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'Mijnheerr Meersap, wakker worden'. 
Hijj  liet zijn zware ogen halfopen vallen. 

'Dee dokter komt even naar u kijken. Wakker worden'. 
Hijj  steunde op zijn ellebogen en werkte zich plichtmatig omhoog. 

'UU gaat goed vooruit' zei de dokter bemoedigend. 'Zo moet u doorgaan'. 
'Ikk merk er anders weinig van.' 

'Kom,, kom, hou de moed erin. Het gaat echt veel beter. Eens even kijken'. 
Dee dokter had een glad gezicht met rode wangetjes, een half-kalend hoofd waarvan de randen 

mett krulhaar bedekt waren, en priemende ogen van het onderzoekende type. Hij boog zich 
ijverigg voorover en luisterde naar zijn ademhaling. 

Toenn betastte hij zijn hartstreek. 
'Datt hart van u is sterk, daar zal het niet aan liggen.' 

'Wanneerr kan ik naar huis, denkt u?' 
'Datt kan ik nog niet zeggen. We zullen de medicijnen wat veranderen- 3 sotacor per dag en 

laatt de Capoten maar weg, zuster.' 
Dee karavaan vertrok richting buurman: dokter, zuster, assistent en co. Daar lag hij dan, 

gekeurdd en nog te licht bevonden: dat duurde nu al vijf weken en er leek nauwelijks een eind 
aann te komen. Wat een lol. Nauwelijks had hij afscheid genomen van zijn werk ('U gaat nu 
vann uw welverdiende pensioen genieten') of na twee maanden begon zijn hart raar te doen, 

waardoorr hij in de medische mallemolen terechtkwam en daar door bekwame handen in werd 
rondd gedraaid 

PassagePassage uit het werk van dr. PLM Loonen, circa 1998. 




