
Musicerend bij dezelfde harmo-
nievereniging bracht de liefde 
voor muziek Karel en Ma-

rij destijds bij elkaar. Er bloeide iets 
moois op tussen deze twee pubers. La-
ter trouwden ze en werd hun geluk be-
zegeld met de geboorte van hun doch-
ter Ilona. Ze vormden met zijn drietjes 
een hecht en vrolijk gezin waar altijd 
alles bespreekbaar was. Van dagelijkse 
beslommeringen tot en met zaken zo-
als de dood. 
Marij: “Karel nam daarbij ook geen 
blad voor de mond. Als hij iemand zag 
die meer dood dan levend in zijn rol-
stoel ‘hing’, dan liet hij mij duidelijk 
merken dat zo’n leven voor hem zin-
loos zou zijn. ‘Als ik me niet meer kan 
uitdrukken, terwijl ik nog scherp van 
geest ben en niet meer zelf kan eten, 
drinken of bewegen, dan rijd me maar 
met stoel en al het kanaal in’, zei hij 
op zulke momenten. Ik snapte het wel. 
Karel was altijd een enorm actieve 
man. Opgewekt en levendig. En ook 
ontzettend muzikaal. Hij arrangeerde 
en componeerde muziek en daarnaast 
speelde hij op hoog niveau trombone 
en doedelzak. Hij heeft zelfs gastoptre-
dens verzorgd bij concerten van André 
Rieu. Muziek betekende veel voor hem 
en we deelden daarbij specifiek de pas-

sie voor de doedelzak en de bijbeho-
rende cultuur. Vaak reisden we af naar 
Schotland. Hij had meerdere Schotse 
kilts, die hij droeg als hij thuis was of 
zelfs als hij naar een feestje ging. Met 
onze dochter Ilona had hij een nauwe 
band en samen bezochten ze veel pop-
festivals. Karel leefde het leven intens.  
Zo was hij. Tot die bewuste avond van 
28 november 2011. Een avond die ge-
zellig en ontspannen begon, maar ein-
digde in een hel. 

FATALE AVOND
Karel en ik zaten die maandagavond 
rond acht uur samen op de bank naar 
de televisie te kijken. Ik haalde nog 
wat koffie en toen ik uit de keuken 
kwam, zag ik dat Karel vreemd deed. 
Ik vroeg hem wat er aan de hand was, 
maar hij kon alleen wat kreten uitsto-
ten. Zijn mond produceerde niet meer 
dan een soort blaffend geluid als van 
een zeehond. Onverstaanbaar. Ik zag 
de paniek in zijn ogen. Ik kan niet be-
schrijven waarom, maar ik dacht di-
rect dat hij een herseninfarct had en 
heb meteen het alarmnummer gebeld. 
Met de hoorn in mijn hand ben ik bij 
hem gaan zitten en heb hem bemoe-
digend toegesproken. Hij kon niks 

terugzeggen maar zijn ogen schreeuw-
den om hulp. Ik voelde me zo ontzet-
tend machteloos. Gelukkig waren de 
hulptroepen al binnen vijf minuten ter 
plekke. Zijn rechterkant was inmiddels 
al verlamd. Karel werd door de ambu-
lance met spoed overgebracht naar het 
ziekenhuis.” 
Ilona: “Ik woonde in die tijd alweer 
vier jaar samen met mijn vriend. We 
hadden net gegeten toen de telefoon 
ging. Mijn moeder deed kort verslag 
van wat er was gebeurd. Ze klonk rus-
tig, zoals mijn moeder dat kan in pa-
nieksituaties. Ze zei dat de ambulance 
al onderweg was en dat we het beste 
rechtstreeks naar het ziekenhuis kon-
den gaan. We lieten alles uit onze han-
den vallen en zijn in de auto gestapt. 
‘Hij gaat dood’, herhaalde ik steeds.  Ik 
hoor het mezelf nóg zeggen. Ik had een 
heel sterk voorgevoel dat dit niet goed 
zou aflopen. We arriveerden net na de 
ambulance in het ziekenhuis. Papa was 
toen nog wel aanspreekbaar, al praatte 
hij alsof hij heel veel had gedronken. Ik 
moest me inspannen om hem te kun-
nen verstaan. Hij liet wel merken dat 
hij heel blij was me te zien en hij ver-
telde ook dat hij gruwelijke hoofdpijn 
had. Pijn die vanuit zijn nek omhoog 
kwam. Waarschijnlijk was dat precies 

