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‘Kanker los jenietopalleen
dooreenbergopte fietsen’
CoenvanVeenendaal (49)wasdegrotemanachterhet fietsevenementAlped’HuZes, totdat
inaugustusbleekdathij zich lietbetalenvoorzijndiensten. ‘Ikhebgedachtaanemigreren.’

O
mzijnpolszit eenroodbandje.
‘Opgeven isgeenoptie’,het
adagiumvanhet fietsevenement
dathetKWFzoveelmiljoenenop-
leverde.Nee,hijheeftgeenmo-
mentgedachthetaf tedoen.Ook
niet toenhemopTwitterdeaf-
schuwelijkstekankerswerden

toegewenst,nadatbekendgewordenwasdathij
zichhadlatenbetalenvoorzijnwerk, terwijlAlpe
d’HuZesbekendstaatomzijnantistrijkstokbeleid.
Hij voelt zichookniet schuldig.Kanhetallemaaluit-
leggen.Ookhoeallesbegon.
‘Vroegerhad ikeenkolerehekelaanfietsen’, zegt

CoenvanVeenendaal (49) inzijnboerderij inEver-
dingen. ‘Ikwaseensquasher.Desport raakteopde
achtergrondtoenik inZwedenals internationaal
marketingmanagergingwerken. InZwedenbenik
gaangolfen, ietswatprimatecombinerenwasmet
eenveeleisende internationalebaan.Onzeoudste
zoonis inZwedengeboren.Toenweterugnaar
Nederlandgingenenwelater, in2001,hierkwamen
wonen,zeimijnvrouw: jemoetweerwataansport
gaandoen.Viamijnwerkkwamik iemandtegendie
meuitnodigdevooreenstukje fietsenoverde
UtrechtseHeuvelrug.Hetwas loodzwaar, ikhadde
conditievaneendoodpaard.Maarhetwaswelon-
wijs leuk.’

Het fietsen liepuitdehand.ErmoestLuik-Baste-
naken-Luikgeredenworden.DeMarmotte lonkte,
eentochtoverdezwaarsteAlpencols,waaronder
dieene,diezijn levenzo ingrijpendzoubepalen.

Op de Alpe d’Huez zag je ineens het licht?
‘Nietdirect. In2003en2004hebbenwemeteen
groepjedeMarmottegedaaneneen jaar laterhad-
denwegeendoel. Ikzei tegeneenvanmijn fiets-
vrienden,BenjoAgterhorst:watgaanwenudoen?
‘ZeskeerAlped’Huez.’ Lijktmeleuk, zei ik.Webeslo-
tenerop6 junivoor tegaan.Zeskeeromhoogop
6-6-2006.’

En voor een mooi doel.

‘Datdoelhaddenwetoennogniet.VoorBenjowas
hetpuureensportieveuitdaging.Mijnvrouwvond
hethelemaalgeengoedplan,nadie tweekeerMar-
mottewaszeersowiesoklaarmee,metdiehobby
vanmij. Toendacht ik: ikplakereengoeddoelaan
vast.’

Om haar in te palmen?

‘Nou, ikwasaleenpaar jaarbezigomietsvoorde
maatschappij tedoen,naasthethardewerkenvan
mij.Mijnmoederbezochtbejaardenenikhebeen
keerkerstpakkettensamengesteldvoorCulembor-
gersdiehetnietbreedhadden. Ikvonddatallemaal
nietechtbijmijpassen. Ikwilde ietsvanscratchaf
organiserenmeteen linknaarsport.Dathetom
kankerzougaan, stondalmeteenvast.Hetwasde
grote tijdvanLanceArmstrong,diedecombinatie
fietsenenkankeropdekaartzette.Verderhad ik
nietzoveelmetkanker. Toen ikhetplanaanmijn
fietsvriendenvertelde, vondenzeheteen idioot
planenzeidendat iknietgoedbijmijnhoofdwas.
Nou,danga ikwel inm’neentje,heb ikgezegd.’

