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Over de schrijfster: Toen Sophie ziek werd studeerde ze politicologie. Deze studie 
heeft ze moeten onderbreken. Daarna is ze gaan schrijven over haar ziekte ervaringen 
en is gestopt met de studie. In plaats daarvan schreef ze dit boek en zocht naar 
nieuwe zingeving in haar leven. In 2008 is zij 24 jaar. De schrijfster heeft een website 
en weblog: http://www.sophieblog.com/ met vele foto’s en verhaal. 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Dit boek is niet zozeer een ervaringsverhaal over een 
ziekte zelf, maar over hoe je als je genezen bent weer de draad oppakt. Naast mooie 
formuleringen, soms te mooie formuleringen, waar ik soms moeite mee had. 
 
Korte samenvatting: Na haar eerste autobiografische roman ‘Meisje met de negen 
pruiken’ (zie lijst) waarin Sophie beschrijft hoe ze longkanker krijgt en ervan geneest, 
nu dit tweede boek waarin ze beschrijft hoe moeilijk het is om het leven weer ‘zin’ te 
geven, als je zoveel in zo korte tijd op zo jonge leeftijd beleefd hebt, de dood dichtbij 
hebt gevoeld en – nog steeds- vrienden verliest die ook kanker hebben, maar 
terminaal zijn. Sophie gaat op reis, trekt rusteloos de hele wereld over. Met 
liefdesverdriet op zoek naar liefde. Maar eerst gaat ze langs haar vriendin en 
lotgenoot Chantal die op sterven ligt en heel belangrijk voor haar is bij haar 
zoektocht. Die haar –ook dood- helpt, door de boodschappen die ze mee heeft 
gegeven en haar laat denken over vermenging van verleden en heden, dood en liefde 
om tot de slotsom te komen dat het leven zelf de essentie is en niet ambities of 
persoonlijke strijd . 
 
Wat viel op: Dat Sophie zo goed past in een moderne jonge wereld. Hoe moeilijk het 
is om na zo’n ingrijpende episode met kankerbehandelingen en chemo’s weer 
alledaags bezig te zijn. Dat dat niet vanzelf gaat. 
 
Citaten: pag. 18.: ‘Huilen en klagen deed ze niet. Niet in mijn bijzijn. Maar toen ze 
vertelde over het samenzijn met haar moeder, zoals het de laatste maanden iedere 
dag is geweest, gleden de tranen al op het kussen voor ze er erg in had. Tranen van 
liefde, verdriet en geluk als ze aan haar moeder dacht. Die liefde beleefde ze evengoed 
als ze alleen was. Misschien zelfs nog intenser. Net zoals haar moeder haar verdriet 
beter wist te verwerken als ze alleen was dan in gezelschap met dierbaren.’ 
pag. 236: ’Misschien kunnen we samen met de doden in die essentie blijven hangen, 
door in de dood een vriend te vinden, een onzichtbare hand die ons vooruittrekt en 
samenbrengt en leert dat het leven zelf de essentie is, niet onze ambities of onze 
persoonlijke strijd.’ 
 
Recensies: Moeten nog volgen. 


