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‘Alles wat ik
wilde, heb
ik gedaan’
Als 21-jarige rechtenstudent kreeg Ben Verleg (1955)
de ziekte van Hodgkin, wat zijn leven en loopbaan
ingrijpend beïnvloedde. In plaats van advocaat werd
hij verandermanager. Nu, 45 jaar later, heeft hij
weer kanker, dit keer onbehandelbaar. Hij heeft
geen bucketlist, wel een boodschap: toon je een
persoonlijk leider in de laatste levensfase.
“Niemand anders kan het voor je doen.”
TEKST BEA ROS | FOTOGRAFIE DUNCAN DE FEY
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“F

otomodel in palliatieve fase”,
grapt Ben Verleg als onze fotograaf hem in diverse posities
dirigeert. Zijn gevoel voor humor
past bij zijn omgang met zijn ziekte,
een niet meer te behandelen galwegkanker. Verleg
benadert zijn einde met open vizier. “Dat is een beetje
mijn karakter. Toen die oncoloog zei dat het niet te
behandelen was, stond ik meteen op en zei: nou, dan
gaan we, tot ziens. Vergelijk het met bezoek dat weg
gaat. Sommige mensen doen daar heel lang over, ze
blijven eerst in de kamer staan praten, dan in de hal
en buiten ook nog. Zo ben ik niet. Ik zeg ‘ik stap op’
en dan ben ik weg.”
FILOSOFIE OP STRAAT
Die levenshouding dankt hij aan een eerdere ervaring
met kanker. In zijn tweede studiejaar had hij opeens
een bult zo groot als een ei in zijn hals. Het bleek de
ziekte van Hodgkin, al kreeg Verleg dat van zijn behan
delend artsen niet te horen. “Dokters van toen
vertrouwden het idee niet dat je een patiënt moet
informeren. Ze zeiden dat het een virus was.”
Wat voor invloed had die ziekte op je studietijd? “Ik
was mijn studie begonnen met het idee: zo snel moge
lijk afstuderen en advocaat worden. Toen ik terug
kwam op de universiteit, vond ik dat allemaal niet
belangrijk meer. Ik heb de studie wel afgemaakt, maar
anders dan ik van plan was. Ik ben me vooral op maat
schappelijke dingen gaan richten. En ik nam filosofie
als extra vak. Ik herinner me nog een werkgroep aan
de Oranjesingel over de rechtsfilosofie van Hegel. Op
een gegeven moment zag ik een demonstratie voorbij
komen. Ik zei: professor, de filosofie ligt op straat. En
toen vertrok ik om mee te lopen.”
Verleg was ook actief in de Rechtswinkel Nijmegen
en organiseerde van daaruit in 1981 het tribunaal tegen
het politieoptreden tijdens de Piersonrellen. “We
boden geweldloos verzet: op straat zitten en de straat
blokkeren. Daar wist de marechaussee geen raad mee.
Ze hakten erop in en schoten met traangasgranaten.
Dat was buitenproportioneel en ik vond dat ik daar
iets mee moest.” Hij riep getuigen op en stelde een
jury samen met hoogleraar Staatsrecht Sijward van
Wijnbergen als voorzitter en Alex Brenninkmeijer, de
latere ombudsman, als secretaris. Verleg toont een foto
uit KUnieuws, waarop Van Wijnbergen hem het jury
rapport overhandigt. Lachend: “Ik was als student
opdrachtgever van de prof bij wie ik afstudeerde.”

