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‘Mijn dochter bleek
ook op zoek naar mij’

AMSTERDAMMER
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Paulalien Hemmink zag
haar Duitse dochter
ruim twee decennia
geleden voor het
laatst. Nu Hemmink
stervende is, wil ze
haar nog één keer
vasthouden.
Reiskosten: 450 euro.

tekst Bien Borren, foto’s Eva Plevier
k leef van dag tot dag. Dit hier zal
wel mijn laatste plekkie worden.”
Paulalien Hemmink (54) kijkt rond
in de woonkamer van de roze vleugel van het Sarphatihuis. “Mijn begrafenis heb ik tot in detail voorbereid. Welke muziek er gespeeld
moet worden, wie er zullen spreken.
Ik ben er klaar voor. En ik ben er ook
wel klaar mee. Kom maar op met de
dood.” Ze zegt het kordaat. Maar als ze verder
gaat, klinkt haar stem een stuk minder ferm.
“Het enige waar ik bang voor ben, is dat ik stikkend aan mijn eind kom.”
Hemmink heeft COPD (zie kader) en ze heeft
nog veertig procent van haar longcapaciteit. Of,
zoals ze het zelf stelt: “Ik kom een hoop procenten tekort om me goed te voelen.” In de praktijk
betekent het dat ze permanent buiten adem is.
Lange zinnen putten haar uit en tijdens het gesprek moet ze geregeld even op adem komen.
“Ik word dagelijks met mijn neus op de feiten
gedrukt. Wat vroeger zo makkelijk ging, is nu
een wedstrijd geworden.” Ze gebruikt zevenmaal daags een vernevelaar om haar longen en
luchtwegen te ontlasten. “Toen ik hier zo’n vijf
maanden geleden kwam was dat twee keer per
dag. Moet je nagaan hoe snel ik achteruitga.”

‘I
Berlijn

De van oorsprong Twentse Hemmink werd niet
als Paulalien, maar als Paul geboren. “Dat ik me
vaker een vrouw dan een man voel, wist ik al
heel lang. Als kleine jongen trok ik de kleren van
mijn moeder aan wanneer zij de koeien aan het
melken was. Als ze klaar was, schoot ik weer snel
in mijn eigen kloﬃe. Het was een kat-en-muisspel.”
In 1988 besloot ze naar Berlijn te gaan, waar ze
in een jeugdherberg werk vond. De Duitse
hoofdstad bracht haar veel goeds en vooral de

→ Paulalien Hemmink heeft de longziekte COPD: ‘Ik kom een hoop procenten tekort om me goed te voelen.’

vrijheid bekoorde haar. “In Berlijn ontmoette ik
de vrouw met wie ik een dochter zou krijgen, Vivian. Het waren mooie jaren, maar toen de moeder van Vivian achter mijn rug om een relatie
kreeg met een van mijn beste vrienden, besloot
ik terug naar Nederland te gaan. We zijn niet
met ruzie uit elkaar gegaan, toch verwaterde het
contact al snel.”

Roze haar
“In die tijd presenteerde ik me ook steeds vaker
als vrouw. Mijn ex zei daar geen problemen mee
te hebben, maar achteraf denk ik dat ze zich er
toch een beetje op had verkeken.” Dochter Vivian was drie toen Hemmink vertrok.
Haar terugkeer naar Amsterdam ging niet van
een leien dakje. Hemminks zoektocht naar een
dak boven haar hoofd en een vaste baan verliep
moeizaam. “M’n kop stond er niet naar, ik leefde
in die tijd op straat. Ik had geen telefoon en de
contactgegevens van mijn ex was ik verloren.
Probeer maar eens iemand te vinden in een stad
als Berlijn zonder aanknopingspunten.”
In de twee decennia die volgden, werkte Hemmink overal en nergens. “Ik zat een tijd bij een
bedrijf dat maaimachines importeerde. Dat was
leuk. Maar na een paar jaar was de lol er wel van-

