Het verhaal achter het boek

Linda overleefde borstkanker,
maar verloor vervolgens haar man

‘Ondanks alles voel ik me
een bofkont. Ik ben
het leven als een
avontuur gaan zien’
Bijna acht jaar geleden werd
Linda (49) getroffen door
borstkanker. Ze overleefde
het, maar juist toen ze weer
aan het opkrabbelen was,
verloor ze haar man Carl (50)
totaal onverwacht aan een
hartstilstand. Het verdriet werd
haar bijna te veel, maar ook
nu hervond ze haar kracht en
kwam ze weer bovendrijven.
In haar boek Schaduwkracht
blikt Linda terug op deze
loodzware tijd en vertelt ze hoe
ze, ondanks alles, zelfs weer
gelukkig kan zijn.
Tekst: Sanne Prins - Foto’s: privé-bezit
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“I

k was al een jaar aan het kwakkelen met mijn
gezondheid. Ik was vaak ziek, zonder duidelijk
aanwijsbare reden. Wat ik precies had, wist ik
niet, maar ik voelde al een tijdje een verdikking in
mijn borst. Op een avond vertelde ik dat aan een
vriendin. Die schrok enorm. ‘Je moet me beloven
dat je naar de dokter gaat,’ zei ze. Dat deed ik en de
huisarts stuurde me meteen door naar het ziekenhuis
voor een mammografie. Mijn moeder ging met me
mee. Ik kreeg nog een echo en daarbij werd direct een
punctie genomen uit mijn borst en mijn oksel. Dat
was behoorlijk pijnlijk. Mijn moeder en ik waren van
plan geweest om na het onderzoek nog even de stad
in te gaan, maar dat deden we maar niet meer. Je zou
denken dat alle alarmbellen inmiddels wel rinkelden,
maar ik was nog steeds niet ongerust. Ik zou het wel
zien als ik de uitslag kreeg.
Twee dagen later zat ik met mijn man Carl in de
wachtkamer. Er zat ook een vrouw met zo’n typisch
hoofddoekje. Daaronder is ze kaal, weet je dan. Jouw
leven staat stil, besefte ik. Pas toen begon de ernst van

de situatie enigszins tot me door te dringen. Ik zit
in een foute film, voelde ik ineens. Het duurde
lang voordat we aan de beurt waren, maar toen
we eindelijk binnen zaten, werd mijn voorgevoel
bevestigd. De uitslag was niet goed, vertelde de
specialist. Carl, die naast me zat, stortte in. Zelf
schoot ik meteen in de actiemodus. Ik pakte pen
en papier en vuurde allemaal vragen af op die
specialist: ‘Oké, ik heb kanker, wat gaan we eraan
doen? Van welke behandeling word je kaal?’

Strijdbaar

“Als je de diagnose kanker krijgt, word je uit
het niets geconfronteerd met je diepste angst.
Je wordt in het donker gezet. Maar in plaats
van verlamming of paniek voelde ik me enorm
rustig en sterk. Er ging een lampje aan. Een soort
overlevingsmechanisme. Na dat gesprek in het
ziekenhuis heb ik avond aan avond alles zitten
opzoeken over de ziekte. De overlevingskans was
vijfentachtig procent.
Maar voor jezelf ligt dat anders. Of je blijft leven of
je gaat dood, zo simpel is het.
Iemand op mijn werk zei een keer tegen mij: ‘Jij
kanker? Dat kan ik me niet voorstellen.’
‘Waarom niet?’ vroeg ik. ‘Waarom ík niet?’ Een op
de acht vrouwen krijgt borstkanker. Het lot deelt
overal slagen uit. Misschien is dat tekenend voor
mijn houding. De diagnose kon ik niet veranderen,
de manier waarop ik ermee omging wél. Ik wilde
geen slachtoffer zijn, ik wilde er iets aan doen. Het
maakte me strijdbaar. Dat is denk ik mijn redding
geweest. Ik maakte er iets van. Als ik een chemo
kreeg, trok ik mijn mooiste outfit aan. Als het dan
toch moest, dan deed ik het in stijl. Zat ik in die
stoel met mijn knalrode suède laarzen. Die laarzen
waren een statement. Zo van: mij krijg je niet
klein. Ik zocht altijd naar manieren om het positief
te benaderen. Tijdens de bestralingen moest
ik mijn adem inhouden. Je ligt in een vreemd
apparaat. Dan deed ik net alsof ik meespeelde in
een videogame. Zo maakte ik het speels, minder
zwaar. Ik hield ook een blog bij, waarop ik mijn
ervaringen deelde. Dat was mijn uitlaatklep.
Ik wilde beter worden. Natuurlijk wilde ik dat. Ik
was ontzettend gelukkig met ons kleine gezinnetje.
Mijn zoontje Milo was op dat moment nog maar

