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Soort boek/ziekte/stijl: Egodocument over de laatste levensjaren van Lina 
Boot waarin bij haar baarmoederhalskanker was geconstateerd. Ze beschrijft 
haar gang door de zorg, ziekenhuisopnames en hoe zij thuis door de thuiszorg 
en buurtzorg Nederland opgevangen werd. In het boek richt zij zich tot Anne, 
haar op 25-jarige leeftijd gestorven zus. Lina Boot stierf zelf kort na de 
publicatie van dit boek. De opbrengst van het boek heeft Lina bestemd voor 
het nieuwe hospice in Born. Het boek gaat uitgebreid in op spiritualiteit (ook 
in de vorm van enkele gedichten). 
 
Over de schrijfster: Lina Boot (pseudoniem) 1955-2013 is de dochter van 
een Limburgse industrieel.  Het boek  “Inzicht door Anne” (© 2012) is 
opgedragen aan haar in 1968 op vijfentwintigjarige leeftijd overleden zusje 
Anne:  “Voor Anne uit heel mijn ‘Zijn’” . Lina Boot was een aanhanger van de 
gnosis, het "NU" en het "ZIJN". 
Toelichting bij een bespreking van haar in 2008 verschenen eerste boek 
“Achter de wolken schijnt het goed toeven” (ECI.nl ; Cosmox.nl): “ Lina Boot 
is het pseudoniem van een Limburgse vrouw, dochter van een industrieel, die 
geestelijk en lichamelijk kapot werd gemaakt. Een schandaal dat zijn weerga 
niet kent en zich heeft uitgestrekt tot de rechtelijke macht en advocatuur in 
Maastricht. Hoe ze, na ontelbare keren vallen en opstaan, uiteindelijk op eigen 
kracht dit drama wist te overwinnen. Uit angst voor represailles heeft de 
schrijfster een schuilnaam aangenomen.” 
 
Boekbespreking: Al op jonge leeftijd kreeg Lina Boot de diagnose 
chromatisch reumatoïde artritis. Zij leefde in een aangepast huis, en was na 
2007 in staat om zonder hulp of hulpmiddelen te leven.  In 2010kreeg zij 
buikpijn en consulteerde de huisarts die haar doorstuurde naar het 
ziekenhuis. Zij ging van ziekenhuis A naar  ziekenhuis B. en er werd 
baarmoederhalskanker geconstateerd. Gedurende de tijd dat bestralingen en 
chemokuur werden opgestart, belandde haar partner met een hersentumor in 
het ziekenhuis.  De behandelingen nemen veel tijd in beslag, Lina heeft last 
van veel bijwerkingen, werd 6 weken opgenomen en gaat maanden op en neer 
naar het ziekenhuis. Uiteindelijk kwam zij thuis, bij haar ook revaliderende 
partner. Na 26 weken kwam er vooruitgang, maar begin 2011 waren er 
problemen met tenen, ledematen, darmen die beschadigd waren door 
bestraling en uitzaaiingen. Lijdensweg.  
 
Wat viel op: Lina Boot heeft het over vele problemen die ze tegenkwam 
gedurende haar behandelingen: bureaucratie, slordigheid, desinteresse, 
botheid. Maar ook over uiterste dienstbaarheid en meevoelend personeel in 
het ziekenhuis. In het boek staan vele personen beschreven: familie, vrienden, 
behandelaars, medepatiënten, kennissen  en thuiszorgers. Daarnaast is er veel 
ruimte voor spiritualiteit, gnosis. O.a. via gesprekken met een energetisch 
therapeut, lichtwerker en spiritueel coach die haar lieten kiezen uit flesjes 
water die ze in haar hand moest houden en waarbij zij bepaalde sensaties 



kreeg die de basis vormden voor een soort séance. Ook euthanasie komt aan 
bod. 
 
Citaat: Pag. 10: “Ze (gynacologe) zat op het randje van haar stoel. Haar 
hoofd vroeg om ondersteuning, haar andere hand schreef. (- - ) U hebt 
baarmoederhalskanker (- - ) IJzig, koud , klonk haar stem, nog steeds alle 
oogcontact vermijdend. Ze schreef. Ze bleef schrijven. Tja, van vrouw tot 
vrouw…?”.   
 


