
Caroline Reeders: ‘U mag even plaatsnemen’ Uitgeverij Nijgh en van Ditmar, 

Amsterdam 2021. ISBN 9789038810126 (Borstkanker/ Coping/ Humor/ ED) Zie 

ook: www.nijghenvanditmar.nl  

Soort boek/ziekte stijl: 

Cover: ‘Ziek zijn en je kerngezond voelen, dat overkwam Caroline Reeders: moeder, 

directeur, echtgenote van een arts. Met de diagnose borstkanker belandt ze in een 

parallel universum. Vanuit de kuipstoeltjes in de wachtkamers van het OLVG en het 

Antoni van Leeuwenhoek, de stille werkkamer thuis of die op het Amsterdamse Spui, 

de operatiekamer, de bestralingsunit en het gymlokaal van Oncofit, rapporteert ze 

over haar verwondering. Met oog voor de ontroerende, indrukwekkende en amusante 

details schrijft ze over haar innerlijke ambivalentie in een decor van 

duizelingwekkend goede zorg.  

 

Over de schrijfster:  

https://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/auteur/caroline-reeders   

Caroline Reeders, afgestudeerd als neerlandica en communicatiewetenschapper en 

directeur van Athenaeum Boekhandel, werkte bij verschillende uitgeverijen en een 

importeur van tijdschriften, dagbladen en boeken. Ze schreef voor Boekblad, gaf 

gastcolleges ‘Crossmediale concepten’ aan studenten van de Hogeschool van 

Amsterdam, woonde een paar jaar in Johannesburg en bracht samen met haar 

echtgenoot twee dochters groot. U mag even plaatsnemen is haar eerste boek. 

Wat viel op:  

-Een mooi geschreven boek, ruime lay-out en korte stukjes over diverse ervaringen 

binnen de zorg, alleen of samen met echtgenoot, dochters. En over contacten en 

reacties van familie, vrienden, werk.   

-De gedachten en bespiegelingen die Caroline Reeders heeft bij diverse ervaringen 

binnen de gezondheidszorg’, of wanneer ze met iemand in gesprek raakt. Waarbij ze 

soms verwijst naar gelezen boeken of ervaringen van anderen. 

-Hoe Caroline Reeders’ echtgenoot, die arts is, als het ware de taal van artsen 

onderling kan vertalen, hoe hij in een gesprek met behandelend specialisten 

deelneemt aan het gesprek. Hoe dat kan helpen, en ook hoe Caroline Reeders dan 

meedoet aan het gesprek. 

 

Citaten:  

Pag.43-44: ‘Ik dwing mezelf bij de les te blijven. Mijn man stelt een vraag over het 

genenprofiel versus het klinische beeld. Hij kijkt ernstig…. ‘Angio- invasief’, vang ik 

nog op, maar dan verlies ik me in mijmeringen met het gesprek van de mannen in 

hun eigen taal op de achtergrond…Over zijn schouder zie ik mijn man ingespannen 

de uitslagen bestuderen. Ik heb ineens met hem te doen. Ziek zijn is voor patiënten. 

Niet voor zijn vrouw.’ 

 

Pag. 76: ‘Als ik het AvL binnenloop voel ik me heel even vervreemd. Ben ik echt 

ontboden in de residentie van de Keizer aller Ziektes?’ 

http://www.nijghenvanditmar.nl/
https://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/auteur/caroline-reeders


Pag.81: ‘Er komt een waaier van warmte en wijsheid op de af. …De 

ervaringsdeskundigen onderscheiden zich in nuchterheid en treffende details.’ 

 

Pag.97: ‘Ondertussen maak ik een plan. Ik zal een paar weken pas op de plaats 

maken. Ik moet onder ogen zien, dat ik ziek ben. En dat mijn lichaam snakt naar 

rust.’ 

 

Pag.120:‘‘Ziek zijn is een schaduwrijk voor bannelingen,’ zegt Bart van Eldert in het 

boek Beter worden is niet voor watjes. Het klopt, ziekte is eenzaam, maar ik ervaar 

het niet als akelig. Het is functioneel. Je moet je naar binnen keren om te wennen aan 

je doorgaans vanzelfsprekende lichaam dat nu gewond is.’ 

Pag.128: ‘Het hanteren van een leedhiërarchie is een automatische neiging. Maar het 

betekent weinig en het helpt inderdaad niet. Door te weten van slechter voel ik me 

niet beter. Door te weten van beter voel ik me ook niet slechter.’ 

Pag.157: ‘We trekken een rookgordijn op als verweer tegen indiscretie, natuurlijk. 

Maar er ligt ook een stiekeme schaamte over ziek zijn aan ten grondslag. En het gaat 

om een klein beetje herwonnen ruimte, kiezen hoe ziek je wilt zijn.’ 

Recensies/Extra: 

https://www.parool.nl/ps/athenaeumdirecteur-caroline-reeders-over-haar-leven-na-

de-diagnose~b8576b8d/  

‘Wanneer woorden gevoelens kunnen overbrengen en toch de afstand tussen auteur 

en lezer in stand houden, dan kun je schrijven – heel goed schrijven.’ – Koen van 

Gulik, uitgever Uitgeverij Wereldbibliotheek  

 

‘Reeders is niet alleen verslaggever van haar medische marathon, ze doet dat ook 

met een uiterst subtiel absurdistische en humoristische pen.’ – Marc Chavannes, 

journalist en publicist’ 

 

 

https://www.parool.nl/ps/athenaeumdirecteur-caroline-reeders-over-haar-leven-na-de-diagnose~b8576b8d/
https://www.parool.nl/ps/athenaeumdirecteur-caroline-reeders-over-haar-leven-na-de-diagnose~b8576b8d/

