
 
Rik Kuiper: ‘Lieve meisjes, heel gewoon’ Uitgeverij Noordboek, 2014. ISBN 
9789033004520 Zie ook: www.noordboek.nl (Aangeboren afwijking/ Siamese 
tweeling/AG/PO) 
 
Soort boek/Ziekte stijl: 
Cover: ‘In de herfst van 1953 helpt huisarts Jack Wijthoff een vrouw in het Friese dorpje 
Molenend te bevallen van haar zesde kind. Als het meisje geboren is, merkt de arts dat 
het verbonden is met een tweede kind. Met haast onmogelijke manoeuvres brengt 
Wijthoff ook dat meisje levend ter wereld. Met spoed reist de Siamese tweeling in een 
geïmproviseerde ambulance naar het Diakonessenhuis in Leeuwarden. In de onzekere 
maanden die volgen, onderzoeken artsen of ze Folkje en Tjitske de Vries van elkaar 
kunnen scheiden. De voortekenen zijn matig: zulke operaties zijn nog maar zelden 
gelukt.Toch besluiten ze het erop te wagen. Als de meisjes zeven maanden oud zijn, 
maken vier chirurgen zich op voor de spannendste operatie uit hun carrière.  
In Lieve meisjes, heel gewoon reconstrueert Rik Kuiper op meeslepende wijze de 
geschiedenis van deze bijzondere tweeling. Hoe bracht de huisarts ze ter wereld? Wat 
gebeurde er in de operatiekamer? En daarna?  Het is een echt tijdsdocument. 
 
Over de schrijver:  
Rik Kuiper werkt als journalist bij de Volkskrant. Hij werd ingenieur en later 
wetenschapsjournalist. Nu probeert hij het onderwijs te doorgronden.  Hij heeft een 
voorkeur voor verhalende journalistiek. Voor het boek sprak hij met de tweeling zelf, 
moeder Blijke de Vries, chirurg Arend Pasma, een aantal zusters die de tweeling nog 
hadden verzorgd en de weduwe van huisarts Jack Wijthoff. ‘Kuiper: ‘Ze wonen al jaren in 
hetzelfde huis’, zegt hij. ‘De chirurgen hebben ze van elkaar gescheiden, maar ze blijken 
toch onafscheidelijk.’ Zie ook: http://www.rikkuiper.nl/journalist/Bio.html  
 
Korte beschrijving:  
Het eerste hoofdstuk gaat over de bevalling, het tweede t over de periode dat de 
verbonden meisjes zeven maanden in het ziekenhuis liggen. In het derde hoofdstuk komt 
de operatie aan bod en in het vierde de tijd daarna. Het boek eindigt met een toelichting 
op het journalistieke proces:  Hoe het boek tot stand kwamen welke keuzes hij maakte. 
Folkje en Tjitske werden geboren in een gezin in Tietjerksteradeel dat al vijf kinderen 
had. Vader was wegwerker en moeder bleef thuis voor de kinderen zorgen. Het was niet 
bekend dat er een tweeling kwam, en een Siamese tweeling was al helemaal bijzonder. 
De tweeling werd, na de geboorte naar het ziekenhuis te Leeuwarden gebracht. Na zeven 
maanden werden de meisjes daar gescheiden. Zij waren heel gelijkwaardige baby’s die 
alleen een stukje van de lever deelden. Ze groeiden verder gewoon op. Hoewel de pers al 
snel er lucht van kreeg en het arbeidershuisje in het dorp regelmatig lastig gevallen werd 
door die pers. Iets waar ze geen behoefte aan hadden.  
Er worden enige problemen besproken die er waren in het dagelijks leven. De meisjes 
hebben lang niet geweten dat zij een Siamese tweeling waren. Dat kwam pas met negen 
jaar. Ze wonen nu in Amersfoort, maar willen geen pers meer zien. Aan het boek werkten  
ze wel mee. 
 

http://www.noordboek.nl/
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Wat viel op: 
Hoezeer de ouders van Folkje en Tjitske de pers weghielden en dat dat ook maakte dat ze 
‘gewoner’ konden leven. En dat kostte energie. 
Hoe weinig de ouders betrokken werden bij de zorg voor hun dochters als ze in het 
ziekenhuis liggen en dat was gedurende de hele periode van 7 maanden. Een 
tijdsdocument waardoor je kunt zien dat, naast de invloed van technische verbeteringen, 
bijvoorbeeld al de aanwezigheid van een telefoon, in de zorg ook veel veranderd is ten 
aanzien van het ouders betrekken bij hun kinderen.   
 
Citaten: 
Pag. 17: ‘Het liefst zou Wijthoff een collega bellen vooradvies, maar een telefoon ontbrak 
in dit huis. En dus dacht de huisarts aan zijn leermeester in de Emmakliniek in Den 
Haag. 
‘Als je het niet meer weet’, had Jan de Groot altijd gezegd, ‘dan moetje voelen.’ 
 
Pag.33: ‘Soms sliepen Folkje en Tjitske. Dan pakte ze een stoel, zette die  naast het 
ledikant en aaide de tweeling over hun gouden lokken. Het ging goed met ze, hadden de 
artsen gezegd. Ze waren gezond en groeiden als gewone kinderen. Ja, ze knepen en 
trapten en krabden elkaar af en toe, maar dat was geen reden om de kinderen snel te 
opereren. (…) Werden ze wakker, dan ging Bijke boven het bedje hangen. ( Ze herkennen 
me nauwelijks, dacht ze soms. Mijn eigen kinderen herkennen me niet.’ 
 
Pag.36: ‘Ze waren er klaar voor, zo klaar als je kunt zijn voor de dag waarop je kinderen 
een levensbedreigende operatie ondergaan.’ Sijbe en Blijke wilden niet meer wachten, ze 
wilden niet meer in onzekerheid verkeren en ze wilden niet meer telkens naar 
Leeuwarden open neer gaan.’ 
 
Pag.37: ‘Toen de datum van de operatie bekend was, dook ook de pers weer op het gezin 
De Vries. (…) Blijke kreeg er rond deze tijd schoon genoeg van. Ze had vaak hoofdpijn.’ 
 
Pag.68: ‘Wisten de leerlingen wel dat ‘de Siamese tweeling’ vanaf dat moment op school 
zou zitten? Nee? Konden ze dan misschien even naar voren komen?’ 
 
Recensie/Extra: 
Zie ook: http://www.verhalendejournalistiek.nl/lieve-meisjes-heel-gewoon/ 
http://www.dehuisaanhuis.nl/nieuws/38172/gescheiden-siamese-tweeling-munein-
nog-altijd-onafscheidelijk/ 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O1IgM20f6FYJ:dewerelddraai
tdoor.vara.nl/media/316711+&cd=5&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&npo_cc=126&npo_rnd=146
729615  
Cover: ‘'Ik zie de mensen voor me, ik leef met ze mee. Ik ruik het Friese platteland, de 
jaren vijftig. Ik houd de adem in, vraag me af of de jonge dorpsdokter opgewassen is 
tegen zoveel onvoorziene complicaties. Hij wordt voor mijn ogen een even nuchtere als 
doortastende held. Dit is wat een reportage zijn moet: een meesterlijke vertelling van 
onalledaagse gebeurtenissen. Adembenemend koel en beeldend geschreven.' - JAN 
BROKKEN 
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