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Over het boek: 
De uitgave Over ziek zijn bevat, gecombineerd met bijdragen van drie hedendaagse 
dichters, de eerste Nederlandse editie van Virginia Woolfs On being ill in een vertaling 
van Monique ter Berg. Woolf schreef Over ziek zijn terwijl ze weken aan een stuk aan 
bed gekluisterd was. Lieke Marsman en Mieke van Zonneveld werden op jonge leeftijd 
getroffen door kanker. Deryn Rees-Jones raakte besmet met het Covid-19 virus. Zij 
schreef bij deze uitgave een inleidend voorwoord. ‘De hele dag en de hele nacht grijpt 
het lichaam in,’ merkte Virginia Woolf. Des te vreemder dat schrijvers zich voorhielden 
‘dat het lichaam een glasplaat is waar de ziel helder en duidelijk doorheen schijnt.’ Net 
als Woolf constateert Marsman dat ziek zijn de kritische waarneming kan verscherpen: 
‘Ziek zijn zet alles op z’n kop, en in de chaos die ontstaat, doemen abstracte 
beleidsbeslissingen op als in de praktijk gebrachte dictaten die bepalen of de afdeling 
waarop je ligt wel of niet onderbezet is.’ Van Zonneveld verwonderde zich over de 
‘vlagen van vreugde’ tijdens haar ziekste momenten. Ze vond nieuwe religieuze 
verdieping. Tien jaar na dato merkt ze dat de normaliteit de twijfel soms weer uitnodigt. 
‘Als de dood zich opnieuw aandient, hoop ik dat mijn sceptische alter-ego in een rivier 
van genade verzuipt,’ schrijft ze. Woolf vraagt zich in haar essay af of het thema 
‘ziekte’ in de literatuur niet net zoveel aandacht zou moeten krijgen als liefde, jaloezie 
en macht. Over ziek zijn geeft het die aandacht. 
 
Over de auteur: 
Virginia Woolf (1882-1941) was een Brits schrijfster en feministe. Tussen de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog was Woolf een belangrijke figuur in het literaire leven van 
Londen. Ze schreef romans, feministische essays, dagboeken en brieven. Haar bekende 
werken zijn Mrs Dalloway, Een kamer voor jezelf, Orlando, Naar de vuurtoren en Tussen 
de bedrijven.  
  
 
Extra en recensies: 
Lees een beschouwing over het boek ‘Over ziek zijn’ in het essay ‘Wat Virginia Woolf 
ons leert over de heilzame effecten van ziek-zijn’ van Sander Kollaard.  
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