. Ik heb een gevoelsstoornis 
aan mijn voeten en mag dus allang 
niet meer autorijden. Mijn vingers en 
handen voelen heel stijf aan, ik kan 
heel moeilijk oorbellen in doen, de 
fijne motoriek gebruiken. Het is alsof 
ik heel strakke handschoenen aan heb. 
Ik moet nu echt dingen afstoten."  

adewig van der Mee, 54 jaar, 
woont in Sint-Michielsgestel, 
is geboren in Waalwijk: 
„Mijn vader was er gemeen-
tesecretaris, m'n moeder was 
een excentrieke vrouw, die 
alles deed om ons niet in het 
gelid te laten lopen. Als ieder-
een gewatergolfde haren had, 
en midi en handtassen droeg, 
liep ons moeder met een 
staart, mini en een grote 

mand. En geen pumps, maar sandalen. Ik schaamde me kapot. 
Iedereen ging naar Spanje op vakantie, wij naar Drenthe. Ieder-
een mocht tot twaalf uur uit, ik moest om elf uur thuis zijn. Ik 
leefde altijd in een uitzonderingspositie en deed dus buiten-
shuis alles om maar aardig gevonden te worden; ik wilde er bij 
horen. Ik loop dus al m'n hele leven iedereen te pleasen, op het 
belachelijke af" 

Ze was trouwens al meteen een uitzondering. „Ik ben half-
dood geboren, door een verlamming. Stuitligging. Ik kon in mijn 
jeugd niet sporten, fysiek sowieso niet meekomen. Ik verzette 
me bovendien tegen m'n opvoeding. Toen mijn moeder zwan-
ger was van de jongste, heeft ze een zoontje verloren — dat vond 
ze 's morgens dood in zijn bedje. Pseudokroep. Ik was vier, m'n 
oudste zus zes, het broertje één jaar. Daardoor is mijn jongste 
zus heel strak opgevoed. Heel lief, maar heel strak. Dat hield in 
dat ik te weinig aandacht kreeg. Vond ik. Dan ging ik net zo lang 
met mijn stoel zitten wippen tot ik achterover door de raam viel. 
Dan kreeg ik wel aandacht. Of ik ging net zo lang over m'n neus 
zitten wrijven met een droge handdoek tot die neus onder de 
korsten zat." 

Het gevolg is dat de zussen niet bepaald hartsvriendinnen 
zijn. „M'n jongste zusje praat nu als so-jarige als een kind van  

zeven. Ik kan er geen fatsoenlijk ge-
sprek mee voeren. Ze huilt zes weken 
achter elkaar als ze verdriet heeft. 
Met haar heb ik een haat-liefde-ver-
houding. Ik heb het daar heel moei-
lijk mee. Ik erger me aan elk woord 
en elke beweging van haar, ander-
zijds heb ik gruwelijk medelijden. De 
oudste zus is biologisch, rechtsdraai-
end, vegetariër, milieubewust, een 
natuurfreak. Ze doet niks verkeerd, 
maar je kunt er ook nooit mee la-
chen. Nee, dat neem ik terug. Ze zijn 
allebei heel lief, haha." 

Haar man is ook heel lief. „Ik ben 25 
jaar getrouwd met Hans, we hebben 
twee dochters, die momenteel weer 
thuis wonen. Dat is niet gemakkelijk, 
als je al een leven bent gewend met 
twee." 

Leven was een puinhoop 
Hans redde haar, zegt ze. „Op 1 sep-
tember 1980 trok ik in een verpleeg-
stersflat op Voorburg, voor de studie 
ziekenverzorgster. Ik ben best uit m'n 
dak gegaan in die tijd. Heerlijk. Ik 
maakte die opleiding niet af, liep wel 
een huurachterstand op, de kamer 
zag blauw van de belastingaanslagen. 
M'n leven was een puinhoop. Toen 
kwam Hans op mijn pad. Hij schiep 
om te beginnen administratieve 
orde. En ik moest gaan nadenken 
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over wat ik echt leuk vond. Typen! Dus ben ik het 
diploma typen gaan halen. En heb vervolgens al-
lerlei baantjes gehad via uitzendbureaus. En zeven 
jaar een vaste baan bij de bedrijfsgezondheids-
dienst. Keileuk. Ik was typiste en receptioniste. In 
1995 ben ik hier bij de bieb begonnen. Tot twee jaar 
geleden heb ik er geweldig fijn gewerkt, ik ging 
elke dag met plezier naar m'n werk." 

Voor van alles bang 
Oppervlakkig gezien ging het dus goed. „Maar bij 
mij is het nodige scheefgegroeid door die verlam-
ming als kind. Ik heb mijn hele leven al gezond-
heidsproblemen. Hartritmestoornissen, proble-
men met m'n balans en m'n voeten zodat ik altijd 
viel, van alles. Vanaf1985 heb ik ook angstfobieën. 
Ik werd voor van alles bang. Bang om over te ge-
ven zodat ik niet meer in de auto op vakantie 
durfde. Daar zijn psychologen en Jomanda-achti-
gen aan te pas gekomen. Hans heeft het niet ge-
makkelijk gehad met mij." 

