
 

Dick van Dormael: ‘Ik loop al op gouden straten’ Uitgeverij Barnabas, Heerenveen 

2011. ISBN 9789085201847. (Ziekte van Duchenne/ Spierziekten/Lichamelijke 

handicap/Spiritualiteit/ED/1). Zie ook: www.jongbloed.nl en 

www.ikloopalopgoudenstraten.nl 

Soort boek/Ziekte/Stijl: Egodocument van Dick van Dormael bij wie op zeven- 
jarige leeftijd de ziekte van Duchenne geconstateerd werd. De ziekte van Duchenne is 
een progressieve spierziekte, die niet te genezen is. Dick beschrijft hoe hij opgroeit en 
als volwassen man leeft. Daarbij beschrijft hij hoe hij, zijn familie en zijn omgeving  
steun vinden bij God. Dit boek schreef hij met behulp van spraaksoftware, omdat hij 
alleen zijn hoofd kan bewegen. Hij kan met het topje van zijn duim zijn rolstoel kan 
bedienen die gekoppeld is aan allerlei apparatuur. Dick wil met het boek van 361 
pagina´s mensen bereiken en hoopt dat ze er een positief gevoel aan over houden. 
Een fotokatern  is aan het einde van het boek te vinden. 
 
Over de schrijver:  
Dick van Dormael is 34 jaar en woont in Amersfoort. Hij groeide op in een christelijk 
gezin met vier kinderen, Dick, Tobias, Petra en Daniël.  Hij volgde de MAVO, 
vervolgens het MBO, daarna een HBO opleiding bedrijfskunde IT informatica en later 
nog een periode een deeltijd opleiding maatschappelijk werk. Hij werkte 2 dagen in 
de week bij het IT- bedrijf Sun Microsystems  in Amersfoort en als jeugdleider voor 
de kerkgemeenschap. Hij woont nu zelfstandig in een focuswoning, heeft constante 
beademing nodig en heeft hulp van buitenaf binnen handbereik.  
 
Korte Beschrijving:  
Dick groeide op in een warm christelijk gezin met vier kinderen. Zijn ouders runden 
aanvankelijk een beddenzaak in hartje Amersfoort.  Daarna werd zijn vader  een van 
de directeuren van de keten en werkte in het hoofdgebouw te Soesterberg. Dicks 
ouders waren actief betrokken bij hun kerkgemeenschap. Zij zorgden voor een veilige 
onbezorgde jeugd voor hun kinderen. Dick beschrijft die jeugdjaren en de goede 
zorgen die zijn ouders aan hun kinderen gaven. 
  De eerste jaren van zijn jeugd was nog niet duidelijk dat Dick Duchenne had. Maar 
op zijn zesde werd hij wat stijf in zijn heup, kon niet meekomen met gymnastiek, zijn 
zwemdiploma niet halen. Bij een controle, adviseerde de GGD arts dat Dick door de 
huisarts werd gezien. Aanvankelijk legden zijn ouders dat advies naast zich neer, 
maar na driekwart jaar, toen hij verder achteruit was gegaan, gingen zij toch. De arts 
verwees hen door naar het ziekenhuis om een biopt te laten nemen.  
   Dick beschrijft hoe de ziekte van Duchenne werd geconstateerd, hoe hij en zijn 
familie daar langzaam maar zeker steeds meer rekening mee moesten houden. Hij 
ging verder achteruit, kwam in een rolstoel  terecht, moest steeds meer hulp vragen, 
bij eten, naar bed brengen, wassen, aankleden, en ook van steeds meer hulpmiddelen 
gebruik maken. Het gezin verhuisde naar een buitenwijk van Amersfoort, waar Dick 
een kamer beneden kreeg. Zijn ouders verzorgden en hielpen hem, voordat hij in de 
fokuswoning kwam, steeds meer.  
  Dick kwam gedurende zijn leven diverse malen in aanraking met het medische 
circuit, kreeg fysiotherapie en andere behandelingen. Toen hij nog slechter ging, 
kwam hij terecht in het revalidatiecentrum de Hoogstraat. Dick licht toe hoe hij zijn 
opleidingen kon voltooien, wat voor werk hij kon krijgen, een deeltijdopleiding 

