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Petra Schuurmans (68) maakte op sterfbed in advertentie gehakt van artsen

’Een kleine
wraakneming’

Uit De
Telegraaf
van 31
december
jl.

Weduwnaar Gerard Schuurmans, alleen in het droomhuis
waarin hij met zijn vrouw Petra
(kleine foto) oud had willen
worden. „Er bleken uitzaaiingen
in haar rug en rib. Precies de
plekken die ze al jaren als
pijnlijk aanwees.”
FOTO
JOS SCHUURMAN

lijk lange lijdensweg in het
ziekenhuis in Groningen
belandden, wilde niemand
mijn vrouw goed onderzoeken. Geen bloedonderzoek,
geen scan, niks. De pijn
kwam door een verkeerde
houding, werd gezegd. We
moesten maar aan mensendieck denken en ze moest
vooral meer bewegen.”
Gerard: „Pas in april, toen
we weer op de pijnpoli terechtkwamen, werd er een
foto gemaakt. Toen hebben
we ook direct te horen gekregen dat Petra niet meer
beter zou worden. Er bleken
uitzaaiingen in haar rug en
rib. Precies de plekken die
ze al jaren als pijnlijk aanwees…”
Ziekenhuizen aanklagen
gaat hij niet doen. „Je komt
in een tredmolen van een janeespelletje met advocaten,
zo kom je er nooit van los.”
Ze wisten ook wel, zegt Gerard, dat Petra geen honderd zou worden. „Maar als
artsen naar haar geluisterd
hadden, had ze nog tien tot
vijftien jaar langer geleefd.
En met veel minder last en
pijn. Daarom heeft ze die
advertentie geschreven. Ze
wilde haar stem laten horen
en had de wens dat mensen
zich niet met een kluitje het
riet laten insturen door artsen. We hadden zelf ook een
andere arts moeten raadplegen. Maar da’s achteraf
makkelijk praten...”

door Esther Wemmers

„H

Gerard (68). „Ze zat hier op
de bank en schreef haar advertentie binnen de kortste
keren op. Ze liet het me lezen en zei: ’Als ik dood ben,
wil ik dat dit zo de krant ingaat’. Ik was het er helemaal
mee eens. De advertentie
was zó af en kwam zó recht
uit haar hart. Toen ze op
tweede kerstdag overleed,
heb ik ervoor gezorgd dat
haar woorden in De Telegraaf werden geplaatst als
algemene kennisgeving.”
In 2008 wil het echtpaar
eens echt van het leven gaan
genieten. Gerard gaat met
pensioen, de kinderen zijn
de deur uit en de twee kopen een vrijstaande woning

tussen de weilanden van
Buinerveen. Als westerlingen hebben ze nog nooit van
het Drentse gehucht gehoord, maar
het is een
prachtig
huis met uitzicht over de
spruitjesvelden. „We waren volop bezig met de
verhuizing
toen tijdens
een standaardbevolkingsonderzoek bleek dat er iets
niet goed was.”
In het ziekenhuis blijkt
dat de situatie van Petra,
die in 1994 al eens was be-

handeld voor kanker, ernstig is. „Haar borst moest
zo snel mogelijk worden geamputeerd. Maar toen
puntje
bij
paaltje kwam,
kon het pas
weken later.
Vanwege carnaval hadden
ze
het
te
druk.” De toon
is
gezet.
„Dankzij onze
huisarts konden we terecht in een ander ziekenhuis, waar mijn
vrouw binnen vijf dagen is
geopereerd.”
Als blijkt dat de kanker
niet is uitgezaaid, kan het

’Niemand
wilde mijn
vrouw goed
onderzoeken’

UNIEKE
VOORJAARSVAKANTIES

echtpaar eindelijk verhuizen. Helaas krijgt Petra al
snel weer pijn. „Tijdens de
vele controles in het ziekenhuis nemen ze haar echter
niet serieus. Het zal wel fantoompijn van de borstamputatie zijn, kregen we te
horen.” Maar Petra en Gerard hebben het gevoel dat
het om een uitzaaiing gaat.
„Een ’verpleegster met aantekening’ hield dat voor onmogelijk. We konden op onze kop gaan staan, maar ze
weigerde een arts te halen.”
Ook bij de pijnpoli, waar
de huisarts Petra heen
stuurt, denkt niemand aan
uitzaaiingen. „Zelfs toen we
in januari 2014 na een letter-

NU VANAF

€

99

Göteborg

va. € 129

Verblijf aan boord van de Stena Line o.b.v. logies
Bezoek o.a.: Avenyn, Haga en Bohuslän
» Unieke ervaring

Bohemen en Praag

va. € 99

Verblijf in een 3* hotel o.b.v. logies en ontbijt
Sint Vituskathedraal, Glasfabriek, Praagse burcht
» Excursiepakket zeer voordelig bij te boeken!

