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Frederike Krommendijk: ‘Ze zijn zo knap tegenwoordig’. Over-leven met 
kanker. Uitgeverij Terra Lannoo bv, Arnhem 2010. ISBN 9789089892003 
(Longkanker/ Kanker/PO/1) 
 
Soort boek/stijl/ziekte: Het boek is als volgt opgebouwd: Elk hoofdstuk begint 
met een column van de schrijfster waarin ze de ervaringen beschrijft die zij en haar 
man beleven vanaf het moment dat ze horen dat hij uitgezaaide longkanker heeft tot 
en met het bericht dat hij ‘schoon’ is van kanker. De hoofdstukken worden vervolgd 
met praktische informatie en/of een interview met een professional, een 
vertegenwoordiger van een professionele organisatie of een ervaringsdeskundige. Op 
die manier komen vele items aan bod waar kankerpatiënten en hun omgeving, 
behalve met de kanker zelf, mee geconfronteerd worden. Het boek geeft dus geen 
informatie over de ziekte kanker en de mogelijke behandelingen daarvan, maar 
vooral over de gevolgen van de ziekte voor de zieke zelf, de partner, hun relatie en 
voor hun familie en vrienden. Goed geschreven, prettig leesbaar. 
 
Over de schrijfster: Frederike (1965) en Peter Krommendijk wonen in Twente. 
Frederike is journaliste, werkt als redacteur voor de landelijke Wegener Nieuws 
Media, en schrijft stukken voor de Twentsche Courant Tubantia en reportages voor 
diverse tuinbladen, waaronder Groei & Bloei, Bloemen & Planten en Tuin & Co. Ook 
heeft zij de teksten geleverd voor diverse boeken zoals Gevelgroen & Stoeptuinen. 
Haar werk kenmerkt zich door een heldere en meeslepende schrijfstijl. 
Zie ook: http://www.krommendijktekst.nl/ 
 
Korte beschrijving: Frederike Krommendijk en haar man Peter, 53 jaar, zijn nog 
maar twee jaar getrouwd en hebben samen een zoontje van anderhalf jaar als in 
januari 2005 bij Peter longkanker wordt geconstateerd, een uitzaaiing van 
plaveiselcarcinoom. De klap komt hard aan wanneer de dokter suggereert dat Peter 
niet meer behandelbaar is. Ze voelen zich niet op hun gemak bij deze specialist en 
gaan voor een second opinion naar een ander ziekenhuis. Hier wordt hun enige hoop 
op herstel geboden door middel van een zwaar behandelplan. Samen willen ze er 
tegenaan. Maar hoe ga je met alle ellende om waar niet alleen Peter zelf, maar ook 
Frederike mee geconfronteerd wordt? 
Ondanks de afschuwelijke tijd die ze doormaken is Frederike in staat om de meest 
ernstige zaken enigszins te relativeren door er als een soort toeschouwster 
commentaar op te geven in humoristische taal.  
Peter moet drie chemokuren ondergaan voordat er kan worden besloten of het 
verwijderen van de zieke long zin zal hebben en de kans op genezing mogelijk zal 
maken. Als de chemokuren zijn gestart beginnen de fysieke problemen: Peter verliest 
veel energie, is zo misselijk dat hij er bijna niets in kan houden en als klap op de 
vuurpijl wordt hij kaal. Frederike schuwt het niet om haar persoonlijke gevoelens te 
verwoorden over de lichamelijke en psychische veranderingen die Peter ondergaat. 
Van vrijen is noodgedwongen lange tijd geen sprake. Kortom: dit is niet meer de 
jeugdige en vitale partner en vader van hun kind op wie ze verliefd was geworden. 
Elke controle na een chemokuur brengt al dagen van tevoren spanningen met zich 
mee die een wissel trekken op hun relatie. Uiteindelijk wordt Peter geopereerd en in 
januari 2010 wordt hij zelfs ‘schoon van kankercellen’ verklaard. Frederike 
beschrijft hoe ze allebei voor hun omgeving blij doen maar in feite die 
blijdschap nog niet kunnen en niet durven te voelen. Ze moeten leren om de 



restverschijnselen van de agressieve behandeling ondergeschikt te maken aan 
het feit dat hij kan blijven leven. 
 
