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‘Ziek zijn 
levert veel
existentiële
paniek op’

PRENTENBOEK 

Thysa Zevenbergen en 

Ru de Groen, Kleine Vos

op zoek naar Overal &

Nergens ★★★✩✩

Kleine Vos is een bofkontje. Ze is ‘vro-
lijk, nooit eens nukkig, en wat hield ze
van dit land’. Toch vermoedt ze dat het
leven elders misschien mooier kan zijn.
Dus gaat ze op pad. Ze komt als eerste
een hert tegen, dat zich wijselijk op de
vlakte houdt op Vosjes vraag of het een
land kent ‘vol geluk en eeuwig feest’.
Een panda laat daarna zien wat voor

hém en zijn soortgenoten geluk bete-
kent: hoge torens bouwen. Kleine Vos
stort naar beneden van zo’n wiebel-
toren en wordt gered door een grote 
vogel. Vervolgens komt ze vriendelijke
olifanten tegen, die haar een lekkere
douche bezorgen. Als ze genoeg heeft
beleefd laat Kleine Vos zich meedrijven
in de rivier, terug naar het hert.
De moraal van het verhaal is eenvou-

dig en bevredigend, precies goed voor
peuters en kleuters: geluk hoef je niet in
vreemde landen ver van huis te zoeken.

Kleine Vos op zoek naar Overal & Ner-
gens (Samsara, €14,90) springt eruit
door de prachtige illustraties van Thysa
Zevenbergen. De tekst van Ru de Groen
bestaat uit vierregelige rijmpjes die qua
cadans aan de deuntjes van Dick Bruna
doen denken, maar nergens kinderach-
tig klinken. Een mooi prentenboek dat
niet snel zal vervelen. —Inge van den Blink

Een kleine vos op 
zoek naar geluk
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eenzaam op een feestje waar men vooral
over badkamerverbouwingen praat.’’

Bovendien voelt hij zich plotseling een

buitenstaander in zijn vriendenkring. 

,,Clays maatstaven zijn veranderd, hij voelt
zich niet meer thuis in zijn ooit vertrouwde
omgeving. Maar empathie komt idealiter
van twee kanten. Clays omgeving moet
zich inleven in Clay, maar Clay moet zich
ook opnieuw leren inleven in zijn omge-
ving.’’

Je zou kunnen stellen dat Clay steeds

dieper afdaalt in zijn binnenwereld en

leert zijn ziekte te accepteren.

,,Ja. Al vind ik acceptatie een lastige term.
Chronisch zieken krijgen vaak te horen: je
zult met je aandoening moeten leren leven.
Maar dat wil je helemaal niet als je net te
horen hebt gekregen dat je misschien wel
altijd nare klachten zult hebben. ‘Leren le-
ven’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij
de research voor dit boek las ik nog eens
over de verschillende stadia die iemand in
de rouw zou doormaken. Afscheid nemen
van een gezond lichaam is natuurlijk ook
een vorm van rouw. Na protest volgt de-
pressie en dan aanvaarding, zegt die theo-
rie. Wat ik nog niet wist, is dat die stadia
niet statisch worden voorgesteld; je kunt
van aanvaarding weer in protest vervallen,

is het idee, en andersom. Voor Clay geldt
dat ook: hij blijft schipperen tussen hoop en
wanhoop, aanvaarding en boosheid.’’

Hoe zit dat bij jezelf?

,,Als schrijver heb ik de luxe dat ik mijn 
dagen zelf kan inrichten, ik kan rust nemen
als dat nodig is. En ja, mijn lichaam beperkt
me soms. Maar op goede dagen geniet ik ex-
tra van wat ik wel kan. Klinkt zoetsappig,
hè? Als ik zo’n zin, ‘ik geniet juist extra’,
vroeger las in interviews met mensen die
ziek waren, dacht ik: wat een onzin, dat lukt
nooit als je zoveel pijn heb als ik. En nu
spreek ik hem zelf uit. Misschien is dat dan
een vorm van acceptatie – het is niet iets
wat er van de ene op de andere dag is. 
Eerder iets wat zich stiekem nestelt, iets
kwetsbaars wat je ook zo weer kwijt kunt
raken. Je kunt er maar beter zuinig op zijn.’’

■ Welkom in het Rijk

der zieken verschijnt

bij Uitgeverij Pluim

(€22,50)


