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Verslag van het herstel van een hersenbloeding die Max Pam in 2002 kreeg. Hij was 
toen 55 jaar. Hij kreeg die na een ‘liefderijke omhelzing’ met zijn vrouw, iets waar hij 
later op terugkomt (speciaal voor Kousbroek), omdat de eerste keer seks na een 
beroerte beladen werd: Kon hij dan weer een hersenbloeding krijgen. Het is een heel 
leesbaar boek waarin hij zijn gang via het ziekenhuis en het revalidatiecentrum, waar 
ook Donner had gezeten, een vriend, ter wiens nagedachtenis het boek ook is 
geschreven. Het boek is zo leesbaar omdat er die steunende humor in beschreven 
wordt, bijvoorbeeld als Martin van Amerongen , die ondertussen gestorven is en met 
wie hij maandelijks een culinaire reis door de provincies van Nederland maakte. 
 
Pag. 66:‘Zo schlemiel!’ zegt Martin, waarna Sukkel, Kluns, Oliebollend doorgaan 
tegen elkaar, terwijl ze beiden weten hoe kwetsbaar de situatie is. Dit soort humor 
hielp mij altijd. En ik geniet als ik hem weer beschreven zie door andere mensen. Max 
Pam maakt ook uitstapjes naar Olvier Sacks om uit te leggen hoe moeizaam 
revalideren kan zijn, omdat je de macht over je ledematen terug moet krijgen. Hij 
vergelijkt de manier van omgaan met ziekte van Harry Mulisch en W.F. Hermans, 
beide bekende figuren, waardoor je als lezer in staat bent om de vergelijken aan 
karakters te plakken zoals je ze kent vanuit de publiciteit. Hij wijdt uit over Coenraad 
Haighton en formuleert een theorie over waarom deze fascist steeds trouwde met 
vrouwen met maar een been. Hij probeert te achterhalen of hij last heeft van 
karakterverandering en haalt daarbij voorbeelden van anderen aan(Donner). Hij 
vertelt vervelende en plezierige voorvallen gedurende zijn verpleging. Max Pam is een 
openhartig en eerlijke verteller, niet alleen over bijvoorbeeld zijn angst of zijn vrouw 
bij hem was gebleven als hij niet beter was geworden, de financiële situatie waarin hij 
terechtkomt als free-lancer,maar over allerlei moeizame gebeurtenissen gedurende 
het ‘beter worden’. En hij gebruikt op een verfrissende manier ‘Denkers en 
schrijvers’: Descartes, Wittgenstein Heidegger, Robert Mccrum, Bernleff en anderen. 
Pag. 104 ‘Volgens Molière is het gemakkelijk om af te geven op de geneeskunde als 
jezelf in een blakende toestand verkeert,… of pag. 68 ’als je maar wilt, dan kun je het, 
is een levensfilosofie die voornamelijk berust op oplichterij en zelfbedrog. Toch geloof 
ik dat mijn besluit mij geholpen heeft wakker te worden uit de lethargie waarin 
iedereen terechtkomt die het slachtoffer is van een cerebraal ongeluk…’Z o worden 
vaker citaten of ideeën gebruikt om een eigen ervaring te plaatsen. Een goed leesbaar 
boek dat je blijft boeien en je eigen over eigen ervaringen laat nadenken. 