‘Voor een chemo trok ik
mijn mooiste outfit aan.
Zat ik daar met mijn
knalrode suède laarzen’
vijf jaar. Daar vecht je voor. Toch waren er ook
momenten waarop het zó slecht met me ging dat
ik het niet meer zag zitten. Na de derde chemo
was het kantje boord. De thermometer gaf 42,6 ºC
aan. Ik was zó ziek, zó moe en zó van de wereld
dat ik al afscheid aan het nemen was. Maar in het
ziekenhuis knapte ik toch weer op.”

Somber

“De laatste chemo was in 2013. Daarna ben ik met
hormoontherapie begonnen. Dat moest ik eigenlijk
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‘Milo vertellen dat zijn
vader er niet meer was,
is het moeilijkste wat ik
ooit heb gedaan’
vijf tot zeven jaar volhouden. Maar ik reageerde er
niet goed op. Ik werd somber en vergeetachtig.
In december voelde ik weer iets in mijn borst. Ik
dacht echt dat ik weer uitzaaiingen had, maar de
uitslag was goed. Kanker werkt als een sluipende
angst die langzaam bezit van je neemt. Die angst
haalt je naar beneden, maakt je klein. Van dat
besef was ik doordrongen. Ik wilde me niet laten
beperken door die angst, dus vocht ik ertegen.
Ik wilde dóór met mijn leven. Ik ga van elke
regendruppel en van elke zonnestraal genieten, zo
nam ik me voor. Life isn’t about waiting for the storm
to pass, it’s about learning to dance in the rain. Dat
was mijn lijfspreuk.
Ik leerde als het ware mijn eigen schaduw te
omarmen. Ik werd geconfronteerd met mijn
eigen sterfelijkheid. Om beter te worden, moest
ik me overgeven aan behandeltrajecten. Ik werd
gedwongen om rust te nemen en moest mijn werk
tijdelijk opgeven. Maar om te kunnen genezen,
moest ik ook leren om de angst los te laten en
erop te vertrouwen dat ik opgevangen zou worden.
Het zijn lessen die ik in dat proces heb geleerd. Ze
hebben mij sterker gemaakt.
De behandelingen zijn voorbij en mijn haar is
weer gaan groeien. Aan de buitenkant is niets
meer te zien. Toch heb ik nog steeds de behoefte
om iedereen te laten weten dat ik borstkanker
heb gehad. Dat ik daarom zo vergeetachtig ben.
Dat het melkboerenhondenhaar dat zich nu op
mijn hoofd bevindt komt omdat het nieuw haar
is. Chemokrullen. Uit: Schaduwkracht
In april 2014 ben ik met hormoontherapie gestopt.
Mijn lever kon het niet aan. Toen ik eenmaal was
gestopt, verdwenen de vergeetachtigheid en de
warrigheid. Het werd weer helder in mijn hoofd.
Vanaf dat moment was ik er weer. Ik had kanker
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overleefd, ik was aan de beterende hand. Ik voelde
me kwetsbaar, maar ook sterk. Die zomer zijn we
nog op vakantie gegaan. Toen wist ik nog niet dat
het onze laatste vakantie samen zou worden. De
grootste klap moest namelijk nog komen en daar
was ik totaal niet op voorbereid.”

