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‘Er zijn ergere dingen in de wereld’ 
Piet Hovens raak-
te in juni 2014 ver-
lamd door een 
dwarslaesie. Hij 
kwam in het reva-
lidatiecentrum 
Adelante in 
Hoensbroek te-
recht, en mocht na 
ruim een jaar 
weer naar huis. 
Ziek wil hij zich 
niet noemen. “Ik 
kan alleen niet 
lopen.”

Tekst: Thijs Lenssen

E en zomerse vrijdag-
middag in het
kloosterdorp Steyl.
Vanaf zijn bed in de
woonkamer kijkt de
74-jarige Piet Hovens

via het open raam uit op straat. 
Weer of geen weer, het grootste 
deel van de dag moet hij in bed 
liggen. Niet op de rug, vanwege een 
doorligwond, maar afwisselend op 
zijn linker- of rechterzij. “Op mijn 
linkerzijde gaat nog wel”, zegt hij, 
“maar rechts valt me zwaar.” De 
oud-wethouder lacht: “Zal wel met 
mijn politieke voorkeur te maken 
hebben.” Tijdens zijn verblijf in 
Adelante maakte hij hetzelfde 
door. Toen benoemde hij zichzelf 
tot “wentelteefje”, zoals hij naar 
het thuisfront schreef. Om zijn 
gemoed te omschrijven, haalde hij 
dichtregels van de bedlegerige 
Heinrich Heine aan: “Mein Leib 
liegt tot im Grab, jedoch mein 
Geist der ist lebendig noch.” Zijn 
humor en relativeringsvermogen 
hebben Piet Hovens ‘op de been’ 
gehouden, naast de steun van zijn 
vele vrienden, die het geen straf 
vinden om hem te bezoeken. De 
‘patiënt’ blijft monter. Af en toe 
trekt hij eropuit; momenteel mag 
hij maximaal twee uur per dag in 
de rolstoel zitten. 
Het begon allemaal met pijn in de 
rug in 2013. “Een drukkende pijn. 
Ik reed naar de huisarts, maar die 
kon niets ontdekken. Ter plekke 
werd ik ineens misselijk. ‘Ik 
vertrouw het niet’, zei ik. De 
ambulance bracht me naar het 
ziekenhuis, waar ik aan de hartbe-
waking kwam te liggen. Met mijn 
hart bleek niks mis te zijn. Diezelf-
de dag merkte ik dat ik langzaam 
verlamd raakte, vanaf mijn voeten 

steeds verder omhoog. De volgen-
de morgen zagen ze in de scan dat 
er een bloedpropje in het ruggen-
merg zat.” Het bloedpropje werd in
het ziekenhuis van Maastricht 
operatief verwijderd, maar hij zou 
voor de rest van zijn leven verlamd 
blijven. Een zware klap voor 
Hovens. “Die eerste week heb ik 
serieus euthanasie overwogen. Ik 
had gesprekken met artsen en een 
psycholoog. ‘Zo wil ik niet verder 
leven’, zei ik.” De vraag of euthana-
sie daadwerkelijk kon, bleef 
achterwege. “Vrienden en kennis-
sen kwamen op bezoek. Van alle 
kanten ontving ik empathie. 
Uiteindelijk kwam ik tot de 
conclusie dat euthanasie een 
egoïstische daad zou zijn: ik was 
van alles af, maar anderen zou ik 
er veel verdriet mee bezorgen.” 

Eenmaal in Hoensbroek werd hij 
alleen maar bevestigd in zijn 
besluit. “De mails en brieven 
ontroerden me. En de bezoeken 
waren erg gezellig.” Hij begon te 
schrijven over wat hem bezighield, 
de voortgang van de therapie en 
zijn omgang met het personeel en 
medebewoners. “Het sociale in 
zo’n inrichting is te vergelijken met 
militaire dienst. Een gemeenschap 
die je zelf niet gekozen hebt, maar 
je als ‘jouw’ gemeenschap krijgt 
toegewezen.’ En: “Een vervelende 
bijkomstigheid bij mijn dwarslae-
sie is de incontinentie. Het meest 
particuliere, je stoelgang en de 
gang naar de plee, wordt je 
helemaal afgepakt. helemaal afgepakt. 
Je hebt er geen 
zeggenschap 
meer over en 
zadelt daar 
anderen mee op.” 

