
David Rieff (vert. Joris Vermeulen) : ‘Zwemmen in de zee des doods.’  
Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 2008. ISBN 9789023429012 (Leukemie/PO) 
Vertaling van: ‘Swimming in a sea of death.’ 
David Rieff, non fictie schrijver meest over internationale politiek, is de enige zoon 
van Susan Sontag. Zij was vanaf 1950 tot 1957 getrouwd met Philip Rieff. In 2004 
kreeg zij leukemie. Zij had eerder borstkanker en baarmoederkanker gehad. Susan 
wilde alleen maar overleven, ook al waren de vooruitzichten slecht. Susan klampte 
zich aan het leven vast, had moeite met dood gaan, wilde een beenmergtransplantatie 
en werd geïnteresseerd in het verhaal van Lance Armstrong. Na de behandeling ging 
ze snel achteruit, was incontinent, had zweren, ijlde soms. Dat wilde ze niet zien, ze 
wilde van haar omgeving andere zaken horen. David beschrijft hun relatie, en de 
laatste jaren uit Susans leven, haar en zijn worsteling met haar dood. Hij heeft het 
over schuldgevoelens, verdriet, wroeging, hoe je om moet gaan met sterfelijkheid, 
doodgaan, afscheid nemen. 
 
Recensies: (MS) 
(http://www.humo.be/cps/rde/xchg/humo/hs.xsl/Boeken_Index.html?review_id=5
410): ‘Mooi, dapper en donker, zo heeft Oliver Sacks dit boek begroet. Draaierig, zou 
ik er nog aan toevoegen: Rieff blijft altijd rond dezelfde vragen cirkelen, als een 
rouwende die er maar niet mee in het reine komt. Hij schrijft minder elegant dan zijn 
moeder en zijn keuze om andere nabestaanden niet ter sprake te brengen maakt dat 
zijn interessante boek wel over een smal spoor loopt. Over één kwestie moet hij toch 
een paar vernietigende woorden kwijt: de foto’s die Sontags vriendin Annie Leibovitz 
publiceerde van de stervende én de overleden Sontag noemt hij een postume 
vernedering. Qua laatste woorden is Rieff slecht bediend. Zijn moeder had hen bij 
zich geroepen: 'Ik wou je zeggen dat...' En toen zakte ze weg. 
http://boeken.vpro.nl/boeken/40220722/ :Zwemmen in de zee des doods is een 
intens persoonlijk portret van een warme en openhartige moeder/zoonrelatie en 
tegelijk een indrukwekkend en waardevol verslag van de doodsstrijd van een 
kankerpatiënte.  
Geert Schuermans: (http://www.cuttingedge.be/books/reviews/98309): Het lijkt er 
zelfs op dat die zelfkwelling de reden was om dit boek te schrijven. Dat is uiteraard 
geen goede basis. 'Zwemmen in de zee des doods' is daar geen uitzondering op. Als 
nagedachtenis aan de grote dame die Susan Sontag was, herlees je dan ook beter haar 
boeken. © Cutting Edge -- 07 Oct 2008 