GESCHENK
Toen een herseninfarct abrupt een einde maakte aan het leven van Karel, 
twijfelden zijn nabestaanden geen moment. Al 35 jaar droeg hij een donorcodicil 
bij zich en nu konden vier mensen weer een toekomst krijgen. Nu herdenken zijn 
vrouw Marij (52) en hun dochter Ilona (29) jaarlijks zijn dood én vieren tegelijk de 
dag dat hij anderen een nieuw leven gaf.
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de plek waar de bloedprop zat, die het 
infarct had veroorzaakt.”
Marij: “Kort na aankomst in het zie-
kenhuis kregen we te horen dat Karel 
in aanmerking kwam voor een experi-
mentele behandeling in een ander zie-
kenhuis. Daarvoor moesten ze volgens 
het protocol eerst diverse onderzoeken 
bij hem verrichten. Natuurlijk gre-
pen we die kans aan, wat hadden we 
te verliezen? We zaten in spanning de 
testuitslagen af te wachten. Hebben ge-
hoopt en gevreesd. Het liep tegen mid-
dernacht en intussen was zijn conditie 
dusdanig verslechterd, dat hij niet eens 
meer vervoerd kon worden. Karel werd 
slapende gehouden, zodat hij geen pijn 
meer zou hebben. Het zag er niet goed 
uit en ik ben de familie gaan bellen. 
Een voor een druppelden familiele-
den binnen. Ik liep over van verdriet, 
maar besefte dat ik daarin niet alleen 
stond. Deze mensen gingen ook alle-
maal een dierbaar persoon verliezen. 
Dus ik nam de regie in handen en heb 
ervoor gezorgd dat er iedere tien minu-
ten iemand alleen met Karel kon zijn. 
Iedereen heeft op zijn eigen manier 
even afscheid van hem kunnen nemen. 

HERSENDOOD
De toestand van Karel holde achter-
uit. Dat werd de volgende ochtend ook 
bevestigd met een hersenfilmpje. Eén 
kant van de hersenen was al zwart. En 
de pupil van zijn rechtse oog was ovaal 
geworden. Een teken dat de hersenen 
aan het afsterven zijn. Hier zou Karel 
niet meer uitkomen. Sterker nog: hier 
wilde Karel niet eens meer uitkomen. 
Het was over en uit, dat was me wel 
duidelijk.
Die middag heb ik in het ziekenhuis de 
familie toegesproken. Ik heb ze verteld 
dat Karel al vijfendertig jaar een do-
norcodicil bij zich draagt. Nu hij zou 
overlijden, wilde ik zijn laatste wens 
inwilligen. Ik wilde dat iedereen op 
voorhand wist wat er ging gebeuren.” 
Gelukkig waren de reacties positief. 
Ilona: “Ik vond het niet meer dan lo-
gisch. We hadden er thuis al vaker over 

gesproken en ik vond het een mooie ge-
dachte dat we dit nu konden doen.” 
Marij: “We brachten veel tijd bij Ka-
rel door. En hoewel hij zelf ademde, 
werd hij daarbij ondersteund door een 
beademingsmachine. In tegenstelling 
tot een dag eerder toen hij nog vocht 
in deze ongelijke strijd, was hij nu he-
lemaal rustig. Terwijl het mij nu juist, 
mede door het slaapgebrek, even te veel 
werd. Er krioelden de hele dag mensen 
om me heen. Hoe goed ze dat ook be-
doelden, er moest een beetje rust ko-
men op de kamer van Karel. Het was 
fijn dat iedereen met ons meedacht. Zo 
bleven Ilona en ik, samen met vier fa-
milieleden, die dinsdagmiddag als eni-
gen bij Karel achter. Ik praatte tegen 
hem, maar in zijn aanwezigheid ook 
óver hem. Ik hoopte dat hij me kon ho-
ren en dat het hem rust gaf als hij zou 
weten dat hij mocht sterven en geen 
pijn meer hoefde te lijden.” 
Ilona: “Die nacht hebben we om de 
beurt bij mijn vader gewaakt. Het was 
moeilijk om hem zo hulpeloos te zien 
liggen. Ik had er vrede mee als deze 
fase niet te lang zou duren, want ik wist 
dat hij zo geen menswaardig bestaan 
meer had. Hoe verdrietig ik ook was, ik 
gunde hem zijn rust. Om drie minuten 
over zeven op woensdagochtend riep ik 
mijn moeder erbij omdat zijn ademha-
ling onrustig werd.” 

