
VOOR U GELEZEN

H ILDEKE 
  

Lieve Joris is internationaal bekend door haar indrukwekkend oeuvre met reisver-
halen die ze schreef na lange verblijven in Oost-Europa, in het Midden-Oosten, 
in Afrika en in Azië. Ze leefde er tussen de mensen, logeerde vaak bij hen thuis 
en beschreef zo de politiek-sociale en culturele context vanuit een persoonlijke 
invalshoek. De wereld mijn dorp. Haar werk werd met talrijke prijzen en onder-
scheidingen bekroond en vertaald in het Frans, Engels, Duits, Pools, …
Ik volg haar sinds ze in 1987 in de voetsporen van haar oom-missionaris trad met 
Terug naar Congo. Ze is, net als ik, in Neerpelt geboren. Maar al op haar 19de 
ontvluchtte ze haar woonplaats en het beklemmende traditioneel katholieke ge-
zin met negen kinderen waarin ze opgroeide. Ze sloeg haar vleugels uit en trok 
als au pair naar de States, waar ze rondreisde. In 1975 belandde ze in Utrecht 
en volgde er de School voor Journalistiek. Ze vestigde zich in Amsterdam. Tot op 
vandaag is dat haar ankerplek, samen met haar Poolse partner Marek.
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Op haar 65ste keerde ze terug naar haar roots en schreef ze Terug naar Neer-
pelt (2018), een familiekroniek met als centrale figuur haar drugsverslaafde 
broer Fonny, bewonderd en verguisd, die op zijn 47ste overleed aan een over-
dosis. Het boek maakt tevens duidelijk waarom ze destijds het dorp van haar 
jeugd verliet. En nu is er Hildeke, haar tweede familieroman die in het najaar 
verscheen, een liefdevol portret van haar jongere zus met het syndroom van 
Down.

het boek

Hildeke telt slechts 140 pagina’s en 
is in twee ongeveer gelijke delen 
opgesplitst. De omslag is mooi vorm-
gegeven door Tessa van der Waals. 
Kleurrijke kindertekeningen vullen zo-
wel de dubbele voor- als achterflap. 
Gekleurde figuurtjes nemen je van 
meet af aan mee in de kinderlijke 
wereld van Hildeke, van wie je een 
foto vindt aan de binnenzijde van de 
achterflap, naast die van de auteur 
zelf.

De titel is ietwat misleidend, want het 
eerste deel van het tweeluik is vol-
ledig gewijd aan de laatste levens-
jaren van de vader van Lieve Joris. 
Hildeke maakt natuurlijk deel uit van 
die wereld, want elk weekend komt 
ze naar huis vanuit het wooncentrum 
waar ze vier dagen per week ver-
blijft en dat 82 wordt genoemd: Ik 
woon in 82. Het is pas na de dood 
van vader Joris dat Hildeke onder de 

hoede zal komen van haar broers en 
zussen, die beurtelings in het week-
end de verantwoordelijkheid voor 
haar opnemen. Hildeke staat in het 
centrum van het tweede luik.

Deel 1: De schepper

Lieve Joris omschrijft haar vader met 
enige humor als de schepper, zoals 
hij zichzelf placht te noemen. Het ge-
zin telt negen kinderen, van wie de 
auteur het vijfde, het middelste kind 
is. Fonny, de eerste zoon wordt als 
derde geboren en Hildeke als ze-
vende. Twee uitersten op de schaal 
van menselijk tekort, zo typeert Joris 
haar gehandicapte zus en haar ver-
slaafde broer. ‘Fonny, iemand tegen 
wie je je moest beschermen, Hildeke, 
iemand die je moest beschermen’, 
zegt ze in een interview in Trouw1. 
En in datzelfde gesprek vertelt ze dat 
ze zich tijdens haar reizen altijd ‘tus-
sen Fonny- en Hildeke-achtige polen’ 
heeft bewogen. ‘Gevaar en mani-

1 Paul van der Steen, Trouw – Cultuur & media, 15-09-2022
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2 Ze reisde er vijf jaar in de voetsporen van een rebel voor het boek Het uur van de rebellen.

pulatie kende ik door Fonny al van 
jongs af aan. Kwetsbaarheid kende 
ik door Hildeke.’

oPruim van het ouderlijk huis

Het eerste hoofdstukje speelt zich af 
na de dood van vader Joris. De au-
teur brengt dan samen met Hildeke 
drie dagen door in het verlaten huis 
in Hasselt, waar zijzelf nooit heeft 
gewoond. Na de capriolen van Fon-
ny hadden de ouders uit schaamte 
Neerpelt verlaten om zich in Hasselt 
te vestigen. Mijn vaders dood had 
een trein van pijnlijke herinneringen 
in gang gezet, ik was nog vol ver-
driet, maar ik vermande me, vanwe-
ge Hildeke. Dit was nog steeds haar 
thuis, wij hadden hier sinds papa’s 
opname om de beurt het weekend 
met haar doorgebracht. Binnenkort 
zou ze dit allemaal verliezen.

