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Over de schrijfster: Christiane Berkvens-Stevelinck is remonstrants predikante en 
hoogleraar Europese cultuur aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Zij heeft zelf 
kanker gehad en twee echtgenoten verloren die stierven als gevolg van kanker. Zij 
heeft een praktijk in beschouwelijke rituele begeleiding: zie ook de website 
www.moederoverste.nl. 
 

Soort boek/Stijl: Boek waarin aan de hand van interviews en verhalen getoond 
wordt hoe verschillend en delicaat de omgang met mensen met kanker kan zijn. Met 
praktische tips geordend in 5 hoofdstukken getiteld: ‘Het verloop van de ziekte’, ‘de 
verschillende perspectieven’,’de invloed van verschillende leeftijden’,’relaties en 
leefvormen’,’kanker en verbeelding’,’ in concreto’. Het boek bevat algemene 
overwegingen en punten van aandacht per stadium. Het boek is opgedragen aan 
medeauteur Johan Blaauw die in september aan kanker overleed. Vlot geschreven. 
 

Korte beschrijving: In dit boek wordt met behulp van per thema geclusterde 
uitspraken en ervaringen van mensen met kanker duidelijk gemaakt, dat er niet één 
recept bestaat om met mensen met kanker om te gaan. Want mensen zijn 
verschillend, zitten in een ander stadium van kanker met eigen karakteristieken, in 
een andere omgeving, met andere hulpverleners, vrienden, wensen etc. Daarom is het 
voor velen moeilijk om te weten wat je al dan niet moet zeggen, wat je al dan niet 
moet doen. Toch blijkt het mogelijk om met behulp van de verhalen van zieken, 
partners, vrienden, artsen en verpleegkundigen enige tips te formuleren die als 
richtlijnen kunnen dienen. Maar niet als standaard, nadenkend over de situatie 
waarin de mens met kanker zit, omdat elke situatie en persoon anders is. 
 

Wat viel op: Dat Christiane zowel omgeving, verzorgers hulpverleners en artsen en 
pastoraal werkers in interviews aan het woord laat komen, maar de patiënten met 
name in hoofdstukken waar citaten thematisch geclusterd staan. 
Citaten: pag. 15: “We hadden net gehoord dat mijn man uitgezaaide longkanker had. 
Heel lang zou het niet meer duren. We waren met stomheid geslagen. Het kwam als 
een donderslag bij heldere hemel. Vorige maand was hij nog gezond! De kleine groep 
intimi die op de hoogte was stuurden we een mailtje met de slechte tijding. Tien 
minuten later werd er aangebeld. Twee van onze beste vrienden stonden voor de 
deur. Zij kwamen niet binnen maar overhandigden ons een witte roos. ‘Omdat we 
met jullie meeleven’, zeiden ze. (Opgetekend in een interview met een 
nabestaande)” Pag.105: “’Vrienden? Een vriendenkring?......Toen ik ziek werd heeft 
niemand mij bijgestaan. Of ik heb het niet gewild.’ (Citaat uit een interview) Deze 
wrange uitspraak is afkomstig van een zieke die vanwege zijn vak als geestelijk 
begeleider veel mensen kende en een uitgebreide kennissenkring had.” 
 

Recensie: CoWelgraven (Trouw, 22 november 2008) : “Het belangrijkste is: zorg 
dat je er bent, geef de zieke het gevoel dat hij of zij op je kan rekenen. Zal ik je 
voorlezen, zullen we naar de film gaan, of wat anders gaan doen? - kijk, dat is de 
goede toon. Een opmerking als 'je weet me wel te vinden', daar heeft een zieke niks 
aan.” 


