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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Bea Bambara op haar website over het boek:  

Wat doe je als je maar één zus hebt en ze komt terecht in de wereld van Parkinson en 

verpleging? 

Nooit zijn we zo close als nu geweest. Het leven met Parkinson heeft ons dichter bij 

elkaar gebracht. Als kind keek ik op tegen mijn grote zus en zocht telkens weer het 

randje bij haar op. 

Nu sta ik als een boom naast haar en vecht tegen alles wat er bij komt kijken. 

De zorg, wat een ellende! Communicatie is er niet, de wil om alles te doen zoals het 

behoort is er. Maar wat loop ik tegen enorme muren op. Ik denk dat ik in dit geval niet 

de enige zal zijn, daarom ben ik erover gaan schrijven. 

Een ander boek als wat je van mij gewend bent, geen erotiek, maar afgezakte pantalons, 

luiers, en poep. 

 

Mijn zus is er niet meer. Er is een einde gekomen aan haar strijd tegen de ziekte van 

Parkinson. Voor haar het allerbeste, ik val in een donker gat. Wat als en waarom zo, 

vragen die min of meer onbeantwoord blijven. Ik realiseer mij ook dat ik nu geen vader, 

moeder en zus meer heb. Ik kan niets meer vragen over ‘vroeger’ en dat doet mij meer 

pijn dan ik had verwacht. Zit je er middenin, denk je er niet bij na. Nu is het de 

waarheid. Mijn boek is ruim op de helft en maak ik alles weer opnieuw mee. Ik zal zeker 

niet de enige zijn met een verhaal over Parkinson en de zorg. Ik hoop dat mensen die 

mijn boek willen gaan lezen, er iets mee kunnen of er emotioneel wat aan hebben. Ik 

schrijf het met pijn in mijn hart, ik beleef het gevoel en de gedachten opnieuw.  Als ik 

achter mijn pc zit,  ben ik blij dat ik dit heb opgeschreven. En ergens in de hemel leest 

mijn zus over mijn schouder mee. 
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