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wenst. Of het bemoedigende toespraakje van 
viertienjarige Yuri.”

Hoe wil jij herinnerd worden?
“Als iemand van grote vriendschap en trouw. 
Iemand die mensen weleens tegen de haren 
instreek, maar waarvan niemand kan zeggen: hij 
sprak met twee monden. Ik ben een voetballer die af 
en toe een tackle uitdeelt, maar nooit zo erg dat de 
achilleshiel afscheurt.” 

Kamer tegen minister Koolmees van Sociale Zaken 
gezegd: een zwaluw maakt nog geen zomer, maar 
een Koolmees maakt wel een barre winter voor 
de ouderen. In mijn politieke stellingname ben ik 
absoluut niet milder geworden.”

Jij bent een overlever. Een kat met negen levens 
en een sterk overlevingsinstinct. Was jij als 
klein kereltje al zo?
“Mijn ouders scheidden kort na de oorlog. Samen 
met mijn twee zussen en mijn vader gingen we bij 
oma wonen. Het hele spel van krachten in dat veel te 
kleine huisje vormt je genadeloos. Ik wist goed voor 
mijzelf op te komen en zag al snel hoe de wereld in 
elkaar zat.”

Was het ook in die periode dat je met schaken 
in aanraking kwam?
“Ik was gek op voetballen en schaken. Als er op 
straat gevoetbald werd, mocht ik niet meedoen 
van mijn vader. Dan gingen mijn schoenen stuk en 
geld voor nieuwe was er niet. Maar ik luisterde niet 
altijd. Ik heb daarom heel wat op mijn flikker gehad. 
Ik kon mij ook heel goed vermaken met schaken. Ik 
was acht en leerde het van mijn vader. Dat hield op 
toen ik van hem begon te winnen.”

Ook in de politiek ben jij een schaker. Jij wil 
graag de zaken naar je hand zetten, invloed 
hebben. Hoe ga je daarmee om in jouw strijd 
tegen prostaatkanker, zo’n oneerlijke ziekte?
“Als ik pech heb, is het snel afgelopen. Maar ik zie het 
leven positief, ik pak het aan met veel elan en humor.” 

Heeft deze ziekte je veranderd, zachter 
gemaakt, meer relativerend?
“Ach, als je tegen de tachtig loopt, denk je meer na 
over hoeveel jaar je nog hebt. Ik moet goed op mijn 
dierbaren letten. Als ik vertel wat het resultaat van 
het onderzoek is, doe ik dat natuurlijk niet zonder 
emotie, maar tegelijkertijd weet ik dat een traan in 
mijn oog een stortvloed bij de ander kan opleveren. 
En dan denk ik: laat ik die ene traan toch maar 
niet vloeien.”  

Wat ontroert jou?
“De bezorgdheid en het wel en wee van mijn twee 
kleinkinderen ontroeren mij. Ontroerd raak ik van 
een geweldig creatieve tekening of een gedichtje 
van Vivian van twaalf waarin ze mij beterschap 
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B egin dit jaar liet Jan mij weten dat er bij hem 
een agressieve vorm van prostaatkanker was 
geconstateerd met uitzaaiingen in de botten. 

Ik bel hem. Aan de andere kant van de lijn hoor ik 
een allesbehalve aangeslagen Jan. Eerder strijdbaar. 
Hij vertelt dat ze in de tweede week van februari 
starten met 35 bestralingen verdeeld over zeven 
weken. Jan: “Deze behandeling zal ook gebruikt 
worden voor wetenschappelijk onderzoek. Ik heb 
daar direct mee ingestemd, want wie wordt er op 
mijn leeftijd nog wetenschappelijk medewerker?” 
We maken een afspraak voor een interview.

Wat gebeurde er met je toen je arts vertelde 
dat je prostaatkanker had?
“Ik zat van het ene in het andere moment in een 
medische molen van een uroloog, echo, scan en een 
biopsie. Ik voelde mij prima, maar ik zat tegenover 
die arts die vertelde dat ik een agressieve vorm van 
prostaatkanker heb met uitzaaiingen op de botten. 
Ik had het idee dat het over een ander ging.” 

‘Ik zie het leven positief’
Jan Nagel (79) is een politiek monument. Op de middelbare school richtte hij de Scholieren Pers 
Organisatie op en hij was één van de voormannen van de Nieuw Links-beweging in de PvdA. 

Hij werkte jarenlang als Hoofd Informatie Radio en Televisie bij de VARA en stond aan de wieg bij 
programma’s als Vara’s ‘In de Rooie Haan’ en ‘Haagse Bluf’. Hij richtte Leefbaar Hilversum op en 

uiteindelijk 50PLUS waarvoor hij nu senator is in de Eerste Kamer.

Wanneer kwam het besef: dit gaat over mij!
“Ik zat thuis met een alcoholvrij biertje en 
toen dacht ik: nu moet ik het mijn kinderen en 
kleinkinderen gaan vertellen. Toen had ik echt wel 
het idee dat het over mijzelf ging.”

Wat gebeurde er: werd je boos, verdrietig, bang?
“Ik wilde mijn naasten geen verdriet doen met dit 
bericht. Maar ik wist dat ik met de verhalen uit het 
ziekenhuis daar niet onderuit kwam. En dus ging 
de automatische piloot in de hoogste stand. Ik ging 
mijn voedingspatroon aanpassen. Geen rood vlees 
meer. Ik heb een geweldig sociaal leven dat ik heb 
aangepast. En ik heb een stappenteller aangeschaft, 
want ik wil 10.000 stappen per dag doen. En als 
laatste heb ik met mijn uitgever afgesroken dat 
ik weer een boek ga schrijven. In 2001 verscheen 
van mijn hand ‘Boven het maaiveld’. Dat boek 
eindigt bij Pim Fortuyn, maar na die tijd heb ik 
nog een interessante periode met Peter R. de Vries 
en 50PLUS gehad. Nu heb ik het plan om vanuit 
die 35 bestralingen met flashbacks mijn politieke 
bevindingen te beschrijven.”

Zijn er mensen die zich zorgen moeten maken 
als dat boek verschijnt?
“Ik zal niet in alle opzichten mild zijn.”

Mild? Als ik aan Jan Nagel denk, dan denk 
ik eerder aan genadeloos. ‘NRC Handelsblad’ 
noemde jou zelfs ooit handelaar in herrie.
“Soms moet je herrie maken. Ik heb 50PLUS  
opgericht als een partij die op moest komen voor 
de ouderen. Ouderen die al jaren hun pensioen 
niet geïndexeerd krijgen, die in koopkracht 15 
procent hebben ingeleverd. Kijk, als ik daarmee 
geconfronteerd word, dan word ik woest, scherp en 
als het nodig is zelfs genadeloos. Ik heb in de Eerste 
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