Hartverscheurend

“Het gebeurde in de nacht van 4 november 2014.
Ik ging mijn bed uit om te kijken waar Carl bleef.
Hij ging wel vaker laat naar bed omdat hij niet
kon slapen, maar deze keer maakte hij het wel
erg bont. Ik vond hem in zijn stoel, ontspannen
in slaap, zo dacht ik eerst. Maar hij reageerde niet
meer op mij. Carl was op dat moment al overleden
aan een hartstilstand. Mijn ouders kwamen direct.
De politie was ook snel ter plaatse. Onze zoon,
toen zeven jaar oud, lag boven gewoon te slapen.
Een krankzinnige situatie. Ik werd bijna gek.
Hoe vertel je je zoon dat zijn vader er ineens niet
meer is? Dat is het allermoeilijkste wat ik ooit
heb gedaan. Tot op het moment dat ik mijn mond
opendeed, wist ik niet hoe ik het zou gaan zeggen.
Milo wilde weten hoe het was gebeurd en of het
kanker was. Waarom had papa geen medicijnen
gekregen? Ik heb hem uitgelegd dat zijn vader niet
ziek was, maar dat het motortje in zijn hart ermee
gestopt was. Hij reageerde heel rustig en ging weer
spelen. Een kind van zeven kan niet overzien wat
dit allemaal voor hem betekent, dat kon ik zelf nog
niet eens. Het enige wat je weet, is dat zijn wereld
op dat moment ook is ingestort.
Dat is hartverscheurend.
Ik voelde pure wanhoop. Van het ene op het
andere moment stond ik in het donker. Ik zag
geen toekomst meer. Mijn hele leven was met Carl
verweven geweest. Hij was degene die tijdens de
chemobehandelingen naast me had gezeten. We
hadden het over doodgaan gehad. Maar ík zou
doodgaan. Niet hij!”

Zielsverwanten

“Carl was een lieve, grote kerel van één meter
negentig. Een grote, vriendelijke reus. Een
liefdevolle vader voor onze zoon. Hij had van die
oneindige armen waarin wij konden schuilen.
Wat er ook gebeurde, ik kon altijd bij hem terecht.
We deelden hetzelfde gevoel voor humor en
konden nachtenlang aan de eettafel filosoferen
over werkelijk álles. Wij raakten nooit uitgepraat.
We waren een gouden koppel, zielsverwanten.

