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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Lange tijd hield Sytske van Koeveringe een lachlogboek bij, mateloos gefascineerd door 

het fenomeen. Wat is lachen? Toen zij recent het grote nieuws over een tumor in haar 

borst hoorde, greep zij automatisch terug naar haar ‘lacharchief ’, en zag dat lachen een 

weldadig contrast vormt met de wreedheid van een tumor. Vanaf dat moment is ze niet 

gestopt met schrijven: ‘Ik werk me helemaal te pletter omdat ik per ongeluk continu 

denk dat ik bijna doodga. Ik leef in een soort nu of nooit.’ Lachen en de tumor zijn op 

een behoorlijk speelse manier verweven. Een essay over de lach wordt afgewisseld met 

onder meer een dialoog van twee artsen die een biopt afnemen, een monoloog van 

Sytskes huisarts, een opsomming van wat allemaal groter, kleiner of precies 2,2 

centimeter is. Sytske sluit af met een brief aan haar tumor, waarin ze hem uitnodigt voor 

een etentje. Dag nacht licht toch is een inspirerend werk van een jonge, sterke, 

vrijgezelle, autonome kunstenaar. Speels, levendig, leerzaam, troostend en heel 

krachtig. 

 

Over de auteur: 

Sytske van Koeveringe (1988) is in 2014 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie 

richting beeld en taal. Haar werk is onder andere te zien op de Fusie, De 

Gids, Hard//hoofd, MisterMotley, Das Magazin. Ze zat bij de eerste lichting van Slow 

Writing Lab van het Letterenfonds. En ze woont en werkt in Amsterdam. 

 

Lees meer op https://www.sytskehangt.com/enwatdoejij 

 

Inzien: 

http://beeld.boekboek.nl/BBBB/p/9789403181905/rea9789403181905.pdf  

 

Extra/Recensies: 

 

https://www.sytskehangt.com/dag-nacht-licht-toch 

 

“Ik hoop dat mensen iets kunnen hebben aan mijn boek. Niet dat ik iemand wil 

opleggen hoe met deze ziekte om te gaan. Daar heb ik een hekel aan. Maar het helpt wel 

om andermans ervaringen tot je te nemen.” (fragment uit interview met Sytske van 

Koeveringe door het Parool) 

 

‘’Van Koeveringe krijgt namelijk de diagnose van borstkanker en verweeft die bittere pil 

in haar speurwerk. Het resultaat balanceert tussen een verfrissend taalexperiment en 

een vermoeiend ik-document, en soms de twee tegelijk.’’ (Humo.be) 

 

Pantheon praat met...Sytske van Koeveringe 

→https://www.youtube.com/watch?v=u6VZm0hXtik 
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http://beeld.boekboek.nl/BBBB/p/9789403181905/rea9789403181905.pdf
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https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/sympathiek-verslag-van-een-obsessie-voor-de-lach~bd4611b2/

