
Recensent H.J.Lammers 
 
Linda Vissenberg: “Hij is down – ik ben up - ” Uitgeverij Boekscout.nl, 
Soest 2012. ISBN 978-94-6206-389-1 Zie ook www.boekscout.nl   
 
Soort boek / ziekte / stijl: 
Een openhartige, gevoelige en liefdevolle beschrijving over hoe het is te leven 
met een jonger broertje met het Downsyndroom.  Boek van 52 pagina’s  
Linda: ‘Mijn passie voor schrijven ontwikkelde zich op de basisschool. Graag 
wil ik mijn ervaringen over mijn broertje met Downsyndroom delen met 
andere ‘brusjes’ of mensen die geïnteresseerd zijn hoe het er werkelijk aan toe 
gaat in een gezin met een ‘speciale’ broer of zus.’ 
 
Over de schrijfster:  
Linda Vissenberg (1988) werd geboren  in Sprundel.  Na haar opleiding tot 
Onderwijs Assistente  werkte ze een tijdje op een ZMLK school (onderwijs aan 
zeer moeilijk lerende kinderen). Nu werkt  zij op een woonvoorziening met 
verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen. Zij koos voor dit beroep, 
vanwege haar  ervaringen thuis en haar behoefte om mensen te helpen.  
Linda figureerde ook twee keer in het televisieprogramma GTST,  in de film 
New Kids Nitro, een videoclip van Monique Smit en in drie commercials 
gemaakt voor de televisie. Zie ook: 
http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/sprundelse-zwijmelde-naast-jan-
kooijman-1.289768 
 
Boekbespreking: 
 René werd vijftien maanden na Linda, twee tot drie maanden te vroeg, 
geboren. Na vier maanden vielen bepaalde zaken (verlaagde spierspanning, 
slapte van de huid, slikproblemen, passiviteit) op, die aanleiding gaven tot 
nader onderzoek. De diagnose syndroom van Down werd gesteld. Mensen met 
het Downsyndroom hebben een chromosoom te veel (of zoals Linda zegt: “je 
kunt ook zeggen dat wij een chromosoom minder hebben”!). Dit  syndroom, 
dat erfelijk kan zijn, werd door de onderzoeker Langdon Down beschouwd als 
een terugval naar een primitiever Aziatisch mensenras, zoals de mongolen 
(o.a. scheefstaande ogen). In de zestiger jaren is deze terminologie onjuist 
verklaard en vervangen door de huidige benaming. Alleen “niet-begrijpenden” 
willen de oude, denigrerende benaming nog wel eens gebruiken. 
Het boek bevat een grote hoeveelheid anekdotes ter illustratie van het 
basisthema dat ook “Downers” gewoon mensen zijn met mogelijkheden 
binnen de grenzen van hun capaciteit. Het ontwikkelen van die mogelijkheden 
kost, naast erkenning van het “down-zijn” en liefde, constante vindingrijkheid, 
constante aandacht, constante training en geduld, geduld en nog eens geduld, 
waarmee voor hen in hun wereld een acceptabel en zinvol leven mogelijk is. 
De ouders van Linda en René, beide met ervaring in het vrijwilligerswerk met 
verstandelijk beperkte mensen, hebben van het begin af aan gezegd dat ze 
twee gelijkwaardige kinderen hebben en dit ook altijd aan ieder, familieleden, 
dorpsgenoten, duidelijk laten weten, waardoor ook in de omgeving volledig 
begrip voor het leven met het Downsyndroom is gaan ontstaan en actief 
getoond werd. 
Uiteraard werd, door het kleine leeftijdsverschil, Linda pas op 6-7 jarig leeftijd 
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zich geleidelijk bewust van het “anders zijn” van haar broertje en begon zij 
zich als “grote zus” te voelen en te gedragen (tot op de dag van vandaag). 
Uitvoerig wordt beschreven  over de tijd en energie die jarenlang (en ook nu) 
onafgebroken door de ouders en Linda werd/wordt gestoken in het zoeken 
naar  training, zorg en daginvulling op maat: gespecialiseerde logopedie 
(spraak en mondmobiliteit), KNO (gehoor), assertiviteitstraining (opbouw 
zelfvertrouwen), muziek, sport, contacten met ZLMK-school , training en 
toezicht thuis op algemene en huishoudelijke zaken, omgang met mensen, 
aankleden, verkeer buiten op straat, huishoudelijke klusjes, enz.. 
Downers reageren traag, moeten vragen en handelingen eerst op zich laten 
inwerken. Zij kunnen zich veelal ook moeilijk en verstaan- en begrijpbaar 
uitdrukken. Dit leidt er toe dat verzorgers gauw de neiging hebben “even te 
helpen”, terwijl de Downer heel goed in staat is het zelf, in zijn eigen tempo te 
klaren. Dit “even helpen” bevordert het ontstaan van gemakzucht, luiheid en 
bevordert niet dat “luie” Downers gemotiveerd en zelf tot activiteit getraind 
worden.  
René is een aanhankelijke, olijke, vrolijke knul, kent trucjes en maakt grapjes,  
is zeer sociaal, kunstzinnig,  kan urenlang zingen en imiteren met behulp van 
DVD van TVseries , hij is een gangmaker op bijeenkomsten, maar wel op het 
niveau van een vijfjarige. En daar zal het bij blijven. Vanaf zijn twintigste 
werkt hij, met nog zeven andere personen met een verstandelijke beperking, 
bij een brasserie, op het laagste niveau: serveren, poetsen, schorten strijken. 
Zijn waarde: hij brengt sfeer en gezelligheid als een perfecte gastheer.  
Natuurlijk waren en zijn er moeilijke momenten en periodes: puberteit, 
seksualiteit, de steeds herhaalde wens om te leren autorijden, het overlijden 
van een familielid. Over de mogelijke erfelijkheid van het Downsyndroom wil 
Linda zich pas beraden als dit aan de orde zal komen. De grootste zorg is  wat 
bij het uitvallen van vader en moeder moet gebeuren. Vader en  moeder 
hebben uitdrukkelijk gesteld dat René hun verantwoordelijkheid is en dat  
Linda volledig vrij is wat betreft haar beslissingen met betrekking tot de zorg 
voor  René. Linda heeft laten vastleggen dat zij te allen tijde de bewindvoering 
op zich zal blijven nemen. Rest wel nu de beslissing wanneer en waar voor 
René een geschikte  woonvorm te vinden. 
 