BOEKENACTIE
Hij de rustige versie, ik
spel mee te spelen. Dwars door
de pittige variant. Hij
het labyrint van draden baanden
leerde me om niet te snel
we ons een weg naar de keuken.
te oordelen en mensen
Op zulke momenten drong weer
een tweede kans te geven.
tot me door dat ik beter voor
Voor Carl was muziek een
mezelf en mijn zoontje moest
levensader. Hij speelde
gaan zorgen. Dit kon zo niet
gitaar en synthesizer en had
langer. Ja, mijn zoon hield me
een eigen muziekstudio in
overeind. Maar heel eerlijk
huis. Samen maakten wij
gezegd hoefde het voor mij
ook muziek. Ik zong en hij
allemaal niet meer.
speelde erbij.
Ergens in dat eerste halfjaar
Ergens is het natuurlijk
na Carls overlijden had ik een
een zegen, hoe vredig hij
droom. Ik reed in de auto en
is heengegaan. In zijn
schoot een afslag voorbij. Ineens
stoel, omringd door zijn
hing ik in de lucht en was mijn
gitaren en synthesizers, een
leven voorbij. Ik hoefde niet
Mijn Geheim mag 5 exemplaren
schoolfoto van Milo voor
meer. Ik kon ontsnappen aan
weggeven van Schaduwkracht,
zich. Wij, zijn vrouw en zijn
de eenzaamheid. Het volgende
Een reis van wanhoop naar hoop
zoontje, lagen boven rustig
moment in die droom zat ik met
geschreven door Linda Elstrodt en is
te slapen. Alleen vertrok
mijn zoon, die inmiddels een
afgelopen november verschenen bij
hij veel te jong. Hij was pas
puber met lange stelten was, op
uitgeverij AquaZZ (€18,50).
vijftig jaar.
een bankje van het uitzicht aan
Carl kon fantastisch koken.
zee te genieten. Die droom bleef
Wil je kans maken op dit boek?
Hij heeft achttien jaar lang
me bij en gaf me een belangrijk
Mail dan o.v.v.‘Schaduwkracht’ naar:
voor ons gekookt. Thuis
inzicht. Ik besefte dat ik een
redactie@mijngeheim.nl en laat je
at ik altijd het lekkerst,
keuze had. Als ik opgaf, vond ik
gegevens achter.
daar kon geen restaurant
misschien wel rust, maar dan zou
tegenop. Nu moest ik zelf
ik mijn zoon nooit zien opgroeien.
Meedoen kan tot 4 februari 2020.
voor Milo en mij gaan
En dat laatste was geen optie.
koken, maar dat kon ik
Dus ging ik door. Langzaam
niet opbrengen. We leefden
wende ik aan de nieuwe dagelijkse
op soep en tosti’s en bakjes
realiteit, het nieuwe ‘normaal’. Ik
rauwe groenten. En verder gingen we eten bij wie
leerde een huishouden alleen te runnen. Ook
ons maar wilde hebben. Maar als we dan weer
in koken kreeg ik een beetje plezier. Soms was
thuiskwamen, voelde het extra leeg en was Carls
ik zelfs trots op mezelf, als ik bijvoorbeeld een
afwezigheid nog duidelijker voelbaar. ‘Kunnen we
klusje in huis had geklaard dat Carl vroeger altijd
niet een keer thuis eten?’ vroeg Milo een keer.
had opgeknapt.
Toen besefte ik wel dat er iets moest veranderen,
Een jaar na Carls dood is Milo een tijdje heel
maar ik was gewoon leeg, kapot.”
somber geweest. ‘Mijn leven bestaat alleen uit
ongeluk,’ zei hij. Ja, wat wil je. Op zijn vijfde
Droom
was zijn moeder zwaar ziek geworden, twee jaar
“Rouwen is topsport. In het weekend sloeg de
later was zijn vader overleden. School voelde
wanhoop vaak toe. Hoe moest ik nu weer de hele
voor hem als een gevangenis. Ik zocht naar iets
dag doorkomen met mijn zoontje van zeven? Op
wat hem kon helpen. Hij is naar rouwtherapie
een ochtend kwam ik de woonkamer binnen.
geweest, naar speltherapie. Uiteindelijk werd hij
Had hij met rode wol een soort labyrint door
bij een psychiater getest en toen bleek hij een
de kamer gemaakt. Overal waren lange draden
vorm van autisme te hebben. Inmiddels heeft
gespannen, je moest eroverheen of onderdoor.
Milo die sombere trekken niet meer. Bij het
Maar daar had ik helemaal geen energie voor en
kiezen van een middelbare school hebben we
ik wilde al een schaar pakken. Toch besloot ik het
rekening gehouden met zijn speciale behoeften.

5x
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‘Als je in het
donkerste van
het donkerste
zit, moet je kiezen. Alleen
ík kon de knop omzetten’

Alleen ikzelf kon de knop omzetten. Dus ik
besloot: ik wil er alles uit halen wat erin zit.”
Ik wil niet dood, ik wil leven. Ik wil genieten
van elke regendruppel, elke zonnestraal, van elk
molecuul leven. Ik kan op dit moment alleen
maar afwachten. Waar is mijn rotsvaste geloof
in mijzelf? Ik voel me een klein kiezeltje in de
branding. Ben mijn horizon kwijt en ik ben
naarstig op zoek naar mijn kanker zonder k.
Mijn anker, waar ben je? Uit: Schaduwkracht

Nieuw geluk
Zo is hij gebaat bij een voorspelbare structuur en
kleine klassen.”