Marij: “Ik kwam binnen en zijn adem-
haling stokte. ‘Kom op, Karel, je kunt 
het’, riep ik zo enthousiast mogelijk. 
Even was het helemaal stil en gebeurde 
er niets. En opeens ademde hij weer. 
Maar het was niet meer Karel die 
ademde. De machine had het volledig 
van hem overgenomen. Hoe was dit 
mogelijk? Karel was een kerngezonde 
vent van pas 51 jaar. Maar het was nu 
einde oefening. Tegelijk werd er van al-
les in werking gesteld met betrekking 
tot de orgaantransplantatie en kwam 
de Nederlandse Transplantatie Stich-
ting (NTS) in beeld. In korte tijd ervoer 
ik dat er bij deze stichting mensen wer-
ken met een echte passie voor het vak. 
Met respect voor de donor en voor de 
nabestaanden. We werden bijgestaan 
door de transplantatiecoördinator, die 
ons oprecht en liefdevol gedurende het 
hele proces heeft begeleid en het do-
natieproces coördineerde. Hij bleef 
vanaf dat moment continu bij Karel 
om op de hele procedure toe te zien. 
Karel kreeg elektrodes op het hoofd 
om een hersenfilmpje te kunnen ma-
ken. Vierenveertig minuten lang mocht 
er geen hersenactiviteit zichtbaar zijn. 
Vervolgens werd hetzelfde filmpje be-
oordeeld door andere artsen en werd 
gekeken of er echt niets over het hoofd 
was gezien. Daarna werd Karel pas of-
ficieel hersendood verklaard. We ston-

den aan het bed van mijn lieve man en 
Ilona’s vader, die zojuist was overleden 
én ademde, al was het niet op eigen 
kracht. Heel bizar. Ik besefte dat Ka-
rel blij zou zijn, omdat hij nu niet als 
een kasplantje zou eindigen. Dat zou 
hij nooit geaccepteerd hebben.” 
Ilona: “Terwijl de transplantatiecoör-
dinator mijn vader geen minuut uit het 
oog verloor, zijn wij thuis het een en 
ander gaan regelen en wat spullen gaan 
ophalen. 

Intussen werd papa onderzocht en 
werd er bekeken welke organen ge-
transplanteerd konden worden. De 
transplantatiecoördinator meldde hem 
als donor aan bij het orgaancentrum, 
waar al gezocht werd naar geschikte 
ontvangers. Een long, de nieren, zijn 
hart en ook zijn alvleesklier bleken 
geschikt voor donatie. Die avond om 
half negen werd mijn vader naar de 
operatiekamer gebracht. Hier stonden 
speciale artsen van het uitname-team  
al klaar om de genoemde organen uit 
zijn lichaam te verwijderden. Drie uur 
later werden we door het ziekenhuis 
gebeld dat ze klaar waren met de hele 
operatie. Samen met mijn vriend, mijn 
moeder en twee familieleden kwamen 
we tegen middernacht weer bij het zie-
kenhuis aan.” 
Marij: “Bij de ingang stonden twee am-
bulancetaxi’s met ieder twee koelbox-
jes. Ik wist dat hier een deel van Karel 
lag en dat deze taxi’s zo zouden ver-
trekken richting levensreddende ope-
raties. Vier mensen waren hoopvol aan 
het wachten. Vier mensen kregen weer 
een gezond leven dankzij Karel. Ik 
werd helemaal warm vanbinnen. Ilona 

en ik keken elkaar aan en het gaf ons 
een enorme kick!  Met dat gevoel gin-
gen we naar binnen. Karel lag in een 
bed. Zonder machines. Zijn lichaam 
afgekoeld. Opeens was het definitief 
en verdween het euforische gevoel van 
zojuist naar de achtergrond. We moes-
ten hem nu echt laten gaan en dat viel 
zwaar.
Karel werd in het uitvaartcentrum in 
Schots uniform opgebaard. Precies 
zoals hij was, in de kleren waarin hij 

