Bij Roos ging hetveel sneller, tussen diagnose en overlijden zaten
anderhalf jaar. Al was dat evengoed een lange, pijnlijl<e lijdensweg. Even leel< het goed te gaan, maar bij de volgende controle
waren er overal uitzaaiingen. Ook in haar longen - op het laatst
durfde ze niet meer te gaan liggen uit angst dat ze zou stil<l(en.
Ze had enorm veel pijn, maar wilde niet voortdurend verdoofd
worden, want dan werd ze suf en l<on ze niet met Belle spelen. Op
een gegeven moment stond ze voor de l<euze om in Leipzig een

Marjan Berk (1932) wordt wel de'koningin van het
lichte boek'genoemd. 7,e begonhaar loopbaan als verpleegster; Een paarjaar later werd ze toegelaten tot
de toneelschool om daarna; vanafeindjaren vijfti5
te werken als actrice en cabaretière. Ze speelde onder meer bij Wim Kan en bij Lurelei van Eric Herfst
en Jasperina de Jong. Na bljna dertig jaar te hebben
vertoefd 1n de goot van het aÍnusement' - cabaret,
musical, toneel, fllm en televisie - begon haar derde
carrjère: zn, werd schrijfster. Sinds 1980 publiceerde
ze tientallen boeken, fictie en non-fictie, waaronder
romans, verhalen en kinderboeken. Bekende titels
zijn:. Nooít meer s'Lanh Toen de wereW jong was, De
dng dat de magonnise misfukle en Rfld. Ook schreef
ze de televisiesenè Vratuenuleugel rnaalÓe zn interviews voor het Algemeen DagblaàenLevertz,e columns
voor,veischillende regionale dagbladen, Margriet en de
GagtcranÍ.

traanse tijgerin'heb ik haar in mijn begrafenisspeech genoemd.
Een felle meid, die altijd zei waar het op stond, op het rechtlijnige
a[ Soms deed ik dingen op het podium waar ze absoluut tegen
was, en dan kwam ze ook niet. Ze had zo haareigen morele maatstaven en daarhield zezich stral(aan.
Ze was hartstikke gelovig. Op een manier waar iedereen in onze
niet-gelovige familie alleen maar respectvoor l(on hebben, omdat
het bij haar zo authentiel< was, zo puur. Mijn zoon Ruud-.Jan beschrijft dat mooi in het boek. Voor hem was zij de enige gelovige
mens bij wie hij niet dacht:'Jaja, hetzal allemaal wel'.Toen ze zei
datze hetzo erg voor mij vond dat il<als agnost het hoel<je om zou
gaan zonder'thu is'te l<omen, was dat oprecht. ll< was geroerd dat
ze zich dat aantrol<."

fouw eigen moeder is ook jong aan kanker overleden. Kwamen die herinneringen weer boven? "Dat was anders. Mijn
moeder was, toen ze in ]946 stierf, zes jaar ziel< geweest, vanaf
mijn twaalfde jaar. Borstl<anl<eren daarna botl<anl<er. Een eindeloze lijdensweg. De pijn die ze hegft gehad! Botten die spontaan
bral<en, haa r d ij been, haar borstbeen. i{brmoon i nj ecti es, bestra-
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soort chemobombardement te ondergaan, als laatste, onzel<ere
redd ingspog ing. Ze heeft het n iet gedaan omdat ze liever bij haar
l<inderen bleefi

ledereen gaat aan kanl<er dood, lijl<t het wel. Vrienden, collega's.
Het is endemisch geworden. En l<anker kan overal in je lichaam
toeslaan. Mijn zoon Peter, devadervan Belle, istwee l<eergeopereerd aan huidkanker. Een andere zoon van mij heeft plel<jes weg
laten halen, mijn dochter heeft eens een - goedaardig - knobbeltje laten veru,rijderen. Je l<unt wel zeggen dat het bij ons in de
familie zit. Mijn moeder, mijn opa, mijn overgrootvader, ze zijn
allemaal aan kan ker gestorven. Vanwege d ie fam iliegesch ieden is
laat il< me geregeld goed controleren, tot nu toe was er nooit wat
aan de hand, gelul<l<i9."
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Hoe is het nu, drie jaar later, met Belle en het gezin? "Peter,
mijn zoon, zorgt fantastisch voor de kinderen. Hij heeft zijn
bestaan als musicus eraan gegeven om 's avonds bij hen te zijn.
Met al die optredens zou dat niet gel<und hebben. Hij heeft zich
omgeschoold, hij geeft nu trainingen in timemanagement. Aíen
toe geeft hij nog een concert, en hij geeft les op het conservatorium. Hij is een rots in de branding voor Belle.Toch grijpt het me
nog steeds aan dat ze geen moeder meer
heeft" Columniste Aaf Brandt Corstius, die
ook jong haar moeder verloor, beschrijft in
een interview hoe het is alsje zesjaar bent
en niemand doet ooit eens je jasje dicht.
Schol<l<end om te lezen r,rond ik dat."
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