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Soort boek/stijl/ziekte: In dit boek is te lezen hoe Julia Samuël samen met David 
Robertson malaria in Afrika proberen te bestrijden. Maar ook hoe Julia tegelijkertijd 
verwerkt dat ze borstkanker heeft en een evenwicht vindt, weet te relativeren juist 
door in Afrika malaria te bestrijden. Goed geschreven, soms spannend boek. Zie ook : 
http://www.driveagainstmalaria.org/ 
 
Over de schrijfsters: Julia Elisabeth Samuël (Paterswolde, 1959) werkte als 
televisie- en radiopresentatrice in Nederland. Van 1986 tot en met 2006 presenteerde 
ze RTL Love Songs voor RTL FM. Op televisie was ze omroepster voor Veronica en 
presenteerde ze onder meer de programma's Amazones, De Heilige Koe, Outfit, 
Veronica Auto, Veronica goes to ... en voor Yorin Casino TV. Daarnaast heeft ze een 
eigen filmproductiemaatschappij en een goedlopende tandcosmetische kliniek. 
Julia genas toen ze begin dertig was van keelkanker, kreeg zeven jaar daarna in 2004 
borstkanker en in 2007 uitzaaiingen in haar linkerheup, knieën en polsen. Nadat ze 
zelf hersenmalaria had opgelopen en ervan genas, stopte ze met al haar mediawerk. 
Sinds 2006, zet Julia zich voornamelijk in voor Drive Against Malaria (DAM) ter 
bestrijding en preventie van malaria. Dit samen met de Britse oprichter David 
Robertson door door Afrika te trekken en geïmpregneerde muskietennetten te 
verspreiden. Ook al had ze kanker, ze bleef malaria bestrijden en door Afrika reizen, 
samen met David Robertson. Ze besloot toen ze uitzaaiingen kreeg geen 
chemotherapie te ondergaan omdat ze dan te ziek zou worden om zich nog in te 
kunnen zetten voor DAM. Het was haar manier van verwerken en evenwicht houden 
in haar leven. In Afrika voelde ze zich altijd weer thuis en leerde ze relativeren. 
Als Julia niet in Afrika is woont ze tegenwoordig in België. 
Elise G. Lengkeek is sinds 1991 auteur/publicist/journalist. Julia leerde haar 
kennen toen ze een portret van haar maakte voor het blad Eva. Zij had het talent om 
bij Julia ‘in de ziel te kijken’, kon zich inleven in haar gedachten gevoelens en emoties 
en die in de juiste woorden omzetten. Zij werd de bekwame co-auteur die Julia zocht. 
Zie ook http://www.eliselengkeek.nl/ 
 
Korte beschrijving: Julia begint in dit boek met te beschrijven hoe ze een 
knobbeltje in haar borst ontdekt dat borstkanker blijkt te zijn. Ze ondergaat de zware 
behandelingen, is emotioneel uit evenwicht en heeft moeite om haar leven weer op de 
rails te krijgen. Totdat een arts haar zegt dat ze moet doen wat ze werkelijk graag wil. 
Dan weet ze dat ze haar hart wil volgen en terug wil naar Afrika, om er, samen met 
David Robertson, een man die vanaf zijn achttiende door een zwaar auto ongeluk een 
arm en een been mist, malaria te bestrijden. Ze heeft hem leren kennen gedurende 
een reportage die ze van zijn werk wilde maken en heeft zich zelf aangesloten bij 
Drive Against Malaria. Sinds die tijd rijdt zij, samen met David, zo’n zes maanden per 
jaar, kris kras door Afrika om malaria te bestrijden, volksvijand nummer één in 
Afrika. Ze beschrijft het harde leven, hoe ze dwars door gebieden met mijnen rijden, 
overleven in woestijnen en regenwouden, gevangen worden genomen en bedreigd. 
Maar ze beschrijft ook waarom ze zich thuis voelt in Afrika en er het evenwicht 
terugvindt dat ze kwijt was geraakt. En dat maakt dat je haar keuze gaat begrijpen 
om, nadat zij zelf is genezen van hersenmalaria en ondanks kanker uitzaaiingen in 
haar bot, toch steeds terug te willen naar dit land. En op een bepaald moment zelfs af 
te zien van chemotherapie. De mensen in Afrika zijn weliswaar arm, maar heel erg 



gastvrij, hebben humor en zijn in staat te leven in het moment. Levensgevaarlijke 
ziekten en onzekerheden zijn er dagelijks aanwezig. In Nederland voelt ze zich zieker, 
omdat haar gedachten er dan ook mee gevuld zijn. In Afrika kunnen Julia en David 
zich nuttig maken en worden er gewaardeerd voor hun inzet. Niet hun handicap maar 
zij als mens blijven tellen en gezien worden. 
Van haar werk en reizen door Afrika heeft Julia leren relativeren. Het heeft haar 
kijk op ziek zijn veranderd. In dit boek deelt ze haar inzichten en laat ze zien wat 
liefde, vriendschap, en het vervullen van deze levensopdracht voor haar betekenen. 
 
