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Toen het uitging met haar eerste vriendje was Bibian Harmsen 
radeloos, omdat ze niet wist hoe zijn leven verderging. Zo voelt 
ze zich ook wanneer ze beseft dat ze haar eigen toekomst niet 
meer mee zal maken. Nog voor je in Paniekspinnen gaat lezen, 
weet je al dat het slecht is afgelopen. De schrijfster, die haar 
laatste maanden in het boek beschrijft nadat bij haar 
alvleesklierkanker is vastgesteld, is inmiddels overleden en heeft 
haar toekomst niet meer meegemaakt. Misschien is die 
wetenschap wel wat het boek voor de lezer zo hartverscheurend 
maakt. Maar het komt ook door de passages waarin ze haar 
schrik, angst, woede, wanhoop, verzet, strijdlust, en uiteindelijk 

berusting beschrijft. Die fases van het ziekteproces zijn op zichzelf al met veel gevoel voor sfeer en 
detail weergegeven, maar wat ze extra bijzonder maakt is de humor waarmee die beschrijvingen 
gepaard gaan. Bijvoorbeeld als ze nachtcrème opsmeert, en dan denkt dat ze rimpelloos dood zal 
gaan, en dankzij het sporten zal sterven met een strak buikje en in topconditie. Laconiek kan ze ook 
zijn. 's Zomers ruimt ze altijd haar spulletjes op voordat ze op reis gaat. Dit keer stelt ze vast: "Ik ruim 
op voor vertrek, maar ik ga helemaal nergens heen." Ondanks de loodzware thematiek geeft die 
humor het boek een lichtheid die het lezen meer dan draaglijk maakt, zelfs aangenaam, waardoor je 
voortdurend verder wilt lezen. Niet nieuwsgierig naar de afloop, want die staat al vast, maar wel naar 
de gevoelige manier waarop Harmsen over haar lijden en afscheid vertelt. Afscheid waar nauwelijks 
tijd voor is, want de ziekte verloopt zeer snel. Tijd is dan ook een belangrijk thema in het boek. 
Harmsen beschrijft de tijd die ze nog met haar man en drie jonge kinderen heeft, de tijd die ze zo 
veel mogelijk nog wil rekken, maar die ze ook moet bewaken door 's zondags voor niemand anders 
tijd te maken, zelfs voor haar naaste familie niet. De andere dagen van de week worden gevuld met 
alle activiteiten die ze daarvóór ook al deed, maar op een lager pitje. En dat is nogal wat, want 
Harmsen was zeer veelzijdig: grafisch vormgever, muzikant, columnist, en vooral ook moeder. Liefde 
voor en van haar kinderen spreekt uit elke zin die over hen gaat, net als uit de fragmenten over haar 
partner Klaas, met zie ze samen muziek maakt. Achterin het boek steekt een CD met nummers die ze 
met hem in de laatste maanden opnam. Wanneer je eerst het boek hebt gelezen lijkt het alsof je 
Bibian goed kent, zo nabij heb je haar laatste maanden meegemaakt. Maar als je daarna haar stem 
hoort, lijkt het alsof er iemand anders de nummers zingt. Toch is het fijn dat haar stem voortleeft, op 
de CD, op filmpjes die ze voor haar naasten nog gemaakt heeft, maar ook in de tekst van dit 
troostrijke boek, waarin vele patiënten en hun naasten kunnen herkennen wat het is om plotseling te 
worden getroffen door een levensbedreigende ziekte - ook wanneer het oordeel niet direct zo 
vernietigend is als voor deze jonge vrouw. 
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