
Als tiener was Stief Dirckx al gefasci-
neerd door Amerika en alles wat er leeft 
en gebeurt. Nu hij 39 is, is die fascinatie 
nog altijd springlevend. “Door mijn onge-
neeslijke huidziekte kan ik niet ver meer 
in de toekomst kijken. Ik prijs me geluk-
kig dat mijn allergrootste wens − nog één 
keer naar New York City gaan – toch nog 
is uitgekomen. Mijn werkgever, mijn zus, 
de medewerkers van het reisbureau en 
een gepassioneerde Belgische New Yorker 
maakten er een onvergetelijke ervaring 
van.”

Stief Dirckx heeft Epidermolysis Bullosa (EB), 
een zeldzame, erfelijke huidaandoening waarbij er 
blaren en open wonden ontstaan bij de minste wrij-
ving of aanraking. “Bij mij is er blaarvorming op heel 
mijn lichaam”, vertelt Stief. “Door de wonden zijn 
mijn vingers, tenen en mond vergroeid. Ook mijn 
slijmvliezen zijn aangetast, waardoor ik o.a. kauw-, 
slik- en verteringsproblemen heb.”

In 2015 werd bij Stief huidkanker vastgesteld op 
zijn rechterhand. “De aangetaste huid werd weg-
gesneden. Een nabehandeling met chemotherapie 
of radiotherapie was door mijn ziekte uitgesloten. 
Toen ik enkele maanden later herviel, stemde ik er 
na lang aarzelen mee in dat mijn rechteronderarm 
geamputeerd werd.”

American Dream
Ondanks zijn functionele beperkingen slaagde 

Stief erin om na zijn studies te gaan werken als we-
bontwikkelaar. “Overdag bezig met het bouwen van 
websites, ’s nachts dromend van New York”, schrijft 
hij over zichzelf op zijn blog. In 2010 trok hij voor 

het eerst naar ‘de stad van zijn dromen’, samen met 
zijn vader en zus. In 2012 ging hij er voor de tweede 
keer naartoe, dit keer alleen met zijn vader. En ook 
in 2014 en 2016 ging Stief zijn persoonlijke Ameri-
can Dream achterna.

“Ik voel me er een van de acht miljoen mensen die 
er leven”, geeft Stief aan. “In Belgische steden staren 
veel mensen me aan, alsof ik een attractie ben. In 
New York voel ik mijn handicap veel minder. Ik ga er 
op in de stad en de mensenmassa. In plaats van naar 
me te gapen, helpen de New Yorkers me vriendelijk 
om hindernissen te overwinnen of zoeken ze een 
plaatsje voor mij in de metro.”

Geraakt 

Stief Dirckx voor vijfde keer naar New York

Door complot van mensen 
onvergetelijke reis beleefd
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Stief Dirckx met Patrick Van Rosendael, een 
gepassioneerde Belgische New Yorker.
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In 2017 werd Stief opnieuw geconfronteerd met 
huidkanker, dit keer op zijn linkerbeen en -voet. 
“Opnieuw probeerden de dokters de kankercellen 
operatief te verwijderen, maar het was onmogelijk 
om de laatste ‘restjes’ weg te krijgen. Aangezien 
mijn lichaam geen chemotherapie verdraagt en ik 
mijn onderbeen niet wil laten amputeren, blijft de 
kanker dus aanwezig. Ik weet dat sinds september 
vorig jaar. ‘Doe wat je zeker nog wil doen’, moedig-
den de mensen rond mij me aan. Lang moest ik niet 
nadenken over wat er bovenaan mijn bucket list zou 
komen te staan: een vijfde reis naar New York!”

Stiefs zus stelde zich meteen kandidaat om − net 
zoals in 2014 en 2016 − haar broer te vergezellen 
naar zijn droomstad. “Ze werkt als anesthesiste 
en weet alles van mijn ziekte. Ze kan mijn wonden 
verzorgen en mijn pijnstilling regelen. En ze weet 
natuurlijk intussen als geen ander waar mijn hart 
sneller van gaat kloppen.” Even leek het erop dat 
de vijfde reis naar New York niet meer zou lukken, 
want Stief kreeg in februari af te rekenen met helse 
pijnen. “Door bijkomende operaties was de pijn 
tegen begin mei opnieuw tijdelijk draaglijker. Niets 
of niemand kon me nog tegenhouden: ik moest en 
zou nog één keer naar New York gaan.”

Gouden tickets 
In de ban van de economische en financiële 

wereld, had Stief al vier keer geprobeerd toe-
gangstickets te bemachtigen voor de Federal 
Reserve Bank. “Het was me nooit gelukt, dus waagde 
ik opnieuw mijn kans. De grootste goudvoorraad 
ter wereld wilde ik nu echt wel eens met eigen ogen 
zien! Maar ik kreeg opnieuw te horen dat er geen 
tickets meer beschikbaar waren voor de dagen 
waarop ik in New York was. Enkele dagen voor ons 
vertrek kreeg ik dan toch goed nieuws: er waren 
twee plaatsen vrijgekomen en die waren voor mijn 
zus en mij. Eerst dacht ik dat ik dit puur aan het 

toeval te danken had, maar toen er andere extra’s uit 
de lucht begonnen te vallen, kwam ik erachter dat 
mijn werkgever, mijn zus en de medewerkers van 
het reisbureau een complot hadden gesmeed.”

Niet het toeval, wel Stiefs werkgever had de be-
zoekersdienst van de Federal Reserve Bank doen 
zwichten. “Ik ben hem daar ontzettend dankbaar 
voor. Hoeft het gezegd dat ik onder de indruk was 
van de metersdik opgestapelde goudstaven? Ook de 
andere extra’s konden tellen: een privégids in het 
Guggenheim Museum, een lunch in een restaurant 
in Central Park, een privérondleiding met Patrick 
Van Rosendael die op zijn beurt een ontmoeting met 
VRT-journalist Björn Soenens regelde … Je zou van 
minder ‘geraakt’ zijn!”

Als we dit interview afnemen (begin juni 2018, 
red.), is de pijn in Stiefs been opnieuw toegeno-
men. “Plannen maken voor de toekomst is moeilijk, 
want ik weet niet goed waarmee ik rekening moet 
houden. Hoe snel zullen de kankercellen zich verder 
verspreiden? Wanneer komt de hevige pijn terug? 
Wat zal ik nog kunnen doen? Eén ding staat vast: als 
de pijn ondraaglijk wordt, zal ik euthanasie vragen. 
Nu probeer ik elke dag te nemen zoals hij komt.”  

Stief Dirckx blogt op www.stiefdirckx.be en 
tweet als @stiefdirckx. Hij is voorzitter van  
Debra Belgium, lotgenotengroep voor  
mensen met Epidermolysis Bullosa (EB),  
www.debra-belgium.org en  
www.facebook.com/DebraBelgiumvzw.

Stief Dirckx met zijn zus op de plaats waar vroeger de 
WTC-torens stonden.

“In New York ga ik 
op in de stad en de 
mensenmassa.”
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