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Over de schrijver: Bert van der Veer (1951) begon als journalist, was tot oktober
2000 directeur van RTL 4, is televisiemaker, romanschrijver en columnist.

Over het boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van Bert over zijn aambeien en een
anale fissuur. Het boek leest gemakkelijk, is beeldend en direct geschreven.

Korte samenvatting: Bert van der Veer beschrijft in dit boek met veel
galgenhumor ‘open en bloot’ en met gevoel voor detail wat hem overkomt als hij last
heeft van aambeien en een anale fissuur. Het dagelijkse leven met deze kwalen is niet
alleen lastig, ook erg pijnlijk. Hij vertelt over de behandelingen en de zorg die hij niet
altijd als plezierig heeft ervaren. En ook over jeuk in zijn kont en aambeien en het
dagelijkse (en nachtelijke) getob om goed om te gaan met de kwaal, in bad, bed, op de
autosnelweg. Bijvoorbeeld om in de juiste houding goed te poepen om zo min
mogelijk pijn te hebben.

Wat viel op: Dat door de galgenhumor en het beeldende taalgebruik je een
ervaringsverhaal krijgt dat je wilt uitlezen.

Citaten: Pag. 8: ‘Wanneer hij zich zowaar weer aan mij vertoont, ga ik met mijn
knieën omhoog liggen, maar dan kan hij zijn plastic handschoentjes niet vinden.
Mopperend roept hij de assistente en loopt de behandelkamer uit. De deur laat hij
voor het gemak openstaan zodat ik mijn billen samenknijp alsof het uitzicht daarop
zodoende wat minder riant zal worden.’
Pag. 62: ‘Zo begint mijn anale zone mijn leven behoorlijk te beheersen. Maar omdat
ik zelf graag de regie in handen houd, richt ik mijn interne huishouding zodanig in
dat ik pijn heb op dagen dat ik mij kan veroorloven pijn te hebben en pijnvrij ben op
dagen dat ik maatschappelijk dien te functioneren.’

Recensies: 'Ik denk dat dit boek genoeg aandacht gaat krijgen zonder mijn quote.'
Heleen van Royen
'Nooit vermoed dat de darmen van Bert van der Veer mij zo konden boeien.
Een onthutsende en hilarische vertelling.' Ronald Giphart