Daar kwam bij dat ze werkelijk iets ernstigs 
bleek te mankeren. „Mijn hersenvocht liep niet 
goed door. Met een operatie kon dat euvel worden 
verholpen. Ik ben 11.111011 geopereerd. Ik zei nog 
tegen de chirurg: 'Geen gekke dingen, hè.' Maar 
hij raakte me toch een paar millimeter te veel naar 
links. De operatie was technisch goed gelukt, 
maar hij had wel een zenuw en de hypofyse ge-
raakt. Meteen de volgende dag is het me verteld: 
'Er is iets mis gegaan.' Ik zei nog: 'Waar gewerkt 
wordt, worden fouten gemaakt.' Weken later 
bleek wat ik eraan overgehouden heb, aan blij-
vende schade. Nu heb ik diabetes, maak ik te wei- 

nig groeihormoon aan, werkt m'n 
schildklier te traag en heb ik altijd 
zenuwpijn. Ga je er iets mee doen, 
vroegen ze na de operatie? Wat kun 
je doen? Ik heb een letselschadead-
vocaat ingeschakeld, en een nieuwe 
keuken laten zetten van de schade-
vergoeding. Maar de klachten wer-
den intussen steeds erger." 

Positief blijven! 
En toen bleek ze ineens MS te heb-
ben. Progressieve MS. „Sinds vorig 
jaar januari heb ik ambulante thuis-
zorg, één keer per week een uur. Zij is 
mijn goeroe. Wordt traplopen moei-
lijk? Dan moeten we gaan denken 
aan een traplift. En een scootmobiel. 
Zij confronteert me met de werke-
lijkheid. Ik vind het nog steeds ver-
schrikkelijk, maar de moraal is: posi-
tief blijven! Ik ploeter wel, maar ik 
geef m'n leven nog steeds een dikke 
8.1k heb een lieve man en kinderen, 
ik heb m'n muziek, m'n koor! Dat 
zou ik iedereen willen meegeven: je 
bepaalt zelf hoe je met ziektes en 
problemen omgaat. Ik heb pijntjes, ik 
ben incontinent, ik slaap moeilijk, ik 
ben stijf, heb het heel erg in m'n rug, 
heb ontzettend veel zenuwpijn in 
m'n linkerarm en linkerbeen, maar ik 
bepaal zelf ofik er m'n dag door laat 
verzieken." 

Hadewig van der Mee, mooi opgetut op haar 
groene gevaarte op drie wielen 

Een heel goed 
contact, nu wel ... 

Een slechte relatie kan zich met 
de jaren herstellen. „Zo diep als 
ik mijn vader en moeder haatte, 

zo goed is de band die ik nu met hen 
heb." 
„M'n vader is 89, m'n moeder 86. Mijn 
vader is op z'n 6iste filosofie gaan stu-
deren, is ook afgestudeerd. Typen was 
mijn hobby, ik heb dus zijn eindscrip-
tie getypt, over de tkermensch van 
Nietzsche. Tot voor een paar jaar terug 
kon je heel goede gesprekken met hem 
voeren. Hij wordt nu supervergeetach-
tig. Maar met zijn humor en intelligen-
tie kan hij het allemaal heel goed ver-
bloemen." 
„Ik ben nu elke woensdag in Waalwijk, 
de hele dag met m'n vader en moeder. 
Zij is zwaar op de hand, maar vindt het 
heerlijk dat ik kom. Vader studeert nog, 
leest, fietst, wandelt. We hebben een 
heel goed contact. Ik zou ze verschrik-
kelijk missen als er iets zou gebeuren." 

Voor de deur staat een groen, nut-
tig uitziend gevaarte op drie wielen. 
Het is een Easy Rider. Het ding 
helpt Hadewig van A naar B. Het 
ding helpt haar er ook aan herinne-
ren dat ze op tijd een lippenstiftje 
op doet. 

„Dat klopt, dat is heel belangrijk." 
Ze laat 'onthullende' foto's zien, 

in slipje en bh, tandenpoetsend, op 
de ochtend van haar huwelijk. Su-
perslanie den! 

„Ik wil niet dat mensen mij zien 
op zo'n fiets en dan denken dat ik 
een halve zwakzinnige ben. Ik denk 
het zelf ook en ik vind het heel erg 
dat ik het denk omdat het nergens 
op slaat, maar als ik iemand op een 
scootmobiel of achter een rollator 
zie, denk ik ook meteen dat die per-
soon niet goed meer bij zijn hoofd 
is. En als ze niet gek zijn, zijn ze on-
verzorgd of dik. Je wilt er extra 
mooi uitzien op zo'n fiets. Ik ben 
ook nog tien kilo aangekomen sinds 
ik MS heb. Ik doe er alles aan om er 
een beetje leuk uit te zien en die 
buik een beetje weg te moffelen. Je 
wordt er heel creatief in. Als ik op 
het revalidatiecentrum om me heen 
kijk, naar mensen die door hun 
ziekte heel dik zijn geworden en dat 
maar zo laten ... Zo wil ik in elk ge-
val nooit worden." 
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