http://www.jongbloed.nl/
http://www.ikloopalopgoudenstraten.nl/


maatschappelijk werk ging volgen, hoe zijn sociale leven eruit zag. Hij was zelf eerst 
lid van de jeugdgroep van de kerk, waar hij steun en vrienden vond. Later werd hij 
begeleider van de jeugdgroep van zijn kerkelijke gemeenschap. Hij licht toe hoe hij 
met vrienden en vriendinnen optrok, verliefd werd, met seksuele gevoelens omging. 
Hij moest uiteindelijk zijn deeltijdopleiding opgeven om zelfstandig te kunnen wonen 
in  zijn fokuswoning. Dick beschrijft hoe hij worstelde met zijn handicap. Hij vertelt 
over de hulp, de aanpassingen en de moeilijkheden die zijn handicap hem op diverse 
gebieden opleverden. Hij ging steeds verder achteruit, kon niet gewoon met iedereen 
meedoen, moest steeds vaker en meer hulp vragen en werd afhankelijk van steeds 
meer hulpmiddelen, waaronder beademing.  
  Dick heeft een groot vertrouwen in God. Hij vond steun bij zijn eigen kerk 
gemeenschap, liet zich op 16-jarige leeftijd dopen. Hij beschrijft hoe hij en zijn familie 
aanvankelijk bleven geloven dat hij zou genezen, er een wonder zou geschieden. Hoe 
hij naar gebedsbijeenkomsten ging, ook van andere gemeenten en zelf een aantal 
keren vroeg om genezing. Hij begreep niet dat God  hem niet genas. Waarom wilde 
God niet dat hij genas? Het was lange tijd een grote vraag, totdat hij begreep dat God 
hem de boodschap gaf dat Dick niet naar zijn geloof moest kijken, maar naar Gods 
liefdevolle hart. In Jezus was hij al compleet en gezond, de zichtbare uitwerking 
daarvan was aan God (pagina 318). Dit inzicht gaf de rust die hij nodig had. 
 
Wat viel op:  

Hoe groot Dicks geloof is en hoeveel steun hij daar uit put. Hoe moeilijk het moet zijn 
om steeds weer achteruit te gaan en meer van anderen afhankelijk te zijn. Hoe goed 
Dick dat opvangt. Hoeveel steun zijn familie, de kerkgemeenschap en vrienden hem 
geven. 

Citaten: Pag. 26-27 : ‘ Mijn ouders bleven kalm en vertelden dat ze op God 

vertrouwden in deze situatie. Ze geloofden, met alle respect voor de wetenschap, in 

een andere dimensie, namelijk het geloof waarin je wonderen mocht verwachten. (…)  

keek dokter Van Walteren erg verbaasd op met ogen die zich afvroegen: dringt het 

wel tot jullie door? (…) Maar toen mijn moeder na het gesprek de trap op liep leek 

elke stap zwaarder te worden. Ze liep helemaal door naar de zolder en plofte neer op 

een grote bruine stoel waar ze intens begon te huilen. Met betraande ogen bad ze: (…) 

Na een paar minuten pakte ze haar bijbel en sloeg die open op een willekeurige 

bladzijde. De eerste woorden die ze las, waren: ‘Maakt u dan niet bezorgd tegen de 

dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben’. Dit was 

een antwoord van God op het juiste moment.’ 

 

Pag.78-79: ‘Bij de lessen Frans was ik genoodzaakt hulp te vragen aan andere 

klasgenoten. (…) Het was even een drempel, maar bij de Franse les parkeerde ik mijn 

rolstoel nu naast iemand anders, die persoon hielp gewoon met het pakken van mijn 

boeken. Ik durfde het niet aan iedereen te vragen, alleen aan degenen met wie ik een 

bepaalde klik ervaarde. Die klik was er niet altijd. (…) Overduidelijk ging het niet van 

harte en schaamde hij zich. Het vervelende gevoel dat ik raar was, bekroop me even, 

maar eigenlijk stond ik erboven en vond ik dat hij nog veel moest leren.’ 



Pag. 125: ‘Echte vrienden zagen mij niet als gehandicapt; ze keken dwars door de 

beperkingen heen. Soms zeiden ze dat ook tegen me, wat ik enorm waardeerde.’ 

 

Pag. 195-196: ‘ Door de jaren heen worstelde ik met eenzaamheid. Het was als een 

onvermijdelijke mug die om mijn oren heen zoemde. Ik wilde niet eenzaam zijn, maar 

ik was het wel.  De ene week had ik veel gezellige afspraken, maar een andere week 

kwamen de muren van mijn huis op me af.’ 

Pag.267: ‘ Het was heerlijk om te ontvangen dat God mij niet veroordeelde wanneer 

ik faalde. Dit besef gaf mij kracht om zonden te overwinnen.’ 

Pag.324: ‘ Mijn hoofd mocht ik telkens weer te rusten leggen in zijn liefde en 

acceptatie. In deze volmaakte liefde kwam ik volledig tot rust!’  

Recensie:  

http://www.boekenwurm-en-pleeg.nl/2011/02/25/ik-loop-al-op-een-gouden-

straten-dick-van-dormael  

‘Ik loop al op gouden straten is het levensverhaal van Dick van Dormael. Het is een 
autobiografisch verhaal van een kind dat met God en de ziekte van Duchenne, te 
maken krijgt. (…) Dick gelooft in God en dat geeft hem kracht. Met name op de 
momenten wanneer genezing zo gewenst is maar toch uitblijft, leert Dick verder 
kijken en uitzien naar een betere toekomst. Ik vind het knap dat Dick dit boek heeft 
geschreven. Ik geloof niet, dus ik kan me niet verplaatsen in Dick over zijn gevoel 
voor God. Ik heb wel respect voor Dick hoe hij hier mee om gaat. Ik hoop dat dit boek 
andere mensen met een ziekte ook hoop en kracht kan geven.’ 

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=kdpyJdvUOOY 
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