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Soort boek: Ervaringsverhaal van Meta du Crocq-Boonstra over de periode waarin 
bij haar baarmoederkanker werd vastgesteld tot ongeveer een jaar daarna. Veel 
nadruk ligt op alternatieve healingmethoden. Goed leesbaar, dicht bij de ervaring 
geschreven. 
 
Over de schrijfster: Meta du Crocq-Boon (1959) is getrouwd met Mario en moeder 
van zoon Jeffrey en dochter Nathalie. Meta heeft diverse cursussen spirituele 
geneeswijzen gevolgd en voerde een eigen praktijk. 
 
Korte beschrijving: Dit is het debuut van Meta du Crocq-Boonstra, waarin ze 
beschrijft hoe bij haar baarmoederkanker is vastgesteld en wat voor gevolgen dat had 
op haar leven en dat van haar gezin. Meta was een gezonde vrouw, rookte niet en 
dronk niet. Ze had een baan voor 20 uur per week en een gezin met twee kinderen. 
Ze beschrijft zeer precies hoe de behandeling was met interne en externe bestraling, 
koorts, extreme vermagering, zwakte, vermoeidheid, allerlei bijwerkingen en 
uiteindelijk genezing. Ze vertelt hoe haar man, kinderen, ouders en vrienden haar 
steunden. Mario en Meta zijn in hun leven erg bezig met spiritualiteit, healing, reiki 
en de werking van kruiden. Ze beschrijft hoe ze heel letterlijk neemt wat er vanuit de 
spiritualiteit wordt gezegd, namelijk dat je elke ziekte onbewust creëert, dat ze ziek is 
geworden omdat ze iets verkeerd deed. Dat maakt dat ze moeite heeft om de draad 
weer op te pakken, omdat ze bang is iets verkeerd te doen en de kanker weer terug te 
krijgen. Ze is niet gaan vechten tegen kanker, maar moest leren loslaten. Ze houdt wel 
enige klachten, maar de kanker blijft weg. Het van zich afschrijven heeft haar 
geholpen en uiteindelijk staat ze steviger in het leven dan vóór de baarmoederkanker. 
Meta wil met haar boek laten zien dat kanker op je pad kan komen om er een grote 
levensles uit te halen, ondanks de soms gruwelijke behandelingen die je hele vrouw 
zijn aantasten. 
 
Wat viel op: Ik ben onder de indruk van wat Meta heeft meegemaakt, dat het zo 
lang moest duren voordat ze serieus genomen werd. De zware behandelingen lijken 
me afschuwelijk en ook een controlerend geneesheer die te snel aan herintreden 
denkt, dat moet niet makkelijk zijn. Ik vind het ook positief dat ze houding niet 
simpelweg meedoet met de mantra van vechten tegen kanker. Waar ik moeite mee 
heb is haar interpretatie van spiritualiteit . Hier komt ze op een terrein dat door Karin 
Spaink is aangeduid als de orenmaffia, waarbij je zelf verantwoordelijk wordt 
gemaakt voor je ziekte. Gelukkig gaat Meta niet zover als Sylvia Millecam en laat ze 
zich wel door de reguliere geneeskunde behandelen. 
 
Citaten: Pag.19-20: ‘Dit is dus het eindpunt van mijn spirituele groei, van mijn 
bewustwording de afgelopen jaren. Dit heb ik dus bereikt met mijn gezonde voeding, 
met mijn kruidenkennis. Hier eindigt mijn Reikimasterschap, mijn lesgeven in 
loslaten, ruimte maken voor jezelf, geestelijke achtergrond van ziektes. Daar lig ik 
nou met een gezwel in mijn buik! (…) Door de medicijnen is het bloeden gestopt, wat 
al een hele verademing is. Ik woon bijna op de wc. Krijg al bijna een fobie om naar 
buiten te gaan. De gynaecoloog kan de tumor nu zo zien zitten. “Die is veel te groot 
om te opereren”, zegt ze. Voor zover ik nog een sprankje hoop heb, is dat nu helemaal 