Wat viel op: De eigen manier waarop Julia evenwicht vindt in haar leven. Hoe ze 
haar eigen sores kan relativeren door mee te leven met mensen in Afrika die geliefden 
en kinderen verliezen aan de gevolgen van malaria. Ze hebben vaak het geld niet om 
ze de juiste behandeling te betalen, moeten zich daarvoor diep in de schulden steken 
en zijn dan vaak nog te laat, zien hun dierbaren sterven. 
En Julia beschrijft in dit boek hoe deze mensen met háár meeleven als ze op 
krukken aankomt. Hoe ze daar doorheen kijken en haar blijven zien zoals zij hen ziet. 
En dat geldt zeker ook voor David Robertson. Een boek dat je bijblijft en vragen 
oproept. 
 
Citaten: Pag. 35-36: ‘De volgende morgen horen we opgewonden stemmen van 
kinderen bij onze tent. Ik ga er als eerste uit en zie een tiental kinderen gebogen zitten 
over het kunstbeen van David, dat hij buiten de tent heeft afgedaan. (…) Maar als ze 
merken dat ik onbedaarlijk moet lachen om hun reactie, durven ze voorzichtig weer 
dichterbij te komen. De spanning stroomt langzaam uit mijn lichaam weg en ik weet 
dat het goed gaat komen. Ik geniet van de manier waarop de mensen hier met elkaar 
en hun kinderen omgaan.’ 
Pag. 75: ‘De telefoon rinkelt de hele dag door. Familie, vrienden, bekenden:allemaal 
willen ze het naadje van de kous weten. ‘Hoe erg is het?Waar zit het?Wat gaan ze 
doen? Telkens dezelfde vragen. (…) Ik overweeg zelfs een bandje in te spreken en dat 
zonnodig af te spelen.’ 
Pag. 76: ‘Mijn artsen zien dat ik steeds verder wegzak. ‘Julia, we kunnen je helpen, 
maar we hebben jou daar absoluut bij nodig. Jouw wilskracht om te vechten om te 
leven. Wat zou je nog heel graag kunnen en willen doen?’ 
Pag. 77: ‘Door na te denken over die reizen met David, over alles waar we samen 
doorheen zijn gegaan, vind ik opnieuw houvast. Het helpt me mijn eigen leed te 
relativeren. Die herinneringen reiken mij een lamp aan die mij voldoende licht biedt 
voor mijn volgende stap. Zo kan ik ontdekken waar en hoe ik zin kan geven aan mijn 
leven voor de tijd die mij is gegeven.’ 
Pag.118-119: ‘Ik denk terug aan mijn beslissing om niet thuis tussen vier muren 
lijdzaam af te wachten of kanker mij wel of niet met rust zou laten. Ik weet nog hoe ik 
dagen- en nachtenlang lag te denken aan de risico’s die ik zou kunnen lopen door 
Afrika te kiezen als place to be om de strijd tegen kanker voort te zetten. Als ik had 
geluisterd naar mensen die me probeerden te wijzen op alle mogelijke consequenties 
van mijn beslissing, was ik blijven steken in de verkokerde wereld van bezig zijn met 
kanker. (…) Dan had ik het beste deel van mijn leven niet ontdekt. Dan had ik nooit 
geweten wat het onderscheid is tussen echte problemen en rimpelingen in de 
comfortzone.’ 
Pag. 199: ‘Geestelijke pijn kan ik redelijk goed alleen bevechten. Maar die 
allesoverheersende lichamelijke pijn die elke minuut erger lijkt te worden, kan ik niet 
langer verdragen. Hier is geen pijnstiller tegen opgewassen. Het put mijn lichaam 
uit.’ 



Pag. 233: ‘Ontdaan bleven we achter. We beseften maar al te goed dat de misère voor 
deze ouders veel verder strekte dan de dood van hun kind. Ze bleven immers zitten 
met een enorme schuld vanwege het geld dat ze hadden geleend voor de behandeling 
van het meisje. ‘Dit gebeurt hier elke dag. Meerdere keren per dag zelfs,’zei de 
verpleegkundige.’ 
 
Recensies: Recensies http://www.jongerenenkanker.nl/recensie-van-het-boek- 
%E2%80%98niemand-weet-waar-ik-ben%E2%80%99-van-julia-samue%CC%88l/ 
op 25 januari 2010 door Anne-Marijn 
‘Het maakt niet uit wat voor tegenslag je is overkomen, hoe afschuwelijk ook. Het 
gaat er uiteindelijk om dat je bereid bent jezelf de vraag te stellen: hoe overleef ik dit? 
Hoe ga ik ermee om?’(…) In ‘Niemand weet waar ik ben’ laat ze zien hoe ze in Afrika 
ontdekte wat er echt toe doet en hoe relatief onze problemen in het westen zijn. Deze 
charmante dame laat een heel andere kant van zichzelf zien als ze praat over haar 
tegenslagen, onzekerheden, geluk en haar passie om de wereld een stukje beter te 
maken. Julia: ‘tussen de diagnose kanker en het moment waarop je eraan zou kunnen 
overlijden, kunnen nog jaren liggen. Het is vooral de angst voor kanker die me 
doet geloven dat de dood binnenkort wel eens een streep zou kunnen zetten door 
mijn leven. De dood zit dus vooral tussen mijn oren’.‘Niemand weet waar ik ben’ is 
een zeer openhartig boek geworden. Wat heb ik een bewondering en respect voor 
deze oprecht, eerlijke mooie vrouw. Het boek is indrukwekkend van het begin tot het 
einde. (…)” 


