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Soort boek/stijl/ziekte: De zoon van Annemarie Haverkamp wordt geboren met 
een zeldzame chromosoomafwijking. In Dolgelukkig zijn wij (2010) beschrijft 
Annemarie de emoties die zij in de periode na de geboorte van haar zoon doormaakt. 
In heldere eenvoudige zinnen laat Annemarie de lezer kennismaken met de 
gecompliceerde ethiek waar zij en haar man mee worden geconfronteerd. Zware 
thematiek doorspekt met rauwe humor. 
De columns die Annemarie in de Gelderlander schreef over het leven met haar zoon 
werden gebundeld in Job, een zeldzaam jongetje (2007) en Job zegt koekemokke 
(2009). 
 
Over de schrijver: Annemarie Haverkamp (1975) is afgestudeerd antropoloog en 
journaliste bij het dagblad De Gelderlander. Samen met haar man kreeg ze in 2004 
haar eerste kind, Job. 
 
Korte beschrijving: Annemarie is, zoals zij zelf zegt, iemand met plannen en 
ambitie. Zij en haar man leiden een luxe leven met dure wijn uit mooie glazen en twee 
maal per jaar een exclusieve reis. Wanneer hun zoon Job wordt geboren met een 
zeldzame chromosoomafwijking worden zij geconfronteerd met de beperkingen 
waarmee hij zal moeten leven. Job zal nooit zelfstandig worden. Met de komst van 
Job verliezen ook Annemarie en haar man de grip op hun leven. De artsen voeren de 
regie over hun kind. De verpleging regelt de zorg. 
In Dolgelukkig zijn wij voert Annemarie de lezer middels een naderhand 
gecompileerd dagboek mee in haar rouwproces, die eerste weken na de geboorte van 
Job. Van heel dichtbij ervaar je hoe zij stap voor stap de controle over haar leven en 
emoties verliest. Lange slapeloze nachten vol twijfels en schuldgevoelens. De 
dagelijkse gang naar de kinderafdeling. Nadenken over het verschil tussen basale zorg 
en levensreddend handelen. Maar moet je dat eigenlijk willen, levensreddend 
handelen? Mag je dat eigenlijk ook niet willen? 
Meer dan honderd dagen gaan voorbij. Dan vinden beide ouders geleidelijk de kracht 
om ervoor te gaan en mag Job eindelijk naar huis. Het verdriet om Job blijft, maar 
uiteindelijk lukt het Annemarie zijn afhankelijkheid te accepteren. 
Job: een zeldzaam jongetje bevat een voortzetting van de columns over Job, uit de 
periode november 2004 tot oktober 2007. In Haverkamps gebruikelijke klare taal 
groeit de familie mee met de vorderingen van Job. 
In Job zegt koekemokke ontwikkelt Job zich tot een ondeugend mannetje. In de 
columns uit de periode van oktober 2007 tot oktober 2009 gaat hij naar school, leert 
fietsen en bezoekt Eurodisney. 
 
Wat viel op: Annemarie durft zich in Dolgelukkig zijn wij in haar af en toe rauwe 



eerlijkheid kwetsbaar op te stellen. In een uitzending van de Moraalridders (EO, 20 
oktober 2010) zegt ze daarover: “Als ik dit opschrijf denk ik: daar kom ik niet zo mooi 
vanaf. (...) Daar ben ik niet trots op. Aan de andere kant sta ik daar volledig achter, 
want, ja, zo heb ik gedacht en ik heb altijd –samen met mijn man- in het belang van 
mijn zoon gedacht.” 
 
