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Soort boek/ziekte/stijl: Een reeks columns belichten de vele facetten van het proces dat de
schrijfster doorliep om te leren leven met fysieke beperkingen ten gevolge van de chronische
ziekte  Multiple Sclerose.

Over de schrijver: Marijke Franssen (1965) is van oorsprong verpleegkundige, ging vanwege
haar ziekte leerlingen in opleiding begeleiden en is sinds 2004 volledig afgekeurd.

Korte beschrijving: In een bundeling van 55 columns worden de vele facetten belicht van het
proces dat de schrijfster doorliep om te leren leven met de fysieke beperkingen van de chronische
ziekte Multiple Sclerose. Kort maar krachtig beschrijft ze de vele gebeurtenissen, observaties en
ervaringen in haar drastisch veranderde leven.
Lastige, soms pijnlijke confrontaties met de beperkingen van het leven in een rolstoel en de ziekte
zelf, de lichamelijke irritaties of lichamelijke ongemakken.
Haar ziekte krijgt haar er echter niet onder. In het voorwoord vergelijkt ze haar eerste ervaringen
met de seizoenen, waar de winter vanzelfsprekend de moeilijkste tijd vertegenwoordigt, maar
waar lente en zomer zich weldra aandienen. Kortom, de acceptatie van en het leren omgaan met
haar handicap kreeg ze niet voor niets, maar er kwam veel voor terug.
Als een scootmobiel zijn intrede doet in haar leven mogen we wel spreken van een keerpunt, net
als de beslissing te gaan sporten of vrijwilligerswerk te gaan doen. Het blijkt opeens het
accepteren van de handicap te vergroten, biedt perspectief en geeft een positieve draai aan haar
leven.

Wat viel op: Ongetwijfeld heeft ze het in het begin van haar ziekte erg moeilijk gehad, maar na
verloop van tijd is ze veranderd in een rasoptimist. Uit elke ervaring haalt ze wel iets positiefs en
dat werkt aanstekelijk. Ze moet na die zware periode gedacht hebben dat zelfmedelijden geen
uitweg biedt en dat je er dus maar het beste van kan maken. In wezen steekt ze met dit boek een
hart onder de riem van degenen die leven met een chronische ziekte door zichzelf en daarmee
lotgenoten moed in te spreken en niet bij de pakken neer te zitten.
Daarin slaagt ze in alle opzichten, want er komt van alles voorbij: grappige incidenten, onbegrip,
charmant zowel als lomp gedrag van "gezonde" mensen, leerzame en hilarische momenten. Ze
zijn vaak om te lachen en soms om te huilen maar de lezer blijft nooit achter met een negatief
gevoel. Ze kan goed observeren en formuleert scherp - het maakt dat er in menig stukje wel iets
staat waar je als lezer wat mee kunt aanvangen, bijvoorbeeld hoe ze zichzelf heeft geleerd om te
gaan met de beperkte energie en dat uitdrukt in euro’s. Deze ziekte heeft haar leven teruggebracht
tot de kern en daar is ze, ondanks of dankzij haar handicap, de schoonheid van gaan inzien.
De stukjes zijn duidelijk gemaakt voor de website of het ledenblad van de vereniging van
MS- patiënten en die doelgroep zal er het nodige in herkennen. En weet u wat een “off the road”
of jutterstoel is?

Citaten: Pag. 26: “Het voordeel van mijn MS is dat ik al deze mooie 'cadeautjes' (bedoeld wordt
uitstapjes, red.) op een heel intense manier beleef.”
Pag. 48: “Ik heb besloten om me er niet aan te storen maar te genieten van alle meevallers die mij
momenteel als verkeersdeelnemer toevallen. Ik wentel me in de aandacht van het mannelijke



geslacht, beschouw deze als positief en tot de tijd dat het tegendeel is bewezen is, ben ik zo
arrogant om te denken dat dit komt omdat ik er als vrouw in mijn scoot nog altijd goed uitzie.”
Pag. 83: “ Ik vind het best moeilijk om te (blijven) houden van een lichaam dat me heel vaak in
de steek laat. Een lichaam dat me pijn doet. Dat me keer op keer teleurstelt. Een lichaam
waardoor ik me minder vrouwelijk voel. Waarvan ik het soms zelfs niet waard vind om begeerd
te worden.”

Recensies: Msweb: “In het boek ‘Zonnige schaduw – MS in mijn leven’ wordt al lezend
duidelijk, dat de schaduw niet zonder de zon kan bestaan. De columns belichten veel facetten van
het proces dat Marijke doorliep, het leren leven met de fysieke beperkingen die MS met zich
meebrengt. Het omvat een scala aan gebeurtenissen, variërend van grappig en ontroerend tot
verdrietig en confronterend. En hoewel het verdriet soms bijna tastbaar is, blijkt Marijke in staat
om het op een positieve manier te belichten.”
http://www.msweb.nl/index.php?content=display_one_magazine&disptype=mag&ID=365&desc
ription1=MAGAZINE&description2=MSzien%202010%20(2)&clr=org&menu_id=494&symbol
=

MaxTax: “Dit boekje bestaat uit gebundelde columns die ten eerste vaak erg leuk zijn om te
lezen. Mensen met de diagnose MS zullen zeker dingen herkennen omdat ze (soort)gelijke
ervaringen hebben.
Mensen die onbekend zijn met deze chronische ziekte kunnen hun blik verbreden door op een
luchtige manier een kijkje te krijgen in het dagelijks bestaan van een persoon die met MS door
het leven gaat.
De columns beschrijven gewoon de ervaringen, gelukkige en verdrietige momenten uit het leven
van de schrijfster. Geen moeilijke uitleg over de ziekte enz. maar gewoon "leven met".
Mijn plan was elke avond een column voor het slapen gaan, maar dat wilde me niet lukken. Maar
na het uitlezen van 1 column wilde ik er nog 1. Een aanrader.’
http://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/marijke+franssen/Ntk/media_all/Nty/1/N/0
/Ne/0/search/true/searchType/qck/index.html?_requestid=81895