Bij de opruim van kasten en lades 
trekt het familieleven in kleine scènes 
voorbij: dagboeken, agenda’s, fo-
to’s, brieven, processen-verbaal van 
Fonny. Een getalenteerd, turbulent, 
opstandig kind dat zijn weg niet zou 
vinden in het leven en dat zijn vader 
confronteert met het gemis uit diens 
jonge jaren. Vader Joris was een 
enige zoon die zijn vader Alfons 

had verloren tijdens een gifgasaan-
val in de Eerste Wereldoorlog. Hij, 
de vaderloze, wist niet hoe hij vader 
moest zijn. Fonny was zijn verloren 
zoon. Van zijn negen kinderen werd 
die hem het liefst.

Daar gaat mijn vaders leven, mijmert 
de auteur als haar vriend Marek met 
een bestelauto en aanhangwagen al 
de gesorteerde dozen komt ophalen. 
Hildeke huilde weer – alsof ze besef-
te dat de ontmanteling van het ouder-
lijk huis hiermee was begonnen.

dood van moeder

Terloops komen in de volgende 
hoofdstukken ook de dementie en 
de dood van haar moeder te ber-
de. Ze is er halsoverkop uit Oost-
Congo2 voor moeten terugkeren. 
Haar mama had een beroerte ge-
kregen. De auteur blijft die laatste 
dagen continu bij haar op de pal-
liatieve afdeling. Uiteindelijk kan 
moeder loslaten, de hand van haar 
man in de hare. Plotseling opende 
mijn moeder haar ogen, keek naar 
hem en er brak een glimlach door 
op haar gezicht. Een glimlach van 
vroeger, die ik nooit meer dacht te 
zullen zien. Alsof ze wilde zeggen: 
alles is goed, laat me nu maar. Tot 
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aan het einde bekommerde ze zich 
om hem – haar tiende kind.

De weken na de begrafenis en voor 
ze haar reis naar Oost-Congo her-
vat, verblijft Lieve Joris bij haar va-
der. Verweesd, niet begrijpend wat 
er aan de hand is, gaat zijn geheu-
gen er erg op achteruit. Zoals die 
grote man met dat zware, bedroef-
de hoofd door het huis doolde, op 
zoek naar de vrouw met wie hij zes-
envijftig jaar had geleefd – ik ging 
die dagen erg van hem houden.

Woonzorgcentrum

In de periode dat de auteur in een 
abdij verblijft om haar ‘rebellen-
boek’ te schrijven, belandt de schep-
per tweemaal in het ziekenhuis: 
nadat hij bij een val zijn heup heeft 
gebroken en na een herseninfarct. 
De eerste keer kan hij nog terug 
naar huis, met de thuiszorg die op 
volle toeren draait, iemand die ’s 
nachts komt slapen en de kinderen 
die afwisselend bij hem zijn in het 
weekend. De tweede maal gaat het 
definitief richting woonzorgcentrum 
in Zonhoven. 

Zowel thuis als in het rusthuis wordt 
in een schrift bijgehouden hoe het 
hem vergaat tijdens de afwezigheid 
van zijn kinderen. Door alle anekdo-

tes heen komt zijn portret meer en 
meer tot leven: de weerbarstige va-
der, die bij de belastingdienst heeft 
gewerkt en het door middel van 
avondstudie tot belastingontvanger 
heeft geschopt. Ook de woelige fa-
miliegeschiedenis krijgt steeds meer 
vorm. Ik moest heimelijk lachen om 
die verslagen. In de tijd waarin mijn 
vader zich als een wingerd om 
Fonny heen had gewenteld, ging hij 
ook het gevecht aan met iedereen 
die hem tegensprak.