af. Ik ben geen blijver.” De afgelopen jaren gingen met vallen en opstaan. Dat ze dertien jaar
geleden hiv-positief werd getest, hielp ook niet
mee. “Maar ik heb vandaag de dag vooral last
van mijn zwakke longen.”
Toen Hemmink een jaar geleden weer eens in
het ziekenhuis lag, vond ze met de hulp van een
zuster haar dochter op Facebook. “Ik heb haar
een berichtje gestuurd en een dag later kreeg ik
een heel enthousiaste reactie. Het bleek dat zij
ook al lange tijd naar mij op zoek was.” In haar
kamer in het Sarphatihuis hangen uitgeprinte
foto’s van haar 26-jarige dochter en trots als ze is
wijst Hemmink op de roze geverfde haren van
Vivian. “Ze heeft het niet van een vreemde.”
Via Facetime kunnen de twee elkaar zien,
maar het liefst zouden ouder en kind elkaar in
de armen sluiten. Net als Hemmink heeft Vivian
het niet breed en daarom zijn de reiskosten een
obstakel. “Ik wil haar vertellen dat het me spijt
dat ik er niet voor haar ben geweest. Ik ben haar
een uitleg verschuldigd. Het zou geweldig zijn
om haar nog een keer te kunnen zien voordat ik
sterf.”

COPD
Mensen met Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD) ademen
moeilijk doordat hun longen beschadigd zijn en krijgen daardoor minder
zuurstof binnen. De meest normale
dingen vallen hen heel zwaar; iets simpels zoals boodschappen doen of
traplopen wordt een uitputtingsslag.
De meeste mensen krijgen pas na hun
veertigste COPD. Bijna altijd is roken
de oorzaak. Deze longziekte gaat niet
meer over. Patiënten sterven uiteindelijk vaak aan een longontsteking
of hartinfarct.

Stuur uw reactie met vermelding van
telefoonnummer naar aha@parool.nl

De wens van vorige week
‘Mooi dat ze haar honkballende kleinzoon support’
Micheline Knowles vroeg vorige
week geld voor de opknapbeurt
van haar woonkamer. Erik Steketee
doneert.
Ondanks de emotionele bagage en het
feit dat ze moet rondkomen van 50
euro per week is Micheline Knowles
(55) een opgewekte vrouw. Ze is een
steunpilaar voor haar buren: doordat ze
al ruim 24 jaar in dezelfde straat woont,

kent ze iedereen en ze kookt graag voor
haar buren.
Knowles heeft echter ook tijden gekend waarin ze het huis niet uitkwam.
Toen de vader van haar dochters haar
verliet, kwam ze er alleen voor te staan.
In dezelfde tijd werd bij Knowles sikkelcelziekte geconstateerd. Een langdurige depressieve periode volgde.
Inmiddels gaat het beter met haar.
Knowles’ huis betekent alles voor haar:

de deur staat altijd open voor buren,
vrienden en familie. Maar haar donkerbruine woonkamer herinnert Knowles
aan haar depressieve tijd. “Ik zou het
graag lichter hebben, met witte muren
en nieuwe vitrage.”
Erik Steketee (59), trainer in changemanagement, doneert. Hij wil Knowles
graag een hart onder de riem steken
door haar te helpen met de opknapbeurt. Daar blijft het niet bij. “Dat Mi-

cheline elke week langs de zijlijn van het
honkbalteam van haar kleinzoon staat,
vind ik mooi. Omdat het klinkt alsof die
jongen het ook niet makkelijk heeft
gehad, wil ik hem een nieuwe sportoutfit schenken.”
Steketee heeft wel een bescheiden
verzoek. “Ik hoop dat ze een keer kabritu stoba voor mij wilt maken, een
Caribische specialiteit van geitenstoofvlees. Ik vind het verrukkelijk!”

