
Marilyn French: ‘Mijn seizoen in de hel.’ (Vert : ‘A Season in Hell.’) Uitgeverij 
Meulenhoff Amsterdam 1998. ISBN 9029052821/CIP/NUGI 301 ( Slokdarmkanker) 
 
Over de schrijfster: Marilyn French, (1929), van arme Poolse komaf werd geboren 
in New York. Ze is een bekend feministe, die vele romans op haar naam heeft staan, 
ook vertaald in het Nederlands. De boodschap is belangrijk; zij schrijft vaak over 
zaken die op dat moment in haar leven spelen. 
 
Stijl: Vanuit het ‘ik ’perspectief geschreven, en dan wel van een bekende bestseller 
schrijfster. Ze schrijft over de periode van en vlak na de diagnose. 
 
Soort boek/egodocument: autobiografie/egodocument 
 
Korte samenvatting: In 1992 krijgt Marilyn French slokdarmkanker, waarvan 
gezegd wordt dat hij terminaal is. Ze ondergaat chemotherapie en bestraling, en krijgt 
hoge koorts. Om die koorts te bestrijden krijgt ze antibiotica waarvoor ze allergisch 
blijkt te zijn. Ze krijgt 2 insulten en raakt 14 dagen in coma, waar ze tegen de 
verwachtingen van de doktoren toch uit ontwaakt en herstelt. Dan is ze erg ziek en 
afhankelijk van anderen. Een periode van revalidatie breekt aan. Ze blijft daarbij 
afhankelijk en is dankbaar voor de steun van kinderen en vrienden die ze steeds maar 
krijgt. Marilyn French blijkt uiteindelijk genezen van kanker, maar houdt veel 
restverschijnselen over. Krijgt o.a. een hartinfarct, botontkalking, artrose, 
hersenbeschadiging, blaasproblemen, zenuwbeschadiging. Moet regelmatig met 
spoed opgenomen worden en operaties ondergaan. Het verhaal beslaat een periode 
van vijf jaar. Ze noemt zichzelf licht gehandicapt en gaat door met leven. 
 
Wat viel op: De feministische kleuring, observaties over omgang van mannelijke en 
vrouwelijke medepatiënten , de vanzelfsprekende materiële rijkheid van haar 
bestaan. Het gedetailleerd beschrijven van allerlei gebeurtenissen met vrienden, 
bekenden, het medische circuit, maar feitelijk weinig over hoe de persoonlijke ziekte-
ervaring is, omdat ze wil vertellen hoe het is. 
 
Citaten: ’Toen ik die middag thuiskwam, had ik het woord ‘ongeneeslijk’ helemaal 
verdrongen. Ik heb het woord nooit gebruikt als ik mensen over mijn ziekte vertelde, 
en toen ik een jaar of twee later artsen sprak die verbaasd reageerden omdat ze 
iemand ontmoetten die van slokdarmkanker was genezen, begreep ik helemaal niets 
van hun houding. Het was me gelukt compleet te verdringen dat mijn vorm van 
kanker ongeneeslijk was.’ Pag. 37 
‘Wat een arts, los van zijn medische capaciteiten, tot een bijzonder mens maakt, is het 
simpele vermogen te begrijpen wat lijden is,persoonlijk inzicht te hebben in pijn….. 
maar de mannen in onze samenleving wordt bijgebracht dat ze pijn en lijden moeten 
ontkennen, en dat idee wordt tijdens een studie medicijnen vaak versterkt.’ Pag. 23 
 
Recensies: Sofie Vandamme : Mijn seizoen in de hel is autobiografisch omdat het de 
leefwereld van de schrijfster Marilyn French beschrijft. Pas in tweede instanties is het 
een relaas over haar ervaring met kanker. Diepgang of reflectie is hier niet aan de 
orde, hetgeen toch wel van een schrijfster verwacht zou worden. Het is, zoals ergens 
in een recensie werd gezegd, een kankerverhaal op maat van een zakagenda. 
http://metamedica.med.vu.nl/literatuurengeneeskunde/nl 



Journal entry 7 by Moon-nl (31/32) from Heerlen, Limburg Netherlands on 
Tuesday, August 09, 2005 Vond het echt een mooi boek. Vol met geluk en liefde, dat 
iemand na zoiets toch zo kan schrijven en werken, fantastisch. 
Boek is al onderweg naar Hellehond. 