'Het idee dat je
je toekomst
uitstippelt, had
ik losgelaten'
Hoe speelde de ziekte door in je verdere leven? “Het
belangrijkste was dat ik niet meer aan langetermijn
planning deed. Het idee dat je je toekomst uitstippelt,
had ik losgelaten. Ik deed wat op mijn pad kwam en
was telkens in voor iets nieuws. Verder nooit meer iets
uitstellen wat je graag wilt, zoals verre reizen maken.
Daarom heb ik nu ook geen bucketlist: alles wat ik
wilde, heb ik gedaan.”
Maakt dat deze periode gemakkelijker? “Ja. Ook
omdat ik er altijd rekening mee heb gehouden dat ik
ooit een andere vorm van kanker zou kunnen krijgen.
Die behandeling destijds, mantelveldbestraling, heeft
veel bijeffecten op de langere termijn. Ik heb sindsdien
altijd een kwetsbare gezondheid gehad, met bijvoor
beeld hartproblemen. En nu dus galwegkanker. Als ik
alle scans en informatie bij elkaar zie, denk ik: dan
ben ik nog knap ver gekomen.”
URGENTIE CREËREN
Toen Verleg in 1982 afstudeerde, zat de banenmarkt
op slot. Uiteindelijk kon hij bij de rijksoverheid een
opleiding tot belastinginspecteur doen. Al snel kwam
hij in het verandermanagement terecht. Hij leidde
onder meer de invoering van automatisering bij de
Belastingdienst in goede banen en was later top
adviseur voor de gemeente Amsterdam om de dienst
verlening aan burgers te verbeteren.
Die laatste functie bracht hem ertoe promotieonder
zoek te doen. “Ik wilde weten waarom verandering zo
ingewikkeld is. Mijn visie op dienstverlening werd in
de gemeenteraad van links tot rechts met applaus
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Ben Verleg (Geldrop, 1955)
1975-1982: Studie rechten (met bijvak filosofie)
1982-2001: Belastingdienst (diverse locaties en functies)
2001-2010: Topadviseur gemeente Amsterdam
2012: Promotie Tilburg University
Vanaf 2013: Zelfstandig manager/adviseur
2018: Vervroegd pensioen

begroet en ik kreeg een enorm budget. Toch
ging het ontzettend moeizaam en bleef ik op
veel verzet stuiten.” Zijn conclusie: het falen zit
al ingebakken in de besluitvorming. “Vandaar
de titel van de dissertatie: ‘Zingeving in besluit
vorming’.”
Waar zit ’m dat in? “Wat je ziet in alle dossiers
die nu in de problemen zitten: de overheid
lanceert een plan en creëert daarmee verzet.
Dan moet je alsnog om tafel en gaat het jaren
duren. Dat gedoe met de boeren is daar een
voorbeeld van. Je moet het omdraaien: eerst
samen tot draagvlak komen en dan pas een
besluit nemen. Op dit moment zie ik dat de
politiek beslissingen uitstelt. Het niet ingrijpen
en het uitstellen van maatregelen maken
dingen die oorspronkelijk niet zo ingewikkeld
waren, heel complex.”
Je bedoelt: er is gebrek aan politiek leider
schap? “Totaal. En dat is nog zwak uitgedrukt.
Ik heb een aantal oneliners en een daarvan is:
na een lange periode van mismanagement
volgt automatisch een sense of urgency. Volgens
een bekende managementtheorie moet je, als je
iets wilt veranderen in een organisatie, urgentie
creëren. Nou, dat doet onze regering heel
goed.”
Je blijft nog steeds op de wereld gericht? “Ik
volg het nieuws inderdaad nog. En misschien
ben ik scherper dan ooit in mijn uitspraken.
Ik verspil geen energie meer aan gewauwel. Ik
klets er niet omheen. Ik vind het bijvoorbeeld
heel erg wat er bij mijn oud-werkgever, de
Belastingdienst, gebeurt. De integriteit daar is
nu een enorm vraagstuk, terwijl het ooit een
heel integere dienst was. Het werd ons met de
paplepel ingegoten dat je er niet bent om geld
binnen te harken, maar het belang van burgers
moet dienen. Als iemand een fout in zijn eigen
nadeel maakte, moest je die herstellen. Het lijkt
wel alsof ze dat nu niet meer leren.”
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Blogs over kanker
Sinds hij zijn diagnose kreeg, schrijft Ben Verleg
blogs op www.kanker.nl. Hierin vertelt hij in alle
openheid over zijn ziekte, en om die reden is hij
gevraagd ambassadeur van deze website te
worden. Hij schrijft over moeilijke dagen en
geluksmomenten, over herinneringen en het
opbouwen van ‘toekomstige troost door fijne
belevenissen en momenten te creëren’.