Waar komt je drive vandaan?
‘Vanmijngeloofsovertuiging.Hetbahaigeloof uit
Iran.Mijnouderszijndat tegengekomeninde jaren
zestigenhebbenditmonotheïstischegeloof
omarmd.Dekern is: jebenthiermethetdoelom
jezelf teontwikkelen.Endehoogstevormvanont-
wikkeling isdienstbaarzijnaananderen.Dusniet:

hoekanikhet levenbetervoormezelfmaken,maar
hoekanikhet levenvooreenanderbetermaken?’

In totaaldedener66 fietsersmeeaandeeersteedi-
tievanAlped’HuZes.Eenvandedeelnemerswas
PeterKapitein, eenzakenrelatiediezelf aankanker
leed.Coenbenaderdehemomambassadeur tezijn,
nadathijnulophetrekesthadgekregenbij Lance
Armstrong.Diehadgeentijd.Dedonatieswaren
nietvande lucht: erwerddoorde66pioniers ruim
3,5 tonbinnengehaald.De laatsteeditie,dievan
2013,metbijna8.000deelnemers,wasgoedvoor
29miljoeneuro.Mensengevengul,metnameom-
datAlped’HuZespratgaatopzijnantistrijkstok-
beleid. Totdater inaugustus2013berichtenverschij-
nendatCoenvanVeenendaal ruimtweetonont-
vingvoorzijngoedezaak.Bam.Allesbesmet.

Hoe kon je zo stom zijn?
‘Er isniets stomsaan. Indekrantwerdgeciteerduit
een jaarverslagvanInspire2live. Ikhad in2011
160duizendeurogedeclareerdendat is ingoed
overleggegaan.Datwasookgeengeheim.’

Wat is Inspire2live?
‘In2009zijnPeterKapiteinen ikverdergaankijken.
Hetwashartstikkemooi,dieenormegeldbedragen,
maarwijwildenwetenof hetallemaalnietefficiën-
terkon,of er sneller resultaatkonwordenbereikt
voordepatiënten.Opeigenkostenzijnwegaan
rondreizen inAmerikaenEuropaommetmedische
wetenschappers tepraten.Conclusie:doorgebrek
aansamenwerkingzat iedereenhetzelfdeonder-

zoektedoen.Daaromhebbenwedestichting In-
spire2liveopgericht,metalsdoelkankeropte los-
sen.Wijhebbeneenprojectplangeschrevenenie-
dereenvondhetnawataanpassingenuiteindelijk
goed.KWFheeftonshiervooruithetAlpe
d’HuZes/KWF-fondssubsidiegegeven.Ombelan-
genverstrengelingtevoorkomen,ben ikuithetbe-
stuurvanAlped’HuZesgestapt.’

Je kon toch op je klompen aanvoelen dat dit
tot commotie zou leiden?
‘Natuurlijkhieldenwedaarrekeningmee. Indever-
gaderingenmethetAlped’HuZes-bestuur,datalles
heeftgoedgekeurd,hebbenwegoednagedachtwat
debesteconstructiezouzijn.Wewistendatdit las-
tiguit te leggenviel.Maarnooithad ikgedachtdit
zouitdehandzoulopen.Wehebbenhetopdesite
vanAlped’HuZesuitgelegdenindenieuwsbrief
aanallebetrokkenenheldergemaakt. Jevraagsug-
gereertdatwe iets teverbergenhadden.Maarwe
haddenniets teverbergen. Ikdenkdatweweldui-
delijkerhaddenkunnenzijn.’

Fietsers werken zich in het zweet om
dubbeltjes en kwartjes in te zamelen en lezen
dat daarvan 160 duizend euro naar jou gaat.
Die hebben er geen boodschap aan of alles
wel of niet is goedgekeurd in het bestuur. Hoe
kon je denken dat je daarmee weg kon
komen?

