
Brooke en Keith Desserich (vert. Marie-Christine Ruijs): 'Verstopte
briefjes.' 135 dagen met Elena. Uitgeverij Scriptum, Schiedam 2009. ISBN
9789055946839. vert. van : Notes left behind. (Jeugdkanker/Hersentumor/PO) zie
ook www.notesleftbehind.com, www.thecurestartsnow.org

Soort boek/Stijl: Ervaringsverhaal van Brooke en Keith Desserich in dagboekvorm
over de periode waarin bij hun dochtertje Elena een hersentumor werd gevonden tot
vijf dagen na haar dood. Het dagboek was bedoeld voor Gracie, haar jongere zusje,
om herinneringen aan Elena te hebben en later te kunnen begrijpen wat er in hun
gezin gebeurd was. Het werd voor familie en vrienden ook op het internet gezet, waar
veel meer mensen het begonnen te volgen. Er worden in totaal 261 dagen beschreven.
Aangegeven wordt steeds in een kop (hartjesvorm), wie er op dat moment in het
dagboek schrijft. Geïllustreerd met foto’s en gescande briefjes en hartjestekeningen
van Elena. Het merendeel is door Keith geschreven. De moeite waard, persoonlijk,
oprecht en goed geschreven.

Over de schrijvers: Brooke en Keith Desserich wonen in Cincinnati met hun
dochter Gracie. Zij hebben diverse bezigheden maar zijn vooral ouders. Zij richtten
met hulp van familie en vrienden The Cure Starts Now, een stichting die zich
bezighoudt met onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. Dit ter nagedachtenis
van Elena, hun andere dochter die op 6-jarige leeftijd stierf aan hersenkanker en van
de vele andere kinderen die de strijd aangaan met hersenkanker. Zie ook:
www.thecurestartsnow.org

Korte beschrijving: In dit boek beschrijven Brooke en Keith Desserich hoe zij en
hun dochters Elena en Gracie leven nadat bij Elena een hersentumor is gevonden. De
artsen geven haar nog 135 dagen, dat worden er uiteindelijk 235. Want Elena sterft
uiteindelijk in maart 2007 op 6-jarige leeftijd. Brooke en Keith beschrijven niet alleen
de dagelijkse beslommeringen die ze dan krijgen, variërend van de gang door de
gezondheidszorg met consultaties, onderzoeken, opnames en behandelingen en extra
dagelijkse verzorging. Ze schrijven ook over vragen en emoties. En hoe ze hun best
doen om alles uit de tijd te halen en het leven voor Elena zo goed mogelijk te maken.
Hoe ze daarvoor bijvoorbeeld haar wensenlijst proberen af te werken, een jurk in een
bruidszaak kopen en favoriete uitstapjes in vervulling laten gaan. Ze verwennen
Elena, maar merken dat vele geluksmomenten ook in kleine dagelijkse momenten
zitten. Ze vertellen over het belang van routine en het alledaagse, hoe Elena
bijvoorbeeld opknapt omdat ze in het ziekenhuis naar school kan. Hoe ze genieten
van het zijn bij Elena en de tijd dat zij hun dochters samen zien optrekken. Hoe ze
van dagelijkse rituelen en bezigheden zoveel mogelijk maken. Dat Keith de paljas
uithangt als dat oplevert dat zijn dochters glimlachen. Hoeveel troost ze halen uit de
kaarten die mensen sturen als ze op het internet het dagboek zijn gaan volgen en hoe
deze kaarten allemaal in Elena’s ziekenhuiskamer worden opgehangen. Ze schrijven
over wat hen overkomt, wat ze hebben leren waarderen en waar ze moeite mee
hebben en denken na over hoe ze Elena zoveel mogelijk kunnen laten genieten. Ze
halen daarbij moeilijke thema’s aan zoals kiezen voor de beste behandeling van je
doodzieke kind, lijden,de functie van cadeaus, godsgeloof en kerkgang, hoop op
genezing, het verdelen van de aandacht over twee kinderen waarvan er één ziek is etc.
Aanvankelijk gaan ze vastberaden de ziekte bestrijden. Natuurlijk hopen ze dat
Elena beter wordt, ook al zeggen de artsen van niet, en gaan ze vol goede moed de
behandelingen in. Tot het moment daar is dat ze Elena los moeten laten. Na vier keer
haar verlammingsverschijnselen terug te hebben gekregen sterft Elena. Wel later dan



de artsen hadden voorspeld. Dan blijkt Elena overal in huis briefjes, memo’s en
hartjestekeningen te hebben verstopt, voor haar vader, moeder en zusje Gracie. Ze
zaten en zitten verstopt in rugzakken, tussen tassen, in boeken en achter kasten, in
lades en tussen de kerstversiering. Ze wil hen ermee vertellen hoeveel ze van hen
houdt. En die briefjes vinden ze tot op de dag van vandaag. De moeite waard om te
lezen.