zich het meest thuis voelde. Voor de 
uitvaartverzorger was dit een niet alle-
daagse wens en Ilona en ik werden ge-
vraagd te helpen met de kledij. In eerste 
instantie schrokken we daar een beetje 
van. Het was een akelig idee een koud, 
dood lichaam aan te raken. Ze hadden 
alle begrip hiervoor en we hoefden al-
leen maar vanaf de zijlijn instructies te 
geven over de volgorde van de kleding-
stukken. Zenuwachtig liepen we naar 
de ruimte waar Karel lag. Maar toen 
de deur openging en we Karel zagen 
liggen, vlogen we spontaan op hem af. 
Tegen alle verwachtingen in wilden we 
hem knuffelen en aanraken. Hij had 
een hechting van zijn borstbeen tot 
zijn buik. Keurig afgeplakt met een 
lange pleister. Verder was hij helemaal 
gaaf. Er was er nog geen blauw plekje 
te bespeuren. Het was allesbehalve 
eng. Het was prettig dat we dit konden 
doen en het heeft ons erg getroost. De 
uitvaartmedewerker gaf ons uitleg en 
wij mochten alles zelf doen. Dat was 
zo mooi. We hebben gehuild maar ook 
veel gelachen. Karel lag er uiteindelijk 
prachtig bij. Zo is hij twee dagen opge-
baard geweest. Met links en rechts een 

wachter in Schots uniform naast hem, 
zoals de traditie is in die cultuur. Mu-
zikanten van de doedelzakband, waar 
Karel lid van was, vervulden liefdevol 
de rol van deze wachters. Een dag later 
is hij onder grote belangstelling gecre-
meerd. Passend bij Karels leefstijl heb-
ben we zijn as in een lege Schotse whis-
kyfles laten doen. Ik weet zeker dat hij 
dit geestig zou vinden.”

TROOST
Ilona: “Een halfjaar na papa’s overlij-
den nam de transplantatiecoördinator 
contact op met mijn moeder. Hij ver-
telde dat het goed ging met de mensen 
die de organen van mijn vader hadden 
ontvangen. Niet veel later werd dit 
nog eens in een brief bevestigd, die ik 
samen met mijn moeder heb gelezen. 
Behalve het geslacht en de leeftijd van 
de ontvangers, staat daarin ook de tijd 
dat ze op de wachtlijst hebben gestaan 
en welk orgaan er is getransplanteerd. 
Het fijnste was dat bij alle vier te lezen 
stond dat ze inmiddels in goede ge-
zondheid zijn. Ik ben een vader kwijt, 
maar anderen kunnen hun vader door 
de transplantatie misschien juist in 
hun armen sluiten. Ik vind dat een heel 
mooie gedachte. Zeker omdat ik weet 
dat de dood van mijn vader op geen en-
kele manier was te voorkomen.”
Marij: “Het valt niet altijd mee om 
zonder mijn Karel door te gaan met 
leven. Maar ik heb ook geleerd dat 
de dood iets positiefs kan opleveren. 
De orgaandonatie heeft ons enorm 
gesterkt in ons verdriet. Op 30 novem-
ber stonden we stil bij het overlijden 
van Karel. Een droevige dag. Maar ik 
weet dat 1 december voor vier mensen 
en hun families een feestdag zal zijn. 
Ilona en ik hebben deze dag dat onze 
Karel anderen een tweede kans gaf, 
ook een beetje ‘gevierd’. Karel, je hebt 
het geweldig gedaan!” L

Wil je reageren op dit verhaal? Mail 
o.v.v. ‘1309 Marij en Ilona’ naar 
redactie@mijngeheim.nl. Of vertel je 
eigen verhaal op www.mijngeheim.nl.

Praat samen over orgaandonatie
We weten van een familielid meestal wel of deze na zijn dood begraven 
wil worden of juist gecremeerd. Welke muziek hij of zij mooi vindt. Dat 
vinden we belangrijk, omdat we de laatste wens van de overledene wil-
len respecteren. Maar weten we van elkaar of iemand orgaandonor zou 
willen zijn? Als een familielid overlijdt die geen keuze heeft aangegeven in 
het Donorregister, dan vraagt de arts aan de familie om een beslissing 
te nemen. Dit overkomt elk jaar honderden mensen. Dit is een moeilijke 
beslissing, zeker als er thuis nooit over is gesproken. Weet jij wat je fami-
lieleden willen na het overlijden? En weet je familie wat jij wilt? Praat 
samen over orgaandonatie. 
Meer informatie vind je op www.transplantatiestichting.nl. 
Bron:  Nederlandse Transplantatie Stichting
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juist in de armen sluiten. Dat vind ik 
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