‘Hetgeld isvollediggebruiktvoorhetdoelwaar-
voor iedereenheeftgefietst,namelijkervoorzorgen
datkankereenchronischeziektewordt. Elkecent is
gebruiktomervoor tezorgendatwetenschappers
overdehelewereldveelefficiëntermetelkaargaan
samenwerkenomsneller resultatentebereiken
voordepatiënt.Daarheb ikalmijntijdaanbesteed.’

Het aantal deelnemers is nu teruggelopen van
bijna 8.000 naar 4.000.

‘Datvind ikheel,heelpijnlijk.Daarvanzijndekan-
kerpatiëntendedupe, terwijlhet juistomhenzou
moetengaan.’

Je hebt gezegd dat je kanker wilde oplossen.
Is dat niet naïef? Je bent geen Verlosser.

‘Naïef vanmij? Ikbennietdeenigedieditwil, ikheb
mijnoorgoedte luisterengelegdbijwetenschap-
persen instituten.Diehebbenuitgelegddathet
theoretischmogelijk iskankerbinnentien jaarop
te lossen.Praktisch ishetondenkbaaromdatdan
onderzoekersoverdehelewerelddaarvoorveel in-
tensievermoetensamenwerkenenin lijnmoeten
komen.Endat isprecieswatwemet Inspire2live
voorelkaarwildenkrijgen. Ik laatmegraag inspire-
rendoormensenalsGandhienMandela,maar
kom, ikziemezelf zekernietalsVerlosser.Het idee
alleenal.’

Heb je de deelnemers aan Alpe d’HuZes niet
een verkeerd beeld voorgeschoteld?
‘Kankerkrijg jenietdewerelduitdoor tegeneen
bergopte fietsen,weldoor ‘onmogelijke’doelente
stellenenallesopalles tezettenomdie tebereiken.
Dewereld isnooit ingrijpendveranderddoorrealis-
ten.Hetzijndemensenmetonrealistischedoelen
diedewereldhebbenveranderd.Daarinhebben
mensenalsGandhihetvoorbeeldgegeven.Detoe-
komstzaluitwijzenhoeonrealistischonsdoelwas.
Voorkankerpatiëntenkanhetniet snelgenoeg
gaan.’

Het publiek keerde zich tegen je toen het
nieuws over je declaraties bekend werd. Je
was ineens een graaier. Wat deed dat met je?
‘Datwasvreselijk.Voormijenvoormijnomgeving.
Ikwas totaal lamgeslagen.Waarkwamdezehetze
ineensvandaan? Ikraakte inverwarring,werdboos
enverdrietig tegelijk.Gelukkighebbengoedevrien-
den,die indemediawerkzaamzijn,meenormge-
steundengeadviseerdhoeomtegaanmetdepers.
Dezussenvanmijnvrouwwarenhierdagelijksom
degezinstakenover tenemen.Diestondenhier te
koken,dedendeboodschappen,hartverwarmend!
Ikzatdanaf entoestuurloosvoormeuit te staren
opdebank.Hoemoest ikmetdezedrukomgaan?
Konikdestraatnogwelop?’

Om depressief van te worden.
‘Nou,datzitniet inme. Ikdenktochaltijd inoplos-
singen.Maar ikwasaf entoeechtevenknock-out.
Enangstig.’

Angstig, waarvoor?
‘DeangstdatweuitNederlandwegmoesten. Ik
vroegmesamenmetmijnvrouwaf:watgaatdeze
heisavoorons levenbetekenen?Kondendekinde-
renhiernogwelnaarschool?Ons levenhier stond
gewoonoplossenschroeven.Dat iseenbeangsti-
gendidee.Alles lagaanpuin.Betaaldeopdrachten
voormijnbedrijf werdengecanceld.Overalging
eenstreepdoorheen. Ikhebhier, aandeze tafel,
mijnvrouwaangekekenengezegd:kan ikhierüber-
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Coen van Veenendaal: ‘Ik verdien het niet om aan de schandpaal te worden genageld.’

hauptnog inmijn levensonderhoudvoorzien?Of
was ikpersonanongrata, een leukeventmaarmet
eenkruisjeachterzijnnaam,metwieniemandiets
temakenwildehebben?Dankomenerheftigeemo-
ties los.Amerikawaseenoptie.Heelveelkankeron-
derzoekgebeurt inAmerika.Maardatgevoelheb ik
nietmeer. Ikhebweerklussenenikwiluiteraard
verdermet Inspire2live.’

