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KUNST

‘JOH, IK BEN ZÓ 
DANKBAAR DAT IK 

ER NOG BEN´
Kunstenares Ans Markus is voorlopig genezen verklaard van de eierstokkanker 

die haar in coronatijd trof. Ze schildert en exposeert weer en vierde onlangs 

haar 76ste verjaardag. ‘Ik tel mijn zegeningen.’
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Je blijft ernaar kijken, de portretfoto op 

de cover van Wat als… , de in boekvorm 

verschenen aantekeningen die Ans 

Markus bijhield toen ze ziek was. De 

linkerhelft is de kunstenares vóór, de 

rechter ná de chemotherapie. Toen 

donkerbruin haar, strak naar achteren, 

zilver en licht golvend nu. Het geeft haar 

een wonderschone zachtheid. Zelf moet 

ze er nog aan wennen, vandaar ‘dat rare 

lapje’ om haar hoofd. ‘Ik ben nog steeds 

ijdel.’ 

Op tafel een pot thee en een schaal vol 

zoete lekkernijen. Ans draagt dekentjes 

aan – het Amsterdamse pakhuis waar ze 

met echtgenoot Wybe en kat Poespoes 

woont laat zich moeilijk warm stoken.

ZWARTKIJKER
Het gaat weer goed met haar, na een 

zware periode die begint in de zomer 

van 2020. Bij het opstaan heeft ze 

steeds een opgeblazen buik. Haar huis-

arts zegt: niets aan de hand. Maar een 

echo bevestigt haar slechte gevoel: 

haar buik zit vol water. De radioloog 

regelt nog voor dezelfde middag vervol-

gonderzoek. Ze herinnert zich haar-

scherp zijn bezorgde blik, vertelt ze. ‘Op 

de fiets terug naar huis dacht ik: ik ga nog één keer door de 

Jordaan. Ja, ik ben wel een zwartkijker.’

Altijd supergezond en bewust geleefd, toch kanker. ‘Dan kun 

je denken, waarom ik? Ik dacht meer: waarom ik níét? Een op 

de drie mensen krijgt kanker.’

Beide eierstokken gaan eruit, plus een stukje darm dat blijkt 

te zijn aangetast. Daarna chemotherapie. ‘De puntjes op de i, 

zeiden ze in het ziekenhuis. Dat gaf me moed.’ 

BEZIG BLIJVEN
Ze heeft geen kwast aangeraakt toen ze ziek was. Daarvoor 

was geen ruimte in haar hoofd. ‘Ik was vooral bezig met beter 

worden. Na elke chemo voelde ik me ellendig. En als ik weer 

opkrabbelde moest ik van mezelf naar buiten, bewegen, méér 

bewegen, bijna obsessief. En bezig blijven, ook om de angst-

gevoelens te verdringen. Ik ben broches gaan maken van per-

spex. Klavertjes vier, vredesduiven, een zwaluw.’ Ze zucht: ‘En 

toen moest de ellende in Oekraïne nog beginnen.’

Schilderen was altijd een houvast. Al haar zielenroerselen, 

hele dagboeken stopte ze in haar schilderijen. Ineens was dat 

weg. Vond ze dat erg? Ze schudt van nee. ‘Ik heb steeds ge-

dacht: het komt wel terug.’

RELATIVEREN 
En nu is ze voorlopig genezen verklaard. Bij de driemaandeli-

jkse controles gaan de duimen steeds omhoog. Natuurlijk 

blijft het spannend, zegt ze, maar angst schuift ze opzij. ‘Ik wil 
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‘Ik kon 
niet meer 
schilderen’
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nog wel, graag zelfs, maar ik kan goed 

relativeren. Ik ben 76 en ik heb al zo’n 

mooi leven gehad. Joh, ik ben zó dank-

baar dat ik er nog ben. Dat is echt iets 

groots in mij.’ 

Ziek zijn, maar ook ouder worden, heb-

ben haar bewuster gemaakt van waar 

het in het leven echt om gaat: relaties 

met mensen. Meer dan vroeger ziet ze 

ook het betrekkelijke van alles. ‘Ik denk 

nu vaak: jeetjepietje, waar maak ik me 

druk over, het komt wel goed.’

Van alles wat je overkomt kun je iets 

leren, juist ook van de mindere periodes, 

zegt ze. ‘Ik bekijk het hele leven 

sowieso als een zoektocht.’ Ze tikt op 

haar hoofd. ‘Je moet nieuwsgierig 

blijven, vragen blijven stellen, dat houdt 

je wakker en geeft betekenis aan het 

leven.’ 

Daar hoort voor haar ook bij: interesse 

tonen in mensen, iets doen voor een 

ander. ‘Jaren geleden gaf ik schilderless-

en aan daklozen bij het Leger des Heils. 

Ze stuurden een kaart toen ik ziek was. 

Tot in de kantlijn stonden namen, schots 

en scheef, in hanenpoten. Ik werd er 

helemaal warm van.’ Even valt ze stil. ‘Ze 

hadden zich gezien gevoeld - daar gaat 

het ieder mens toch om?’

KWETSBAARHEID
Ze schildert weer sinds het opnieuw begon te kriebelen van-

binnen. ‘Toen Peter R. de Vries werd doodgeschoten dacht 

ik verbijsterd: wat gruwelijk, hoe kán dat? Door zijn portret te 

schilderen heb ik de moord willen vastleggen, opdat we niet 

vergeten. Zo gaat dat bij mij, er gebeurt iets vanbinnen en dat 

moet er ook weer uit. Dan moet ik het schilderen.’

De kwetsbaarheid van de mens was altijd al een rode draad 

in het werk van Ans, net als de verbinding die ze zoekt. Dat is 

goed te zien op de expositie in het Bossche Museum Slager. 

De vrouwen in windsels die haar naam en faam brachten 

hangen er, maar ook haar nieuwste werk: een groot schilderij 

met 150 olieverfportretten van jonge mensen. Verdraagzaam-

heid heet het. De boodschap? ‘Heb respect voor de ander, 

ongeacht diens huidskleur, religie of geaardheid. De portret-

ten waren klaar nét voordat ik ziek werd. Dat gaf me wel een 

rustig gevoel. Zo van: dat ei is gelegd.’

De expositie Verbonden vrijheid is te zien tot en met 12 maart 

in Museum Slager in Den Bosch. 

Meer info op www.museumslager.com

Het boekje Wat als… is te koop in het museum en via 

www.ansmarkus.nl 

‘Het 
komt wel 

goed’


