
Recensie: Sanne Houtepen. 
 
Geesje Twigt: ‘Als je grip verliest.‘ Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer 
2009. ISBN 978904840945 (Onbegrepen klachten/Neurologische klachten/Uitval 
van hersenstam/1) zie www.freemusketeers.nl 
 
Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Geesje Twigt waarin zij vertelt hoe zij 
controle verliest over haar drukke gewone leven. Ze krijgt uitvalsverschijnselen die 
niet meer volledig herstellen en moet haar leven aanpassen. Het boek is expressief en 
beeldend geschreven, met veel bijwoorden waarin acties of stemmingen worden 
toegelicht, zoals bij toneelstukken veel gebeurt. 
 
Over de schrijfster: Geesje Twigt (1959) is groepsleidster voor gehandicapte 
kinderen en regisseuse van een toneelvereniging. Ze is opgegroeid in Utrecht, woont 
in Tiel en heeft twee dochters Ineke en Hisco . Ze schreef ook meerdere 
toneelstukken. 
 
Korte beschrijving: Naast haar gewone werkzaamheden en hobby’s begon Geesje 
Twigt aan het opknappen van een groot pand waar zij samen met haar twee dochters 
woonde. Dan gaat er iets mis in haar hersenstam en vallen steeds meer functies in 
haar lichaam uit. Zodanig dat ze in het ziekenhuis terechtkomt, niet meer zelfstandig 
naar de wc kan en zichzelf nauwelijks verstaanbaar kan maken. Heel langzaam gaat 
het iets beter. Ze gaat naar een revalidatiecentrum en hoewel ze in eerste instantie 
met name tegen haar eigen koppigheid en fanatisme oploopt, krijgt ze 
langzamerhand iets meer grip op haar lichaam. 
Ze leert rust te nemen wanneer dat nodig is en niet meer te hoge doelen te stellen. Als 
ze thuiskomt, valt ze in eerste instantie terug in oude patronen en krijgt ze een 
terugval waardoor ze weer weinig kan. Maar uiteindelijk vindt ze een nieuw 
evenwicht, durft ze haar vrienden en familie weer makkelijker aan te spreken en kan 
ze met behulp van een laptop verhalen lezen van lotgenoten en haar hobby weer 
oppakken: toneel. Ze gaat haar eigen toneelstukken schrijven en zet haar ervaringen 
op papier. 
 
Wat viel op: De toneelachtergrond van Geesje is in haar schrijfstijl terug te zien. Ze 
schrijft vaak in staccato zinnen en bedient zich van beeldend taalgebruik. Het boekje 
geeft een gedetailleerd beeld van wat er in het hoofd van Geesje omgaat. Het geeft 
ook inzicht in de frustratie en tegenslagen van een druk persoon die ineens patiënt 
wordt door een aandoening waar ze haar vinger niet op kan leggen. 
 
Citaten: Pag. 41: ‘Op het moment dat de donderwolk boven mij hing, voelde ik, wat 
ik nog het meest kwijt was: ‘Mijn onafhankelijk leven zoals ik het tot dan toe geleefd 
had.’ Mijn grip op het leven zoals ik dat wilde leven met alles erop en aan, viel weg.’ 
Pag. 68: ‘Alles wat je in je leven doet, gedaan hebt uit een normale positie, 
bijvoorbeeld staan of achter een bureau zittend, en zelfs in bed liggend... gaat met het 
niet meer kunnen bewegen van je onderlichaam, en het minder goed functioneren 
van je bovenlichaam totaal anders.’ 
Pag. 93: ‘Ik putte uit haar weer nieuwe moed, en ik putte haar uit, grinnik... zij vond 
het niet erg, en ik maakte er geen misbruik van. En samen besloten we uiteindelijk, 
dat een olifant eigenlijk een te gracieus geschapen dier was om zich als naam te 
kunnen laten lenen aan mensen die boven zichzelf en andere mensen uit te denken te 
kunnen stijgen, niet een dier, of naam, leent zich daarvoor.’ 



Pag. 111: ‘Elke dag nog leef ik met de wetenschap dat ik morgen anders op kan staan. 
Om daar niet naar te gaan leven, moet je concessies doen (…). Mijn wil is er altijd...De 
weg soms niet. Ik wil geen teleurstellingen meer, niet voor mijzelf, en niet voor 
anderen. Als ik per dag afspraken maak, met mijzelf en soms voor anderen: Houd ik 
grip op mijn leven...Ik leer het wel...grinnik...’ 


