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Soort boek: Egodocument van moeder over leven en sterven van een dochtertje dat 
geboren wordt met de spierziekte spierdystrofie. 
 

Stijl : Ik perspectief. Korte zinnen goed leesbare stijl, vaak een terugblik en af en toe 
stukjes gedichtjes, die zij vergezichten noemt, een vorm tussen gedichten en verzen.  
(pag. 54) 
 

Korte samenvatting: Tineke vertelt over de moeizame bevalling van Femke, de 
diagnose waarbij verteld wordt dat Femke geen lang leven zal kennen, en hoe ze 
besluiten hun leven zodanig in te richten dat ze Femke thuis kunnen verzorgen. 
Aanpassingen aan het huis, overleg over adoptie, besluit om zelf geen kinderen meer 
te willen in verband met mogelijkheid om nog een kind met spierdystrofie te 
krijgen, moeizame onderhandelingen over hulpmiddelen, de constante gang naar 
hulpverleners en oefentherapieën, de strijd van Femke met haar ziekte, al dat soort 
dingen worden vanzelfsprekend toegelicht. Ontroerend vind ik de manier waarop 
Tineke uitlegt hoe vanzelfsprekend Femke met haar handicap Femke is, een 
waardevol mens waar de buitenwereld weleens anders op reageert. Hoe ze moeite 
moet doen om Femke te verzorgen zoals zij denkt dat het goed is, hoe ze een twee 
eenheid zijn, op elkaar ingespeeld en een hechte band hebben. Hoe ook de omgang 
met de geadopteerde kinderen is. Femke wordt 11 jaar (1976-1987). 
 

Wat viel op: Het perspectief van Femke en Tineke op de ziekte en elkaar, hoe ze 
steeds elkaar serieus bleven nemen en hoe Tineke steeds in verklaarbare taal alles 
duidelijk bleef maken. Hoe ze samen af en toe reacties van de buitenwereld 
aankonden. 
 

Citaten: ‘Winkelend in de stad wees een meisje van een jaar of zeven …’Dat meisje 
heeft dunne beentjes’ waarop haar moeder haar ogen eerst op jouw benen richtte en 
daarna op jouw gezichtje….een verbijsterende uitdrukking in de ogen naar mij. Jij 
had de opmerking van het kind gehoord maar de reactie van de moeder niet gezien. 
Ik vertelde je meteen wat ik had gezien. Wetend dat de vrouw ons nastaarde boog ik 
me naar je toe, deed haar blik vol afgrijzen na en zei luid en duidelijk dat ik je 
voortaan wel iets te eten zou moeten gaan geven. Zo klein als je was begreep je onze 
cynische humor perfect. Heerlijk was het om samen met jou op deze manier te 
kunnen ‘overleven’. We konden weer lachen… pag. 51 
‘We namen samen met de kinderarts het besluit jouw weg, die je nu was ingeslagen, 
niet onrustig en onveilig te maken. Je zou door ingrijpen slechts een paar uur 
nodeloos, doelloos en nutteloos verdwalen. Wij moesten de wijze respecteren waarop 
jij nu afscheid nam van het leven. Je liefde, kracht, vertrouwen en energie maakte je 
wijze van afscheid nemen compleet. Je verloor van het leven, maar ging je wel 
verliezen?‘ pag. 121 
 

Recensies: Niet gevonden 


