
Noëlle Châtelet ( Vert. Jaap Sietze Zuiderveld): ‘De kus van Isabelle.’ Uitgeverij De

Geus, Breda 2009. ISBN 9789044512908 Vert. van: Le baiser d’Isabelle.

(Transplantatie/PO/1)

Over de schrijfster: De Franse Noëlle Châtelet ( 1945) is filosofe en schrijfster van

romans en novellen. Zij schreef ook de autobiografische roman Afscheid van mijn

moeder. In 1987 ontving zij de Prix Goncourt de la Nouvelle voor haar Histoire de

bouches.

Soort boek/Stijl:Op basis van getuigenissen van diverse betrokkenen en het

dagboek van Isabelle D reconstrueert de schrijfster hoe Isabelle D de eerste

gezichtstransplantatie van de wereldheeft gekregen. Stukken uit het dagboek van

Isabelle zijn opgenomen in deze roman. Goed leesbaar, vol bewondering voor

Isabelle en haar behandelaars geschreven, soms zelfs lyrisch.

Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Noëlle Châtelet hoe de 38-jarige Isabelle

D als eerste vrouw ter wereld een- gedeeltelijk- donorgezicht, kreeg. Omdat zij

depressief was nam Isabelle D op een avond in 2005 slaapmiddelen. Haar hond heeft

haar in haar slaap gebeten. Daardoor waren haar mond, wangen en neus bijna geheel

verdwenen. De schrijfster beschrijft hoe afgrijselijk de verwondingen waren en

waarom haar behandelend artsen besloten tot een transplantatie en geen andere

behandelingen. Noëlle Châtelet beschrijft wat er bij kwam kijken, o.a. hoe een heel

team,verspreid over diverse steden en ziekenhuizen in Frankrijk, voorbereidingen op

diverse gebieden trof. Ze beschrijft het wachten op een goede donor en wat Isabelle D

zelf moest doen aan therapie en oefeningen. De transplantatie lukte en de schrijfster

beschrijft hoe Isabelle D zich na de transplantatie voelde, wat zij wilde, haar angsten

en emoties en ook die van de omgeving en behandelaars. Extra aandacht geeft zij aan

de opdringerige brutale rol die de pers regelmatig speelde.

Wat viel op: Opvallend is dat de schrijfster ervoor kiest om vanuit het perspectief

van de behandelaars en Isabelle te schrijven, ook als het gaat om eventuele

argumenten die tegen transplantatie zouden kunnen zijn te beschrijven. Daarmee

toont zij dat zij in dit geval voorstandster is van deze behandeling. Als lezer ga je met

haar mee. Ik kan me niet voorstellen dat iemand Isabelle deze behandeling niet zou

gunnen. Maar ik had het ook goed gevonden om iets meer te lezen over negatieve of

ingewikkelde aspecten van de behandeling, kans van slagen, afstotingskansen, reactie

van partner of familie op het nieuwe gezicht e.d.

Citaten:Pag. 22: ‘(..) Het essentiële voorbehoud: dat de transplantatie zich beperkt

tot de driehoek neus-lippen-kin. Aan deze voorwaarde is voldaan. Perfecte

anatomische topografie. Je stelt je de ontroering voor, vermengd met opwinding van

deze twee chirurgen die al jarenlang werken aan de concretisering van dit project,

waarvan het operatieprotocol al diverse keren het onderwerp van colloquia, debatten



en recente publicaties is geweest.’

Pag. 134: ‘Iedereen kan zich de kracht van de woorden voorstellen, de intensiteit van

de gevoelens die daarginds worden uitgewisseld, elkaar verdringen in de geest en het

hart. Iedereen kan de bovenmenselijke inspanning die verricht zal worden door

medemensen van wie het onmogelijke, het ondenkbare wordt gevraagd, op de juiste

waarde schatten. Toch geven ze hun toestemming.”

Pag. 223: ‘De fysiotherapeute had gezegd dat ik mijn tong over mijn lippen moest

laten gaan om eraan te wennen. Het was een manier om me de lippen eigen te

maken. Zoiets had ik al een half jaar niet meer gedaan. (…) Het toe-eigeningswerk…

Makkelijk gezegd…”

Pag. 247:’’Ik zal nooit meer worden zoals ik vroeger was. Ik droom over mezelf met

het gezicht van vroeger, niet met dat van nu, geloof ik.’(…) De psychiaters hebben

me verteld dat het nieuwe gezicht de vormen van het oude zal aannemen, als een

laken, maar het zijn niet mijn neus en mijn mond van vroeger. Het is niet waar. Zo

was ik vroeger niet.

Recensies: Femina: ‘De kus van Isabelle is een hartverscheurende getuigenis die

zich laat lezen als een detective.’

Psychologies Magazine: ‘Noëlle Châtelet neemt ons mee achter de schermen van

deze uitzonderlijke geschiedenis. (…) Een bijzonder aangrijpende reis.’


