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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Op het moment dat Jacqueline in Haïti haar 5-jarige tweeling in haar armen sluit, heeft 
ze nog geen idee van de uitputtingsslag die haar te wachten staat. Op hun 14e worden de 
meisjes uit huis geplaatst. Hoever gaat Jacqueline voordat ze kan toegeven dat de 
kinderen beter af zijn zonder haar? Zal zij haar kinderen ooit weer in haar armen sluiten 
of is deze adoptie definitief mislukt? 
 
Over de frustraties, teleurstellingen en machteloosheid, maar ook de hoop en liefde van 
Jacqueline in haar strijd tegen de hechtingsstoornis van haar geadopteerde tweeling. 
 
Over de auteurs: 
Jaqcueline Frederiks 
 
Bespreking: 
Boek van 238 pagina’s. Jacqueline en haar man hebben geen kinderen. Rond hun 40e 
hebben ze wel een kinderwens en besluiten ze te gaan adopteren. Nadat ze een heel traject 
hebben doorlopen, adopteren ze twee meisjes van 5, een tweeling, uit Haïti. Jacqueline is 
degene die zich ontfermd over de kinderen, haar man is in eerste instantie wat 
afstandelijk. Al snel merkt Jacqueline op dat het gedrag van haar dochters afwijkt en gaat 
ze langs verschillende instellingen om te begrijpen wat er aan de hand is met haar 
dochters (bijvoorbeeld een IQ test). De meiden blijken een ontwikkelingsachterstand te 
hebben, en ze zouden waarschijnlijk lijden aan het FAS. Hoe dit allemaal de opvoeding 
bemoeilijkt blijkt uit het verhaal van Jacqueline. Daarnaast gaan zij en haar man 
scheiden, wat de situatie gecompliceerd maakt. Jacqueline neemt de lezer mee in de 
opvoeding, dilemma’s en haar grote zorgen. 
 
Citaten: 
 
‘’Ze pikkken de taal niet op, ze lijken weinig te begrijpen van de wereld om zich geen en 
zien geen verbanden. Zoals laatst toen mijn zus Paula hier was en ik probeerde uit te 
leggen dat zij mijn zus is. Ze begrepen er niets van.’’ (p.29) 
 
‘’Hartverscheurend huil ik achter mijn stuur, terwijl ik verblind door tranen de snelweg 
oprijd.” (p.229) 
 
 
Extra/Recensies: 
 
https://www.vereniging-protea.nl/2020/06/30/boekbespreking-dat-overkomt-mij-
niet/ 
 
https://boekdatoverkomtmijniet.nl/ 
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(…)Dat overkomt mij niet is voor veel mensen een bron van herkenning, ik denk 
daarbij aan adoptie ouders en hun kinderen maar ook aan mensen die te maken 
hebben met problemen in de GGZ. 
 
Het is alsof je bij Jacqueline op de bank zit terwijl ze haar verhaal vertelt, ze schrijft 
soms meer als therapeut dan als moeder en neemt daarbij een afstandje om jou als 
lezer ook een beter overzicht te geven over wat er allemaal speelt. (…) 

-Recensie Benko75 via bol.com 
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