Citaten: “Wij zijn ijdel en we drinken dure wijn uit mooie glazen. Wij maken 
exclusieve reizen en houden van uitgaan. Zo’n gehandicapt kind past niet bij ons.” 
(Dolgelukkig zijn wij, 2010, pag. 43) 
“Met open mond zit ik tegenover hem. De kat ligt op zijn rug op mijn schoot. Bart 
gooit de telefoon op tafel. ‘Weet je wat die vent zei?’ ‘Dat ze hem niet willen 
verzekeren omdat-ie ziek is.’ 
(...) Bart haalt de bril van zijn neus en maakt zijn glazen schoon. Alsof de logica er wel 
is als je helder kunt zien.” (Dolgelukkig zijn wij, 2010, pag. 65/66) 
“Sinds vorige week sta ik onder toezicht van een psychiater. Ik was te dicht bij de 
trein gekomen. Het eerstvolgende station was de crisisdienst van de GGZ.” 
(Dolgelukkig zijn wij, 2010, pag. 183) 
“Hoe ze dat gaan doen? Openzagen van oor tot oor, gezichtshuid afstropen tot aan de 
neus, oogkassen breken en vergroten met hulpstukken, schedel breken en stukken in 
een bolvorm terugplaatsen, huid weer straktrekken en bovenop het hoofd vastzetten 
met zestig hechtingen.” (Job: een zeldzaam jongetje, 2007,  pag. 11) 
“Of het nog goed komt, vraagt de caissière van de Albert Heijn. Ze buigt zich over de 
wandelwagen om Job nog beter te kunnen bekijken. Ik ken deze vrouw niet. Ik moet 
de neiging onderdrukken om te vragen of het met háár nog goed komt. Wijselijk 
schud ik mijn hoofd. ‘Nee, dit komt niet goed.’ De vrouw richt haar weemoedige blik 
naar mij. ‘Is dat niet moeilijk?’  Ze speurt zichtbaar naar tekenen van complete 
radeloosheid en diepe ellende in mijn gezicht. ‘Ach, alles went’, antwoord ik met een 
glimlach. Tot haar teleurstelling heb ik geen behoefte aan een dramatisch 
toneelstukje tijdens het inpakken van de potjes Olvarit en de pakken melk aan de 
kassa.” (Job: een zeldzaam jongetje, 2007, pag. 13) 
“Wij, de ouders van Job, zijn man en vrouw. En dat is niet makkelijk. De vader van 
Job is namelijk een echte man, en ik ben een echte vrouw. Dan heb ik het niet over de 
uiterlijke kenmerken. Het gaat over emoties. Over dat ik wil praten en dat hij liever 
gaat klussen. (…) Slechts heel af en toe konden we elkaar bereiken. Als het ging om 
wat we voor Job wensten. Daarin stonden we naast elkaar. Vanaf de eerste dag. We 
wilden niet dat Job koste wat kost in leven werd gehouden. Hij mocht niet lijden. Er 
moest wel perspectief zijn.” (Job: een zeldzaam jongetje, 2007,  pag. 17) 
“Toen Job nog maar net op de wereld was, dachten we dat niemand op hem zat te 
wachten. Hij zou lastig zijn, veel hulp nodig hebben. Wie doe je daar een dienst mee? 
Het kindercentrum was na de babyafdeling in het ziekenhuis de eerste die liet zien 
dat wij het fout hadden. Job was zo vreselijk welkom. Soms werd ik er stil van.” 
(Job: een zeldzaam jongetje, 2007, pag. 87) 
“Alsof Job gymnasiumadvies krijgt. Alsof we horen dat hij een klas mag overslaan. 
Met een grote grijns slurpen we de woorden van de begeleidster op. Job hoort 
eigenlijk niet meer thuis op de kinderopvang. Hij is te goed, hij moet naar school.” 
(Job zegt koekemokke, 2009, pag. 13) 
“Jobs sterke punt is zijn taalgevoel. Jobs sterke punt is zijn taalgevoel. Jobs sterke 
punt is zijn taalgevoel. In mijn hoofd herhaal ik de woorden die de logopediste zojuist 
uitsprak. Ik zit in de auto op weg naar het werk. Mijn geld verdien ik met schrijven. 
Jobs sterke punt is zijn taalgevoel. Alsof ik op een zonnig terras roomijs met verse 
aardbeien zit te eten. Zo voel ik me.” (Job zegt koekemokke, 2009, pag. 64) 



“Kalenderleeftijd. Ik háát dat woord. ‘Job heeft een kalenderleeftijd van vijf jaar.’ Als 
ik die zinsnede ergens zie, krijg ik al een nare smaak in mijn mond. Er volgt namelijk 
altijd een ‘maar’. ‘Maar… zijn ontwikkelingsleeftijd ligt vele malen lager.’ Bedankt. 
Dat wisten we al. En meer willen we niet weten.” (Job zegt koekemokke, 2009, pag. 
92) 
 
Recensies: Dolgelukkig zijn wij kun je niet anders dan met kippenvel van 
ontroering lezen, zo eerlijk is Haverkamps ontnuchterende verslag. De Volkskrant 
15/10/2010 
Indrukwekkend, er is geen ander woord voor. Na de laatste pagina bedacht ik me 
hoeveel tranen de schrijfster onbeschreven moet hebben gelaten. NRC-next, 
18/10/2010. 