Barcelona

va. € 289

Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpension
Stadstour, Monjuic, Montserrat, Pueblo Espanyol
» Bewonder de bekende werken van Gaudí!

Parijs en Disneyland® Paris

va. € 159

Verblijf in een 2* hotel o.b.v. logies en ontbijt
Montmartre, Disneyland® Paris, Eiffeltoren
» Speciale kinderprijzen feb-mrt

BOEK NU

www.effeweg.nl/telegraaf of bel 0529 - 46 96 67
Fouten voorbehouden. Prijzen vanaf p.p. o.b.v. 2 pers. Excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

BINNENLAND

T9

Jonge Nederlandse sterrenkundigen gaan terug in
tijd met Amerikaanse supertelescoop
door Mark Veldkamp

Ze was zó boos, zó
gegriefd en zó ontzettend kwaad dat
Petra Schuurmans
(68) op haar sterfbed een blocnote
pakte en haar eigen
overlijdensadvertentie schreef. Ze
maakt daarin gehakt van haar artsen.

et was een kleine
wraakneming
van mijn vrouw
via De Telegraaf”, zegt Gerard Schuurmans. Hij zit
aangeslagen aan de eettafel
van hun droomhuis in Drenthe. Op oudejaarsdag droeg
hij zijn grote liefde Petra,
met wie hij 48 jaar was getrouwd, naar haar laatste
rustplaats. „Ik heb maandenlang gezegd dat ze het
nieuwe jaar niet zou halen.
Nou, dat bleek dus aardig te
kloppen”, zegt hij met een
verwrongen lachje.
Haar dood had niet zo
vroeg hoeven komen, wilde
Petra met haar advertentie
zeggen. „Door onkunde, gemakzucht, het elkaar de
hand boven het hoofd houden van artsen in mijn omgeving (...) heb ik nu vijftien
jaar te vroeg afscheid moeten nemen van mijn gezin,
familie en bekenden”, noteert ze in april 2014 in een
van haar vele schrijfboekjes.
„We hadden net te horen
gekregen dat ze niet meer
beter zou worden”, vertelt
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Twee jonge aanstormende sterrenkundigen
hebben onze positie op
het gebied van de astronomie wereldwijd fors
verstevigd. Het duo heeft
maar liefst 2500 uur
’priority waarneemtijd’
gekregen op de Amerikaanse Spitzer-ruimtetelescoop. De toekenning is
uniek, want voor dit
broertje van de vermaarde Hubble-telescoop
staan wetenschappers
rijendik voor het hek.
Dr. Ivo Labbé van de Leidse Sterrenwacht van de Universiteit Leiden en dr. Karina Caputi, universitair docent van Kapteyn Astronomisch Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen, gaan met hun onderzoek letterlijk terug in de
tijd. Om precies te zijn 13,2
miljard jaar. Dat is slechts
500 miljoen jaar verwijderd
van ’Big Bang’, de mega-explosie die de geboorte van
ons heelal inluidde.

Tuin
Karina Caputi lag als
meisje van 13 in het hoge
gras van haar ouders tuin ’s
avonds uren lang gebiologeerd naar de fonkelende
sterrenhemel te kijken.
Haar opa woonde in een

’Nog nooit zo
dicht bij
oerknal
geweest’
klein dorp op de Argentijnse
hoogvlakte en nergens anders waren de nachten zo
helder. Karina besloot op
die plek om als ze groot was
’iets’ met sterren te doen.
Inmiddels behoort dr.
Karina Caputi tot de jonge
generatie talentvolle Nederlandse astronomen. De
hoofddocent van het Groningse astronomisch instituut heeft de nodige onderzoeksprijzen in de wacht
gesleept. Haar nieuwste en
grootste uitdaging tot nu
toe is de reconstructie van
vroege sterrenstelsels. Het
onderzoek kan voor de wetenschap belangrijke puzzelstukjes opleveren.
„Ik mag nu als hoofdonderzoeker gebruikmaken
van een van de meest begerenswaardige ’sterrenkijkers’, de Amerikaanse Spitzer-ruimtetelescoop. De beschikbare onderzoekstijd is
zeer beperkt, maar Ivo en ik
krijgen liefst 2500 uur!”
Ze waren concurrenten in
de race voor Spitzertelscoop. „Maar onze aanvragen
waren beide van zulk kaliber, dat de Amerikanen in al
hun wijsheid besloten ons
alle twee toe te kennen.”
Want opmerkelijk genoeg
is er nog een Nederlander
met vrijwel dezelfde missie:
dr. Ivo Labbé van de Leidse
Sterrenwacht van de Universiteit Leiden. Ook hij wilde de telescoop gebruiken
voor zijn speurtocht naar
infraroodlicht. Labbé: „Dit