Blanco pagina

“Ergens ben ik dankbaar voor het feit dat ik de
lessen van het lot in deze volgorde heb gekregen.
Ook als je kanker hebt, ga je door fases van
rouw, zoals ontkenning, woede, depressie en
acceptatie. Wat ik vooral heb geleerd, is dat dit
geen lineair proces is. Je kunt switchen tussen
de verschillende fases. Ook verwerkt iedereen
heftige gebeurtenissen in een ander tempo. Ik
heb gemerkt dat ik een snelle verwerkingscurve
heb. Na Carls dood ging ik binnen een halfjaar
van totale wanhoop naar dat sprankje hoop dat
mij vertelde: ja, ik kan weer gelukkig worden.
Mijn boek Schaduwkracht heb ik vooral
geschreven voor mijn zoon. Het is ook een ode
aan mijn man, aan onze liefde. Herinneringen
vervagen zo snel, door alles op te schrijven heb
ik geprobeerd om ze levend te houden. Ik heb
het boek ook geschreven voor andere mensen die
een groot verdriet te verwerken hebben. Je kunt
het oneerlijk vinden, je kunt je een slachtoffer
voelen. Met het overlijden van mijn man hield
ook onze gezamenlijke toekomst op te bestaan.
Ineens lag er een blanco pagina voor me. Ik
moest zelf een nieuwe toekomst creëren. Als je
in het donkerste van het donkerste zit, moet je
kiezen. Bij mij kwam er een enorme vechtlust
naar boven. Ik dacht: het gaat me toch niet
gebeuren dat ik opgeef? Ik blijf toch zeker niet in
de slachtofferrol hangen? Erger dan dit kan het
niet worden, vanaf nu kan het alleen maar terug
omhoog. Ik wist dat ik het heft in eigen hand
moest nemen.
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“Milo is nu een lieve, warme en meelevende
jonge puber van twaalf. We hebben het samen
gerooid en zijn een sterk team geworden. Ik heb
bovendien het geluk dat ik inmiddels weer een
nieuwe, grote liefde in mijn leven heb. Een jaar na
Carls overlijden leerde ik Joris kennen. Ik was niet
uit op een relatie. We hebben een paar maanden
gechat en gaandeweg ontstond er een vriendschap
tussen ons, die is uitgegroeid tot diepe liefde. Ik
kon Joris deelgenoot maken van mijn verdriet
en rouw. Als weduwe kon mijn hart nooit voor
honderd procent van hem zijn. Mijn relatie met
Carl was niet beëindigd omdat de liefde over was,
maar omdat het leven was gestopt. Joris begreep
dat gelukkig en respecteerde het. Door mijn boek
te lezen, leerde hij mij en ons gezin nog beter
kennen. Dat heeft onze band verder versterkt.
Joris en Milo konden het meteen vanaf het begin
heel goed met elkaar vinden. Inmiddels woont
Joris met zijn dochter van zestien bij ons in. We
hebben dus een nieuw samengesteld gezin. In de
woonkamer hangt nog steeds een grote foto van
Carl met zijn gitaar. Die foto mag nu verhuizen
naar de muziekstudio, daar krijgt hij een mooie
plaats, iets minder centraal. Het wordt tijd dat er
meer ruimte komt voor Joris en ons nieuwe gezin.
Het gaat ons goed. Ik kan weer lachen. Dat
betekent niet dat ik ben gestopt met rouwen. Ik
neem het mee in mijn dagelijkse leven. Het is nu
vijf jaar geleden dat Carl is overleden. Ik ben een
periode aan het afsluiten. Het schrijven van het
boek heeft daarbij geholpen. Ondanks alles wat ik
heb meegemaakt, voel ik me een bofkont. Ik ben
het leven als een avontuur gaan zien. Het is soms
heftig, verdrietig en moeilijk, maar als je je laat
meevoeren door de stroom, kan het je ook naar
mooie oorden brengen.” L

