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Eenzaamheid is een van de belangrijkste thema’s in het prachtige boekje ‘De 
volgende scan duurt vijf minuten’ van de jonge auteur Lieke Marsman. Op 
27-jarige leeftijd wordt bij haar kraakbeenkanker (chondrosarcoom) ontdekt. 
Anderhalve week na deze diagnose wordt met spoed een groot deel van haar 
schouder verwijderd. 
 
Deze snelle opeenvolging van gebeurtenissen is zo overrompelend dat de auteur na de operatie het 
gevoel heeft met lege handen te staan, zoals ze het zelf letterlijk omschrijft: ‘Ik heb het schrijven van dit 
boekje nodig om de tijd kloppend te maken, mijn ziekteproces ietwat uit te rekken. Maar ik heb geen 
idee wat ik moet doen als ik dit boekje inlever. Hoe moet ik mijn leven weer oppakken? Terwijl ik weet 
dat ik tien onzekere jaren van MRI-tunnels en longfoto’s voor me heb? Terwijl ik weet dat ik mijn 
rechterarm nooit meer zal kunnen gebruiken zoals vroeger?’ 
 
Kanker is een eenzame ervaring 
Marsman opent haar boekje met enkele indrukwekkende gedichten. In de meeste gedichten staat haar 
ziekte centraal, maar ze schrijft ook over politiek. Politiek hield haar altijd al bezig, maar nu is er een 
extra reden: ‘Allereerst had ik over politiek schrijven nodig om niet volledig door de kanker opgeslokt te 
worden. Doorgaan met waar ik voor mijn diagnose mee bezig was, helpt me in mijn herstelproces. 
Hoeveel steun uit je omgeving je ook krijgt, kanker is (net als alle andere ziektes) een eenzame ervaring: 
de angst voor de eigen dood is de meest eenzame ervaring die er is. Een eenzaamheid die ik als 
ondraaglijk heb ervaren, maar die wel redelijk gemakkelijk af te schudden was door het beoefenen van 
maatschappijkritiek.’ 
 
Aanmoedigen van gratis arbeid 
Het schrijven over deze combinatie van thema’s –haar ziekte en de huidige op winstbejag gerichte 
politiek in Nederland – gaat vaak naadloos in elkaar over. Zo schrijft ze onder meer over de 
farmaceutische industrie die winst maakt over de rug van kankerpatiënten, en benoemt ze het dubbele 
gevoel dat ze heeft bij het begrip ‘mantelzorg’. Enerzijds vindt ze het een fantastische manier van 
zorgverlening, anderzijds is ze kritisch op politici die het aanmoedigen. In haar ogen moedigen zij vooral 
gratis arbeid aan. Zelf ervaarde ze de mantelzorg die ze ontving van haar vriendin, die ze nog maar 
enkele maanden kende, vooral als heel ongemakkelijk. 
 
Deze bundel poëzie, proza en korte essays van nog geen 60 pagina’s bevat zoveel rijke teksten dat ik nog 
meer zou willen citeren. Beter is het om het boekje zelf te lezen. 
 


