
Na een huwelijk van vijfentwintig jaar besloot je van je 
man te scheiden. Hoe zag je de nieuwe gezinssituatie 
voor je?

Eigenlijk had ik na mijn vertrek een ideaal plaatje in mijn 
hoofd, een soort aftreksel van Sex and the City, met drie 
vrouwen in huis. Gezellig! Mijn dochters zaten allebei in de 
puberteit en ik wilde het ze zo makkelijk mogelijk maken, 
zodat ze geen schade zouden oplopen door de scheiding. 
Als ze wilden, konden ze hun vader zien en ze mochten er 
ook voor kiezen om bij hem te gaan wonen. Maar de eerste 
tijd lag Brigit boven in haar eentje te huilen. Ze is heel ge-
voelig en introvert, in tegenstelling tot haar twee jaar jon-
gere zus Iris, die een echte flapuit is en zich meer opstelde 
als een ijskonijn. Iris was juist blij dat haar vader ergens an-
ders woonde, want die twee hadden heel vaak ruzie. Dat 
was gelukkig voorbij! Ik kon toen nog niet vermoeden wat 
me allemaal boven het hoofd hing…

Wat gebeurde er?

Een jaar later begonnen ze steeds lastiger te worden, ook 
naar elkaar toe. Het zijn twee totaal verschillende per-
soonlijkheden. Iris was een echt dametje met een Britney 
Spears-look: strakke kleding en veel make-up. Brigit was 
meer het alternatieve type, met haar zwarte wijde broeken 
met scheuren en veiligheidsspelden en een voorliefde voor 
de muziek van Jim Morrison en Kurt Cobain. Ze konden el-
kaars vriendinnen niet uitstaan. Op een gegeven moment 
werd het echt moord en doodslag tussen die twee en ik 
zat ertussenin, elke dag. Eigenlijk wilde ik het liefst op mijn 
werk blijven, want ik wist nooit wat ik thuis zou aantreffen. 
Dan was er weer voor honderden guldens gebeld of was er 
geld uit mijn portemonnee verdwenen. Of de computerka-
mer was bezet met de deur op slot. Er werd gekrijst, de mu-
ziek stond keihard aan en vooral Brigit nam de vreemdste 
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figuren mee naar huis. Ik werd dagelijks verrot gescholden en de 
jongste heeft een keer geprobeerd om me van de trap te duwen. 
Probeer dan maar eens de regie te krijgen. Je kunt wel eisen dat je 
respect wilt, maar ze lachten me vierkant uit.

Kreeg je hulp?

Nee, absoluut niet. Het eerste wat mensen in mijn directe omge-
ving zeiden, was: “Had je maar niet moeten scheiden. Je werkt 
te veel uren en daardoor heb je gewoon te weinig gezag.” In de 
straat waar ik woonde, zag ik de gordijntjes aan de overkant wap-
peren. Iedereen hield me in de gaten. Ik was die moeder met die 
twee ontspoorde dochters. Ik kwam slaap tekort en heb flinke 
huilbuien gehad in tijden dat ik er helemaal doorheen zat, maar 
ik wilde ook niet elke keer aankloppen bij mijn twee vriendinnen. 
Daarom schakelde ik de hulpverlening in en zij concludeerden 
dat mijn dochters extreem aan het puberen waren. Ze zeiden dat 
ik gewoon pech had en kwamen met allerlei goedbedoelde ad-
viezen: ik moest huisregels opstellen, de meiden een contract la-
ten tekenen, ik moest ze belonen en positief praten… Maar niets 
hielp.

Hoe stond je ex-man, de vader van je kinderen, hierin?

Op zijn steun hoefde ik niet te rekenen. Het was immers mijn be-
sluit geweest om van hem te scheiden. Hij heeft mij altijd gezien 
als een carrièrevrouw die eigenlijk nooit kinderen heeft gewild. 
Dat denken mijn dochters trouwens ook.

Klopt dat beeld?

Nee, maar ik ben wel vrij nuchter. Ik was niet zo’n moeder op een 
roze wolk die de hele dag met een baby’tje op haar arm liep te 
tutten. Daarnaast ben ik opgevoed met het idee dat het belang-
rijk is om als vrouw economisch onafhankelijk te zijn, dus heb ik 
altijd fulltime gewerkt. Maar rond mijn dertigste begon het wel 
degelijk te kriebelen. Ik wilde de verhalen en erfstukjes van mijn 
ouders en grootouders kunnen doorgeven. Mijn ex-man en ik 
hebben er toen heel lang over gepraat, want ik was wel degene 
die er tijdelijk haar baan voor moest opgeven. Voor hem ging het 
leven gewoon door.

Hoe bleef je overeind?

Mijn dochters waren vaak de hort op en ik zat ’s avonds en in de 
weekends alleen maar thuis. Ik hou enorm van popmuziek en ben 

het uitgaansleven ingedoken. Op die manier kon 
ik mijn accu weer even opladen. Maar in de buurt 
werd er schande van gesproken. Toen was ik weer 
de gescheiden moeder die ging stappen. Ik had 
ook behoefte aan een zielsverwant, iemand met 
wie ik op gelijkwaardig niveau kon praten. Daarom 
schreef ik me in op een datingsite en in 2003 leerde 
ik zo mijn huidige partner kennen.

