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Soort egodocument: egodocument vanuit het perspectief van de moeder
geschreven over een zoon met leukemie.

Over de schrijfster: Aleid Truijens is redacteur bij de Volkskrant. De afgelopen 25
jaar schreef zij voor verschillende dagbladen en tijdschriften, vooral over literatuur.
Ze werkt aan een biografie over de schrijver F.B. Hotz.

Korte samenvatting: Bij Aleids zoon van vier werd in 1995 leukemie
geconstateerd. Ze beschrijft de periode waarin het leven van haar gezin op zijn kop
wordt gezet. Plotseling leven ze in een klein kringetje van de wereld van zieken en het
zorgen eromheen. Het verandert hun manier van leven. Aleid Truijens beschrijft met
humor en ironie hoe zij en haar gezin omgaan met de ziekte van haar toen vierjarige
zoon. De toon waarop geschreven is is ontroerend. Poefje is de oude knuffel die overal
mee naar toe mag/moet, in het steriele ziekenhuis. Een mooi boekje.
Wat viel op: Je bent meteen in het boek. Wordt meegenomen. De toon van het
boek. En dat er momenten zijn dat Aleid wel eens bezoek voor haar zoontje wil,
meteen ontlastend voor haar, in plaats goed bedoelde kaarten en aandacht die tijd
vraagt, steeds verhalen over moeten vertellen.
Citaten: Poefje … Met hem smijten of op hem zitten is streng verboden, koddige
kleertjes aantrekken ook. Wassen is uitgesloten. Als je van achteren in zijn hoofd
knijpt, dan lijkt bij verdrietig. Druk je op de zijkanten, dan is bij een geinponem. Trek
je zijn verkreukelde kopje glad, dan kijkt bij verbaasd, een beetje dommig. Dat is zijn
ware aard. Poefje weet niks, maar begrijpt alles. … Iedereen zou wel iemands Poefje
willen zijn. Het is treurig, maar van veel mensen is niet half zo veel gehouden als van
deze tweehonderd gram beduimeld katoen. Alle artsen en verpleegkundigen kenden
hem. Na Poefje! Waar Poefje was, kon S. niet ver zijn. Hij mocht, nee moest mee, de
kamer in waar dokter Taco -'Dat is geen naam, dat is eten!', schreeuwde S. nog
vergeefs - elke dag de infuusnaald in S.' polsader drukte. Ook bij kende alle Bassie &
Adriaanvideo's uit zijn hoofd. Hij werd fijngeknepen tijdens beenmergpuncties. Bij de
ingang van de operatiekamer moest hij wachten. Maar 's nachts was hij er weer,
altijd. De eerste tijd mochten bezoekers alleen S.' kamer in als zij een gele jas
aantrokken, een raar mutsje opzetten en een lapje voor hun gezicht bonden. Drie keer
per dag kreeg S. een ontsmette tandenborstel. Maar tussen de wasbleke vierjarige en
de infuuspaal waaruit paars vocht zijn lijf indruppelde - Kees heette die paal, altijd
een naam geven, zulke dingen - lag bacteriënhom Poefje. …Dat jaar vermengde zich
de onheilsgeur van ziekenhuis met die van snot, kots, en chocomel. Hij werd veilig
ingekapseld in Poefje - en hij werd bezworen.

Recensie: Anja Schuller: “Hier zijn geen woorden voor, zó mooi geschreven.
Ironisch, emotioneel maar beslist geen tranentrekker. Het raakt je diep van binnen.
Als het boekje uit is, sla je het dicht. Maar in je hoofd en in je hart is het nog niet uit.
Zo’n verhaal laat je voorlopig niet los. Een aanrader voor ouders met een ernstig ziek
kind. Beslist ook de moeite waard voor een zorgverlener. Want wie kan beter onder
woorden brengen wat het betekent om een ernstig ziek kind te hebben, dan de ouders
zelf!”


