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Andre Dierick: ‘In ons vak is nooit iets zeker.’ Uitgeverij Elikser, Leeuwarden
2009. ISBN 9789089540997 (Borstkanker/PO/1) Zie ook: http://www.elikser.nl

Soort boek/ Stijl: Het boek beschrijft de periode dat de vrouw van de schrijver voor
de tweede keer borstkanker kreeg. Andre Dierick begint met het moment waarop zijn
vrouw moet worden geopereerd en beschrijft zijn onzekerheden maar ook van zijn
vrouw. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen met de ziekte en dood van zijn vrouw.
Hij zegt in het voorwoord dat hij vooral ook mannelijke lezers wil bereiken door het
beschrijven van zijn ervaringen.
Het ziekbed van zijn vrouw speelde zich af in de jaren zeventig en hierdoor geeft zijn
boek ook een idee van hoe er in deze jaren om werd gegaan met ziekte en dood.

Over de schrijver: De schrijver, Andre Dierick, (1942), werd geboren in Eindhoven
waar hij tot 1973 woonde. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium waar hij
drie einddiploma’s behaalde, een instrumentale akte en de aktes “Schoolmuziek” en
“Theorie der Muziek”. Hij werkte o.a. als koordirigent en muziekdocent. In 1973 werd
hij directeur van de muziekschool in Oss naar welke plaats hij ook verhuisde. Andre
Dierick is getrouwd met Nettie en heeft drie dochters Marian, Annet en Margo.

Korte beschrijving: Het boek begint met het moment waarop Andre’s vrouw
opnieuw wordt opgenomen na het ontdekken van een knobbel in haar borst. Deze
ziekenhuisopname betekent dat hij ook voor zijn drie kinderen moet zorgen en het
huishouden moet overnemen wat eerst voor een groot gedeelte op de schouders van
zijn vrouw lag.
Het wordt al snel duidelijk dat dit zich afspeelt in een hele andere periode dan wij nu
gewend zijn bijvoorbeeld door het feit dat er maar hele korte momenten zijn waarop
er bezoekuur is. Ook de communicatie met de arts verloopt moeizaam. Er is weinig
openheid en er wordt maar weinig verteld. Wat zeker ook een bron van irritatie is
zowel voor Andre als voor zijn vrouw.
Het opvallende aan het boek is dat het ziekteproces steeds vanuit zijn gezichtspunt
wordt verteld. Zo schrijft hij dat hij zijn vrouw Nettie nog steeds mooi vindt, terwijl zij
veel moeite heeft om te verwerken dat er een borst is afgezet.

Wat viel op: De schrijver vertelt het verhaal zoals het is gebeurd. Het is niet met
gevoel voor stijl gedaan maar de ervaring is wel zo sprekend dat het een leesbaar boek
is. Vooral ook door het tijdsbeeld dat er uit naar voren komt.

Citaten: Pag. 32: ‘Maar ze hebben tegenwoordig hele mooi protheses. Daar kan de
zuster u wel meer over vertellen, nietwaar zuster?’
Pag. 187: ‘Denk erom, jij moet straks alleen verder.’