De wereld van de dementerende 
man wordt steeds kleiner. Alleen als 
we in fotoalbums bladerden, vouw-
de die zich langzaam weer open. 
(…) Ik hield van die trage uren met 
hem, waarin alles terugrolde naar 
vroeger en ik me weer onder de 
laaghangende lamp in de opkamer 
van bomma waande. Als kind had 
ik vaak met haar in fotoalbums ge-
bladerd, ik herkende de mensen die 
hij aan het vergeten was, al had ik 
ze nooit ontmoet.

Als Lieve Joris de Afrikanen die naar 
China trekken, achterna wil reizen, 
houdt ze zich in wegens de toestand 
van haar vader. Ik was verbaasd 
over mezelf. Op mijn negentiende 
was ik mijn achterland ontvlucht 
en nu fietste ik, in plaats van mijn 
reis naar China voor te bereiden, 
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’s avonds van Zonhoven naar Hasselt, 
blij met elk woord dat mijn vader die 
dag had gezegd.

familiebanden

Ontroerend is ook de passage waar-
in gans de familie wordt opgetrom-
meld aan de Dommel, de beek op 
driehonderd meter van mijn ouderlijk 
huis. Een Limburgse landschapsorga-
nisatie heeft Lieve Joris gevraagd een 
gedicht te schrijven over de Dommel. 
Ze heeft meteen besloten dat het 
over Hildeke zou gaan, die vroeger 
op een onbewaakt moment de straat 
was opgelopen tot bij de Dommel. 
Bij de onthulling van de arduinen sok-
kel op een regenachtige dag zijn ze 
allemaal aanwezig. Vanaf de eerste 
rij keek mijn vader toe. We hadden 
een regenponcho over zijn hoofd ge-
trokken, hij zag eruit als een kuikentje 
dat zijn kop uit het ei stak, of liever: 
een oude maraboe.

Door alles wat ze hebben meege-
maakt zijn de kinderen Joris milder 
geworden voor elkaar en voor hun 
vader. We zien Aline huilen omdat 
haar vader, die hen vroeger nooit 
aanraakte, haar heeft omhelsd. Met 
Nicole luisterde hij naar Mozart; aan 
Wies, die hem vaak had geholpen 
met zijn paperassen, vroeg hij of er 
nog iets te schrijven viel; tegen Polly 

zei hij: ‘Gij zijt echt mijn kind, gij 
voelt mij aan.’ Rik die als vierjarige 
erg heeft geleden onder zijn verblijf 
in een tehuis in Kortrijk, waar hij de 
onhandelbare zesjarige Fonny moest 
vergezellen, reed zijn vader nu op 
zondagochtend naar de kapel van 
het zorgcentrum en ontfermde zich 
over rolstoelbewoners die tijdens de 
mis onwel werden of na de dienst 
door personeelsgebrek dreigden 
achter te blijven. Filip die jarenlang 
door de jaloerse Fonny werd gepest, 
snelde nu toe als er een urgentie 
was, overlegde met het personeel, 
noteerde wat er op het menu stond 
en hielp zijn vader met eten. (…) Hier 
en daar trof ik in het schrift ook een 
notitie van Hildeke aan, of een van 
haar favoriete uitspraken: ‘Ons Hilde-
garde is de liefste van heeldeweerlt.‘

het einde

Vader Joris verzwakt zienderogen. Hij 
is al dagen moe, valt tijdens het eten 
in slaap, hoest en verslikt zich voortdu-
rend. Ongemerkt begonnen we over 
hem te spreken in de verleden tijd. Hij 
was er nog, maar we misten hem al. 

Op een dag wordt hij in coma naar 
het ziekenhuis gevoerd. Ik zat bij hem 
en was een en al verzet. (…) Alleen 
was hij geweest. Had niemand dan 
gezien dat hij stervend was? Dat hij 
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ons zo ontglipte. Al paste het ook wel 
bij de dwarse manier waarop hij had 
geleefd. Net zoals mama’s overgave 
bij haar had gehoord.

Die nacht sliep ik in een bed aan 
mijn vaders voeteinde. (…) Soms, als 
hij heel zwaar ademde, stond ik op, 
zocht zijn hand en praatte in zijn oor, 
zei dat hij alles goed had gedaan, 
dat ik bij hem was, dat de anderen 
’s ochtends zouden komen. Ik noemde 
hun namen: Nicole, Aline, Rik, Wies, 
Hildeke, Filip, Polly. Even leek hij zijn 
adem in te houden, al weet ik niet of 
hij me hoorde. We waren bij hem 
toen hij van ons weggleed.

