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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

In de 33 jaar dat Cor van der Wijk in het Emma Kinderziekenhuis werkte, schreef hij 

jarenlang maandelijks een column voor het AMC-blad Status. In veel verhalen 

verwoordde hij gevoelens van kinderen op de intensive care. Hij was hun spreekbuis. 

 

Van die columns zijn er nu 58 gebundeld in Noem mij maar Amalia; een boekje dat 

artsen, ouders, vrienden en familie op gedachten kan brengen. Wat gaat er om in 

kinderen als zij zelf niet de kracht hebben om het te zeggen? 

 

Over de schrijver: 
Cor startte zijn loopbaan in juni 1985 bij het Emma Kinderziekenhuis als telefonist. Dat 
ging niet zonder slag of stoot: hij werd door zijn voetbal teamgenoten opgedragen om 
eens eindelijk een fatsoenlijke baan te vinden. Het Emma Kinderziekenhuis was toen 
nog gehuisvest aan de Sarphatistraat en sindsdien is Cor bij het Emma gebleven. Zo 
maakte hij de verhuizing naar het AMC in 1988 onder leiding van de legendarische 
professor Voûte mee en zag hij de eerste aantekeningen over de Metamorfose uitgroeien 
tot de uiteindelijke verbouwing van de verschillende afdelingen. Ook zijn 'eigen' 
Intensive Care Kinderen ging op de schop. Hij is erg te spreken over de Metamorfose. 
Zowel op logistiek- als op sociaal gebied merkt hij vooral bij ouders tevredenheid met de 
nieuwe situatie. Oh ja, en ondertussen schreef hij meer dan 200 stukjes voor de Status, 
een absoluut record. Daarnaast verschenen zijn andere schrijfsels een stuk of 40 keer op 
de achterpagina van het NRC.  
 
Hoewel Cor als logistiek medewerker op enige afstand van de patiënten staat, zijn van 
hem de allermooiste bespiegelingen op papier verschenen over die kleine, grootste 
dingen die het verblijf voor een kind in het Emma Kinderziekenhuis zo bijzonder 
maken. Cor houdt van het Emma en Emma houdt van Cor. daar is absoluut niets aan te 
veranderen en wij kunnen niet wachten om samen met hem zijn 30 jarig jubileum bij 
het (150 jaar bestaande!) Emma Kinderziekenhuis AMC te vieren. 
 
Extra/recensies: 
 

Hij geeft de vaak doodzieke kinderen vrij letterlijk een stem (ook als ze te jong zijn om 

een stem te hebben); ze vertellen over hun lotgevallen vanuit de ik-persoon. Samen met 

de tekeningen van Ruud van der Duin levert dat een liefdevol, bijzonder boekje op. 

(https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-cultuur/noem-

mij-maar-amalia.htm) 
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