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Voor mijn eindopdracht in het 4e jaar bij fotoschool Statief wilde ik graag tweeluiken maken van 6 

vrouwen die borstkanker hadden. 

Ik wilde graag een wit op wit en zwart op zwart maken. Een gestyled, om te laten zien dat het mooie 

vrouwen zijn. En een ‘de naakte waarheid’ om te laten zien wat er achter die mooie vrouwen soms 

schuil kan gaan. 

Omdat het lastig is om mensen te vinden of te benaderen dacht ik in het 3e jaar hiervoor vast een 

start te maken. Een oproepje op Facebook was overweldigend. 

Binnen 10 minuten zat mijn mailbox vol. Niet alleen vrouwen met borstkanker meldden zich, maar 

ook vrouwen met een andere soort kanker. Opvallend in de mails waren de complete verhalen die 

meegestuurd werden.Ik riep als grap ik kan wel een boek maken waarop iemand reageerde, dan 

moet je dat maar gaan doen. 

Omdat ik graag alle vrouwen een podium wilde geven heb ik niet alleen voor borstkanker gekozen, 

maar alle vrouwen die de vreselijke diagnose kanker hebben gekregen staan in mijn boek. Stoere 

vrouwen die zich letterlijk en figuur bloot hebben gegeven. 

Naast de tweeluiken hebben 4 schrijfsters (Alice Bakker, Olga de Wit, Lilian Schneider en Maria 

Genova) heel hard gewerkt om alle verhalen van deze vrouwen op te tekenen. 

Na 10 maanden hard werken werd 17 november, op een drukbezochte boekpresentatie, het eerste 

exemplaar van ‘De Naakte Waarheid’ in ontvangst genomen door Willeke van Ammelrooy. Zij deelde 

haar ervaring met ons hoe er bij toeval eierstokkanker bij haar werd ontdekt. 

Ik ben een hele ervaring rijker. Heb veel van het geleerde bij Statief toe kunnen passen in dit project. 

Niet alleen qua fotografie, maar ook het organiseren, omgaan met mensen en zeker soms 

tegenslagen waar je tegenaan loopt. Ik heb het allemaal toe kunnen passen. 

Bijgaand een aantal portretten van 3 vrouwen uit het boek. 

  



Jenneke is 26 jaar, hersentumor, prognose 3 tot 5 jaar waarvan er nu 2 jaar om zijn. 

   

 

Priscilla 23 jaar, leukemie, genezen verklaard. 

    

  



Melissa 27 jaar, borstkanker, middenin de chemokuren om de strijd met een agressie vorm van 

kanker aan te gaan. 

     

Een gedeelte van de opbrengst van het boek gaat naar de Dani Elden Stichting. Deze organiseert 

verwendagen voor vrouwen en mannen met kanker. Gewoon even een dag niet ziek zijn. 

De plannen voor een mannenvariant staat in de steigers. 


