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Soort boek: Ervaringsverhaal van Tom Pieterse en zijn moeder Mieke Stroucken 
over de periode waarin bij Tom een hersentumor (germinoom tumor in de 
pijnappelklier en later een Yolk sack tumor) werd ontdekt (2003) en behandeld tot 
2006. De bijdrage van Mieke is schuin gedrukt, de tekst van Tom staat recht. Heldere 
duidelijke stijl. Beeldend geschreven, een indrukwekkend verhaal, vaak ook 
ontroerend en hartverscheurend. Met een samenvatting achter in het boek van 
Patricia de Ryk, een overzicht van hoofdpersonen vóór in het boek en foto’s ter 
illustratie.  
 
Over de schrijver: Tom Pieterse (1981) werd geboren in Hulst. Na het behalen van 
zijn VWO diploma ging hij Internationaal Land- en Watermanagement studeren. In 
2008 rondde hij deze studie af. Hij werkt nu als hydroloog in Apeldoorn. Mieke 
Stroucken (1954) is de moeder van Tom en van zijn broer Ruud. Mieke werd geboren 
in Heerlen en woont in Hulst. Zij werkt sinds 1976 aan het Reynaerdt college, de 
school waar Tom zijn VWO diploma behaalde.  
 
Korte beschrijving: Bij Tom Stroucken werd in 2003 een hersentumor ontdekt. 
Hij kwam net terug van een reis door India en studeerde in Wageningen. Tom en zijn 
moeder beschrijven in dit boekje hoe het begon en welke behandelingen Tom 
onderging . Mieke begon op verzoek van Tom te schrijven omdat hij de herinnering 
aan de beginperiode kwijt was. Tom begint zelf aan te vullen. Het resultaat staat in dit 
indrukwekkende boekje, waarin ook te lezen is hoe slopend deze periode was voor 
Tom en zijn familie. Ze beschrijven hoe hij drie keer te horen krijgt dat er weer een 
tumor zit, geopereerd wordt, weer een operatie ondergaat, vele behandelingen en 
bestralingen krijgt. Tom werd er doodziek van, vooral van de stamceltherapie, die 
uiteindelijk ook zijn leven heeft gered. Het was ook voor zijn omgeving een slopende 
periode die het leven van Tom, maar ook van zijn broer, ouders en familie op zijn kop 
zette. Een mooi klein boekje.  
 
Wat viel op: Opvallend is dat dit boek samen is geschreven door moeder en zoon. 
Daardoor krijg je zowel vanuit het perspectief van de ouder als van de zoon een schets 
van hoe deze voor hen beide ingrijpende periode ervaren werd. Dat levert niet alleen 
veel inzicht in hoe dat moet zijn geweest, het is ook vaak erg ontroerend om te lezen. ( 
Zie citaten) Opvallend vond ik ook sommige situaties waar zij de humor van inzagen 
en zo in staat waren zich beter door beroerde of ingewikkelde situaties te slaan. En 
hoe voor alle vier de gezinsleden muziek van Carl Orf, de Carmina Burana belangrijk 
wordt. Indruk maakt natuurlijk dat Tom drie keer snel achter elkaar slecht nieuws 
krijgt. Wat mij ook opviel was dat de foto’s pas vanaf pagina 67 zijn opgenomen in het 
boekje. Afgezien van een foto op pagina 5 beginnen die illustraties dus pas op 
ongeveer 2/3e van het boekje, dat in totaal 101 pagina’s telt. Zijn van die periode geen 
foto’s gemaakt of is besloten die foto’s niet op te nemen in het boekje? Dat zou ik een 
hele goede reden vinden, wat anderen daar ook van mogen denken. Wat ook opvalt is 
dat veel jonge jongens die kanker hebben gehad aan het fietsen slaan. De ideale sport 
voor zieken?  
 
