
Bespreking: Guus van der Veer 
 
Richard Duray: ‘Dwars’ Regioboek/ BDU Boeken, Barneveld, 2011 ISBN 978-90-
8788-160-3. (Dwarslaesie/ Hepatitus C/ Co-morbiditeit/ ED/1) Zie ook: 
http://www.bduboeken.nl 
 
Soort boek/ziekte/stijl: In dit lijvige boek (301 pagina’s) vertelt de schrijver hoe 
hij, als student van 21, zijn nek breekt en daarna revalideert.  Een goede 20 jaar later 
is hij getrouwd en vader van twee kinderen.  Hij is dan ook weer in staat om korte 
afstanden te lopen. Dan krijgt hij te horen dat hij, kort na zijn dwarslaesie, door een 
bloedtransfusie besmet geraakt is met Hepaptitus C. Na een behandeling van meer 
dan een half jaar waardoor hij aanvankelijk ernstig verzwakt, krabbelt hij toch weer 
overeind; in het laatste hoofdstuk wordt beschreven hoe hij zich voorbereid op 
deelname in zijn rolstoel aan de marathon van Berlijn. Het is boek is vlot geschreven, 
zonder moeilijke woorden of ingewikkelde zinnen.  
 
Over de schrijver: Richard Duray (1968) studeerde economie. Hij maakt deel uit 
van het Nederlandse Boccia team (Boccia is een werpsport geschikt voor sporters met 
een hersenverlamming of met zware motorieke beperkingen) en hoopt deel te nemen 
aan de Olympische Spelen van 2016 in Brazilie (zie 
http://www.youtube.com/watch?v=lOh8O3L_Pko).  
 
Korte beschrijving: Richard Duray studeert in 1989 al enkele jaren in Amsterdam, 
wanneer hij bij een ontgroeningsgevecht –het doel is een eerstejaars student in de 
gracht te gooien-  zijn nek breekt. Een hoge dwarslaesie is het gevolg. Jaren later,  in 
2006, besluit hij zijn verhaal op te schrijven. Hij is dan gelukkig getrouwd, heeft twee 
kinderen en een baan bij een grote bank. Op dat moment kan hij tegen alle 
verwachtingen in ruim vier kilometer met krukken lopen en heeft er al diverse 
marathons opzitten in zijn handbike. Hij beschrijft zijn revalidatie als een zwaar 
gevecht, waarbij hij soms tegen medische adviezen ingaat om zijn doel te bereiken. 
Ook de steun die hij ontvangt van familie, vrienden en professionele hulpverleners 
zoals fysiotherapeuten en  artsen komt uitvoerig aan de orde. 
 
Wat viel op: In het boek worden allerlei ingrijpende ervaringen zeer feitelijk en met 
een nuchtere toon beschreven; door die toon blijft het luchtig genoeg om door te 
lezen. 
 
Citaten: Blz. 27: “In mijn jonge jaren als judoka was ik echter goed in het 
grondgevecht: ik zag opeens weer kansen. Door naast hem te gaan liggen, zou ik hem 
over me heen kunnen tillen en hem zo de gracht in kunnen smijten..(..) Ik had de 
jongen net op me getrokken, toen het overwinningsgeschreeuw losbarstte. Er werd 
door de verenigingsleden zo hard geduwd dat de blokkade tussen de auto’s omviel. 
Als hongerige wolven klommen ze over de omgevallen jongens naar mij toe: die vent 
ging de gracht in, dat was zeker! (..)In de chaos werd mijn hoofd heel langzaam door 
een verdwaald been omhoog geduwd. Ik voelde de druk op mijn hoofd en wilde 
overeind komen. Verdomme, die jongen bleef apathisch op me liggen: ik kreeg hem 
niet van me af geduwd.  (..) Om mezelf wat ruimte te geven, begon ik mijn hoofd 
terug te duwen... en op dat moment hoorde ik een doffe krak in mijn nek.” 
Blz. 63: “Langzaam stak ik van wal: ‘Mama, ik wil wat met je bespreken, ik vind het 
erg lastig. Ik wil graag dat je alleen even luistert, naar de gedachten die in mijn hoofd 
rondspoken’. (..) ‘Ik heb de laatste tijd veel nagedacht of ik het leven dat me te 



wachten staat, wel wíl leven. En ik weet het antwoord erop nog niet. Maar het zou ook 
kunnen dat ik op een gegeven moment tot de conclusie kom dat ik het toch níét wil. 
Zou jij dat kunnen begrijpen?’ Ik keek in haar ogen of ze verdrietig zou worden, maar 
dat gebeurde niet. Ze keek me vol vertrouwen aan. ‘Ja, dat zou ik kunnen begrijpen.’ 
Ik voelde me enorm opgelucht. De weg was vrij om mijn eigen afweging te kunnen 
maken.” 
Blz. 248: “Ik had nu nog maar één doel: lopen – het liefst zonder krukken of rolstoel. 
Ik leefde maanden op de toppen van mijn ‘dwarslaesie-geluk’, maar mijn euforie 
maakte ook geregeld plaats voor boosheid. Ik baalde nog steeds enorm dat mijn 
vooruitgang zich voornamelijk via de weg van de toevalligheid had ontwikkeld; dat dit 
niet het gevolg was van een voorpgezet plan. Het zou zo prettig zijn geweest, als mijn 
revalidatiearts me had gebeld en gezegd: ‘Richard, probeer die Power Plate eens, en 
willicht zijn anabole steroïden ook iets voor jou’.” 
 
Recensies/extra:   Zie: http://www.bol.com/nl/p/dwars/1001004011795147/  
A. Jeeninga, huisarts: “(…) Een fantastisch verhaal, goed en pakkend geschreven. 
Door de humor een van de betere boeken binnen het genre. Pure wilskracht, zowel 
zijn gevecht tegen de dwarslaesie als het schrijven van dit boek”. 
 
Beelden van Richards revalidatie zijn te zien op 
http://www.youtube.com/watch?v=WeFS8dWSldM en op 
http://www.youtube.com/watch?v=tjw3gSZYmzE 