Deel 2: hilDeke

De geboorte van het zorgenkindje 
brengt de moeder aanvankelijk be-
hoorlijk uit evenwicht. Maar ze had-
den hun geloof en bij dat geloof hoor-
de aanvaarding. De eerste jaren van 
Hildeke spelen zich af op het domein 
in Neerpelt, tussen de witte villa waar 
wij allen samen waren en het huis 
van bomma aan de overkant, waar 
het meisje ’s morgens naartoe wordt 
gebracht.

de instellingen

Vanaf haar vijfde is ze bij de zusters 
van O.L.V. Ter Engelen in Maaseik. 

In Neerpelt zag je geen kindjes als 
zij, in Maaseik zaten wel twintig 
Hildekes bij elkaar op lage stoeltjes 
in een kamer vol kleurtekeningen. 
(…) Had ze heimwee? Huilde ze ’s 
avonds in haar bedje? Lang zal het 
nooit geduurd hebben, troost ik me, 
want Hildeke had, zoals iemand het 
eens noemde, een zingend hartje.

Na haar zestiende gaat ze naar 
de dagschool voor buitengewoon 
onderwijs in Wijchmaal. Soms sta-
ren mensen naar Hildeke als we 
in de speeltuin zijn of wandelen in 
het dorp, en vervolgens naar ons. 
Alsof ze willen zeggen: ‘Wat heb-
ben jullie nu meegebracht? Moeten 
wij dit zien?’ Anderen zijn extra 
vriendelijk, knikken ons toe, maken 
een praatje. Hildekes aanwezig-
heid scherpt onze blik; dankzij haar 
kunnen we dieper in de harten van 
mensen kijken.

Vanaf haar eenentwintigste blijft ze 
thuis tot haar veertigste. Ze woont 
dan vier dagen per week in een in-
stituut waar Wies, haar oudere zus 
werkt: de 82. Ik wilde wel dat de in-
stelling moderner was, maar als de 
begeleiders een poging waagden 
hun gasten assertiever en zelfstandi-
ger te maken, deed ik niet mee. Net 
zoals we het woord ‘down’ niet over 
onze lippen krijgen als we onder el-
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kaar zijn; ‘mongooltje’ klinkt zoveel 
lieflijker.

oP uitstaP

Door de herinneringen aan de vele 
uitjes die ze samen maakten, schetst 
de auteur een warmhartig beeld van 
haar zus, zonder sentimentaliteit. Lie-
ve Joris is er op die momenten voor 
Hildeke, respecteert haar in haar ei-
genheid en probeert haar ‘mongool-
tje’ zoveel mogelijk te laten genie-
ten. Bij een concert in een kerkje in 
Madrid bijvoorbeeld, waar Hildeke 
onbeweeglijk en vol concentratie 
luistert naar Vivaldi, Bach, Pachelbel, 
Händel, Albinoni, Haydn. (…) Ik zal 
me die uren in dat kerkje in Madrid 
herinneren. De lucht dampend van 
de natgeregende jassen en naast 
me dat stille, dierbare wezen dat in 
vervoering zat te luisteren.

Of op kerstweekend in Amsterdam, 
thuis bij de auteur, waar ook haar 
zus uit Spanje met de kinderen aan 
deelnemen. Het worden heerlijke da-
gen, dagen die me zullen bijblijven. 
Douchen, aankleden, steunkousen 
aantrekken, hoorapparaatjes indoen 
en checken of de batterijen het nog 
doen – Nicole en ik zijn een goed 
team.

Of het tafereel in Tallinn waar Hil-

deke de duiven brood voert en een 
man haar in het Russisch uitscheldt. 
Ik laat haar begaan. Haar gezicht 
te zien opklaren als de duiven zich 
rond haar verzamelen, haar opge-
wonden kreten te horen galmen in 
de stille straat terwijl de duiven vech-
ten om de kruimels – dat plezier laat 
ik door niemand vergallen.