Toen Brigit achttien was, heb je haar op straat 
gezet. Hoe voelde dat voor jou als moeder?

Dat was een heel moeilijk moment en ik heb mijn 
ogen uit mijn kop gejankt en alles bij elkaar gekrijst. 
Ze hing rond in kraakpanden en gebruikte drugs op 
illegale feesten. Ze was volledig de weg kwijt. Het 
werd thuis een gevecht op leven en dood. Ik kon ge-
woon niet anders dan haar op straat gooien. Maar 
ik stond erachter en het was in die zin een opluch-
ting dat ik weer eens een nacht kon slapen. Nee, ik 
vond niet dat ik gefaald had als moeder. Ik kende 
haar als geen ander en had het gevoel dat er meer 
met haar aan de hand was, maar daarin werd ik niet 
serieus genomen. Kort daarop werd ze opgenomen 
in een psychiatrische kliniek.

Ze kreeg de diagnose schizofrenie. Wat was je 
reactie?

Alles viel op zijn plek. Het lag dus niet aan mij! Maar 
tegelijkertijd kwam ik in een rouwproces terecht. 
Het beeld dat ik van mijn dochter had - dat zacht-
aardige meisje dat collecteerde voor het Wereld 
Natuur Fonds en me op zaterdagmorgen weleens 
een ontbijtje op bed bracht - was aan het vervagen. 
Ze was een heel andere persoon geworden en dat 
doet pijn. Haar ziekte gaat niet over en ik zal met dit 
rouwproces moeten leren omgaan. Niet iedereen 
met schizofrenie hoeft levenslang in een inrichting 
te zitten, maar Brigit zit in de categorie van heel 
zware gevallen die veel bescherming nodig hebben 
en niet zelfstandig kunnen wonen. Na de diagnose 
en de opname kreeg ik iets meer erkenning vanuit 
mijn omgeving, maar er waren nog steeds mensen 
die zeiden dat ze zo was geworden door mij. Want 
ik was die moeder die zonodig moest werken en 
ik had mijn grenzen onvoldoende aangegeven. Ik 
word nog steeds heel boos van die vooroordelen.

Je werkt bij de politie. Maar jouw dochters haal-
den dingen uit die niet door de beugel konden. 
Vond je dat gênant?

Ik ben er op mijn werk altijd heel open over ge-
weest, want ik ben een extravert typetje. Mijn col-

lega’s komen elke dag in aanraking met drugs, ge-
weld en verwarde mensen, dus ik kreeg juist heel 
veel begrip. De politie staat in de brandhaard van 
de samenleving. Daarom hoefde ik ook niet zo veel 
uit te leggen en dat ervoer ik echt als een warm bad. 
Ik werk nu als de spin in het web bij het Samenwer-
kingsverband Integrale Veiligheid in Noord-Hol-
land en mijn collega’s weten tot op de dag van van-
daag wat er bij mij speelt. 

Hoe was je eigen jeugd?

Mijn vader was al vierenzestig toen ik werd gebo-
ren en mijn moeder was twintig jaar jonger. Hij 
had kinderen uit een eerste huwelijk en ik scheel-
de zo’n dertig jaar met mijn halfbroers en -zussen. 
Daarom ben ik als enig kind opgegroeid, maar ik 
had een hartstikke leuke jeugd. Mijn moeder was 
heel beschermend, mijn vader meer het onbezorg-
de type. Hij overleed toen ik vijftien was.

Heeft het feit dat je moeder zo beschermend 
was invloed gehad op jouw eigen moederschap?

Ze was wel beschermend, maar op een liefdevol-
le manier, totaal niet verstikkend. Ze zei altijd: “Je 
komt als individu en je gaat als individu.” Ik was een 
heel brave puber, die elke zondag trouw mee naar 
de kerk ging. Maar ze stimuleerde me ook om uit 
te gaan en plezier te maken met vriendinnen. Dan 
wachtte ze me op met Melba-toastjes en vroeg ze 
nieuwsgierig of ik nog leuke jongens had ontmoet. 
Zelf had ze niet geleerd, maar ze heeft me altijd 
voorgehouden hoe belangrijk het is om als vrouw je 
eigen broek te kunnen ophouden. Toen ik zes maan-
den zwanger was van Brigit overleed ze. Wat ik voor-
al heb meegekregen van haar is de behoefte om 
mijn kinderen een warm nest te geven, veiligheid en 
geborgenheid. Dat is helaas anders gelopen.

Wanneer begon je met schrijven?

