
Corien van Zweden: ‘Een hapje uit de zon’ Vijf gezichten van kanker. Uitgeverij Cargo 
Amsterdam 2016. ISBN 9789023497974 ( Kanker/ Familieverhoudingen/ Levenseinde/ 
Nazorg/ Diversiteit/ ED/ PO) Zie ook: https://www.uitgeverijcargo.nl/boek/een-hapje-
uit-de-zon/ 

Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Het was mijn lichaam en ik leefde met het onuitgesproken idee dat we samen wel een 
jaar of tachtig konden worden.’ (pag.21) 
 
Boek van 304 pagina’s, vervolg op ‘Kankerklas’ Vijf pubers, vijf ouders, één ziekte, 
waarin Corien van Zweden ingaat op hoe verschillende gezinnen waarin een ouder 
kanker heeft omgaan met de ziekte en wat het met hen doet. Met ook de visie van enige 
professionals op de situaties.  
 
Covertekst: ‘Als bij journalist en schrijfster Corien van Zweden borstkanker wordt 
geconstateerd, zit haar oudste dochter in de brugklas. Al snel blijkt dat deze nieuwe klas 
een ‘kankerklas’ is: vijf van de tweeëntwintig leerlingen hebben een ouder met kanker. 
Een bizarre situatie, die de getroffen ouders en hun kinderen tot lotgenoten maakt. En 
die ongewild tot vergelijken aanzet. Wat richt kanker in al die gezinnen aan? Hoe gaan 
de andere ouders met hun ziekte om? Wat verandert er in hun leven? En: wat denken de 
kinderen – alle vijf aan het begin van hun puberteit – ervan? Een hapje uit de zon biedt 
houvast en herkenning aan iedereen die met kanker te maken krijgt. Persoonlijke 
verhalen en professionele meningen zijn samengevoegd tot een gelaagd verslag van de 
impact van deze ziekte.’ 
 

Over de schrijfster: 
Corien van Zweden (1962) werd in Middelburg geboren. Haar moeder was 
onderwijzeres, haar vader oud-Trouw-journalist Kees van Zweden. Ze studeerde 
theologie aan de Vrije Universiteit. Als journalist maakte ze daarna veel reisverhalen en 
sociale reportages uit onder meer Bolivia, Peru en verschillende Afrikaanse landen. In 
2008 verscheen haar boek 'De kunst van het rouwen', waarin ze beschrijft hoe de 
doodgeboorte van haar zusje, in 1960, het gezin Van Zweden heeft beïnvloed. Zie ook: 
http://www.corienvanzweden.nl/biografie/44-biografie  
 
Citaat:  
Pag.11: ‘‘Onbevangen was ik zes jaar geleden aan dit avontuur begonnen. Ik was nog 
maar nauwelijks bekomen van mijn eigen borstkankerbehandelingen, toen ik erachter 
kwam dat in de brugklas van mijn oudste dochter 5 van de 22 kinderen een ouder met 
kanker hadden. Het had me nieuwsgierig gemaakt. Ik wilde weten wat de kanker in al 
die gezinnen aanrichtte. Hoe deden de andere ouders het, hoe gingen zij met de ziekte 
om en hoe was het voor de kinderen, alle vijf aan het begin van de puberteit? Ik besloot 
de lotgevallen van de ouders en hun puberkinderen te gaan volgen.’ 
 
Pag.12: ‘ Er zit iets bezwerends in al dat optimisme. Alsof er nog steeds een taboe is waar 
we ons tegen moeten verzetten. Van inktzwart is het beeld van de ziekte opeens 
opgefleurd met roze lintjes, glossy campagnes en vrolijke sportevenementen. De 
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suggestie wordt gewekt dat ik door te sporten, door gezond te eten, door niet te roken en 
weinig te drinken het risico om kanker te krijgen kan verkleinen. Dat klopt ook, maar de 
kans dat ik ondanks  een supergezonde leefstijl toch op een dag kanker krijg, is nog altijd 
aanzienlijk. Het klopt ook dat er wereldwijd heel hard gewerkt wordt  in het 
kankeronderzoek  en dat er veel vooruitgang wordt geboekt. Maar ‘kanker een 
chronische ziekte’? Zo ver zijn we helaas nog niet. 
Ik vind het een lastige boodschap: het is allebei waar (…) Je wilt de ziekte zo opgewekt en 
moedig mogelijk tegemoet treden, liefst met wat optimisme, maar je beseft ook: wellicht 
is mijn leven in gevaar.’ 
 
Recensies/Extra: 
De Bezige Bij: ‘Over afscheid en een nieuw begin, vechten en vluchten, bucket lists en 
pubergedrag.  
 
'Als het fictie zou zijn, dan was het dramatische einde bijna ongeloofwaardig. 
Aangrijpend en noodzakelijk.’ **** – De Telegraaf 
 
‘Een scenario dat je niet durft te bedenken voor een film of een roman, omdat het te 
gruwelijk zou zijn, te ongeloofwaardig ook. Toch gebeurt het. Op een school in 
Amsterdam.’ – Het Parool 
 
‘Het bizarre toeval schonk Van Zweden ook uniek materiaal voor een boek, zo realiseerde 
ze zich al gauw. Van Zweden schetst in Kankerklas een veelkantig en realistisch beeld 
van het leven met kanker.’ – Trouw 
 
‘Tijdens het schrijven van het boek Kankerklas heeft Corien van Zweden vaak gedacht ik 
stop ermee. Want hoeveel ziekte, dood en statistische onwaarschijnlijkheid kan een 
mens verdragen?’ – de Volkskrant 
 
‘Aan het uitgebreide arsenaal boeken over leven met kanker heeft journaliste Corien van 
Zweden er met Kankerklas eentje toegevoegd die zowel in benadering als in kwaliteit ver 
boven de meeste andere uitstijgt. Een nuchter, maar ontroerend boek.’ – HDC Media 
Dagbladen 
 
‘Aangrijpend en indrukwekkend.’ – Margriet 
 
‘Corien beschrijft mooi maar realistisch wat de andere 'kankerouders' en hun partners en 
kinderen meemaken. Het is geen boek waar je vrolijk van wordt, maar voor iedereen die 
met de ziekte te maken heeft (gehad) is het herkenbaar. En ergens in het achterhoofd 
van iedereen die gezond is, gaan de woorden 'lucky bastard' rondzoemen.’ – Jan 
 
 