weg.’ 
Pag. 83 :’’Aan de ene kant sta ik te popelen om weer te functioneren : “Hallo, ik ben er 
ook nog! Ik kan nog iets anders dan op de bank liggen!”Aan de andere kant durf ik 
niks. Straks doe ik iets verkeerd en overvalt de kanker mij weer. Vanuit de 
spiritualiteit wordt verteld dat je elke ziekte onbewust creëert, dat neem ik nu heel 
letterlijk. Ik ben ziek geworden omdat ik iets verkeerd deed. Ik luisterde niet goed 
naar mezelf en ik wil niet meer ziek worden. Dus nu moet ik goed uitkijken.’ 
Pag.109:’Ik begin te merken dat sommigen mensen het niet zo goed begrijpen dat ik 
het hele gebeuren niet kan verwerken en ook nog steeds klachten heb. “Je bent toch 
beter?”hoor ik steeds vaker. “Vertrouw op je lichaam, het geeft vanzelf wel aan als het 
niet goed zit”, zeggen ze. Ik voel me een zeur. Mijn lichaam geeft doorlopend aan dat 
het niet goed zit. Waarom blijf ik dan zo moe? En die spierpijn is wel minder 
geworden maar ik blijf stijf en houterig. Op seksueel gebied loopt het helemaal niet, 
dat is een hele onderneming geworden, en ondertussen voel ik me daar dan weer 
schuldig over… ’ 
 
Recensie: http://myravanderwal.come2me.nl/714564/nieuwsbrief-bijlage 
Meta-du Crocq-Boonstra www.schrijverijmooimens.nl Ik ben begonnen mijn verhaal 
op te schrijven om de kanker te verwerken, en om er een stuk inzicht van te krijgen. 
Het voelde alsof ik mijn hoofd leeg schreef. Toen ik alles op het papier kon 
verwoorden kreeg ik rust. Ik herinnerde me ieder detail en wat het met me deed, hoe 
ik me voelde, en hoe ik heel bewust keuzes maakte, het hele ziekteproces door. Onder 
het schrijven ontdekte ik ook patronen van mijzelf, en kon ze daarmee loslaten. 
http://www.boekengek.com/boeken-non-fictie-Meta-du-Crocq-Boonstra- 
Baarmoederhalskanker.html 
Meta wil met haar boek laten zien dat kanker op je pad kan komen om er een grote 
levensles uit te halen, ondanks de soms gruwelijke behandelingen die je hele vrouw 
zijn aantasten. Nu is de kanker weg. Ze heeft er klachten aan overgehouden, maar is 
vooral wijzer en sterker geworden. Meta is namelijk niet gaan vechten tegen de ziekte. 
Ze heeft leren loslaten. Niet vanuit strijd, maar vanuit een innerlijke overgave. 
http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/ZGC/20080116/ZGC_ZGC-1- 
47_080116_1.pdf 
De weekkrant, Culemborg woensdag 16 januari 2008 Van onze verslaggever: ‘(..)"Ik 
heb de wereld wel iets te vertellen en ik vind de manier zoals ik het hele proces heb 
beleefd wel speciaal. Ik merk al gauw dat het hele verhaal begint te leven. Ik herinner 
me de meest kleine details van het ziek zijn. Ik moet alles, hoe klein misschien ook, 
opschrijven. Op sommige momenten schrijf ik voor de kinderen, voor het geval ik het 
niet overleef, dan hebben ze toch nog iets van me. Op andere momenten schrijf ik 
alleen voor mezelf." Gruwelijk De schrijfster wil met haar boek laten zien dat kanker 
op je pad kan komen om er een grote levensles uit te halen, ondanks de soms 
gruwelijke behandelingen die je hele vrouw zijn aantasten. Nu is de kanker weg. Ze 
heeft er klachten aan overgehouden maar is vooral wijzer en sterker geworden. (..) 


