
 
"Het allerbeste moet nog komen." 
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Na een eerdere serie boeken over het leven met zijn prostaatkanker publiceert arts Ivan 
Wolffers nu een bundeling van belevenissen en gedachten over de fase na het wachten op 
de grote klap. Die klap bleef uit: Wolffers leeft nog na meer dan 10 jaar ongemakken, en 
schrijft daar nu opnieuw een luchtig boek over. Hij is immers de man die ook op lezingen zo 
aardig over kanker kan praten zonder dat het vervelend wordt. Maar hij bekent ook dat hij de 
dingen vaak mooier voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn, en dat hij zwijgt over datgene waar 
hij zich werkelijk zorgen over maakt. Is dat nog een vleugje testosteron, een man die naar 
buiten toe zich stoer gedraagt om de gunst van de vrouwen te verkrijgen? Daar was hij als 
oermannetje vroeger goed in, lezen we verderop. De wil om een goede indruk te maken is 
dominant in zijn leven aanwezig. Zijn cosmetisch gecorrigeerde biografie maakt intussen wel 
dat hij eraan gewend is geraakt dat elk jaar zijn beste jaar is, en dat het allerbeste nog moet 
komen. 
Wolffers laat ons deelgenoot zijn van zijn veranderde leven. Hij schaamt zich niet om 
plastisch te beschrijven hoe de geilheid van vroeger vervangen is door allerhande 
plasproblemen en de angst voor  "de buikprik". Deze zal de aanmaak van zijn testosteron 
platleggen en elke honger trachten te doen verdwijnen naar zijn vrouw, de uit de literatuur 
bekende Marion Bloem. Maar deze houdt hem overeind, letterlijk en figuurlijk, door er voor 
hem al tweeënveertig jaar te zijn. Ook zijn kleindochters spelen een prominente rol in zijn 
door hormonen veranderende leven. Aandoenlijk vertelt Wolffers over zijn uitstapjes en 
gesprekken met Helena, die met haar kinderlijke wijsheden hem doet nadenken over zijn 
eigen sterfelijkheid. Een luchtig boek dus, hoewel er soms heftige gebeurtenissen 
voorbijkomen. Zijn schoonvader sterft in een verpleeghuis, en hij moet toezien hoe zijn 
moeder steeds verder dementeert. Ook lezen we in helder Nederlands over de kwaliteit van 
de gezondheidzorg, waar hij als emeritus hoogleraar in is gespecialiseerd. Door de 
fragmentarische indeling van het boek houden zakelijk, luchtig, emotioneel en heftig elkaar in 
evenwicht, maar slaat de balans uiteindelijk door naar relativering, en naar hoop voor de 
toekomst. Het allerbeste moet immers nog komen.  
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