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borstkanker, Uitgever Boekscout, Soest, 2020, ISBN: 9789464034707 (Borstkanker, 
Alternatief, Coping, ED)  
 
Over het boek:  
Na de bruuske diagnose ‘borstkanker’ op een winterse maandag verloor Inge Demoen 
even de draad en rede. Maar ze herpakte zich snel. Ze besloot bewust op zoek te gaan 
naar de opportuniteiten die kanker haar kon bieden in plaats van zich te focussen op de 
beperkingen. ‘Tijd’ werd dit jaar haar metgezel terwijl ze tot dan als carrièrevrouw enkel 
tijd tekort had. Ze greep naar pen en camera om haar intense zoektocht beeldend te 
brengen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor lotgenoten. Ze vertelt over hoe ze aan 
zee, tussen eb en vloed, een palet vond om haar blik bij te kleuren en angst te herleiden 
tot een punt. Kanker ‘anders dan anders’ bekeken, inspirerend voor elk van ons. 
 
Over de schrijver: 
Inge Demoen (1964) is bedrijfspsychologe. Zij combineert een job als manager met 
creatief bezig zijn als keramiste en dichter. In 2014 verloor zij haar man, een beeldend 
kunstenaar, aan slokdarmkanker. Het retrospectief kunstboek ‘Fuit hic’ over zijn werk 
en leven is van haar hand en ging onlangs ter perse. Inge coördineert intussen verder 
het keramiekatelier dat ze samen met haar man oprichtte. Zelf boetseert ze organische 
werken en koraalvormen. Twee jaar na het overlijden van haar man kreeg ook zij de 
diagnose kanker... borstkanker. Doorheen haar positivisme, veerkracht en oog voor het 
kleine geluk slaagt ze er in haar ervaringen en gevoelens concreet te vatten in vorm en 
taal. Zo weten woorden en beelden door hun samenspel in het boek ‘Kanker tussen eb 
en vloed’ te raken en te boeien. 
 
Inzien: 
Ik zag je niet komen, 
in je donkere plunje, 
met je knokige gezicht, 
in je kraag geknoopt. 
Nee, jou had ik niet verwacht. 
Je kwam als een kraai in de nacht 
en nestelde je stilzwijgend 
als venijn in mijn borst. 
 
Maar ik voel je, 
een onooglijk, onruststokend knobbeltje, 
net voor we op reis vertrekken naar Zuid-Afrika. 
Ik swipe je weg, ik ken je niet. 
Maar dat je meereist is een feit.  
(https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10555   → inkijk) 
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Extra/Recensies: 
Nieuwsblad.be| Drie jaar nadat echtgenoot overleed aan kanker, verslaat Inge zelf 
borstkanker: “Ik hoop dat mijn boek ook lotgenoten kan helpen”|22-08-2020 
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