
Recensent:  Franka van der Poelgeest 
 
Jeroen Hansen: 'Alleen heel anders.' Borstkanker belicht. Klapwijk & Keijsers Uitgevers 2010. 
ISBN 978-94-902-170-99. (Borstkanker/ED/1)  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: Ontroerende portretten in stijlvolle foto's en intieme verhalen van 
26 krachtige vrouwen en 2 stoere mannen die de lichamelijke gevolgen van borstkanker laten 
zien. 
 
Over de schrijver: Jeroen Hansen is freelance fotograaf met als thuisbasis Amersfoort. Hij 
leerde zichzelf de kneepjes van het vak nadat hij op 24-jarige leeftijd de wereld had afgereisd. 
Hij maakt vooral portretten en stillevens.  
 
Korte Beschrijving: De foto's in dit boek en de bijbehorende verhalen laten zien dat de 
betekenis van de diagnose borstkanker niet los staat van de details van iemands leven en 
persoonlijkheid. De angst, de onzekerheid, de ontreddering door een beschadigd lichaam en 
een beschadigde ziel komen bij alle getroffenen op een geheel eigen manier vooral tot uiting in 
een bijzonder soort kracht en een positieve houding tegen wil en dank. Maar dwars daar 
doorheen klinkt ook een verscheurende kwetsbaarheid en een schrijnend verlies van 
vertrouwen. En die voeren meestal, ook na jaren 'kankervrij' zijn, toch de boventoon. 
 
Dieke, Angelique en Nicole stierven door de gevolgen van hun ziekte en maakten de publicatie 
van hun prachtige foto's niet meer mee. 
 
Wat viel op:  Je zou door het onderwerp verwachten dat dit een shock kerend en verdrietig 
boek is maar dat is het allerminst. De foto's zijn zacht en mooi in hun eenvoud en de verhalen 
maken een mens van de patiënt. Maar het bewustzijn van de strijd die deze mensen hebben 
moeten voeren en die niet altijd werd gewonnen maakt het een boek wat je niet zomaar weer 
kan vergeten.  
 
Citaten: 
Pag. 10 (Liana): 'Het kale verandert mijn zelfbeeld meer. Ik zie dat daardoor als een verlies, 
terwijl ik mijn littekens zie als een bewijs van wat ik juist heb en kan, zoals ik me als kind een 
held kon voelen met een korst op mijn knie.' 
 
Pag. 14 (Nicole): 'Ik had een prima relatie met mijn lijf, was er blij mee, tevreden over. het liet 
mij nooit in de steek, was zelden ziek en deed zijn best bij inspanning. Het heeft drie 
fantastische kinderen voortgebracht en gevoed. Met de diagnose borstkanker [...] werd die 
fijne relatie bruut verstoord.' 
 
Pag. 16 (Sanne): 'Borstkanker heeft me rust gebracht en vluchtigheid ontnomen. het heeft me 
lucht gebracht en me soms de adem ontnomen. Het heeft me vrijheid gebracht en mijn 
toekomstperspectief ontnomen. Het heeft me leven gebracht en mijn 'gewone' leven 
ontnomen.' 
 
Pag. 20 (Eline): 'Ik mis mijn borst nog elke dag. Ik ben mooi met één borst, maar ik was 
mooier met twee. Ook is mij de keuze ontnomen om te beslissen of ik nog meer kinderen 
wilde krijgen. En wat ik het meeste mis, is de onbevangenheid, de illusie van gezondheid.' 
 



Pag. 22 (Joke): 'Vroeger schaamde ik mij heel erg, vooral vanwege mijn grote borsten. Ik werd 
er ook altijd om uitgelachen, bekritiseerd. Nu zijn de meiden allebei verdwenen. En mijn 
schaamte ook. Ik kan nu eindelijk rennen zonder ze te moeten vasthouden. Dus nee, eigenlijk 
mis ik ze niet, ze doen nu geen pijn meer. Ik voel mij nog steeds een vrouw. Alleen heel 
anders.' 
 
Pag. 24 (Hasse): 'Mijn lijf is niet meer van mij, het heeft me in de steek gelaten, me niet 
gewaarschuwd toen het zo ernstig ziek was. Word ik ooit weer mezelf ? word ik weer wie ik 
was, en wie was ik dan eigenlijk...?' 
 
Pag. 32 (Celestine): 'Mijn borsten zijn een soort ledematen geworden. Ik zie ze niet meer als 
iets sensueels. Ze zijn ondertussen door zoveel mensen bekeken en bevoeld: chirurg, plastisch 
chirurg, radioloog, medewerkers van de radiotherapie. Objecten van behandeling in plaats 
van intieme rondingen van een vrouw.' 
 
Pag. 59 (Esther): 'Ik heb ervaren dat het leven wat je gegeven wordt, is wat je ervan maakt. 
Tegenslagen en ziekte zijn verschrikkelijk. Wat je daaromheen aanricht, is aan jezelf.' 
 
Pag. 62 (Gitte): 'Heel naïef dacht ik aan het begin van de behandelingen dat ik daarna klaar 
zou zijn met kanker. Maar vier jaar na de diagnose is de kanker wel klaar met mij, maar ik nog 
niet met de kanker.' 
 
Pag. 66 (Jacqueline): 'Mijn lijf was veranderd, maar dat was ik toch ook?' 
 
Pag. 88 (Rianne): 'Ik probeer iedere dag goed voor mijn lijf te zorgen door gezond te eten, niet 
te roken, weinig alcohol te drinken en veel te sporten. Ik doe zelfs nog iets beter mijn best dan 
in het verleden, want het gevoel blijft bestaan dat ik anders moet leven, omdat de kanker 
anders terugkomt. Ik zou alles doen om te voorkomen dat dat gebeurt. Alles. Maar wie kan me 
zeggen wat 'alles' is ?' 
 
Extra: 
 
http://www.jeroenhansen.nl/nieuw/www.jeroenhansen.nl/Home.html 
http://borstkanker.jeroenhansen.nl/?page_id=84 


