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In Bitter & Zuur: de smaak van 2020 beschrijft Irene Witmajer het ziekteproces van Nina, die
in 2020 vlak voor de uitbraak van corona de diagnose borstkanker krijgt. Het boek is in
dagboekvorm geschreven en wordt verteld vanuit ‘ik’, waardoor het heel autobiografisch
aandoet. In hoeverre Irene zelf Nina is, wordt niet helemaal duidelijk. In het boek omschrijft
ze hoe Nina de behandelingen doorloopt. Met corona op de achtergrond, waardoor de
wereld klein wordt en naast de zorgen over borstkanker ook de zorgen over een eventuele
coronabesmetting een rol gaan spelen.
Jaarlijks krijgen meer dan 15.000 vrouwen in ons land de diagnose borstkanker. En vast en
zeker schrijven heel wat van deze vrouwen hun zorgen van zich af in dagboekvorm. Van
sommige van deze dagboeken worden boeken gemaakt, en een aantal daarvan ontstijgen
het doorsnee dagboek-niveau. Dit boek blijft heel ‘gewoon’, het onderscheidt zich qua
inhoud en schrijfstijl niet van de vele andere boeken als deze. Wel in vormgeving en
illustratie: het is letterlijk een ‘mooi boek’. Met een boekenlegger erin, met glanzende
afbeeldingen op een matte kaft. Dit is met zorg en liefde gedaan. Ook de zwart-wit foto’s in
het midden van het boek zijn van meerwaarde en maken het boek wat minder doorsnee.
Wat de inhoud betreft voelde ik persoonlijk weinig aansluiting maar dat kan komen door de
schrijfstijl. Moe, lamlendig, misselijk, zeurende hoofdpijn en weer een bericht van de dokter
dat aankomt als een klap in het gezicht. Veel bijvoeglijke naamwoorden die de nadruk
leggen op hoe zwaar het is. Natuurlijk kan dit voor een andere lezer heel anders zijn; voor
wie een boek zoekt van een lotgenoot, puur voor herkenning van de miserie, is dit wellicht
een fijn boek. Want miserie ìs het natuurlijk ook, niet meer en niet minder. Wat je zoekt en
vindt in een boek is net zo persoonlijk als je ziekteproces. Ook wanneer je beleving daarvan
sterk verschilt met de persoon in het boek, kan het lezen ervan natuurlijk toch van
meerwaarde zijn. Oordeel zelf!
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