
Niek van den Adel en Joyce de Ruiter: ‘De lamme leidt de Blinde’  (door de 

coronacrisis). Uitgeverij Growing Stories, 2020 ISBN: 9789493089150 (Dwarslaesie, 

Syndroom van Usher, Blindheid, doofheid, Humor)   

Zie ook https://niekvandenadel.nl/#mijnboek   

 

Soort boek/ziekte stijl: 

Dit is een verhaal over Niek en Joyce. 

Niek heeft een dwarslaesie en Joyce lijdt aan het syndroom van Usher, dat haar 

langzaam doof en blind maakt. Dat zijn geen leuke dingen natuurlijk, maar deze twee 

kunnen er wel mee leven. En hoe: ze trekken als inspirerende sprekers letterlijk volle 

zalen. 

Tot het coronavirus die bijeenkomsten ineens onmogelijk maakt. Niek en Joyce zitten 

in zak en as. Of beter: in een inloopkast en aan de keukentafel. Hun werk is weg, hun 

gezondheid wordt bedreigd, al het nieuws is slecht en knuffelen mag ook al niet meer. 

Niek trekt zich terug onder zijn dekbed en Joyce pakt de chocola erbij. 

Maar na een tijdje kunnen ze hun aangeboren optimisme toch niet langer 

onderdrukken. Dus gaan ze op zoek naar nieuwe manieren om zich nuttig te maken 

en hun verhaal te vertellen. Dat gaat met vallen en opstaan. Niek probeert het even 

zingend (geen goed idee) en Joyce klussend (ook niet zo). Maar hun zoektocht leidt 

uiteindelijk wel ergens toe en levert onderweg een hoop inzichten op. En dit boekje: 

een hilarisch hart onder de riem voor iedereen in een tijd van crisis. 

 

Over de schrijver:  

Niek van den Adel (1982) is getrouwd met Kim en heeft drie dochters. Hij groeide op 

in Zevenaar. Hij kreeg in 2010 een motorongeluk, dat zijn leven en levensinstelling 

volkomen veranderde. Hij hield er onder andere een dwarslaesie aan over. Niek van 

den Adel is nu trainer en consultant, geeft workshops en is een veelgevraagd spreker 

in de zorg en in het bedrijfsleven. Zie ook https://niekvandenadel.nl/  

Eerder verscheen van Niek het boek Crash (2015). Dit boek is ook te vinden in de 

collectie, klik hier voor de bespreking van dit boek.  

Joyce de Ruyter is getrouwd en moeder van twee dochters. Zij is ondernemer, 

schrijfster en veelgevraagd spreekster. Ze leeft met de ziekte van Usher wordt 

langzaam blind en doof. (bron) 

Recent verscheen het boek Niet horen niet zien niet zwijgen (2020) van Joyce de 

Ruiter.  

Bespreking: 

‘Niek van den Adel en Joyce de Ruyter hebben respectievelijk een dwarslaesie en het 

syndroom van Usher. Daar hebben zij mee leren leven, ze trokken beiden het land in 

als sprekers, konden daar goed van rondkomen. Totdat het coronavirus die 

bijeenkomsten ineens onmogelijk maakte. Een periode volgde waarin opdrachtgevers 

alle opdrachten introkken, ze gingen begrijpen dat hun gezondheid werd en wordt 

bedreigd, ze moesten wennen aan een ‘nieuw normaal met anderhalve meter afstand’. 

https://niekvandenadel.nl/#mijnboek
https://niekvandenadel.nl/
https://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=20533
https://www.despreker.nl/joyce-de-ruiter/?gclid=EAIaIQobChMI4dyUutmX6gIVEg8YCh0trQleEAAYASAAEgJpt_D_BwE


Daarna gingen ze op zoek naar nieuwe manieren om hun verhaal te kunnen vertellen. 

Bijvoorbeeld via het internet en schrijvend. In dit boekje van 71 pagina’s wordt deze 

zoektocht beschreven. 

Wat viel op:  

Dit boekje gaat echt over het aanpassen van twee mensen met een chronische 

beperking aan het nieuwe leven met Corona. Dat nieuwe leven, daar moeten heel veel 

mensen wat mee doen omdat bijvoorbeeld ook bij hen banen op de tocht komen te 

staan.  

Dat is het mooie van dit boekje: het is geschreven door mensen die met een 

chronische beperking leven, maar in het aanpassen aan situaties door Corona zijn ze 

net zo beperkt als vele andere Nederlanders.  

 
Citaten:  

Pag.16: ‘En de piketfunctionaris die ze nu aan de lijn kreeg had er op zich ook heel 

veel zin in. Alleen: het hele feest kon voorlopig toch niet doorgaan. Er was een Corona 

besmetting opgedoken in de regio.’ 

Pag.45: ‘Soms zat Niek nog heel even in zijn kast als het al donker was, gewoon in zijn 

eentje. Dan zei hij hardop: ik ben niet bang. Angst is funest voor je immuunsysteem. 

Ik ben niet bang. Niek geloofde dat je dingen waar kon maken door ze vaak te zeggen 

en erin te geloven.’ 

Pag.65: En zo werd ‘De Lamme leidt de Blinde’ hun eerste coproductie op een podium 

van 14 bij 21,5 centimeter. Gelukkig hoef je op papier niet te social-distancen. 

 

Recensies/Extra: 

http://joycederuiter.nl/ 
 
https://niekvandenadel.nl/ 
 

In één adem uitgelezen! Heerlijk boek met bekende situaties. Corona is een serieus 

ding maar af en toe erom lachen helpt enorm. Een aanrader. 

-Recensie via bol.com  
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