
Matthijs Kleyn: ‘Cesar’ Geschreven en verwekt door Matthijs Kleyn. Uitgeverij de 
Boekerij, Amsterdam 2016. ISBN 9789022569771 (Zwangerschapsproblemen/ 
Aangeboren afwijkingen/ Emoties/ Hulpverlenersrelaties/PO) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Bente ligt verderop na te lachen van alle pijnstilling, maar van de foto’s schrikt ze 
even. Als ik ze nog eens bekijk, vallen alle snoeren en zijn huidskleur me pas op’ (pag.41) 
 
Boek van 221 pagina’s waarin mooie en moeilijke momenten van de zwangerschap van 
Bente, de vriendin van Matthijs Kleyn wordt beschreven, zijn geboorte en het eerste 
levensjaar van Cesar. Cesar blijkt blind te zijn aan één oog. Hij beschrijft hoe het was om 
met kleine Cesar de gang door de gezondheidszorg te gaan. Daarnaast schrijft hij over 
zijn nieuwe leven als vader, hoe hij daartegenaan kijkt en waarom, wat er op hem af 
komt en hoe  hij en zijn vriendin omgaan met hun zoon Cesar.  
Het boek is geïllustreerd met zwart-wit foto’s en eindigt wanneer Cesar een jaar is en de 
onderzoeken achter de rug zijn.  
 
Covertekst: ‘De helft van zijn leven is Matthijs al volwassen, maar nog steeds weet hij 
niet wat hij wil worden als-ie groot is. Als zijn vriendin zwanger blijkt te zijn, weet hij het 
wel: hij wordt vader. Een nobele taak, maar is het genoeg om zijn zoon trots op hem te 
maken? En als hijzelf het leven al niet snapt, hoe kan hij het dan aan een klein jongetje 
uitleggen? 
Schrijver en televisiemaker Matthijs Kleyn kreeg samen met zijn vriendin Bente een 
zoontje: Cesar. Hij beschrijft de mooie maar ook moeilijke momenten van de 
zwangerschap, die niet makkelijk verliep; Cesar werd vijf weken te vroeg geboren en in 
de eerste maanden kwamen ze erachter dat hij blind is aan één oog. 
In Cesar schrijft Matthijs over zijn nieuwe leven als vader, zijn veel te knappe vriendin 
en alle onzekerheden en onverwacht mooie momenten waar hij nu ineens mee te maken 
krijgt. Hij schrijft met zoveel liefde en humor over zijn zoontje, dat je als lezer niet 
anders kunt dan ook verliefd worden op Cesar.’  
 
Over de schrijver: 
Matthijs Kleyn (1979) is schrijver en televisiemaker, oud jakhals voor het programma De 
Wereld Draait Door en woont samen met Bente. Zij hebben een zoon Bente Cesar. Vijf 
weken na de geboorte werd duidelijk dat Cesar aan een oog blind is. Kleyn schreef eerder 
andere romans.  
 
Wat viel op: 
Een ontroerend boek, met veel humor geschreven over twee jonge ouders die zielsveel 
van hun zoontje houden en zoeken naar wat het beste bij hem past, zeker wanneer blijkt 
dat Cesar extra zorg nodig heeft. Dan juist kijken ze naar hem, proberen zo goed 
mogelijk voor hem te zorgen, hem te beschermen. Met beschrijvingen van situaties in de 
zorg die steun leverden of juist niet. Bijvoorbeeld over hoe veel verschil het uitmaakt of 
hulpverleners hen persoonlijk benaderen, en hoe ze communiceren. Het verschil 
bijvoorbeeld tussen de hulpverlener die de hele tijd ‘Dat weten we niet zegt’ en de 
neuroloog die duidelijk maakt dat Cesar niet gehandicapt is, maar blind aan een oog. Of  
zoiets als bijvoorbeeld standaard eerst een patiëntennummer vragen, voordat er verder 



telefonisch gesproken kan worden met een arts die zelf gebeld heeft.  
Met wisselende ‘schrijfstijlen: verhalend, een brief schrijven aan zijn gestorven vader, 
Cesar ‘toespreken’, een paar gedichten. 
Citaten: 
Pag.24: ‘Op de monitor wijst hij op een donkere vlek. Die zit in zijn hersenen, is te groot 
en heeft de vorm van Batman. De dokter stuurt ons door naar een groter ziekenhuis. 
Eentje die verstand heeft van superhelden, gok ik.’  
 
Pag.47: ‘We kunnen later toch wel tekenfilms met hem kijken?’ 
‘Dat weten we niet’ 
‘Omdat hij blind is, bedoelt u?’ 
‘Dat weten we niet.’ 
 
Pag.55: ‘Wacht even,’ zeg ik, ‘dit lijkt wel een goednieuwsgesprek.’  
De neuroloog kijkt me opnieuw verbaasd aan.  
‘Dat is het ook,’ zegt ze. 
‘Maar ons kind is gehandicapt.’ 
‘Hoe bedoel je?’ 
‘Zoals ik het zeg. Gehandicapt, dat gaan we binnenkort aan hem zien.’ 
‘Welnee!’ zegt de neuroloog. ‘Hoe kom je daar nou bij?’ 
(…)  ‘Maar bedoelt u,’ vraag ik, ‘dat ik straks  tekenfilms met hem kan kijken?’ 
‘Zo veel je wilt,’ antwoordt de neuroloog.’ 
 
Pag. 88: ‘Bente huilt en zegt dat ze helemaal van slag is door de fysiotherapeut. Ik zeg dat 
dat niet hoeft. Omdat de fysiotherapeut geen oogarts is en ook geen Cliniclown, dus dat 
Cesar niet hoeft te lachen als er niks te lachen valt.’ 
 
Pag.137: ‘Je bent nu zeven maanden en vijf dagen oud. Je ouders slapen gemiddeld vijf 
uur per nacht, maar overdag geef  je ze energie voor tien.’ 
 
Pag. 216: ‘’Het is zelfs zo normaal, zegt de arts, dat we hem verder willen onderzoeken.’ 
Op dit soort momenten ben ik zo blij dat Bente mijn vriendin is. En dat de arts Bente 
heeft gebeld en niet mij. Want Bente kent hahet dossier net zo goed als het kind dat ze 
gebaard heeft.  Daarom is er voor Bente maar één antwoord mogelijk: ‘Hé, yo, dokter! 
Wat denk je zelluf? Dat het leuk is? Dat wij dat gewoon prima vinden? Dat hij nog niet 
genoeg is onderzocht? En ge[prikt en geknepen van zijn geboorte tot nu? Hé dokter ik 
weet niet wat u denkt, maar ik denk dat dat dossier lekker dicht kan! Ja toch! Of niet?’  
‘Yo,’ zegt de dokter, daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens.’ 
Ik juich en Bente lacht.’ 
  
Recensies/Extra: 
http://www.omroepmax.nl/tijd-voor-max/uitzending/tv/tijd-voor-max-donderdag-17-
november-2016/ 
http://www.telegraaf.nl/vrouw/26611116/__Matthijs_Kleyn___Cesar_is_mijn_grootst
e_geluk___.html  
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/zoontje-matthijs-werd-vroeg-geboren-zou-
gehandicapt/  
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https://www.youtube.com/watch?v=NRQZfwROz3k   
‘Een prachtig en openhartig boek.’ Humberto Tan, RTL Late Night 

'Wees bereid om heel hard te lachen en net zo hard te huilen. Het vaderschap op zijn 
mooist.' Muriel Oonincx, hoofdredacteur Famme  
‘Schreven alle vaders maar zo’n document.’ NBD Biblion 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NRQZfwROz3k

