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"M ij n moeder is zeventien als ze besl u it een luciferdoosje op te eten." Zo begint De methode Coué,

het schrijfdebuutvan Teuntje t(inkenberg GS).
veftelt daarin haar levenwerhaal en - vooral
- hetverhaal van haar moeder ïneke. ïneke
verlooralsjong meisje haar vader- hii s;tierftijdens
de Tweede Wercldoorlog in een concentr:atiekamp
- en kuam nooit over het verdriet heen.
tq, nbit Xniiman Ms tutnitu Rrfnarl,&egjr- *fin mU*i
Ze

zelfmoord pog i ng met de lucifers m i slu kte, maar toen ze
rond haar veerti gste kan ker kreeg, was dat volgens velen i n haar
omgeving'vanwege de oorlog'. Dat ergezwegen werd overde
ziekte, door haarzelf door haar man (de commun istische journalistWim Klinkenberg), doorde huisarts, ook datwas'vanwege
de oorlogl Doen alsofze weer beterzou worden -'de methode
Coué'* - leek iedereen het beste, tot het bittere einde aan toe.
Voor haardochter-Teuntje is zeventien als haar moederoverlijdt
- maaktdatzwijgen alles nog veel verschrikkelijker. Als moeder
dood is, schrijftze in haardagboek "Weetje, in dietijd heb ik
vaakop het puntgestaan om heteruitte knallen:'Mama, je leeft
nog maar heel kort, maar hoe kortweten we nietl'Vaak ben ik

of crematie, geen herdenking. Erwordt

nietof nauwelijks meer

over haargesproken in hetgezin.Teuntje:"MUn moeder is op
haar43steverdwenen in het niets. De gedachte om een monument voor haar te maken, zoals met d it boek, leefde daarom al
veel langer bij m ij. De di recte aanleiding was dat i k
zelf kanker kreeg. lkwilde ontdekken wat kanker met mij heeft
gedaan, en begrijpen waarom mijn moederzozwijgzaam was

overhaarziekte, waarom ergeen afscheid kon zijn. Daarvoor
moest ikterug naardeoorlog en naarhaarvader. lk heb kunnen
putten uitbrieven en dagboeken, en uit mijn eigen herinneringen."

Ti nekes

naarmijn kamergerend of naardewc om uitte huilen. (...)
en watwaren wij allemaal schijnheilig en huichelachtig."
"Er

mocht in die tijd niet meer gestorven worden," zegtTeuntje.
'Althans niet in de kringen waarin ik ben opgegroeid. Veel mensen in de omgeving van mijn ouders hadden een joodse ofeen
communistische achtergrond. M ijn moeder had twee vriendinnen die precies hetzelfde hadden meegemaakt. Vader in het
verzet, gearresteerd en nooit meerteruggekomen. Een andere
verklaring voor het zwijgen van toen was dat ertotaal geen
perspectieven waren als je kanker had. Binnen een jaarwas het
afgelopen. Die gedachte was extra moeilijkte accepteren in de
wederopbouwtijd, toen het begrip'toekomst'zo belangrijkwas.
M ijn ouders hebben jarenlang onder moei lij ke omstand igheden
geleefd, in de verwachting dat ze het later beterzouden krijgen.
Nettoen dat leekte gaan gebeuren, werd mijn moederziek. Dat
was een enorme klap."

fidffxrnïent
MoederTineke wil de laatste weken van haar leven behalve haar
man niemand meerzien. Na haardood wordt haar lichaam ter
beschikking gesteld aan dewetenschap. Er komt geen begrafenis

AlsTeuntje zelfvoorde eerste keer kanker krijgt, zietze datals
'een incident'. Ze is36, werkt als toneelregisseuse, heeft samen

met haar man Huubvan der Lubbe een dochtertjevan twee, die
furore maakt metzijn band De Dijk.Tijdens een borstsparende
operatie wordt de tumorverwijderd en gaat het leven verder.
Overde halflaarlijkse controles schrijftTeuntje: "tk maak me extra
zorgvuldig op, want kankerpatiënten hebben geen rode lippen."
Vierjaar later komt de kanker terug en moet de borst er alsnog
af Als ze dat vertelt aan collega-reg isseur Karst Woudstra, is zijn

commentaardatze nodig in therapie moet omdat de identificatie met haar moeder'wel heel groteskevormen begintaan te
nemen', nu ze ook nog dezelfdeziekte heeftalszij. "HU
al mijn hele leven lang ontzettend met

