
Maggie O’Farrell (vert. Lidwien Biekmann): ‘Ik ben ik ben ik ben’ Zeventien keer 
rakelings langs de dood. Uitgeverij Nijgh en van Ditmar, Amsterdam 2018. ISBN 
9789038805030 ( Bloeding/ Hersenvliesontsteking/ Miskraam/ Ongeluk/ Chronisch 
ziek/ Emoties/ Goed leven/ED) Zie ook: www.nijghenvanditmar.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Flaptekst: ‘Een kinderziekte waarvan niet verwacht werd dat ze hem zou overleven. Een 
tiener die smacht naar een vlucht uit haar bestaan – met een bijna desastreuze afloop. 
Een angstaanjagende ontmoeting op een verlaten pad. Een rampzalige bevalling in een 
onderbezet ziekenhuis dat er een puinhoop van maakt. Ik ben ik ben ik ben is het 
onweerstaanbare levensverhaal van een buitengewone vrouw in zeventien bijna-
doodervaringen. Een meeslepend, inspirerend en scherp boek dat je in één ruk uitleest 
en jezelf doet afvragen wat je zou doen als jij of een geliefde in levensgevaar zou zijn. Een 
buitengewoon verhaal dat je bewustzijn over de fragiliteit van het leven opnieuw 
aanwakkert, en je vastbesloten achterlaat om elke hartslag te laten tellen.’ Boek van 166 
pagina’s 
 
Over de schrijfster: 
http://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/auteur/maggie-ofarrell/: Maggie 
O’Farrell heeft zeven romans op haar naam staan, waaronder Hier moet het zijn, Als de 
regen niet valt (genomineerd voor de Costa Novel Award) en De hand die de mijne 
vasthield – waarmee ze de Costa Nova Award won. Ik ben ik ben ik ben is haar eerste 
non-fictieboek.  
 
Recensies/Extra: 
https://www.vpro.nl/boeken/artikelen/tips/maggie-o-farrell-i-am.html 
‘Het eerste non-fictieboek van de geweldige O’Farrell is al net zo verpletterend als haar 
romans. Adembenemend goed.’ - VPRO Gids  
https://www.theguardian.com/books/2017/aug/18/i-am-i-am-i-am-by-maggie-ofarrell-
17-brushes-with-death ‘(...)These include a haemorrhage during childbirth, miscarriage, 
childhood encephalitis, amoebic dysentery and an ill-advised leap off a harbour wall into 
the sea as a teen. Written in self-contained essays, the events recalled here are blips, 
coincidences, flashes of folly or plain bad luck. Some are startling but later shrugged off; 
others are lingering and life-changing.(…) This is far from a conventional memoir. 
Rather than plot these micro-dramas chronologically, O’Farrell hopscotches across the 
decades, offering us a series of hugely evocative vignettes that point to multiple lives and 
identities. Thus, we meet her as a daughter, a student, an office worker, a mother, a wife 
and a traveller. We are privy to various moods and mindsets: in love, heartbroken, 
lonely, restless, rebellious, scared, purposeful.(…)’  
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