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Over de schrijfster: Esther Smid (1968) is moeder van de tweelingdochters Swaan 
en Luna. Zij studeerde Nederlands aan de Universiteit van Utrecht en werkte bijna 10 
jaar als bureauredacteur bij een kinderboekenuitgeverij. Toen zij 40 was in 2008 
kreeg zij te horen dat zij borstkanker had in haar linkerborst met uitzaaiingen in de 
lymfeklieren in de oksel. Zij kreeg chemotherapie bestralingen en hormoontherapie, 
een okseltoilet en haar borst werd afgezet. Esther Smid schreef dit boek om andere 
kinderen die in hun leven borstkanker van dichtbij meemaken houvast te geven. Ze 
wilde ook een hoopvol boek maken. 
 
Soort boek/stijl/ziekte: Speciaal boekje voor alle kinderen die een moeder 
hebben of iemand kennen met borstkanker. Een boekje met antwoorden op vragen en 
ruimte om kinderen zelf te laten schrijven. Geschreven in eenvoudige taal, om 
kinderen samen met een volwassene te laten lezen als ze iets niet begrijpen of zelf 
door te laten nemen. Geen boek om in een ruk uit te lezen, of  ‘s avonds in bed  
maar een boek om af en toe te pakken. De vragen die Esthers tweelingdochters 
Swaan en Luna stelden inspireerden haar om het boekje te schrijven. Met een mooie 
lay out en illustratieve simpele zwart-wit tekeningen door dochter Luna gemaakt 
terwijl Swaan de teksten van haar moeder bekritiseerde. 
 
Korte beschrijving: In dit boekje kunnen kinderen veel informatie vinden over 
zaken waarmee ze te maken kunnen krijgen als een volwassene in de omgeving 
borstkanker krijgt. Het boekje is geschreven alsof het over ‘jouw moeder’ gaat die 
borstkanker heeft, maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld een tante, oma 
buurvrouw. De schrijfster stelt veel vragen waar kinderen een eigen antwoord op 
kunnen geven om er direct enige extra informatie bij te geven. Zo wordt bijvoorbeeld 
gevraagd hoe een moeder ontdekte dat er iets mis was, waarna verschillende 
mogelijkheden de revue passeren. Een behandelend internist heeft de informatie 
gecontroleerd op juistheid. Daarnaast staan in het boekje uitspraken van kinderen die 
borstkanker van dichtbij hebben meegemaakt. Ook wat luchtiger vragen zijn in het 
boekje niet afwezig. Zo wordt gevraagd naar wat voor leuke dingen kinderen graag 
zouden willen doen als hun moeder zich wat beter voelt. De schrijfster hoopt dat het 
boekje gebruikt wordt om antwoorden te vinden op veel vragen en als opschrijf 
boekje om in te schrijven wat een kind allemaal meemaakt en hoe dat voelt. Ze wil 
graag met het boek een bijdrage leveren aan informatievoorziening, troost en hoop 
voor de toekomst geven en helpen om de moeilijke periode van behandelingen zo 
goed mogelijk door te komen. 
 
Wat viel op: De mooie lay-out en de uitnodigende open toon. De uitspraken die de 
diverse kinderen doen. Een boekje waar kinderen waarschijnlijk veel in kunnen 
vinden, dat gelegenheid geeft om er pijnlijke, moeilijke en ook plezierige en gevoelens 
samen met volwassenen te delen. De toon van het boek is optimistisch. Het boekje 
eindigt met een opmerking om hoop voor de toekomst te houden. 
 
Citaten: Pag. 26: ‘‘Iedereen vraagt: ‘hoe gaat het met je moeder?’ Alsof ik een 
postbode was die alle berichtjes moest doorgeven. Niemand vroeg hoe het met mij 
ging. Dat vond ik irritant. Luna, 10 jaar.’ Het is goed om met elkaar ook over heel 
andere dingen te praten. Het kan fijn zijn om tussen de tranen door ook met elkaar te 



lachen, bijvoorbeeld om een goede mop. Je mag heus nog wel plezier maken, ook al 
heeft iemand borstkanker.’ 
Pag. 43: ‘Ik mocht om de week in de kring vertellen hoe het met mijn moeder was. 
Soms dacht ik dat het niemand wat interesseerde. Ik was blij toen een ander meisje 
vertelde dat haar moeder nierstenen had. Nena, 9 jaar.’ 
Pag. 90: ‘Het is belangrijk dat je hoop blijft houden voor de toekomst. Dat je samen 
met de rest van jullie gezin geniet van elke dag. Op de dag van de diagnose kun je 
vieren dat je weer een jaar verder bent. Probeer ervoor te zorgen dat elk moment de 
moeite waard is, want je weet nooit wat er morgen gebeurt. Hopelijk blijft je moeder 
nog heel lang gelukkig en gezond, samen met jou en de rest van het gezin.’ 
 
Recensies: Zie: Recensie Kracht, september 2010, Recensie De Vreelandbode 
Artikel Het Parool d.d. 30 september 2010 