Dr. Ivo Labbé en dr. Karina Caputi gaan op jacht naar de oerknal met de Amerikaanse Spitzer-ruimtetelescoop. „We vangen het licht op van honderden miljarden sterren die
relatief kort na hun geboorte met enorm veel geweld stierven.
FOTO HENK BOUWMAN

DROOM IN ZICHT

voor het menselijke oog onzichtbare licht is afkomstig
van stelsels die ruim 12 miljard lichtjaren van ons verwijderd zijn. De sterren die
dit licht uitzonden zijn inmiddels al lang verdwenen.
We vangen het licht op van
miljarden sterren die relatief kort na hun geboorte
met enorm veel geweld
stierven.”
Ook de 42-jarige Labbé is
een autoriteit op het gebied
van de astronomie, een tak
van sport waarin Nederland sinds mensenheugenis vooroploopt met absolute topwetenschappers.
De grondlegger was wis-,
natuur- en sterrenkundige
Christiaan Huygens. De
uitvinder die in 1690 (!)
ontdekte dat licht een verschijnsel is dat zich in golven verplaatst.
Zijn motivatie, die hem
uiteindelijk tot in de armen
van de sterren dreef, was
aanzienlijk aardser. Labbé:
„Ik had al vroeg in mijn studie de mogelijkheid om te
werken bij het Mauna Keaobservatorium op Hawaï.
Het observatorium staat op
de 4200 meter hoge piek

van de slapende vulkaan
Mauna Kea en geldt als een
van de belangrijkste observatoria ter wereld.
Maar mijn keuze werd
vooral ingegeven omdat je
daar zo mooi kunt golfsurfen! Tot mijn vreugde werd
ik uitgenodigd. Daar is het

stelsels die zijn gemaakt
met de Hubble ruimtetelescoop. Wie deze foto’s kent,
begrijpt mijn fascinatie."
De twee internationale
teams waaraan het duo leiding zal geven, willen weten
waarom er zoveel stervorming was en waarom er zo’n
snelle groei plaatsvond. Labbé: „Dat is
nog steeds een raadsel. We zijn zwaar gefascineerd en nog
nooit zo dicht bij de
oorsprong geweest.”
Voor het tweetal is
het universum in z’n
huidige vorm niet interessant. Karina: „Het is
oud en relatief inactief. Er
worden nauwelijks nog sterrenstelsels gevormd. Dat
was vlak na de Big Bang wel
anders. Uit gas ontstonden
met veel geweld kolossale
sterren, reuzen veel groter
dan de huidige exemplaren.
Wij kijken terug in de tijd,
naar een periode waarin razendsnel stelsels ontstonden met miljarden sterren.
En vrijwel al die sterren waren vele malen groter dan
onze eigen zon. Het was nog
eens een heftige tijd.”

Als meisje al
gebiologeerd
door fonkelende
hemel
gebeurd. Ik kan mij het moment waarop ik voor het
eerst de foto’s van verre
sterrenstelsels onder ogen
kreeg nog goed herinneren.
Ik was verliefd en dat is
nooit meer overgegaan.”

Fascinatie
Vanaf dat moment schakelde Labbé op naar warpsnelheid. „Ik heb de schade
ingehaald. Inmiddels bepalen de sterren zo’n beetje
mijn leven. Ik heb mogen
meewerken aan de wonderschone foto’s van sterren-

,

Hou t kort
Bert Dĳkstra

Kijk ons eens!

N

u we zijn uitgedemonstreerd en ons fijn
even allemaal Charlie mochten noemen…
Nu we onszelf weer hebben wijsgemaakt
dat de dreiging in het extremisme schuilt en níét
in de islam… Nu we al die wereldleiders zo lief
knuistje aan knuistje hebben zien staan… Nu is
het tijd om de ogen te openen.
Eén van de hypocriete Charlies in die politieke
hand-in-hand-kameraden-parade was premier
Davutoglu, namens het reliregime van Turkije.
Ondertussen probeerde zijn baas Erdogan thuis
de mond te snoeren van ’n welingelichte klokkenluider. ’Erdogan komt zélf met terreuraanslagen’, beweert de man. ’Om z’n ’ongelovige’
vijanden de schuld te kunnen geven’.
Hij voegt er ook nog even fijntjes aan toe: ’Erdogan werkt in het geheim samen met IS en
Al-Qaeda’. Soennieten onder elkaar, zeg maar.
Dit soort teksten kun je niet hard genoeg de kop
indrukken. Die Turkse premier… Hij kwam naar
Parijs om de wereld te tonen: ook wíj zijn voor
vrijheid van meningsuiting. Zolang we er, in
Allahs naam, thuis maar geen last van hebben.
Reageren: bdijkstra@telegraaf.nl

