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Soort ziekte/stijl/ziekte: Een herinneringsboek, met centraal haar weblog, en een 
aantal achtergehouden ‘post’stukken over wanhoop en eenzaamheid. Daarnaast 
herinneringen van familie en bekenden en veel mooie en verhelderende foto’s. De 
familie, partner en vrienden van Merel hebben het weblog ‘vertaald’ naar een boek 
over Merel. Dit boek kunt u via deze website bestellen. De opbrengsten van het boek 
gaan naar het VUmc, afdeling hematologie, de Dr. LeShan stichting en kanker-
actueel.nl Een toegankelijk mooi boekje. 
 
Over de schrijfster: Dit boek is een herinneringsboek aan Merel van den Berg 
(5 september 1978 - 9 november 2005). Zij was creatief en muzikaal. Speelde in een 
punkbandje (Chew Chew), werd toegelaten tot de opleiding grafische- en 
typografische vormgeving aan de Kunstacademie te den Haag. Maar na 4 jaar moet ze 
wegens lichamelijke klachten afhaken en gaat werken in een sieradenwinkel, als 
ontwerpster en verkoopster. In 2004 wordt Non Hodgkin geconstateerd. Ze sterft op 
27-jarige leeftijd in 2005. 
 
Korte samenvatting: Merel begint een weblog als ze de diagnose Non-Hodgkin 
krijgt. Daar schrijft ze over gevoelens en gedachten, leuke en minder leuke 
voorvallen. Dat houdt ze 13 maanden vol. Nadat Merel overleden is verschijnt in 2007 
het blook, een weblog in boekvorm. Ze levert een terugblik op haar leven, en laat zien 
hoe ze van elke dag kan genieten ook al is ze ernstig ziek. En natuurlijk zijn er ook 
momenten van angst, verdriet en wanhoop. Zij sterft op 9 november 2005 
 
Wat viel op: de liefde waarmee haar nabestaanden het boek hebben samengesteld. 
De sterke persoonlijkheid die van de foto’s ‘afspat.’ Op deze manier kan het misschien 
voor andere mensen iets betekenen. Als ze zelf ziek zijn, of als iemand in hun 
omgeving ernstig ziek is.  
Merel heeft met haar boek laten zien: dat iedere dag je laatste kan zijn. En dat je 
ondanks je ziekte moet proberen te genieten van wat de dag je brengt. 
 
Citaten: Vrijdag, september 02 2005: Nachtmerrie. ‘Jeetje, wat moet ik hier nou 
mee ... Mijn ergste nachtmerrie is uitgekomen. Heb vanmiddag te horen gekregen dat 
er nog maar een piepklein kansje is op overleven…. WAAROM IK ? (Loze vraag.) Ik 
heb zo’n leuk leven! Net een huis gekocht, intens gelukkig met Bas (en Ziggy), leuk 
werk en fijne vrienden. WAAROM? 
Maandag, Augustus 22, 2oo5. Ride for the roses. Zondag was helemaal top! Ik ben 
rond 14.00 naar Naaldwijk gegaan om bij de finish de aankomst van team ‘Wij gaan 
voor Meer’ te zien. ….Ik heb in ieder geval weer inspiratie om verder te vechten.’ 
 
Recensie: Anja Schuller (www.leefwijzer.nl )Toen dit mooie boek bij mij inde bus 
viel, was ik door de vormgeving al ontroerd. Een prachtig boek met een Merel op de 
omslag en een boeklint met en pareltje eraan. Mooier kan het niet, want een pareltje 
is het! Ik ben er stil van. Ik vind het heel goed dat Merel tijdens haar ziekteproces een 
weblog heeft bijgehouden. Dat uit zo veel verdriet en de dood zo iets moois kan 
ontstaan vind ik geweldig! Dat je moet genieten van de dag, dat weet iedereen. Ik 
denk dat je hier niet altijd bij stil staat. ‘Meer’ laat je met haar verhaal zien, hoe 
belangrijk het leven is. 



http://www.gezondheid.nl/nieuwsartikel.php?nieuwsartikelID=1821 
Prof. Dr. Huijgens, zegt, “In Meer is te lezen en te voelen hoe levenskracht zich 
vertalen kan in vechtlust, en ook in, uiteindelijke berusting. Zo’n combinatie zou ook 
in elke verpleegkundige en doktor aanwezig moeten zijn”. ”Het zou op de 
literatuurlijst van elke student geneeskunde en leerling verpleegkundige moeten 
staan”. Het boek krijgt de symbolische naam ‘Meer’ en wordt uitgegeven door de 
stichting MEER. Bron: VU medisch centrum Amsterdam 