Al duiken er geregeld ook onver-
wachte hindernissen op. Bij het ne-
men van bus, tram of trein, een trap 
op of een lift in wordt Hildeke steeds 
banger, zeker vanaf het moment dat 
haar rechteroog aan het dwalen 
gaat. Ze loenst en mist diepteper-
spectief. Zo krijgen ze haar maar 
met moeite in een glazen liftkooi van 
een museum in Madrid. ‘Kom op, nie 
flauw doen.’ Pas later, als ik op foto’s 
het spel van licht en schaduw in de 
futuristische vleugel zie, de passan-
ten op straat die op hun kop parade-
ren in het spiegelende dak, begrijp 
ik hoe beangstigend het voor haar 
moet zijn geweest.

familiesPanningen

Lieve Joris haalt zonder schroom en 
met een zekere mildheid de onderlin-
ge wrijvingen aan, nadat alle broers 
en zussen mantelzorgers zijn gewor-
den. Ze spaart daarbij ook zichzelf 
niet. En ze wijst op de gevoeligheid 
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van haar gehandicapte zus voor wat 
zich binnen het gezin afspeelt: Hil-
deke, aanhankelijk en sensitief en, 
behalve een scherp gevoel voor on-
recht, ook een feilloze antenne voor 
gevaar. Hildeke die een hand over 
de rug van Lieve strijkt, nadat die het 
woord genomen heeft tijdens de uit-
vaart van hun vader. Of die bij een 
conflict in de auto tussen broer Rik en 
Lieve, met haar hand over de wang 
van haar zus aait.

Bij zus Aline voelt Hildeke zich he-
lemaal ontspannen. Ons Aline was 
vroeger de liefste thuis, ze zorgde 
voor iedereen. (…) Hildeke herin-
nert zich die zorgzaamheid, ze leeft 
op zodra ze Aline ziet, weet dat ze 
haar kan vertrouwen, geeft zich on-
voorwaardelijk aan haar over. Zelf 
ben ik dwarser, opstandiger, veelei-
sender – bij mij is ze op haar hoede, 
ik moet haar telkens weer voor me 
winnen.

De auteur ergert zich ook aan het 
taalgebruik van broer Rik, de hr-
manager, die voogd is van Hildeke 
en de taal van zijn werk in zijn pri-
véleven laat binnensluipen. ‘Als Hil-
degarde meegaat moet alleszins in 
geschikte en aangepaste accom-
modatie worden voorzien. Reizen 
zonder onmiddellijke terugkeermo-
gelijkheid naar de thuisbasis zijn niet 

aangewezen.’ Ik weet niet wat me 
bij het lezen van Riks berichten het 
meest stoort: zijn ambtelijke taal of 
zijn belerende toon.

de aftakeling

We zien Hildeke evolueren van een 
vrouw die met stevige hand tekent en 
weet wat ze wil, naar een bangelijk 
en vergeetachtig iemand, die stilaan 
te maken krijgt met dementie. Hildeke 
tekent met trefzekere hand onderzee-
ers, waterdieren, vliegende schotels, 
Flintstonehuizen, schildpadden en tal 
van amorfe wezens waar zij het pa-
tent op heeft. (…) Het is een vrolijke 
bende op die tekeningen van haar. 
‘Zo sè’ oppert ze vaak tevreden. 

Lachen en huilen liggen bij Hildeke 
dicht bij elkaar; daartussen bevindt 
zich een raadselachtig landschap 
dat wij herhaaldelijk proberen te ont-
sluiten. (…) Als ze in een nieuwe om-
geving is omringd door vertrouwde 
mensen, is Hildeke op haar gemak. 

Langzaamaan gaat het van kwaad 
naar erger. Schrijven en tekenen luk-
ken nog amper, zwemmen wat ze zo 
graag en goed deed, daar slaagt ze 
niet meer in, ze heeft moeite om in 
een auto te stappen of voelt zich ge-
hinderd door een opstapje aan een 
voordeur. Ze spreekt nog in pakketjes 
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van hooguit vijf woorden. Ze weet het 
niet goed, geloof ik, het is een alge-
meen gevoel van onbehagen waar 
ze geen woorden voor vindt. Daarom 
zegt ze, als we aandringen, iets wat 
we kunnen begrijpen, zoals: ‘Mijn 
papa is dood.’ Of klaagt ze dat ze 
buikpijn heeft.