Wat viel op: Enerzijds bestaat het boek uit persoonlijke ontboezemingen, 
anderzijds staat er een vracht aan praktische informatie in. Om een paar 
voorbeelden te noemen: hoe om te gaan met een specialist in wie je niet voldoende 
vertrouwen hebt, de mythe dat je zelf de genezing in de hand hebt als je maar positief 
blijft, de risico’s van verkeerde informatie vergaren op internet, het belang van een 
goede lichaamsverzorging als je ziek bent, de gevolgen voor de relatie en het gezin, de 
schijnbaar ondankbare reactie als je niet weet hoe je draad weer oppakt als de patiënt 
genezen is verklaard. Ook het hospice, een soort sterfhotel, wordt besproken. 
Deze items zijn gebaseerd op interviews en praktische tips van resp. een 
ervaringsdeskundige en de topsporter Maarten van der Weijden die kanker heeft 
gehad, en van professionele vertegenwoordigers van ziekenhuizen en andere 
instellingen die gericht zijn op het welzijn van de kankerpatiënt. Overigens schreef 
Maarten van der Weijden zelf dit jaar het boek Beter over de periode waarin hij voor 
leukemie werd behandeld. 
De meerwaarde van het boek van Frederike Krommendijk, dat in heel goede 
en ook humoristische stijl geschreven is, bestaat eruit dat juist zaken om de ziekte 
heen worden benoemd en behandeld en dat elke informatie verwijst naar boeken, 
internet sites en organisaties.  
 
Citaten: Pag. 11: ‘De dokter heeft dikke lippen. Vreemd, hoe je oog aan zulke 
onbeduidende details blijft hangen, terwijl ondertussen je hele wereld instort. 
Ik zie die lippen woorden vormen. ‘Plaveiselcarcinoom. Uitzaaiingen. Niet operabel’. 
Ik zie een fotolijst, de dokter heeft een zeilboot waar hij trots op is. Een blonde vrouw, 
zongebruind, bij die boot. Mijn ogen zien van alles, maar kijken niet naar de muur. 
Niet naar die lichtbak, waarop de romp van mijn man hangt, doorgelicht.’ 
Pag. 14: ‘Dokters zijn net mensen. Er zijn rotsen bij waarop je kunt bouwen, 
kundige specialisten maar ook arrogante horken’. 
Pag. 19: ‘[...] Zo mogen we voor een scan naar Arnhem, waar een apparaat te 
enthousiast groeiende cellen kan laten oplichten als witte gebitten onder een 
discolamp. Het ziekenhuis is aan het verbouwen, we moeten de auto kwijt bij Burgers 
Bush. Tussen busladingen joelende schoolkinderen zoeken we onze weg naar het 
shuttlebusje dat ons naar het ziekenhuis brengt. ‘Zijn wij er ook eens even uit’, lachen 
we zenuwachtig, en zouden wel een miljoen willen geven om gewoon onbezorgd met 
ons kind een dagje dierentuin te doen.’ 
Pag. 25: ‘Kanker is in het spraakgebruik een soort zevenkoppig monster, dat je 
met wilskracht en doorzettingsvermogen te lijf moet. [...] De media koesteren 
voorbeelden als wielrenner Lance Armstrong en marathonzwemmer Maarten 
van der Weijden. Kijk ze gaan, zie ze presteren, de lichamen van de overwinnaars. Zij 
streden de strijd, en wonnen. Niks enge willekeur en domme pech, geluk is een keuze. 
Alles kan, als je het maar graag genoeg wilt.’  
Pag. 61: ‘Als je man kanker heeft, ben je als de dood ‘m kwijt te raken. Maar als je 
even niet oplet, haalt niet de dood een streep door je huwelijksgeluk maar de ziekte 
zelf. Hoe hard we ook proberen om samen deze klus te klaren, helemaal een twee 
mansproject is het niet. Bij de eerste chemokuur lig ik naast hem op bed en streel zijn 
lijf. Ik graaf bij vorst de eerste pol sneeuwklokjes uit de tuin, voor op z’n nachtkastje. 
Sleep z’n lievelingsvoedsel mee of houd een zak op als hij braakt. Maar ook al tel je al 
die liefdewerkjes op, onderaan de streep staat machteloosheid.’ 



Pag. 75: ‘We zijn klaar. De arts heeft het zelf gezegd. We hebben de foto’s gezien: een 
romp met één long, brandschoon. [...] We zijn helemaal niet blij. En omdat we ons 
daarvoor schamen, voelen we ons nóg ellendiger. [...] Ik probeer te formuleren hoe ik 
me voel. Alsof ik lang in een trein heb gezeten, die abrupt ergens in de middle of 
nowhere is gestopt. Sissend gingen de deuren open, we moesten eruit. En daar staan 
we nu: totaal ontheemd geen idee wat te doen. [...] Wat zullen jullie blij zijn’, roept de 
omgeving en we liegen maar van ‘Nou en of!’ Dit is niet uit te leggen. [...] Alle 
naweeën dragen we zonder mopperen, hij lééft immers nog?’ 