Zijn ervaringen met de zorg, politiek een ander hoofdpijndossier,
zijn wisselend. In zijn studententijd verliep de behandeling tech
nisch voortreffelijk – snel en kundig – maar communicatief
dramatisch. Behalve dat hij niet te horen kreeg wat hij mankeerde,
schoot ook de informatievoorziening tekort. Zo kreeg hij pas na
twee weken bestraling te horen dat de mogelijkheid bestond om
sperma in te vriezen – twee weken te laat dus. En crepeerde hij na
de operaties onnodig van de pijn, omdat de chirurg niet had ver
teld dat hij best vaker dan vier keer per dag morfine mocht hebben.
De communicatie 45 jaar later verdient aanvankelijk ook geen
schoonheidsprijs. “De cardioloog belde me op tijdens mijn bridge
middag. Hij zei: ‘De uitslagen van de bloedvaten zijn allemaal
goed. Maar er zijn verkleuringen gezien in de lever en dat is lever
kanker of galwegkanker. De operatie gaat dus niet door.’ Dat was
het.”
De overdracht van cardiologie naar oncologie liep tergend traag.
“Als mijn vrouw en ik zelf niet aan de bel hadden getrokken,
waren we twee maanden verder geweest voordat we wisten wat
er precies aan de hand was. Dat is fnuikend, die onzekerheid is
misschien nog wel erger dan de rampzalige mededeling.”

Heb je het gevoel dat je jouw einde kunt inrichten
zoals je het zelf wilt? “Nou, voor zover dat überhaupt
kan. Maar mijn vrouw en ik hebben met de artsen
alles doorgesproken wat mogelijk is en ik heb de
euthanasie geregeld. Al weet ik niet of ik daaraan toe
kom. Want als ik geen pijn heb, waarom zou ik dan?
Maar ik ga geen twee weken in een bed liggen. Er zijn
mensen die vinden dat lijden bij het leven hoort, maar
die visie heb ik niet.”

Hoe is de communicatie nu? “Ik ben heel tevreden over de pallia
tieve zorg. Er is uitgebreid tijd voor een gesprek en informatie. En
ik heb een heel prettige huisarts. Ze gaat niet zitten wachten tot
ik bel, maar komt gewoon langs voor een praatje. Zo houdt ze de
vinger aan de pols.”

