
Nadja Hüpscher: ‘Geluk is met een K’ Uitgeverij Lebowski, Amsterdam 2020. ISBN: 

9789048856930 (Kanker/Teelbalkanker/ Uitzaaiingen/ Familieverhoudingen/ Kind 
en ouders/ Coping/ PO) https://www.bol.com/nl/p/geluk-is-met-een-

k/9200000132212945 en https://lebowskipublishers.nl/boek/Geluk-is-met-een-K-

T11827.html  

Soort boek/ziekte stijl: 

Als Sander, de man van Nadja en vader van hun twee jonge zoons, wordt 

gediagnosticeerd met teelbalkanker moet hij een langdurige behandeling ondergaan. 

Het gezinsleven staat plots op zijn kop. Het is niet alleen een zware beproeving voor 

hem, maar ook voor de 'achterblijvers' Nadja, Rein en Benjamin die ieder op hun 

eigen manier met de ziekte om moeten leren gaan. De dagelijkse realiteit van het 

ziekenhuis en de onzekerheid over de toekomst gaan hand in hand met de vaak 

ontwapende naïviteit en roekeloosheid van de jongens, die maar ten dele beseffen wat 

er met hun vader aan de hand is. Geluk is met een K is een droogkomisch, maar 

bitterzoet verhaal over een jong gezin dat probeert te overleven in tijden van 

tegenslag. Bron: https://lebowskipublishers.nl/  
 

Over de schrijfster:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nadja_H%C3%BCpscher  

Nadja Hüpscher (Nijmegen, 23 maart 1972) is een Nederlandse actrice en 

scenarioschrijfster. Ze maakt theater en speelde in talloze film- en televisieproducties. 

Haar boek Geluk is met een K gaat over haar gezin in de tijd dat haar man ernstig ziek 

was. Nadja Hüpscher heeft samen met haar man Sander twee zonen, Rein en 

Benjamin. 

Wat viel op:  

Hüpscher schrijft uitgebreid over reacties van haar omgeving en vaak over hoe haar 

kinderen reageren. Ze zijn gevoelig voor stemmingen ,soms onhandelbaar hebben 

eigen manieren van verwerken. Ze schrijft vaak, met korte zinnen, gebeurtenissen en 

korte gesprekjes op, of reacties van anderen. Die zijn veelzeggend. 

 
Citaten:  

Pag.7: ‘Benjamin: ‘Als een slak een ankercel heeft, heeft z’n huis ook anker.’ 
Rein: ‘Geen anker, Benjamin, kanker. Met een k. Een anker houdt een boot op één 

plek in het water.’ 

Benjamin: ‘Kanker ook, je kan nergens heen.’ 

 

Pag.34: ‘Ik was net zo boos omdat het spannend is met papa.’ 

‘Mam, wat bedoel je?’ zegt Rein ernstig. 

‘Ik ben boos omdat ik niet wil dat hij ziek is.’ 

 

Pag. 42: ‘Er zijn zoveel verschillende soorten kankers. En stadia. Je kan ook al klaar 

zijn met één bal eraf. Opbeurende verhalen zijn goed. Ik vraag niet door, meer hoef ik 

niet te weten. Het gaat om de hoop.’ 
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Pag.72: ‘‘(Rein) Als ik het wil vergeten, probeer ik aan een steen te denken. Want een 

steen ligt stil, en je hoofd nooit. Het lukt maar even. Steeds komen de bange dingen 
weer terug in mijn hoofd. En dan denk ik weer aan de steen. Zo gaat het door.’’ 

 

Pag. 133: ‘Sander staat in de slaapkamer. ‘Voel eens, er zit weer een knobbel, vorige 

week zat die er nog niet.’… Al mijn spieren verslappen, ik word misselijk, buig naar de 

grond.’ 

 

Pag.140: ‘…De eerste keer was de kans op overleven groot, die is nu 20 procent 

minder.’ 

‘Is dat dan 70 procent?’ vraag ik. 

‘Niet denken in percentages, het is ja of nee,’ zegt Sander.’ 

Pag.176: ‘Waarom stinkt papa zo en waarom kan hij niet lopen?’ 

Pag.185: ‘Zuster Karen vraagt wat eigenlijk het ergste is. Sander denkt na, dan zegt 

hij: ‘De eenzaamheid.’ Hij huilt. Wij knikken.’  

Inzien:  

https://www.bookspot.nl/boeken/geluk-is-met-een-k-9789048856930  

Recensies/Extra: 

https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/24739-nadja-huepscher-fantaseerde-over-

doodskisten-en-een-leeg-bed  

https://www.volkskrant.nl/mensen/weer-een-halfslachtige-bn-er-met-een-

kankerverhaal-natuurlijk-gaan-mensen-daarvan-over-hun-nek~be26a655/  

https://www.hebban.nl/boek/geluk-is-met-een-k-nadja-hupscher 

https://lebowskipublishers.nl/boek/Geluk-is-met-een-K-T11827.html  
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