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Soort boek/Ziekte/Stijl: Boek waarin  Marie Paule Van Ysse op 144 pagina’s 

beschrijft, voor Marcus, een persoon die in werkelijkheid niet bestaat,  hoe haar leven 

van ongeveer vijftig jaar er uit heeft  gezien. Zij had 15  jaar lang een geestelijke 

begeleider gehad die wegviel.  Marcus gaf haar de opdracht haar leven te beschrijven. 

In dat leven komen een moeilijke jeugd, angsten, mystiek, godsgeloof en lichamelijke 

kwalen aan bod.  De Mystiek en het godsgeloof staan in dit boek centraal. 

 

Over de schrijver: De Belgische Marie-Paule Van Ysse ( 1958)  werd geboren in 

Franstalig België. Zij verhuisde naar Vlaanderen, waar ze zoekt naar de zin van het 

leven. Christelijk geloof, beleving en mystiek botsten.  

 

Korte Beschrijving: In het boek worden vooral  mystieke ervaringen  en godsgeloof  

besproken. Steeds wordt daarop teruggekomen,   als de schrijfster vertelt over haar 

moeilijke jeugd, een rugoperatie en andere ervaringen die haar leven getekend 

hebben. Daarbij richt ze zich tot  ‘Lieveling’, God. Hij is haar voorbeeld,  ze wil Hem 

volgen. 

Marie-Paule  licht jeugdervaringen toe, het leven in het gezin, bij haar strenge ouders. 

Haar vader die bankfiliaaldirecteur was en actief in de jeugdbeweging,  bleek later 

pedofiele neigingen te hebben. Marie-Paule ging door het oog van de naald  en werd, 

door een naïeve reactie geen slachtoffer. Wel ontwikkelde ze angsten door ervaringen 

uit haar jeugd die haar blijven achtervolgen. Ze heeft ook gezondheidsklachten, 

waaronder reuma  en rugklachten die ze pas echt onder de aandacht brengt op pagina 

132: ‘Ik ga nu spreken over de gezondheid. Ik heb het nog niet zoveel gedaan, en toch 

is het in mijn leven een invloedrijk element (geweest)’ 

Wat viel op:  De toon in het boek en de mystieke ervaringen die Marie-Paule heeft. 

Vaak komt in het boek de godservaring naar voren. Dat Marie-Paule Van Ysse pas 

later in het boek spreekt over haar lichamelijke klachten, die al  langer in haar leven 

een rol hebben gespeeld. En dat ze op pagina 143 toelicht dat Marcus in werkelijkheid 

niet bestaat. 

Citaten: Pag.9: ‘We: Jij en ik- Jij bent zo vaak voelbaar aanwezig, dat die “we” 

gewoon is. Ook in verband met de dingen van het dagelijkse leven. (…) het geeft een 

gevoel van gezelschap, verbondenheid, niet-alleen-zijn. (…) Ik bid ook zelden voor het 

eten. (…) Er komt dan ook een kinderlijke vraag:  ‘zeg, Jij zorgt voor mij en een beetje 

meer voor hen? Kan Je niet een beetje minder voor mij en een beetje meer voor hen? 

Neen? Het is dan meer voor iedereen? Ja, maar doen, he, anders…’’ 

 

Pag.96: ‘Als ik herlees wat ik schrijf, is er veel angst in mijn leven, eh, Lieveling? Ik 

denk dat het daarom is dat Je blijft. Het is méér nodig dan een schouderklopje, zal Je 
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gedacht hebben. Ja, dat is mijn overtuiging. Je weet dat ik het leven zonder Jou niet 

aankan, en blijkbaar mag ik nog niet direct voor altijd bij Jou komen.’ 

 

Pag. 132-133: ‘De eerste problemen kwamen bij de pubertijd, met de maandstonden. 

Heel pijnlijk. En verkeerd aangepakt door moeder en dokter. (…)  ‘Allemaal 

psychologisch’ zei mijn vader, en hij deed dus niets. (…) de jaren gingen voorbij. Alles 

bleef  “psychologisch”, ook de rugpijnen van M., de reuma van D.  (…) Genoeg 

hierover. Reuma. De eerste reuma crisis kreeg ik in Basse-Wavre, tijdens die sessie 

Engels.’ 

 

Pag.143: ‘ Maart 2012- Nota voor de lezer 

Marcus bestaat niet. Ik had een aanleiding nodig om te kunnen vertellen over mijn 

ervaringen, en heb hem dus in het leven geroepen. Ik zat wél zonder vaste begeleider.’ 

 

 