Wat viel op:  
 
Een Downer kan, net als elk kind getraind en opgevoed worden om vele zaken, 
passend bij hun mogelijkheden te leren en zich dienovereenkomstig te 
gedragen. Linda beschrijft overduidelijk hoe dat moet en wat dat kost aan 
liefde, begrip en geduld. 
  
Citaat pagina 8: “Er zijn een aantal boeken geschreven door ouders met een 
kindje met Down, maar weinig van brusjes (broertjes en zusjes samengavat)”. 
Linda Vissenberg heeft in deze leemte op grandioze wijze voorzien. 
 
Citaten: 
(Pag.  7): “Het is René die mij leert genieten van de kleine dingen in het leven, 
die mij heeft geleerd rustig en geduldig te zijn. Ik weet niet wat voor persoon 
ik geworden zou zijn zonder een broertje met het Downsyndroom. Maar ik 
weet wel dat ik het niet had willen missen.” 



“Want ook kinderen met Down beschikken over veel mogelijkheden, 
vooropgesteld dat ze op een alerte manier worden opgevoed en gestimuleerd.”  
 
(Pag. 11): “Door de(ze) investering van mijn ouders zijn op langere termijn de 
vruchten geplukt. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken en herhalen in wat 
ik zelf heb ondervonden in mijn werkveld maar ook met René.  Geduld geduld 
en nog eens geduld. Oefening baart kunst.” 
 
(Pag. 26): “De beeldvorming dat men weleens van het Downsyndroom heeft is 
niet altijd even goed, ondanks de positieve ontwikkelingen. Een stereotype 
beeld heerst door het onbekende. Niet wetend hoe of wat en dat is jammer. 
Want het belemmert de ontwikkeling in de maatschappij van de Downers, 
terwijl zij ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren. --  Niet René is de 
handicap, maar hij heeft de handicap. Die graag hetzelfde leven als ieder 
normaal mens wil leven.” 
 
(Pag. 52): “René kan zonder woorden iemands hart raken. Hij kan mensen 
troost bieden op een manier die mensen zónder Downsyndroom niet zouden 
kunnen – René voelt het aan als iemand verdrietig is. Kan daar ook niet tegen. 
Kleine kindjes gaat hij meteen knuffelen..” 
 
Extra:  Zie: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=3357  
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