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Soort ziekte: ziekte van Ménière.

Over de schrijfster: Amber Gardeniers pseudoniem voor Ietje Liebeek Hoving, (
1952-2002) Haalde MOA Nederlandse Taal en letterkunde, schreef diverse romans,
kinderboeken en poëzie. Ze is in 2002 overleden na zelfdoding. Zij schreef ook het
boek ‘ Kerstbomen in de hel’, over haar ervaringen binnen de psychiatrie. Ze werd
ruim een half jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ze beschrijft daar pijn
en wanhoop, machteloosheid en gebrekkige diagnose van haar ziektebeeld. Achteraf
bleek haar ziektebeeld lichamelijke oorzaken te hebben.

Soort boek /stijl: Een echt ervaringsboek. Het boekje is onderverdeeld in 20 korte
hoofdstukjes, die vaak beginnen of eindigen met psalmen, dagboekfragmenten.
Amber put veel troost uit geloof in God, en daar schrijft zij ook veel over.

Korte samenvatting: In het boekje beschrijft de schrijfster via thema’s als diagnose,
gezin, vriendschap, ziekenhuis, hoe de ziekte ontdekt werd, en wat het met haar deed.
Daarbij komt gaat zij vaak terug op de steun vanuit het geloof verkregen. Ze geeft
voorbeelden van onbegrip bij de buitenwereld, beschrijft hoe ze zich voelt tijdens
aanvallen, hoe patiënten reageerden op hulpverlening e.d.

Ze wil met haar boek een bijdrage leveren aan het onderlinge begrip tussen zieken en
(min of meer) gezonde medemens.

Wat viel op: Het vertrouwen in God en de strijd met het geloof. Moeite met ‘ waarom
overkomt mij dit.’

Citaten: Pag. 56 ‘ Zelfmoord dus, ik kan het niet, maar soms wil ik het. Niet dood wil
ik, maar leven. Zo niet hier, in dit tranendal- wat vond ik dat vroeger een overdreven
woord- dan in de Hemel, waar God alles in allen volmaakt.’

Pag. 39: ‘ Maar oh, wat weet de volijverige gezonde medemens het goed! Kretologie
als: ‘ Spoel toch door het toilet, die troep,’ of : ‘ Je hebt meer aan een gebed dan aan
pillen,’ daar heb ik nu echt de buik vol van.’


