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Marumse pent openhartig over
ziekte

Mettie Boonstra op haar schrijfplek: ,,Lichamelijk en psychisch was het mis.’’
foto jilmer postma

‘Ik nam mij voor mijn lot in Gods hand te leggen’

Wiebe van der hout

Binnen veertien maanden twee keer geopereerd aan
longkanker met tussendoor een burn-out.
Binnenvetter Mettie Boonstra uit Marum schreef er het
religieus getinte openhartige dagboek over: Goeie
genade!, als kanker je pad kruist.
Mantelzorger was de voormalig kleuterleidster en maatschappelijk werkster Mettie
Boonstra toen zij in september 2015 op haar trouwdag hoorde over een vlek op
haar rechterlong. Haar dertien jaar oudere man Aad Kik, met wie zij zeventien jaar
eerder was getrouwd, herstelde nog van een hart- en een hersenoperatie.

,,Na mijn huwelijk met Aad – hij is emeritus baptistenpredikant en
levensloopbegeleider en wij waren beiden gescheiden – waren wij samen twee jaar
in Indonesië actief in de hulpverlening na de tsunami. Daarna hebben wij acht jaar
met tussenpozen in Sierra Leone ontwikkelingswerk gedaan.’’



Terug in Meppel werd na Kiks gezondheidsproblemen plotseling zijn vrouw
levensbedreigend ziek door een kwaadaardige tumor. In één klap draaiden de rollen
om. ,,Daar kreeg ik het emotioneel heel moeilijk mee. Ook omdat ik, ondanks mijn
geloof en mijn activiteit in de baptistenkerk van Heerenveen, in de grond van de
zaak een twijfelaar ben. Ik nam mij wel voor om mijn lot niet in de handen van
artsen maar in Gods hand te leggen.’’

Vanaf het moment van de slechte uitslag schreef Boonstra in dagboekvorm over
wat zij meemaakte. Dat doet ze al tientallen jaren, over vrolijke maar ook verdrietige
gebeurtenissen als deze. Letterlijk, met de pen, ook nu nog in het computertijdperk

,,Als ik schrijf, vloeien mijn gevoelens maar in mijn ziekteverhaal ook de feiten
zonder gestreep en correcties op het papier. Ik heb altijd al veel geschreven, vooral
in de adventsperiode voor kerst en de veertigdagentijd voor Pasen, intense weken
van inkeer naar religieuze feesten toe.’’

Voor haar schrijverij volgde zij de Shodo-lessen van schrijfcoach Christine de Vries
over creatief dagboek- en en bezinnend schrijven. In een zomervakantie deed ze in
dat verband een traject pelgrimage op papier. Momenteel doet de 66-jarige
Marumse schrijfopdrachten aan de hand van woorden uit het oorlogsdagboek van
Etty Hillesum.

Goeie genade!

De dagboekvorm die haar gewoon is, maakte dat ze in haar boek gedetailleerd
schreef. Over de zwaarte van onderzoeken bijvoorbeeld, die als goed te dragen en
vrijwel pijnloos werden voorgespiegeld. Zij noemde ook bijna alle artsen bij name,
ook als die haar en haar partner op niet al te invoelende wijze bejegenden.

,,Mede vanuit mijn ervaring als hulpverlener in het maatschappelijk werk kijk ik
professioneel naar gezichten en lichaamstaal van artsen. Als die alleen maar naar
het scherm keken en niet naar ons, kreeg ik het al benauwd. Ik heb wel alle artsen
om toestemming gevraagd. Een huisarts in Meppel wilde anoniem blijven, de
specialisten vonden het prima dat ze werden genoemd. Longarts Jaap Strijbos van
Nij Smellinghe in Drachten schreef zelfs het voorwoord. Dat ervaar ik als een mooie
erkenning.’’

Na een geslaagde operatie met de Da Vinci-robot in Zwolle in november 2015 dacht
Boonstra dat ze schoon en klaar was. Voor hun verhuizing van Meppel naar een
nieuwbouwhuis in Marum bivakkeerde het echtpaar in de zomer enige tijd in een
zomerhuisje in Bakkeveen.



,,Gezellig op de camping, dus niet. Ik raakte overspannen. Lichamelijk en psychisch
was het mis. Ik ben alsnog in een revalidatieproces met groepsgesprekken in Nij
Smellinghe beland. Kerken zouden op dit terrein meer kunnen betekenen. Daar
vond ik het toen ook even niet.’’

De grootste klap was de terugkeer van de kanker binnen een jaar na de vorige
operatie. Nu in de linkerlong, een uitzaaiing van de tumor die uit de rechterlong was
gehaald, zo bleek. In januari 2017 volgde een tweede operatie. Boonstra schreef in
haar boek ook over de geboorte van twee kleinkinderen, vlak voor beide operaties.
,,Een knipoog uit de hemel’’, noemt ze die nu.

Terugkijkend filosofeert ze in haar boek ook over waarom juist longkanker haar als
niet-roker onverklaarbaar trof. Veel draait bij haar om het krijgen van lucht en
ruimte. ,,Ik probeer goed te ademen en te mediteren daarvoor. Van kinds af ben ik
een onzekere en angstige binnenvetter. Door spanning ging ik snel hyperventileren
en ik viel wel flauw van benauwdheid.’’

Pasen 2017 werd een keerpunt voor Mettie Boonstra. ,,Sterk en dapper was het
thema in de kerk hier in protestants Marum, waar wij gastlid zijn naast ons
lidmaatschap van de baptistengemeente in Heerenveen. ‘Wees niet bang, Hij is hier
niet, Hij is opgestaan’ was de Bijbeltekst. Dat heeft mij van angst verlost.’’

Goeie genade!

Verrast was Boonstra, net als Kik die veel religieuze boeken schreef, dat Narratio
haar uitgetypte manuscript ongewijzigd uitgaf. Op de voorkant prijkt een rode roos.
,,Ik wilde geen vroom plaatje. Deze bloem staat voor kwetsbaarheid, liefde en heeft
doorns.’’ De titel geeft de verbijstering en verwarring weer bij de boodschap kanker
en drukt ook de opperste dankbaarheid uit als je verder mag met je leven. ,,Via via
hoorde ik van een vrouw die in de laatste week van haar leven troost uit het lezen
van het boek haalde. Daar ben ik dankbaar voor, net als voor de lotgenotengroep
waarmee wij een keer in de zes weken nog bij elkaar komen.’’

Goeie genade!, als kanker je pad kruist

van Mettie Boonstra, uitgever Narratio, 12,50 euro.

 


