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Over de schrijfster: Marleen Rechsteiner (Utrecht, 1966) studeerde Europese
studies aan de Universiteit van Amsterdam en werkte tien jaar als pr-functionaris bij
verschillende bedrijven, waarna zij haar eigen communicatie advies-bureau aan huis
startte. In 2002 stopte ze met werken en vertrok met echtgenoot Frans naar
Venezuela en daarna naar Groot Brittannië. Momenteel woont zij met man en drie
kinderen (2 zoons en 1 dochter) in Chili.

Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal geschreven vanuit het perspectief van Marleen
over haar leven met man en drie kinderen waarvan de oudste Emile een
ontwikkelingsstoornis heeft, het Williams-Beuren Syndroom. Ze beschrijftin dit boek
de periode ongeveer vanaf de geboorte van Emile tot aan zijn negende jaar. Met enige
aanvullende informatie over het Williamssyndroom. Geschreven voor Emile, omdat
hij haar ogen heeft geopend (zie opdracht voorin). Vlotte stijl, goed geschreven.

Korte Beschrijving: Marleen is getrouwd met Frans en woont en werkt in
Amsterdam als Emile geboren wordt. Emile moet geopereerd worden aan een
hartafwijking en blijkt dan het Williams-Beuren syndroom te hebben, een
ontwikkelingsstoornis. Nog steeds zijn Marleen en Frans ondanks alle verdriet,
geregel en gestress in staat hun beide carrières voort te zetten. Hun tweede zoon
Justin wordt geboren en blijkt een hartkwaal te hebben (Tetralogie van Fallot)
waaraan hij geopereerd moet worden. Marleen besluit dan een eigen communicatie
advies-bureau van huis uit te starten om een en ander goed te kunnen combineren.
De drukte, het gezorg en getob maken dat de relatie van Marleen en Frans onder druk
komt te staan. Als Frans aankondigt voor zijn werk uitgezonden te worden naar
Venezuela, besluit Marleen aanvankelijk te willen scheiden en niet mee te gaan. Maar
na een paar maanden mist ze Frans toch te erg, zet ze een punt achter haar eigen
bedrijfje en volgt hem met 2 kinderen naar Venezuela, zonder vaste agenda. Die twee
kinderen blijken daar wonderwel bij te gedijen omdat er nu gekeken wordt naar wat
de kinderen kunnen, niet naar wat ze moeten kunnen. Marleen leert in Venezuela de
beperkingen van haar zoon te accepteren en er goed mee om te gaan. En er komt nog
een derde kind Alicia, een gezond meisje. Na een tijdje verhuist het gezin naar
Engeland, waar duidelijk wordt dat het minder geregelde Venezuela bepaalde
voordelen had. Maar Marleen weet nu beter voor haar zoon op te komen.

Wat viel op: Hoezeer een van tevoren bedacht leven, met carrière en ambities door
de war gegooid kan worden. Hoe belangrijk het is om uit te gaan van de wereld van
het kind en ontwikkelingen daaraan aan te passen in plaats van andersom.

Citaten: Pag. 49: “En ik had me heus ook wel eens schuldig gemaakt aan zo’n
vreselijke ik-ook’-opmerking, terwijl ik me, sinds ik moeder was geworden, juist zo
ergerde aan alle ongevraagde varianten van de ‘bij-mij’ of ‘ik-ken-ook-iemand’-
verhalen. Toen het hartruisje bij Emile ontdekt was, vlogen de gaatjes in het hart me
om de oren.”
Pag.133: ’s Avonds praatte ik met Frans over mijn waarnemingen. We beredeneerden



dat het niet zozeer zijn intelligentie was, die hem parten speelde, maar veel meer de
manier waarmee hij met de indrukken omging. Emile filterde geen informatie. Hij
nam alle prikkels uit zijn omgeving op, waardoor hij verzoop. Als baby was hij
daardoor zo onrustig, als peuter onberekenbaar; je wist nooit precies wat er in zijn
bolletje omging. Maar er was meer. Het filter ontbrak ook als hij praatte. Hij was
daardoor een open boek, liegen kon hij niet.”
Pag.143: “…De laatste tijd schaamde hij zich vaker voor zijn broer als die weer eens
een voorbijganger aansprak. In Venezuela waren de mensen altijd even enthousiast
waardoor ik positief naar Emile was gaan kijken. In Engeland lag dat anders. Hier
voeren sociale codes en beleefdheidsvormen de boventoon, en dat is nu juist Emiles
blinde vlek.”
Recensie: Esta http://www.uitgeverijartemis.com/result_titel.asp?Id=75 : “Diep
respect voor Rechsteiner. Haar eerlijke levensverhaal sterkt vrouwen met en zonder
bijzonder kind.”