Een epileptische aanval en een long-
embolie doen haar in het ziekenhuis 
belanden. De auteur zit op dat ogen-
blik in Congo. Bij haar thuiskomst tien 
dagen later, ligt het zusje nog altijd 
in de kliniek. De broers en zussen los-
sen elkaar af. ‘Het afscheid nemen 
is begonnen,’ schrijf ik naar Filip, 
die vanuit Brussel informeert hoe het 
gaat. (…) Ik heb het woord ‘afscheid’ 
weliswaar geschreven, maar alles 
in me komt ertegen in opstand. We 
hebben geleerd haar te beschermen; 
voor wat haar nu te wachten staat, 
kunnen we haar niet behoeden.

Als de medische behandeling wordt 
stopgezet, besluiten de broers en zus-
sen Hildeke niet meer alleen te laten. 
Zo weerloos als ze daar ligt. Ze wist 
nauwelijks wat het betekende in leven 
te zijn en nu moet ze afscheid nemen. 
Niemand kan haar vergezellen, voor 
het eerst is ze helemaal alleen. (…) Ik 
ga bij haar zitten, neem haar hand, 
bedank haar in stilte, omdat ze er 
was, omdat ze ons beter maakte dan 

we waren. En verbijt mijn spijt om alle 
nachten waarop we haar alleen lie-
ten in deze beangstigende omgeving.

Na een laatste zware epileptische 
aanval blaast Hildeke, onder een 
zuurstofmasker en met comfortme-
dicatie, haar laatste adem uit. De 
auteur en haar broer Rik zitten aan 
weerszijden van het bed, haar hand 
in de onze.

schulDenlast

Het schuldgevoelen over haar afwe-
zigheid thuis in de jaren dat ze de 
wereld afreisde, krijgt de auteur niet 
van zich afgeschud, hoe ze ook pro-
beert haar schade in te halen. ‘Je 
licht je anker niet ongestraft’, zegt ze 
daarover in een interview met Djoeke 
Veeninga.

Ze was er niet toen haar bomma 
stierf, de vrouw bij wie ze haar gepre-
fereerd plekje had, weg uit het drukke 
gezin. Ze was er ook niet na het over-
lijden van Fonny. Daarom koestert ze 
de tijd die ze met haar dementerende 
vader en met Hildeke kon doorbren-
gen. En ook de laatste dagen aan het 
ziekenhuisbed van haar moeder. Wie 
had bomma in haar laatste nachten 
te drinken gegeven? Ik prees me ge-
lukkig dat ik dit mocht doen – alsof 
ik een schuld inloste. Tegenover bom-
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ma, maar ook tegenover haar, want 
vanwege bomma was er altijd een 
zekere afstand tussen ons geweest.

Verantwoordelijk voelde ze zich ook 
toen ze haar vader ’s avonds in het 
ziekenhuis aan zijn lot moest overla-
ten. Mijn angst hem achter te laten in 
deze nieuwe omgeving, bij vreemde 
mensen, was groot, en ik had het 
nare gevoel hem dit gelapt te heb-
ben, zoals hij het zelf in betere tijden 
zou hebben genoemd.

Of telkens bij het horen van de Canon 
in D van Johann Pachelbel is er de 
herinnering aan het kerkje in Madrid, 
zie ik hoe ze de bewegingen van de 
violisten volgt, voel ik de lucht vibre-
ren, hoor ik de weemoedige klanken 
opstijgen tot hoog in de nok. En tel-
kens is er dan het knagende besef 
dat Hildeke zoveel dingen niet leerde 
kennen omdat niemand haar de weg 
wees. Ook ik niet.

een universeel verhaal

Door al die kleine taferelen in beeld 
te brengen en emoties onversneden 

te uiten, tilt Lieve Joris het persoonlijke 
verhaal van haar familie op een uni-
verseel niveau. Hoe een kind met een 
beperking kan wegen op een gezin, 
maar tezelfdertijd ook een verrijking 
kan zijn voor zijn omgeving. Een vast-
stelling die eveneens opgaat voor wie 
geconfronteerd wordt met ouders op 
leeftijd van wie de gezondheid ern-
stig is aangetast. De indeling van het 
boek in een tweeluik maakt het mo-
gelijk beide beproevingen en wat ze 
kunnen betekenen in een familie, aan 
bod te laten komen. 

Met deze familiekroniek ‘voegt’ Lieve 
Joris ‘het dorp dat ze had verlaten toe 
aan de wereld waarvoor ze het had 
verruild.’ Ooit zei ze daarover in een 
interview: ‘Of mensen in Neerpelt 
zijn geboren of in een bergdorp in 
Marokko, ze lijken allemaal heel erg 
op elkaar.’3
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