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Soort boek/stijl: egodocument over aangeboren lichamelijke afwijking, waarin ook 
hoofdstukken van personen uit de directe omgeving opgenomen zijn over hoe zij 
tegen acties en belevingen van Lucille aankeken. 
 
Over de schrijfster: Lucille Werner werkt bij de televisie, presenteert het 
programma ‘Get the picture’, en nam het initiatief voor een Missverkiezing voor jonge 
vrouwen met een zichtbare handicap, die in juni 2006 wordt uitgezonden. 
 

Korte samenvatting: In een aantal hoofdstukken die afgewisseld worden door 
hoofdstukjes geschreven door o.a. moeder, zus, collega, vriend, beschrijft Lucille hoe 
ze gedurende haar jeugd is omgegaan met een aangeboren lichamelijke afwijking  
(voeten en benen). Deze is ontstaan als gevolg van zuurstofgebrek bij een 
stuitbevalling. Ze groeit op in een gezin van 4, dat veel verhuist. Haar ouders voeden 
haar op als de andere kinderen. Dat Lucille af en toe extra inspanningen moet leveren 
om dezelfde dingen te kunnen, past ook bij haar karakter. Ze is een doorzetter en 
uitdaagster, zoekt grenzen op, en verzint aanpassingen en oplossingen waardoor ze 
‘in de groep komt, erbij hoort’. Ze probeert steeds dingen te bereiken die zij wil 
bereiken. Dat lukt haar regelmatig wel en soms niet. Verder valt op dat Lucille zeer 
eigengereid haar weg zoekt, dingen doet waarvan haar directe omgeving zich afvraagt 
of het wel kan, maar als ze naar Lucille kijken weten dat het bij haar hoort. Zo lukt het 
haar bijvoorbeeld ook om televisiepresentatrice te worden. Aan het eind van het boek 
beschrijft Lucille hoe zij vindt dat je je als gehandicapte het beste op kunt stellen, met 
een speciale taak voor wat zij noemt ‘getrandicapten’. Zij zouden het imago van 
gehandicapten door hun manier van ’zijn’, omgaan met hun handicap kunnen 
verbeteren. 
 
Wat viel op: Zowel ontroerende beschrijvingen, als de ‘stunts’ die Lucille af en toe 
uithaalt om te bereiken wat ze wil bereiken. Bijvoorbeeld de passage waarin ze vertelt, 
hoe ze probeert, na de zoveelste verhuizing, in een nieuwe klas een plaatsje te 
veroveren. ( Dat stukje staat ook op de achterflap van het boek) . Of de manier 
waarop het haar lukt om haar aangepaste schoenen in haar klas tot ‘hot item’ te 
maken. Daarbij lees je ook tussen de regels door over pijn, extra inspanningen 
leveren, verbloemen of juist expres tonen van een handicap. Hoe ze haar eerste 
verliefdheid beschrijft en reacties van ‘gezonde‘ mensen op liefde en seksualiteit bij 
gehandicapten. Maar vooral haar kijk op hoe gehandicapten zich moeten opstellen. 
Haar boodschappen om geslaagd door het leven te gaan, (doorzetten, extra 
inspanningen leveren als gevolg van een handicap om erbij te horen waardoor je als 
gehandicapten uiteindelijk meer winst hebt dan een niet gehandicapte, en het 
opwaarderen van het gehandicapte image door getrendycapten, lijken me niet voor 
iedere gehandicapte op te kunnen gaan. Maar het levert beslist veel stof tot discussie 
op. Er wordt bijvoorbeeld veel gewezen op kijken naar wat je wel kunt. 
Dat is heel belangrijk. Maar als je beperkt wordt, samenwoont met een gezonde 
partner/mensen, moeten gehandicapten vaker dan niet gehandicapten ook kunnen 
loslaten, jaloersheid hanteren en onmacht over wat niet kan, wil zo samenleven/een 
relatie slagen en personen tot hun recht kunnen komen. Er moet voor beide partijen 
voldoende ruimte overblijven. Daarover lees je bij haar en vele anderen niet zoveel. 
Waarom eigenlijk? Te pijnlijk? Opvallend is, dat er weer verwezen wordt naar wat je 
wel kunt. Dat is voor gehandicapten heel belangrijk. Maar als je beperkt wordt, en een 



gezin hebt, samenwoont met een gezonde partner/mensen, moeten gehandicapten 
vaker dan niet gehandicapten ook kunnen loslaten, jaloersheid hanteren en onmacht 
over wat niet kan, wil samenleven/een relatie slagen en personen tot hun recht 
kunnen komen. Daarover lees je niet zoveel binnen egodocumenten. Is dat te pijnlijk? 
Citaat: pag. 69: ‘Mijn beste vriendin zei tegen me: ‘Als jij een vriend krijgt, weet je 
zeker dat hij van je houdt.’ Wacht even, ik zal de zin nog een keer voor je herhalen: 
‘Als jij een vriend krijgt, weet je zeker dat hij van je houdt.!’ Wat ze zei sloeg in als een 
bom. …De jongen met wie ik voor het eerst zoende heb ik daarna nooit meer 
gezien…..Hij werd er door zijn vrienden op gewezen dat ik niet makkelijk liep… Hij 
zei…nooit een relatie met mij wilde hebben vanwege mijn handicap. Hij wilde 
namelijk elke ochtend met zijn vriendin sporten…. Hoe zo zou alleen ik afgewezen 
kunnen worden? Ook ik had totaal geen interesse in deze kortzichtige eikel.’ 
Pag. 98: Van mijn partner kreeg ik vaak te horen: ‘Als je een relatie hebt met iemand 
met een handicap dan krijg je daarvoor een heleboel terug. Het gaat binnen een 
relatie niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wel kan. Liefde maakt blind, 
het maakt je dus ook blind voor gebreken. Je ziet het op een gegeven moment écht 
niet meer. En als het soms weer even zichtbaar is, is er ook veel schoonheid in te 
ontdekken. Het kan iemand nog mooier maken dan die is omdat het puur is. 
Pag. 152: ‘Het motto van mijn betoog vat ik nog eens in een aantal regels samen. Naar 
mijn mening markeren die de weg van ons gewenste positieve imago: Je bent de 
moeite waard! Neem de regie in eigen handen! Focus op je mogelijkheden! Zorg dat 
je een doel voor ogen hebt!’ 