Maar: “Ik wil niet klagen en er zijn 
ergere dingen in de wereld.” Zijn 
brieven - een selectie verscheen in 
het Venlose tijdschrift Buun - 
waren doorspekt met herinnerin-
gen aan zijn ‘gezonde’ jaren, zijn 
politieke tijd, de vakanties en het 
bloeiende caféleven van vroeger. 
De elektrische rolstoel was een 
bevrijding, vertelt Hovens. “Geen 
‘frozen shoulders’ meer van het 

draaien aan de wielen. En ik kon 
van het terrein af, naar de markt in 
Hoensbroek, waar ik met een 
kennis een pilsje dronk.” Na ruim 
een jaar ging hij terug naar huis, 
met speciale voorzieningen, zoals 
een tillift en een douchestoel.

Zijn broer Bèr komt binnenlopen 
met enkele boodschappen, waar-
onder felgekleurde lente-eieren. 
Ze moeten er allebei om lachen. De 
broer reikt een biertje uit de 
koelkast aan, en neemt weer 
afscheid. Aan hulp heeft Piet 
Hovens, die overigens nooit 
getrouwd is geweest, geen gebrek. 
“Een van mijn vrienden kookt 

regelmatig voor me. Een lieve 
vriendin brengt af en toe warm
eten.” 

Vier à vijf keer per dag komt er 
iemand van de thuiszorg, dan 
wordt hij op de andere zij gelegd, 
of met de tillift in de rolstoel 
gehesen, zodat hij naar buiten kan. 
Vandaag heeft hij zijn rolstoeluren 
gereserveerd voor een avondbe-
zoek aan een kunstexpositie, 
waarbij een film van Ben Verbong 
gedraaid wordt. Hij is goed 
bevriend met de filmer, die net 
vanmorgen even bij hem was. Piet 
Hovens verheugt zich op het 
uitstapje. 

Hij leest kranten en boeken, 
luistert naar klassieke muziek 
(“mijn levensgezel”), of kijkt tv. En 
de laptop staat binnen handbereik. 
Want hij schrijft nog steeds, nu 
vooral over zijn jeugd. “Laatst 
vertelde een leeftijdgenoot dat hij 
regelmatig in de spiegel keek en 
zich afvroeg, wat hij nu eigenlijk 
bereikt had. Dat doe ik zelf hele-
maal niet, ik heb gedaan wat ik 
wilde doen, ben overal geweest 
waar ik heen wilde.” Terwijl hij de 
bedpapegaai vastpakt en zich iets 
optrekt, is hij even stil. “Het enige 
waar ik misschien spijt van heb is 
dat ik niet voor procreatie heb 
gezorgd.” Hij bezigt graag archaï-
sche woorden. En meteen is er 
weer de humor, als hij vertelt over 
ontmoetingen op straat. “Iemand 
vroeg me: ‘En? Hoe gaat het 
ermee?’ ‘Slecht’, reageerde ik. 
‘Hoezo, wat is er dan?’ ‘Tja, Ik kan 
niet lopen.’” Hij gniffelt. 

Vorig jaar publiceerde Piet 
Hovens: Van de Frenk tot de 
Maashook: Cafékroniek Tegelen 
en Steyl 1960-1980 (Uitgeverij 
ShinZ). 

’’Een van mijn vrien-
den kookt regelmatig 
voor me. Een lieve 
vriendin brengt af en 
toe warm eten.’’

Piet Hovens
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