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Soort boek/stijl: Korte stukjes, kleine verhalen waarin de schrijfster ervaringen 
beschrijft over de periode dat zij voor borstkanker werd behandeld. Het zijn kleine 
schetsen van ervaringen, niet helemaal chronologisch, waarin ervaringen en 
onderwerpen beeldend, reflexief en vaak ook geestig worden beschreven en van 
commentaar voorzien. 
 
Over de schrijfster: Frederike J. Pol (1961) is van huis uit journalist en cultureel 
antropoloog. Zij gaf taallessen en is nu bezig met een spannende jeugdroman. 
Frederike woont in Limburg, vlakbij Maastricht en heeft een vriend Thei. Bij haar 
werd borstkanker geconstateerd waarvan zij is genezen. 
 
Korte beschrijving: In dit boekje schetst Frederike J. Pol in 37 korte verhalen met 
veel zelfspot en een kritische blik ervaringen, onderwerpen en gedachten uit de tijd 
dat zij borstkanker had en behandeld werd. Zij kreeg een borstbesparende operatie, 
chemo’s en bestraling. In het boekje gaat ze bijvoorbeeld in op hoe ze het nieuws 
hoorde, waarom ze besloot tot welke behandelingen, hoe ze zich voelde tijdens die 
behandelingen en de controles daarna. Ze geeft zowel schetsten van de 
ziekenhuiswereld als van haar leven thuis. Vertelt hoe haar godsgeloof was en wat ze 
miste. Ze gaat in op hoe verschillende artsen en hulpverleners reageerden, hoe 
verschillend mensen uit haar omgeving haar benaderden en welke reacties ze wist te 
waarderen. Ze vertelt hoe ze nu in haar wereld veel meer kale hoofden ontwaarde en 
hoe ze naar hen keek. Hoe ze het zelf vond om haar eigen haar te verliezen. Ze legt uit 
hoe ze zich voorbereidde op de ziekenhuisopname, gaat in op ervaringen bij 
behandelingen en hoe ze er uiteindelijk voor kiest om contact te zoeken bij lotgenoten 
in het ‘kankerpatiëntenuithuilhuis’. Ze tipt in vloeiende, beeldende taal diverse 
thema’s en onderwerpen aan waar kankerpatiënten mee te maken krijgen. 
Humoristisch, ook soms kwetsbaar, dan weer krachtig en nergens onecht. Een mooi 
boekje. 
 
Wat viel op: Dat Frederike J. Pol niet chronologisch beschrijft wat er met haar is 
gebeurd. Er wordt zelfs geen jaartal of datum genoemd. Ze kiest ervoor het accent te 
leggen op wat haar op verschillende momenten en plekken heeft beziggehouden in de 
periode dat ze werd behandeld voor haar borstkanker. Zo worden situaties 
beschreven en gebeurtenissen en sferen met gedachtespinsels en observaties 
toegelicht. Dat levert beschrijvingen op die ook andere patiënten zullen kunnen 
herkennen of troosten. 
Frederike begon het boek te schrijven omdat ze in de boekenwinkel maar zo’n 
beperkt aanbod vond. Ze vindt dan ook dat over dit onderwerp veel meer boeken in 
de winkel moeten liggen, omdat er zoveel kankerpatiënten zijn. Helaas had ze 
kennelijk niet de weg naar deze site gevonden.  
 
Citaten: Pag. 17: ‘Dan zie ik Thei naderen. Door mijn hoofd flitst het beeld dat hij 
ziet. Een ontredderd kind, verdwaald in de kille avondschemering. “Slecht nieuws”, 
snotter ik, zodra hij zijn armen om me heen slaat. “Heb je borstkanker? ‘vraagt Kiki 
bezorgd terwijl we samen terugrijden naar de dokter. Borstkanker? Slik. Er is veel 
door mijn wazige hoofd gegaan sinds ik vanmiddag langs de lammetjes reed, behalve 
deze drie simpele lettergrepen. Borstkanker? Stop. Ander woord.’ 



Pag. 32: ‘’Voor een kleine marktanalyse nemen Thei en ik een kijkje bij wat 
boekenwinkels in de stad, te beginnen bij ‘de betere boekhandel.’(…) Op naar de 
Bijenkorf. Hetzelfde lievige bundeltje van Glastra van Loon ligt er hoog opgestapeld 
op een tafel. Dan Kluun met zijn aangrijpende relaas ’Komt een vrouw bij de dokter’. 
Dat ik daar een paar maanden later niet meer dan enkele bladzijden per dag van 
aankan, (…). Dat er zo weinig te kiezen valt verbaast me enorm. Waarom voorzien de 
boekhandelaren die duizenden kankerpatiënten niet van een fatsoenlijk aanbod?’ 
Pag. 45: ‘Terwijl de misselijkheid zich schoorvoetend aandient, doe ik mijn best nog 
mee te genieten van verse zeewolf en pasta. Mijn maag boort zich in mijn 
strottenhoofd. (…) Onrustig zwemt de zeewolf nog een uurtje rond, tot ze zich met 
een warme stroom vette pesto over de keukenvloer laat uitspugen. Jonas uit de 
walvis, maar dan omgekeerd. Ikzelf duik er direct achteraan. Als ik bijkom, voel ik 
Thei die voorzichtig aan mijn arm trekt.’ 
Pag.73-75: ‘Maar dan die mensen die niet willen horen dat het zwaar valt. Je komt ze 
liever niet tegen op een dag dat het niet geweldig gaat. Zonder notie waarover ze 
praten- mijn hoogst persoonlijke lijdensweg- dringen ze erop aan dat ik positief moet 
blijven, dat het echt wel weer goed komt. En dan hebben ze ook nog het lef om 
betuttelend te klinken. Get Lost! Alsof ik gisteren – stoer en sterk- niet net bewezen 
heb hoe goed ik overal tegen kan. Vraag dan gewoon niet hoe het ermee gaat. Of 
begin over iets heel anders. (…) Maar één ding onthoud ik sindsdien heel goed: Lijden 
leer je niet uit de tweede hand. Wat willen wij dan eigenlijk van al die omstanders die 
ons vanaf de kantlijn voort zien ploeteren op dit kankerparcours? Eigenlijk willen we 
maar één ding: dat er open naar ons geluisterd wordt.’ 
 
Recensies: Juryrapport Roze Loper Award 2008: ‘Prachtig. De onmogelijkheid 
verwoord. Zonder opsmuk, zonder sentimenteel te zijn komt de tekst het niet te 
verwoorden gevoel, de eenzaamheid zeer nabij.’ 
Christine Leys, psychologe onco-revalidatie, Turnhout: ‘De diagnose kanker raakt je 
in alle lagen van het mens-zijn en sleurt je een emotionele draaikolk in. De schrijfster 
laat je toe in haar binnenwereld en verwoordt op een prachtige manier wat het 
patiënt worden met haar doet. Ondanks alles is een glimlach nooit ver weg. 
Ontroerend. Erkenning en steun voor lotgenoten.’ 