Wat viel op: Keith en Brooke schrijven vaak beschouwend over vragen die op hun
weg komen gedurende deze periode. Dat zijn er vele en verschillende. Van
beslissingen die ze moeten nemen over de behandeling van hun dochter, wat hen
gelukkig maakt en steunt, tot nadenken of de vraag waarom hun dochter kanker
krijgt te beantwoorden valt. Dat maakt het boek, los van andere zaken, de moeite
waard, omdat de antwoorden niet eenduidig zijn, discussies op kunnen roepen.
Ik vraag me ook af hoe artsen kunnen zeggen dat Elena nog 135 dagen te leven
heeft.
Dat Keith, Brooke en Elena gebarentaal leerden voor de tijd dat ze niet meer zou
kunnen spreken en toen dat niet meer kon, met behulp van foto’s probeerden te
begrijpen wat hun dochter bedoelde..
Mij vielen ook de foto’s ter illustratie op. Daar zie je Elena op gelukkige momenten
genieten, maar ook een erg ziek meisje worden met een opgeblazen gezicht dat niet
past bij haar lijfje. Dat levert vragen op over kwaliteit van leven. En wie er, op wat
voor manier beslist over het tijdstip van doodgaan. In het boek Kaj (2009)
geschreven door zijn vader, lezen we hoe Kaj af ziet van verdere behandeling als bij
hem de leukemie terug komt. En onder dit kopje zijn maar een paar voorbeelden
van discussieonderwerpen benoemd die in dit boek worden beschreven die leven
kankerpatiënten en hun omgeving.

Citaten: Pag. 91: ‘Een uitje naar de supermarkt is niet meer hetzelfde. Ik let nu niet
meer alleen op de prijzen (of biologische producten) maar ook op de houdbaarheid.
De houdbaarheidsdata op de verpakkingen hebben een nieuwe betekenis als je
bedenkt dat het eten dat je koopt misschien wel langer zal meegaan dan je dochter.
Nog een reden om biologische producten te kopen: er zitten geen
conserveringsmiddelen in, dus binnen een week zijn ze over datum.’
Pag. 131: ’4 maanden geleden was ‘kieteltijd’ gewoon een ritueel voor ons. Het was de
tijd aan het eind van de dag waarop ik de meisjes naar boven joeg en ze de trap op
volgde naar hun bed om ze te kietelen en in te stoppen. (…) Tegenwoordig houdt ons
avondritueel veel meer in dan simpel kietelen en een nachtkus. Eerst moeten we
lezen.(…) Ik ben verantwoordelijk voor de voetmassages.(… ) Dan is er nog het heilige
water. (…) Tot slot is er ook nog kieteltijd. (…) En niets doet Elena breder glimlachen
dan een portie kieteltijd.’
Pag. 141: ’Dit dagboek wordt maar al te vaak gebruikt om ‘laatste’ dingen in vast te
leggen in plaats van ‘eerste’. Als je een strijd meemaakt zoals wij, ga je als ouder nu
eenmaal zo denken. Je zegt tegen jezelf: ‘Dit is de laatste keer dat ze in het huis van
haar grootouders is’ of (…) Zo bereid je jezelf voor op het ergste. Dan doet het minder
pijn wanneer het ergste gebeurt.(…) Toch is het juist door deze dagelijkse
gemoedstoestand dat je hoop en je leven kapotgaan. ‘
Pag. 159: ‘Elena’s herstel zette vandaag op geheel eigen wijze door. Het been is nog
steeds zwak en de rechterhand hangt slap langs haar zij, maar haar eetlust is terug en
haar stem gaat vooruit. Niet dat ze de gebarentaal snel zal opgeven. Ze leert ons nog
steeds twee tot drie nieuwe gebaren per dag. We hebben geen idee waar ze het leert,
maar toen we snel op het internet keken werd ons vermoeden bevestigd: ze is een



gebarentaalgeleerde. Dit is haar nieuwe stem en soms vraag ik me af of ze er ooit mee
zal stoppen.’
Pag. 177: ‘Kanker of elke andere terminale ziekte maakt van helden martelaren en
haalt de ziel uit de overlever. Het zal onmogelijk zijn om haar terug te krijgen. Geen
snoep, geen bloemen zullen haar helpen dit gevecht te vergeten; het is voor altijd een
deel van haar leven en een deel van haar toekomst. Toch kan ik ook niet hopen op
meer, want overleven is het enige doel. Als ouder begin je je ook af te vragen hoe ver
je moet gaan.’

Recensies: http://www.notesleftbehind.com/book/: SusanWagner, AOL’s
ParentDish.com: ‘My heart goes out to them...but I have to admire the way they were
able to teach Elena to see her life as joyful, and not as a tragedy. They really are
inspiring parents.’
http://frontpage.fok.nl/review/366408/1/1/50/boek-brooke-en-keith-
desserichverstopte-briefjes.html : ‘Toen bekend werd dat de ouders van het meisje
een boek uit hadden gegeven en dat het wel eens om een publiciteitsstunt zou kunnen
gaan, werden de reacties op dit bericht iets achterdochtiger. Publiciteitsstunt of niet,
Brooke en Keith Desserich hebben een zeer ontroerend verslag van het ziekteverloop
van hun dochter Elena opgetekend in het boek Verstopte briefjes.(…) Het boek is zo
persoonlijk en beladen dat er eigenlijk geen oordeel over schrijfstijl of verhaalopbouw
mogelijk is. Vanaf de eerste bladzijde zijn beide ouders zo volkomen open, eerlijk en
oprecht over hun gevoelens ten opzichte van de ziekte van hun dochter, dat het
meteen duidelijk is dat het hier om een hartverscheurend boek gaat. De
dagboekfragmenten zijn veelal door Keith geschreven, met af en toe een stukje van
Brooke. (…) Het boek is geen uitgebreid medisch verslag over hersentumoren bij
kinderen, maar een uitlaatklep van liefhebbende ouders. Soms is het boek daardoor
wel erg persoonlijk, het staat bol van trotse anekdotes over hun kroost. Maar de
boodschap die ze aan de lezer mee willen geven is universeel: geniet van je kinderen
en koester elk moment dat je samen hebt. (…)
Zie ook : http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=GVM2HAK44#