Heb je ook doodsbedreigingen gekregen?
‘Ja.’

En daar heb je aangifte van gedaan?
‘Nee,het isallemaalzoanoniem.’

Hoe ging je vrouw ermee om?
‘Voorhaarenmijnmoedervondikhetallemaalhet
ergst.Alsdemanof kindvanwie jezielsveelhoudt
keihardwordtaangepaktenvanvanallesennog
watwordtbeticht,danword jeergongelukkig.En
voormijwashetondraaglijkomdatverdriet teaan-
schouwen.Datverscheurt je.Mijnmoeder is 75.
Haargezondheidheeftereentikdoorgekregen. Ik
wasbangdatzeeraanonderdoorging.Zeatniet
meer, raakteaandediarree, sliepnietenvielaf. Ik
hebmeomhaarechtzorgengemaakt.’

En intussen zat je financieel aan de grond?
‘Nee,nietacuut. Ikhebhetafgelopenanderhalf jaar
mijnspaarrekening flinkmoetenaanspreken.’

Zijnverhaaldoetdenkenaande riseand fallvan
LanceArmstrong.VanVeenendaalvindtookdat
Armstrongsstrijd tegenkanker isondergesneeuwd
doordebekentenissenendedaaropvolgendeheisa
over ’smansdopinggebruik.Uiteraardstondenook
hierdetalkshowsklaaromCoenvanVeenendaal
aandetandtevoelen.HijkoosvoorRTL’sLateNight
vanHumbertoTan.Dekijkerhoopteopduidelijk-
heid,maarnoemdehemnaafloopeen ‘draaikont’.

‘Ikdenkdatveelmensenhaddenwillenhoren:
‘Sorry, ikhebgegraaiden ikgamorgenhetgeld
teruggeven.’Maardat isnietzo,dusdatging ikook
nietzeggen. Ikmoetwel toegevendat iknietgeluk-
kigwasmetmijnoptreden. Ikhadhetgevoeldat ik
vooreenvuurpelotonstond; iederverkeerdwoord
enmijnkopgingeraf. Ikwasgespannen. Ikmoest
naarhetLeidsepleinvoordieuitzendingendacht:
staatdaargeenknokploegvoordedeurdiemewel-
eenseveneenknuppel indenek legt?Maarbuiten
werd ikgelukkignieteensaangekeken.’

Geloof je nog wel?
‘Ja,meerdanooit. Ikhebeendoel inhet levenenom
dat tebereiken,moet ikookdezebergbeklimmen
waar ikuiteindelijk sterkervanword. Innovember
heeftKWFzesmiljoentoegekendaanhetproject
waarmeetumorweefsel van individuelepatiënten
buitenhet lichaamkanwordengekweekt. Inkorte
tijdkanwordengetestopwelkemedicijnendetu-
morreageert.Dat iseenmijlpaal,dat isookeen
Inspire2live-project. Ikhoef daargeenstandbeeld
voor,maar ikverdienhetooknietomaande
schandpaal tewordengenageld.’

Ben je er nu helemaal bovenop?
‘Ik functioneerprima,maarhet is lastigalsereen
wakin jezelfvertrouwenwordtgeslagen. Ikkijkan-
ders tegendewereldaan,benmijnonbevangen-
heidkwijt. Ikdenk langernaoverdingenendat
vind ik jammer.Maar ikzalmeblijven inzettenvoor
destrijd tegenkanker,dat iswatpatiëntenooknog
dagelijksvanmevragen.’
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