
De roep van Inanna 

Theater stuk van Lenny de Jonge Zaterdag 3 februari 2018 te zien in 

Inloophuis Helianthus ter gelegenheid van wereldkankerdag. 

In 2015 wordt bij Lenny (43 jaar) lymfeklier-kanker geconstateerd. Ze vertelt: “Eerst kwam het niet 

bij me binnen”, daarna dacht ik: “Ik ga dood”.  De artsen gaven haar 25% overlevingskans. Een jaar 

later is de kanker weg.                                                                                                                                                            

Lenny besluit alles wat er gebeurt tijdens haar ziekteproces op te schrijven zodat haar nog jonge 

kinderen, vijf in totaal waarvan de jongste pas anderhalf jaar is, later kunnen lezen wat voor moeder 

ze hebben gehad.                                                                                                                                                          

Het is een aangrijpend verhaal waarin zij ook terugblikt op de ingrijpende medische behandeling.  

“Mijn lichaam werd kapotgemaakt”, aldus Lenny.  

In haar jonge jaren wilde Lenny graag toneelspelen maar durfde het niet. Nu heeft ze de stap 

genomen en staat ze regelmatig op de planken, durft zij zich kwetsbaar op te stellen omdat ze haar 

ervaringen met anderen wil delen. De titel van het theaterstuk is: “De roep van Inanna”.  Inanna is de 

naam van een Soemerische godin die staat voor het leven. Deze Godin is de onderwereld ingedoken 

om zichzelf terug te vinden. Lenny ziet in deze geschiedenis parallellen met haar eigen 

aftakelingsproces tijdens haar ziekte. Zij ervaart het als een lekker gevoel dat ze nu kwetsbaar durft 

te zijn.                                                                                                                                                                                  

Het is een aangrijpend en eerlijk verhaal maar, aldus Lenny: “Het is zeker niet mijn bedoeling om te 

shockeren”. 

Op zaterdag 3 februari zal zij dit theaterstuk opvoeren bij Inloophuis Helianthus ter gelegenheid van 

Wereldkankerdag. U kunt zich hiervoor aanmelden via inschrijven@inloophuishelianthus.nl 

VOL=VOL!!! 

De zaal gaat open om 10.30 uur, de voorstelling begint om 11.00 uur tot 12.00 uur. Hierna is er 

gelegenheid om na te praten tijdens een kopje koffie/thee. 

Voor meer informatie en tijden zie website www.inloophuishelianthus.nl. 

Als u meer wilt lezen over dit theaterstuk kijk dan op facebook “De roep van Inanna”. 

Inloophuis Helianthus kunt u vinden aan Singel 28 te Dordrecht.  
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