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Soort boek/Ziekte/Stijl:  
Egodocument van Margriet Zoelman bij wie weke delen kanker werd 
geconstateerd van een vrij zeldzame vorm.  De reguliere medische wetenschap kon 
weinig meer voor haar doen. Ze bespreekt in dit boek haar zoektocht naar 
bewustwording en evenwicht, met onder andere sjamanisme, mandala tekenen, 
dromen interpretatie, reïncarnatie, karma. Een zoektocht, afwijkend van 
traditionele therapieën en zorg, terwijl ze wist dat ze over niet al te lange tijd zou 
kunnen sterven. Met een inhoudsopgave en een lijst met boeken die de schrijfster 
geïnspireerd hebben. 231 pp. 
 
Over de schrijfster:  
Margriet Zoelman (1963-2013) groeide op het Groninger platteland op. Ze werkte 
twintig jaar als IT-manager in de automatisering en schreef samen met haar man 
Hans de Kruijf twee boeken over Australië. Met hem heeft ze veel reizen gemaakt. 
Naast de liefde voor Australië  schilderde ze, las ze vele boeken, schreef ze en vond 
ze het fijn om in de natuur te zijn.  De natuur was een grote inspiratiebron voor 
haar leven. Deze inspiratie deelde zij graag met anderen, hetgeen leidde tot dit 
boek. Margriet overleed begin januari 2013 op 49-jarige leeftijd. 

Korte Beschrijving:  
Zoelman begint dit boek met een beschrijving van een wandeling die ze met vrienden 
maakte in Bastogne om  The Battle of the Bulge te herdenken. Ze was toen al vijf jaar 
ziek, had weke delen kanker, maar kon genieten van dit soort ervaringen. Ze 
beschrijft hoe ze daar samen met Samira en Kevin twee kinderen van vrienden een 
afbouwmeditatie deed. 
Dit soort ervaringen met meditatie,  dromen en droominterpretaties worden door 
haar regelmatig beschreven: Margriet Zoelman was onder andere zo bezig met 
werken aan haar holistische wereldbeeld en zocht naar haar ziel.Terwijl ze wist dat 
haar dood dichtbij was, licht Margriet in dit boek toe hoe ze zocht, weg van gevestigde 
ideeën. Ze was, gedurende de laatste jaren van haar leven bezig met helen, op zoek 
naar antwoorden op haar vragen. Ze gebruikte bij deze zoektocht ook 
mandalatekeningen, ging op sjamanistische reizen, put uit boekenkennis over 
spiritualiteit, de astrale wereld, lessen van een sjamaan. Ze maakten deel uit van haar 
belevings- en ervaringswereld.  
Margriet Zoelman schrijft gedurende haar zoektocht ook over de weke delen kanker, 
hoe die ontdekt werd en wat dat voor haar leven heeft betekent. Ze gaat in op ziekte 
(kanker) werken, inzichten, teleurstellingen, hoop. Aan haar vorm van kanker kon ze 
niet meer geopereerd of behandeld worden. Ze gebruikte wel nog een natuurlijke 
vorm van chemotherapie. Ze stierf  in januari 2013. 

Wat viel op: Dit is een boek voor personen die geïnteresseerd zijn in alternatieve 
ideeën als Sjamanisme, spiritualiteit.  Die mee willen gaan op deze reizen: er wordt in 
dit boek uitgebreid op ingegaan. Zoelman schrijft in dit boek over andere waardering 
dan waardering in geld, licht bijvoorbeeld toe dat mensen die ziek zijn, waarvan 
gezegd wordt dat ze niet werken, juist vaak heel hard werken.   

Citaten: Pag.37- 38: ‘Van de ene dag op de andere ben ik vijf jaar geleden binnen een 
doktersconsult van tien minuten van de wij werkenden in de zij niet-werkenden 

http://www.elikser.nl/


terechtgekomen.  Zij die niet werken? Wat een misvatting! Ik heb sinds die dag 
harder gewerkt dan al die jaren daarvoor. Aan mijn eigen herstel én aan mijn 
betekenis voor de samenleving. Wij die werken blijken de mensen die geld verdienen, 
zij die niet werken blijken de mensen die alleen maar geld kosten.  Aha, dus daar 
behoor ik nu toe. Waarde wordt in onze cultuur blijkbaar uitgedrukt in geld. (…)  
Medisch kan de reguliere wetenschap niet meer zo veel voor mij betekenen. Opereren 
is niet echt een optie meer. Voornamelijk omdat ik fysiek erg achteruit ben gegaan 
door de operaties. En omdat de tumoren blijven groeien. De weg naar wij biedt 
weinig hoop.’ 

Pag.95-98: ‘ Ik betreed nu dus het pad van de regenboogpaling. En de 
regenboogpaling zal mijn begeleider zijn op deze weg, zal mij de weg wijzen met zijn 
wijsheid en ervaring waar ik van kan leren en uit kan putten. (…) Deze heling gebeurt 
innerlijk vooral in het buikgebied. Poëzie en wandelen ondersteunen deze eerste stap, 
waar de verwevenheid van de levenscycli centraal staat. Hier gaat het om lot en 
karma. Op karma uitwerken was ik zelf ook al gekomen vanwege de P van paling. De 
P is in het runenalfabet de pertho en staat onder andere voor je koers in de kosmos.’ 
 
Pag.136: ‘We staan als mens met één been op de aarde en het andere in de hemel, de 
kosmos. Maag en milt zijn de organen die bij deze verbinding horen.’ 
 
Pag. 204: ‘ Terugkijkend op mijn leven tot zover heb ik geprobeerd te achterhalen 
voor mijzelf wat een steeds terugkerend thema is in mijn leven. Bij ieder thema zocht 
ik de diepere betekenis wat teven de verbindende rode draad bleek: er is meer! Ik ben 
meer.’  

Recensie/Extra:  

http://www.boekenwurm-en-pleeg.nl/2012/10/21/langs-de-rafels-van-mijn-
bestaan-margriet- (...) Ik denk ook dat de kracht in wie en wat je bent voor een deel  
in jezelf zit. En niet in wat anderen mensen van je vinden. Ook als je een ziekte hebt 
kun jij iets voor de maatschappij betekenen. 
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