Profiel

C O N S U LTA N C Y

‘Ik vroeg
de chirurg:
wat kun je
nog met
zo’n hand?’’

het gillen en schreeuwen werd hij op slag rustig.
Als in een reﬂex keek hij naar boven, naar de
lucht, en riep hij: ‘Oké, ik doe het ermee!’ En:
‘Ik neem het!’ In die acceptatie maakte de pijn
geleidelijk plaats voor een staat van dankbaarheid. Dankbaarheid dat hij nog leefde, dat dit
zijn ongeluk was en dat het nu weliswaar ‘mis’
was in zijn bestaan, maar dat het zo vaak zo goed
was gegaan.
Kalm geworden vroeg hij de buurjongen 112
te bellen en samen de afgerukte delen van de
vingers uit het gras halen en ze in een plastic
zakje met ijsblokjes stoppen.
‘Ik zat daarna op een bankje aan de weg te
wachten tot de ambulance zou komen. Het was
alsof ik in het oog van de orkaan terecht was
gekomen, en dat de pijn buiten me was beland:
de pijn was er wel, maar ik was het niet meer.
Ik keek weer omhoog en zag hoe ongelooﬂijk
intens en stralend blauw de hemel was. En het
heldere groen van de bomen was nog nooit zo
diep bij me binnen gekomen. Heel wonderlijk,
zo midden in die verschrikking het sublieme te
zien en te ervaren.’
De periode die volgde, was er een van medische ingrepen en ontmoetingen met veel nieuwe mensen, zowel zorgmedewerkers als medepatiënten. ‘Wat kun je nou nog met zo’n hand?’
vroeg hij een van de chirurgen van het UMC die
hem hadden geopereerd. De specialist keek
hem aan, glimlachte en toonde hem zijn linkerhand: twee vingers ontbraken.

In de nazomer van 2011 maait Hans
Wopereis zijn gazon. Hij stopt even
om vastzittend gras uit de machine te
halen. Maar de messen draaien nog
en grijpen zijn vingers. ‘Jaren had ik
anderen getraind hoe om te gaan met
ingrijpende gebeurtenissen. Nu was
ik zelf aan de beurt.’

Tegenslag
In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.

Hans Wopereis:
‘Het was alsof ik
in het oog van de
orkaan terecht was
gekomen, en dat
de pijn buiten me
was beland.’
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elke datum het precies was
— hij zou het niet meer weten. Ergens begin september. Hans Wopereis (56) zit
er aanvankelijk zelfs een
jaar naast. Wel herinnert de
meester in de rechten — ‘wel afgemaakt, nooit
iets mee gedaan’ — zich nog precies hoe het gebeurde. Hij was zijn gazon in Empe, een plaatsje
bij Zutphen, aan het maaien. Hij had een nieuwe grasmachine, een van hetzelfde merk en
hetzelfde type als de vorige. Daar had hij twaalf
jaar mee gemaaid. ‘Het enige verschil was dat bij
die oude machine de messen niet draaiden wanneer zij stationair liep.’
Nietsvermoedend stak Wopereis, mededirecteur en trainer bij opleidingsinstituut Itip,
zijn linkerhand in de draaiende machine. In één
klap verloor hij zijn wijs- en middelvinger en een
deel van zijn duim en ringvinger. ‘Het was nog
lang spannend of mijn pink het zou redden. Hij
hing er maar zo’n beetje bij.’ Uiteindelijk moest
het bovenste topje ook daar alsnog vanaf, want
de bloedsomloop kwam niet op gang.
Wopereis herinnert zich dat hij het uitschreeuwde aan de rand van het grasveld. ‘Het
ergste vond ik dat er kinderen bij waren. Mijn
vrouw was boodschappen doen met onze jongste, maar de oudste dochter was thuis, net als
twee van de buurkinderen. Zij moesten toezien
hoe het bloed alle kanten op spoot en hoe uitzinnig veel pijn ik had.’
Wopereis kreeg een ‘verlichtingservaring’: na
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‘Heel wonderlijk,
om zo midden in
die verschrikking
het sublieme te
zien en te ervaren’

Acceptatie en dankbaarheid bleven de boventoon voeren bij Wopereis. Het voelde of hij nooit
eerder zo ‘open en kwetsbaar’ was geweest.
Als de somberte opkwam, was er altijd wel een
verpleegkundige in de buurt aan wier blik hij
zich kon laven. ‘Ik heb twee soorten zusters
leren kennen: het kordate type en de ‘Maria’. En
meiden van 17, 18 jaar kunnen al een Maria voor
je zijn hè, wonderbaarlijk hoe dat werkt.’
Natuurlijk is zo’n ongeluk niet iets wat je
jezelf of een ander toewenst, stelt Wopereis.
Maar het heeft zijn leven en persoonlijkheid
zeker verdiept. De hand staat in zijn trainingen
vaak symbool voor het omgaan met het lot. Hij
is net terug uit Nepal, waar hij een ‘bezinningstocht’ heeft geleid voor mensen die op een kruispunt staan in hun leven. ‘Centraal stond de eerste edele waarheid van Boeddha: dat leven lijden
is, en dat je dat moet durven omarmen.’ Met een
lach zwaait hij zijn linkerarm omhoog. ‘Nou,
daar past dit verhaal mooi in.’
Jaren trainde Wopereis anderen hoe ze om
konden gaan met ingrijpende gebeurtenissen,
om leiderschap te nemen over hun eigen leven.
‘Nu was ik zelf aan de beurt. Het is ruim acht
jaar geleden, maar de ervaring werkte nog lang
door in mijn onbewuste. Mijn slaapsysteem is
pas sinds kort weer wat het was. Zulke processen nemen tijd.’
Het ongeluk blijft hem eraan herinneren dat
hij ‘niet te veel omhanden moet hebben, niet te
veel ballen in de lucht moet blijven houden, dat
hij moet leren loslaten, uit handen moet geven’:
In zijn beeldspraak verwijst hij veelvuldig naar
het bewuste lichaamsdeel. ‘De basiskwestie is:
hoe zorg ik voor rust en ontspanning in mijn
bestaan.’
Weinig mensen spreken Wopereis aan op zijn
verminkte hand. Ze lijken het niet te durven.
‘Dat vind ik jammer. Ik wil er niet mee te koop
lopen, maar vind het bij gelegenheden juist ﬁjn
om erover te praten.’
Hij merkt dat het tot de verbeelding spreekt.
Misschien omdat het zo’n concreet en
bloederig verhaal is. ‘Een goede vriendin van
me leed aan ernstige migraine. Om de zoveel
weken had ze verschrikkelijke hoofdpijn. Zij
heeft daar waarschijnlijk nooit één kaartje voor
gekregen. Terwijl het bij mij stormliep met
gelukwensen, brieven en kaarten toen ik mijn
vingers verloor. Dat is nou niet bepaald wat je
noemt eerlijk.’
Door het ongeluk beseft Wopereis hoe
precair het leven is, hoe kwetsbaar iedereen is.
Daardoor komt hij dichter bij de mensen die
hij begeleidt. ‘Dichter bij hun pijn, zonder dat
ik het ga relativeren of ga proberen op te lossen. Precies zoals al die Maria’s zijn die ik in
ons geweldige Nederlandse zorgsysteem ben
tegengekomen.’
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