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In haar voorwoord wenst Mathilde Levinga haar lezers veel leesplezier, of leesergernis. U moet zelf 
maar oordelen. Waar ik me vooral aan gestoord heb, zijn de fouten op het gebied van spelling en 
taal, en ook het taalregister zelf sprak me niet direct aan ("ik voel me kut"). Maar ja, er zit dan ook - 
denk ik - geen redacteur achter, want het boek is uitgegeven bij boekscout.nl, waar je als auteur alles 
zelf moet doen. De vraag is ook of het boek bij een uitgever met redacteuren in huis door de selectie 
zou zijn gekomen. Schrijven is een prima manier om te verwerken wat je is overkomen, maar je moet 
daarbij wel bedenken of het de moeite waard is dat allemaal met wildvreemden te delen. Dan moet 
er toch iets extra's te melden zijn, of de manier van schrijven moet bijzonder zijn. Mathilde krijgt in 
het boek Hairy Cell Leukemie: dat is best bijzonder, want een zeldzame variant van het non-Hodgkin 
lymfoom. Maar het verhaal dat zij er omheen vertelt is goed vergelijkbaar met verhalen die op talloze 
blogs circuleren van patiënten van diverse pluimage. Ze meldt nota bene zelf ergens halverwege de 
tekst dat haar mededelingen over gezin, vakanties en haar eigen B&B op dagboeknotities beginnen 
te lijken, "waar ik anderen mee lastig val." Wat is dan de toegevoegde waarde van publiceren? Ik heb 
het helaas niet kunnen ontdekken. Ook de zin van de recepten achterin het boek ("gewoon voor de 
gezelligheid") ontgaat me volkomen. Dan volgen ook nog een epiloog (hoe is het vijf jaar later met 
gezin, huisdieren en werk), een dankwoord (gezin, ouders en jawel: de uitgever) en een slotwoord 
over HCL en de behandelmethoden. Maar dat staat ook op de site van Hematon. 


