
Klarien van Elburg-van der Linde: ‘Veel bewolking en hier en daar een 
bui.‘ Gedichten over het verwerken van een handicap. Larcom Grafische Producten. 
Ommen 1997.  
 
Soort ziekte: Bekkeninstabiliteit. 
 

Over de schrijfster: Klarien van Elburg-van der Linde publiceerde gedichten over 
haar bekkeninstabiliteit nadat ze ze had voorgelezen aan lotgenoten. 
 

Soort boek: Bundel gedichten (100 pag), over eigen ziekte-ervaringen. 
 

Stijl: korte zinnen, direct. 
 

Korte samenvatting: Een samenvatting is niet echt te geven. De gedichten gaan 
over verschillende ziekte-ervaringen waar Klarien mee bezig was/is, vanaf de 
zwangerschap en geboorte van haar derde zoontje, waarna ze bekkeninstabiliteit 
kreeg. Zij en haar gezin moesten aanvaarden dat het niet over zou gaan. Klarien 
kwam veel onbegrip tegen, zowel bij medici als in haar omgeving. Ze begon 
therapeutisch te dichten, voor haarzelf. Pas later besloot ze ook uit te geven. Haar 
boekje noemt ze geen literair werk. Gedichten hebben titels als: sprookjes wat erg, 
ervaringsdeskundige, luctor et emergo, positivo, geluk, doel 
 

Wat viel op: De gedichten noemt Klarien zelf haar ‘schrijfseltjes’ (zie achterflap), 
het boek noemt ze een gevoelsboek. Daarmee slaat ze de spijker op de kop, ook als het 
om ervaringsverhalen gaat. Boekje dat daardoor troost kan geven. 
 
Citaten: pag. 49: ‘Labiel of instabiel? Een oudere dame uit Heeten, is jarenlang 
voor geestelijk instabiel versleten. Ze vocht met haar klachten door en vond 
uiteindelijk gehoor. Alleen haar bekken was instabiel, moet je weten.‘ 
Pag. 51: ‘Ik zou zo graag, zo heel erg graag, die moeder willen zijn, zoals ik vroeger 
was, zonder handicap, moeder zijn. 
 

Recensies: Het valt op hoe goed ze in veel gedichten haar wisselende stemmingen 
verwoordt van intens verdrietige, als het tegenzit, tot blijde gelukkige om zoveel wat 
wel goed gaat. In een gesprek zei ze tegen mij: ,,Ik heb verdriet, maar ik ben een heel 
gelukkig mens!'' … Er is veel lef en tegelijk wijsheid voor nodig om zonder anderen te 
kwetsen duidelijk te zijn over je diepe teleurstellingen. Dat is Klarien zonder meer 
gelukt. Het boekje is een echte aanrader voor hen die met eenzelfde soort 
problematiek moeten omgaan Een dun, pretentieloos boekje dat door zijn echtheid 
boven veel voorspelbare troostboekjes uitsteekt (Willy Bakker- Huizinga, Nederlands 
Dagblad). 