wistdat ik

mijn moederbezig ben,

dat ik me altUd afliroeg hoezij iets zou doen, en of ik hetwel goed
deed. Precieszoals mijn moederaltijd hetgevoel had datze het
niet goed deed. Ze had eigenlijk een beroemdetekenaar moeten
worden, of arch itect, of een beroemde viol iste. Want dat had
haarvader zo graag gewi ld."
Teuntje beschrijft in haar boek hoe een psychiater haarverlost
van hetschuldgevoeljegens haar moeder. Hij maakt haarduide-

dat'moeten iegen dat ze beter zou worden terwu I ze zieker
ziekerwerd'een ondraaglijke opgave isvooreen jong meisje.
En datze dáárom haarmoeder meed in haar laatste maanden.
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ogen aan, il< adem in en vervolg: Ze laten preventief hun borsten
verwijderen.'ln een fractie van een seconde glijdt haar blik over
haar eigen boezem, en dan zegtze uit de grond van haar hart:
'Maar dat doe je toch n iet. Dat is verschri kkel ij k!"'
maak me geen zorgen om Mira,"verteltïeuntje. "Zezitop de
toneelschool, ze staatvolop in het leven, en ik heb niet de indruk
dat de mogelij ke erfelij l<e belasting als een doem boven haar
hangt. Ze heeft nog geen erfelijkheidsonderzoek laten doen, en
het is de vraag of ze dat iiberhaupt wil. Je kunt ook vertrouwen

"ll<

opvroegtijdigeopsporing, doorgeregeld een mammogram
te laten maken. En als ze wel erfelij l< belast blij kt, ben ik ervan
overtuigd datzeverantwoorde beslissingen zal nemen. Dat
gaat pas spelen tegen haar vijfentwinti gste, maar een halfl aar
geleden heeft ze een gesprek aangevraagd met m ij n oncoloog
van destijds, om tevragen ofze iets kon doen om kankerte
helpen voorkomen.'Veel bewegen,'zei hij. Hetzal zwaarzijn, de
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levensvragen waarmee ze geconfronteerd wordt, de aflrueg ing of
toch preventief haar borsten moet laten afzetten,
maar ikweetzekerdat ze eruit komt."
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"Het is alsof de herinnering kantelt en lichterwordt. lk had haar
dus niet opzettelijk pijn gedaan." Later- als ook in haartweede
borst kankerontdekt is - blijkt datÏeuntje drager is van een
mutatie van het zogenaamde BRCALgen. Ze heeft dus een erfelij ke vorm van kanker. Opnieuw opluchting, want dat betekent
dat haar moeders borstkanker een genetische oorzaak heeft. Ze
schrijft: "Het voelt alsof i kword vrijgesproken. N i ks'vanwege de
oorlog'en dat ze zo veel heeft meegemaakt. Bij haar geboorte
lag haar ziel<te al vast."

ln een interview zeiïeuntjes echtgenoot Huub van der Lubbe
ooit dat hij zich in theorie wel kon voorstellen dat een man
wiens vrouw kanker heeft de situatie nietaankan en vertrekt.
Waarom hebben zij twee - ze zij n al een kwart eeuw samen - het
wél gered ?Teuntje; "Door m ij n optim isme. Ceen moment heb i k
het gevoel gehad dat il<vroegtijdig dood zou gaan. lk heb altijd
u itgestraald: oké, ik moet nu voor een operatie even gedwongen
in de onderdu i k, maar i k l<rabbel weer omhoog. M ij n hopeloze
momenten heb il< heus wel gehad, en dan was Huub erook voor
me, maar il<wilde beslist geen slachtofferzijn.
Wat ook geholpen heeft, is dat ik bepaalde vrouwendingen
bewust niet met Huub besprak, maar metvriendinnen. Nadat
il< preventief mijn eierstokken had laten verurijderen, l<wam il<

versneld in de menopauze. Met de overgangsl<walen die il< l<reeg,
wilde il< hem niet lastigvallen. Zelfs als il< in het ziekenhuis lag,
probeerde i l< er aantrekkel ij k u it te zien. lk weet nog goed dat il<
een borstreconstructie had ondergaan, ikwas heel blij, trots op

het resultaat. lkwas bruin, want ikwas netterug van vakantie.
lk had een soort l<imono aangetrokken en besloot: il< wil h ier
gewoon mooi liggen."

Re$ê*x&er**xmg*$*et
De l<eerzijdevan de opluchting overde genetische oorzaak is
dat dochter M ira - nu z - vijftig procent l(ans heeft om drager
van het borstkankergen te zijn. Op de laatste pagina van De
methode Coué drinken moederen dochtersamen koffie op de

Noordermarkt. Moeder heeft moed gevat om het onderwerp aan
te sn ijden. Ze wil weten hoezeer de ziekte bij haar dochter leeft,

vertelt dat ervrouwen zijn die zo bang zij n om ziel< te worden,
datze'rad icale maatregelen' nemen. "M ira kijl<t me met grote
en
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