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Soort boek/ziekte/stijl: 

Autobiografisch verslag van 212 pagina’s waarin de geadopteerde Liesbeth Struijcken 

beschrijft hoe haar leven verliep, hoe zij erachter kwam dat zij geadopteerd was, en 

hoe en waarom zij is gaan zoeken naar haar biologische ouders. Ook is in het boek 

beschreven hoe haar adoptiemoeder stierf en hoe zij zelf een melanoom kreeg en 

daarvoor succesvol behandeld werd. De zoektocht naar haar biologische ouders werd 

daardoor versneld. 

 

Over de schrijfster: 

Liesbeth Struijcken werd in 1960 geboren als Trudy Oosterbos. Daar kwam ze achter 

toen ze als zodanig werd opgeroepen voor een inenting tegen de rodehond. Ze 

Aanvankelijk groeide ze op bij haar adoptie moeder en vader Struijcken. Maar vader 

Struijcken stierf, en moeder Struijcken ontmoette na bijna anderhalf jaar weduwnaar 

de Jong. Hij heeft al 10 kinderen, 7 jongens en drie meisjes. In dit gezin, bij deze 

nieuwe partner kende Liesbeth vervolgens een gelukkige jeugd. Wel wilde ze na 

verloop van tijd weten wie haar biologische moeder is en contact met haar hebben. 

Dat lukte, maar erachter komen wie haar vader is, was moeilijker omdat haar 

biologische moeder erover zweeg. Moeder Struijcken stierf aan de gevolgen van 

kanker. Liesbeth Struijcken kreeg zelf kanker, hetgeen de zoektocht naar haar 

biologische vader versnelde. Haar partner Wim steunde haar daarbij. 

Liesbeth werkte eerst als hockeytrainster, later als bewegingstherapeute op de PAAZ 

in het ziekenhuis in Sittard, maar stopte met werken vanwege de gevolgen van haar 

ziekte. Ze woont samen me man Wim die al twee kinderen van hemzelf heeft. Zie 

ook: https://www.facebook.com/liesbethstruijcken  

Korte bespreking: 

Liesbeth beschrijft uitgebreid hoe ze opgroeide, vooral gedurende de periode in het 

grote huis met de vele broers en zussen in Tilburg. Het was een gelukkige tijd met 

adoptief ouders die haar goed verzorgden en die zij als haar echte ouders ziet. Ze 

beschrijft haar jeugd en daarna haar studietijd, hoe ze een eerste vriendje ontmoette 

en daarna haar huidige man, met zijn twee kinderen voor wie zij ook mee gaat 

zorgen. Door dat verhaal verweven zit de zoektocht naar haar biologische ouders: 

toen ze de rodehond inenting had gehad, vertelde haar moeder waarom ze 

geadopteerd was: zij en haar man hadden een kinderwens en de moeder van Liesbeth 

was nog een puber. Er ging weer tijd overheen, en Struijcken beschrijft de 

gebeurtenissen die in haar leven plaatsvonden. Na verloop van tijd is er contact met 

haar moeder, niet met haar vader. Later, toen Liesbeth zelf doorging met zoeken 

nadat bij haar een melanoom was geconstateerd bleek dat hij uit een 

woonwagenkamp kwam. Liesbeth was ondertussen als hockeytrainster gaan werken, 

zelfstandig gaan wonen, kende haar eerste liefdes en leerde haar huidige man 

kennen. Bij haar moeder werd terminale kanker geconstateerd en Liesbeth hielp haar 

verzorgen tot aan haar dood. Ook bij Liesbeth werd kanker geconstateerd waarvoor 

ze succesvol operaties en behandelingen onderging. Toen aan haar gevraagd werd of 

de melanoom die bij Liesbeth werd geconstateerd, erfelijk was, ging ze zelf op zoek 
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naar de achtergrond van haar vader en kwam erachter waarom het zolang had 

geduurd voordat ze wat hoorde. Haar biologische vader was gestorven maar ze krijgt 

goed contact met zijn familie. Ook vader de Jong stierf: Liesbeth is hem altijd als 

vader blijven zien. Aan het eind van het boek is ze zoekende naar een nieuw 

‘thuisgevoel’. 

Wat viel op: 

Hoe belangrijk het kan zijn om te achterhalen wie je biologische ouders zijn, om 

meerdere redenen.  

Dat Liesbeth haar adoptief ouders als haar echte ouders beschouwd.  

De levenskracht van Liesbeth en de manier waarop ze doorgaat, haar leven op orde 

krijgt. 

 

Citaten: 

Pag.59: ‘Ondanks het heerlijke onbevangen genieten van mijn jeugd, met alle 

mogelijkheden, was praten over dingen bij ons gewoon niet gebruikelijk.’ 

 

Pag.118: ‘Ik kan en wil niet meer wachten om op zoek te gaan naar informatie. Alle 

artsen hebben me gevraagd: “Komt het in de familie voor”? 

Nu wil ik het weten. Corina’s bezwaar dat zij vindt dat ik niet op zoek moet gaan ‘ leg 

ik naast me neer.’ 

Pag. 124: ‘Ik ga dus de operatie in, niet wetende of het alleen bij de verwijdering in de 

lies blijft of dat ok mijn hele buik er aan moet geloven en alles daar verwijderd moet 

worden.’ 

 

Pag.220: ‘Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik op deze wereld rond mag 

lopen. Ook al ben ik door ‘een beetje gerotzooi’ van ‘opgroeiende’ kinderen, Corina 13 

jaar oud en vader Rinny 15 jaar, niet gepland ontstaan. Niet uit liefde gemaakt en 

geboren. Maar experimenterend en per ongeluk gemaakt. Nooit heb ik hier enige 

moeite mee gehad en nog altijd niet. Het is zoals het is.’ 

Extra: 

Zie ook: http://www.liesbeth-struijcken.nl/ 