Citaten: Pag. 24: ‘Nog steeds hadden we niet door dat we helemaal fout zaten met 
onze overtuiging dat het om een goedaardige tumor ging.. Je hoorde de artsen  



praten maar bepaalde dingen drongen niet tot ons door of wilden we ze niet horen?’ 
Pag. 25: ‘En daar ging ik dus, van K1 op weg naar het lab in K12 met in mijn handen 
een potje sperma van mijn zoon. Tom had de grootste lol, toen ik hem vertelde dat ik 
daar in een stampvolle wachtkamer via de intercom tot twee keer toe moest zeggen 
wat ik kwam doen: ‘sperma brengen’…….voor mijn gevoel keek op dat moment 
iedereen naar mij.’  Pag.34: ‘Tom lachte toen ik het vertelde en vroeg een spiegel om 
eens naar zijn eigen hoofd te kijken. Hij schrok, hij wist niet dat het er zo gek uit zag, 
maar gelukkig won het plezier om mijn verhaal het van het verdriet.’ Pag.46: ‘De zes 
weken chemo waren aangrijpend, ingrijpend, het ontwrichtte ons allemaal. Tom werd 
zo ziek, maar klaagde niet. Dapper, dapper kind. Voor mij was de machteloosheid het 
ergste, (…)’ Pag. 60:’Bolletje, dat stomme woord dat ik voorheen gebruikte als ik over 
zijn kale bol aaide, dat woord fluisterde hij af en toe.(…)’Lief kind, zo wit en vol 
blauwe plekken. Je ogen dicht, zo ziek zo ziek. Ik huil en dat komt van heel diep,(…)’’ 
Pag. 41-42: ‘Dr. B ging naar de kleine kamer naast de wachtruimte, maar ik kon hem 
zien via een glazen deur. Ik zag hoe hij de foto’s uit de envelop haalde en bekeek. 
Bijna direct sloeg hij zijn hand voor zijn mond en uit dit gebaar begreep ik meteen dat 
het weer fout was. Op dat moment stort je wereld in. Ik begon te brullen en ook papa 
en mama stortten in.(…) De tumor was weer net zo groot. Pag.45: ‘Tijdens dit bezoek 
belde ik naar Gent, ik weet niet meer precies waarvoor, maar ik vroeg natuurlijk ook 
naar de bijwerkingen van neupogen.(…) Na dit telefoontje stroomden tranen van 
opluchting, want de uitleg verklaarde de pijn en ze zeiden tevens dat een pijnstiller 
best mocht. Dat was dan ook het eerste wat ik deed. Wat een opluchting, mijn angst 
was dit keer ongegrond!’  
 

Krantenartikel: Jeanette Vergouwen: (dinsdag 06 oktober 2009, 

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/5616734/Kanker-hoeft-niet-het-einde-

te-zijn.ece ): ‘(...) Mieke Stroucken vult aan: "Het lezen van het boek Opgeven? Nooit 

van mijn leven! kan voor anderen een steun betekenen. Er zijn zoveel mensen die iets 

dergelijks meemaken. We hebben gemerkt dat praten, schrijven en emoties delen kan 

helpen om je op de been te houden en alles te verwerken." Tom kijkt met gemengde 

gevoelens terug. "Het waren eigenlijk te veel tegenslagen voor een mens. Driemaal te 

horen krijgen dat de kanker weer actief was, de angst, het verdriet en het zich 

hondsberoerd voelen. Maar, het was ook een tijd van liefde en vriendschap. Mijn 

ziekte schiep een sterkere band tussen ons vieren en ik leerde wie mijn echte vrienden 

waren. Nu sta ik sterker in het leven." Zijn moeder Mieke geeft volmondig toe dat de 

twee afschuwelijke bange jaren haar voorgoed hebben veranderd. "De zorgeloosheid 

en onbevangenheid die ik daarvoor had, ben ik kwijt. Ik ondervond aan den lijve hoe 

kwetsbaar het leven is. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat Tom de stamceltherapie 

heeft gehad en nu pas durf ik weer te genieten en naar de toekomst te kijken." (…) 


