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“Ziek zijn” is geschreven door Gea een vrouw van middelbare leeftijd met een man en twee 
jonge kinderen die verneemt dat ze borstkanker heeft met uitzaaiingen. In het boek beschrijft 
ze haar verhaal, de herstelzijde en haar pelgrimage waar ze veel steun in heeft gevonden. 
 
Anders dan andere boeken door borstkankerpatiënten geschreven ligt de nadruk hier erg op 
de pelgrimswandeltochten en het schrijven wat haar passie is geworden. De tijdslijn is om 
die reden niet chronologisch omdat beide, de ziekte en de wandelingen, eigen hoofdstukken 
hebben gekregen die je voor- en achteruit in de tijd brengen. De hoofdstukken over de ziekte 
zelf en de impact op haar gezin en haar werk blijven op de oppervlakte over de kanker maar 
geven wel een inkijk op het gevolg op haar dagelijkse leven met een gezin in deze situatie. 
Aan het einde wordt eigenlijk de start van een deel van het boek beschreven en duidelijk. 

De schrijfstijl is plat, wat passief, je wordt niet het boek ingezogen. Wanneer je leest is het 
“vermakelijk” maar je legt het makkelijk terzijde voor andere bezigheden. De eerste paar 
hoofdtukken over de wandeltochten zijn erg hetzelfde, te veel niet toedoende details en 
voegen weinig toe. “Net als woensdag parkeer ik mijn auto in de berm” – “Ik schenk de thee 
in de zilverkleurige bekers”. 
Ook staat er uit het niets iets over een andere operatie die ze ondergaat maar waarom die 
plaatsvindt en of er verband is haal je er niet uit. Duidelijk blijkt wel uit de tekst hoe de 
schrijfster er zelf van geniet om te schrijven en dat het haar heeft geholpen in haar herstel en 
geloof. 

Wat mij het meeste is bijgebleven is hoe ontzettende veel pelgrimspaden er zijn in Nederland 
maar waarvan er geen een hetzelfde start als eindpunt heeft. Als je het boek wilt lezen als 
roman is het smaakafhankelijk of het je bekoort. Wanneer je meer wilt lezen over het effect 
wat borstkanker teweegbrengt raad ik het niet aan. 

Recensie geschreven door: Annemary Mientjes 
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Benieuwd naar het boek en zou je het willen kopen? Dat kan door een e-mail te sturen naar: 

gea.veldman@hotmail.nl 

Verder is het boek verkrijgbaar bij  

• Boekhandel Daan Nijman in Roden 

• Boekhandel Daan Nijman – UMCG  (Groningen) 

• Uitgeverij Palmslag – www.palmslag.nl 
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