
 
 
Rosa den Boer-Los: ‘Ik zal jouw clown wel zijn’ Uitgeverij Boekengilde, 2016. ISBN 978-
94-6323-038-4 (Kanker/ Longkanker/ Uitzaaiingen / Palliatief/ Terminaal/ 
Levenseinde/ Dood/ Rouw/ED) Zie ook https://www.boekengilde.nl/boekenshop   
 
Soort boek/ziekte/stijl: In Ik zal jouw clown wel zijn staat een verzameling van de 
blogs die Rosa den Boer-Los schreef nadat bij haar in 2015 uitgezaaide longkanker werd 
vastgesteld. Ze schrijft hierin over in de laatste 10 maanden van haar leven, over haar 
emoties, gedachten en wat ze gedurende die tijd meemaakte. Onder andere over de 
grilligheid van haar ziekte en  hoe ze zich clown van haar ziekte en de wetenschap voelde. 
Hoe het nummer Clown van Emeli Sande steeds meer een bepaalde betekenis voor haar 
kreeg.  Boek van 192 pagina’s geïllustreerd met kleurenfoto’s. 
 
Over de schrijfster: 
Rosa den Boer-Los werd 37 jaar oud, stierf in 2016 en woonde samen met Robin en drie 
honden Djago, Nova en Ricky in Zeewolde. Zij groeide op in een gezin met vijf kinderen 
met een vader die de enige getrouwde pastoor was in Nederland. Zij had een mooie 
carrière voor de boeg totdat ze de diagnose terminale longkanker. Zie ook: 
http://www.sbs6.nl/programmas/mijn-laatste-keer/videos/KAew4JUQ72B/mijn-
laatste-keer-aflevering-4/  
 
Rosa heeft zich tijdens haar ziekte erg haar best gedaan om geld in te zamelen voor het 
KWF om nieuwe targeted medicatie te kunnen ontwikkelen. De opbrengst van dit boek 
gaat naar het het KWF, voor onderzoek naar targeted medicatie voor longkanker. 
 
Citaat: 
Pag.7: ‘‘Begin 2015 kreeg ik voor het eerst in mijn leven longontsteking. Na een simpel 
antibioticakuurtje leek ik daar mooi vanaf te zijn! In september 2015 kreeg ik dezelfde 
klachten, en na geconcludeerd te hebben dat de simpele antibiotica niet aansloeg, kreeg 
ik een iets zwaardere variant. Die sloeg een beetje aan en wij gingen ‘gewoon’ op 
vakantie. Na drie dagen moest ik toegeven dat mijn lijf niet meer kon, reed Robin me 
terug naar Nederland en belandden we via de huisarts bij de spoedeisende hulp. Een 
opname van acht dagen en evenveel onderzoeken volgde. Er werd gesproken over een 
‘duivenmelkerslong’, een auto-immuun-aandoening en ‘alles behalve een klassiek beeld’. 
Ik mocht na die acht dagen de uitslag thuis afwachten. 1 oktober 2015 was daar een 
donderslag bij heldere hemel: Longkanker fase vier. Op deze blog neem ik je mee in alles 
wat na die uitslag volgt, bijvoorbeeld mijn bijzondere ALK-mutatie, het goed aanslaan 
van mijn targetgerichte medicijnen die ik innam met Coca-Cola maar die na 4 maanden 
al niet meer werkten, mijn nieuwe pillen, ons huwelijk 24 oktober, kanker en de 
werkvloer en deel ik graag wat er allemaal in mij omgaat. Ik kon, omdat mijn 
lymfeklieren enorm waren opgezet, niet goed praten, dus uitgebreide 
telefoongesprekken voeren was lastig en voor mij slopend. Mede daarom begon ik hier 
mijn verhaal voor jullie te schrijven!’ 
 
Recensies/Extra: 
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/141329/zeewolde-blogs-overleden-rosa-
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gebundeld-tot-boek    
http://martinlos.nl/mijnblog/toespraak-tijdens-de-afscheidsviering-voor-mijn-dochter-
rosa-in-de-mariakerk-op-vrijdag-26-augustus-2016/  
https://www.youtube.com/watch?v=0OHX_PA25Ok  
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/ikzaljouwclownwelzijn/  
http://www.sbs6.nl/programmas/mijn-laatste-keer/videos/ZEjHCU6nFjf/mijn-laatste-
keer/  
https://m.facebook.com/Ik-zal-jouw-clown-wel-zijn-1802484189997681/  
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2016/11/08/rosa-los-meern-vanavond-laatste-keer/  
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