ZWANENZANG
Een project dat Verleg na de diagnosestelling nog heeft
uitgevoerd, is een herziene uitgave maken van zijn
boek Gevleugeld leiderschap. Destijds, in 2010, was het
een uitstapje tijdens zijn promotieonderzoek: een
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publieksboek waarin Verleg, met vogels als symbool,
diverse vormen van leiderschap uitlegt. Zo staat de
lepelaar voor horizontaal leiderschap en de struisvogel
voor harmonieus leiderschap.
De titel ‘gevleugeld leiderschap’ verwijst naar datgene
wat vogels van nature doen: zich aan veranderende
omstandigheden aanpassen. “Je moet als leider kun
nen schakelen.”
Je hebt in de heruitgave een hoofdstuk toegevoegd, je
zwanenzang, waarin je de zwaan bespreekt als sym
bool van ‘persoonlijk leiderschap in de eindfase’. Wat
behelst dat? “De regie over je leven. In de eindfase is
dat extra belangrijk. Ben je bijvoorbeeld open over je
ziekte of niet? De meeste mensen willen helemaal niet
praten over hun ziekte, niet tegen de buitenwereld en
vaak zelfs ook niet tegenover de eigen familie. Ik denk
dat dat niet goed is. Persoonlijk leiderschap laat je zien
in keuzes die je in die eindfase maakt voor jezelf en je
omgeving.”
Een van jouw keuzes is om af te zien van levens
verlengende behandeling? “Ja. Ik heb even chemo
therapie gehad. Maar dat liep bijna fout af, ik kreeg
longembolieën. Ik dacht echt: nu houdt het op. Maar
ik ben toch weer opgeknapt en heb toen meteen
besloten: dit doen we dus niet meer. We laten ook
niets meer onderzoeken, want we gaan toch niet
behandelen.”
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vinden dat lijden bijar
het leven hoort, ma'
die visie heb ik niet
toch?! Hier nog een andere: ‘Ben wordt voor advies uitgenodigd
door het topmanagement over een conflict tussen een fiscalist en
een hooggewaardeerde teamleider. Wat zou jij doen, vraagt de baas
aan hem. Ben antwoordt: ik zou een beslissing nemen.’” Hij bul
dert van het lachen. “Ik weet dat ik op dat moment dacht: wat een
stomme vraag, wees een leider.”
Vind je het fijn dat je weet dat je doodgaat? Of was je liever dood
neergevallen? “Dat vind ik een heel goede vraag. Het lijkt ideaal
om zomaar om te vallen. Maar ik kom tot de conclusie dat dat
niet waar is. Het hele proces van afscheid nemen vind ik heel
waardevol. Zeker voor degenen die me lief zijn, maar ook voor
mezelf. De boekpresentatie, met ruim honderd mensen, was een
mooie bijeenkomst. En uit elke periode van mijn leven komen
vrienden en oud-collega’s op bezoek. We gaan een eindje varen,
ergens wat eten, we lachen en hebben diepzinnige gesprekken.
Elke dag koesteren, zo noem ik het.”

Hoe voelt dat? “Heerlijk! Als ik de verhalen lees van
anderen die zich vastklampen aan ‘er-is-altijd-eenkans’. Het is een beetje levensverlengend, maar die
behandelingen brengen ook veel ellende met zich mee,
dus wat is de nettowinst? Ik heb wel het grote voordeel
dat ik tot dusver geen pijn heb, dat is tegen de verwach
tingen in. Ik vermoed dat dat komt doordat tijdens de
operaties in mijn studententijd de zenuwen in dat
gebied beschadigd zijn. Een geluk bij een ongeluk.”

Regelmatig schrijft hij een blog over hoe hij zijn ziekte beleeft (zie
kader). “Voor het geval ik omval, heb ik een laatste blog geschre
ven. En die kan Dorine [zijn vrouw, red.] dan online plaatsen.
Anders is het zo onaf. Ik houd er rekening mee dat ik er morgen
niet meer ben.”

Keuzes maken over je eigen leven, Verleg noemt het
ook wel authentiek leiderschap. “Want in die keuzes
komt jouw essentie het meest duidelijk naar voren.”

Ben Verleg is half september overleden.

Wat is de essentie van Ben Verleg? “Dat ik graag nieu
we dingen doe. Andere rode draden zijn mijn openheid
en overal een lach inbrengen. Voor de boekpresentatie
hadden mensen enkele uitspraken en anekdotes van
mij verzameld.” Leest voor: “‘De voorzitter van de
managementvergadering brieste dat als de teamleiders
er niet voor zouden zorgen dat de voorraden binnen
vier weken zouden zijn weggewerkt, hij persoonlijk zou
langskomen om dit te regelen, Bens reactie was mon
ter: nou, dan wachten we daarop.’” Lachend: “Heerlijk

Wat staat er in dat laatste blog? “Daarin spreek ik, denk ik, vooral
mijn hoop uit voor anderen. Dat mijn dierbaren goed door kunnen
blijven leven zonder mij.”
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