Dat was in 2009. Het heeft zeker een therapeu-
tisch effect gehad, want het hielp me om dingen 
een plek te geven en mijn hoofd leeg te maken. Dat 
resulteerde in het boek Volg de blauwe lijn, waar-
in ik mijn verhaal vertel als moeder van Brigit en 
Iris en uitleg waar ik allemaal tegen aanliep. Alles 
werd op de puberteit afgeschoven, maar Iris bleek 
later ADHD te hebben en Brigit dus schizofrenie. 
Met het boek wil ik ouders die in eenzelfde situatie 
zitten een steun in de rug geven, want psychiatri-
sche stoornissen worden niet altijd tijdig herkend. 
Al zou dat boek mijn dochters niet helpen, dan mis-
schien wel een ander.

Hebben je dochters het boek gelezen?

Dat weet ik niet. Mijn jongste heeft er nooit uitspraken over 
willen doen en mijn oudste heeft me daarna zwartgemaakt 
op sociale media, compleet met naam en toenaam. Ik heb 
ze duidelijk gemaakt dat ik het niet heb geschreven om ze 
negatief af te schilderen. Integendeel. Uit het boek blijkt 
juist hoeveel ik van ze hou. Maar ik heb me wel enorm in 
de steek gelaten gevoeld. Als we eerder hulp hadden gekre-
gen, had hun leven er misschien anders uitgezien.

Hoe werd het boek ontvangen in de media? 

Twee dagen na de boekpresentatie zat ik in de uitzending 
van Noord-Hollands Diep op RTV Noord-Holland en er volg-
den enkele interviews. Ik heb best veel reacties gekregen, 
maar het boek werd niet besproken in bekende bladen en 
landelijke kranten omdat ik het in eigen beheer heb uitge-
geven. Ik heb er dus geen groot publiek mee bereikt.

Maar je hebt wél een heel groot publiek bereikt met je 
lezerscolumn in Metro!

Ja, dat had ik nooit verwacht! In die column beschreef 
ik mijn verbijstering over het gebruik van sociale media 
binnen de kliniek waar mijn dochter zit. Ik had een niets 
verhullende foto toegespeeld gekregen die op haar Face-
book-pagina pronkte, nota bene gemaakt op haar kamer 
in de kliniek. Het was één grote pornoshow! Iemand die 
met schizofrenie worstelt, moet mijns inziens in een prik-
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kelarme omgeving zit-
ten, dus niet de hele dag 
op sociale media. De ge-
varen van de online we-
reld zijn vele malen gro-
ter dat die in de offline 
wereld. Daarom besloot 
ik de publiciteit te zoe-
ken en dan ga ik echt 
door ramen en deuren. 
Er werd een opiniestuk 
van mij geplaatst in de NRC en ik benaderde de Twee-
de Kamerfractie van de SP met vragen. Toen begon ik 
die column voor Metro te tikken, heel intuïtief zoals ik 
altijd schrijf. Ik realiseerde me totaal niet wat de ge-
volgen konden zijn. Het werd echt een gekkenhuis. De 
steunbetuigingen, vooral van ouders, stroomden bin-
nen. Dat heeft me veel kracht gegeven. Het voelt niet 
langer als een eenzame strijd nu ik een hele achterban 
blijk te hebben.

Hoe kijk je terug op de afgelopen vijftien jaar? Voel je 
verbittering of heeft het je ook iets goeds gebracht?

Nee, ik ben zeker niet verbitterd. Ik denk dat mijn twee 
kinderen niet voor niks op mijn pad zijn gekomen. Het 
is daardoor mijn missie geworden om te knokken voor 
goede zorg voor mensen met een psychiatrische stoor-
nis, want er zijn meer mensen bij wie het leven niet over 
rozen gaat. Volgend jaar komt mijn nieuwe boek over 
geknakt ouderschap uit. Ik schrijf ook voor Ypsilon, de 

vereniging van familieleden en naasten van mensen met 
een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Renske 
Leijten van de SP heeft inmiddels Kamervragen gesteld 
over de omgang met sociale media binnen GGZ-instellin-
gen, en de minister van Volksgezondheid Edith Schippers 
heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het be-
antwoorden van deze vragen. Ik heb bereikt dat er nu 
meer aandacht komt voor deze problematiek.

Je dochters zijn inmiddels achtentwintig en dertig 
jaar. Hoe gaat het nu met ze?

Ik weet het niet. Ik heb ze allebei al anderhalf jaar niet ge-
zien. Op een gegeven moment vroeg ik me af: herstel ik het 
door hen verbroken contact en slik ik weer de vernederin-
gen, of ga ik nu ook aan mezelf denken? Uit zelfbehoud heb 
ik voor dat laatste gekozen. Maar ze wonen in mijn hart en ik 
denk elke dag aan hen. Het leven is de moeite waard om het 
te leven en ik probeer er op mijn manier van te genieten, ook 
al zit er een rafelig randje omheen. Inmiddels schijnen ze on-
derling wel weer contact te hebben. Het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan.

Ben je niet ontzettend kwaad op je dochters?

Ja, soms wel. Natuurlijk! Wat ik af en toe aan krachttermen 
over mezelf heb gelezen op sociale media… Mijn dochters 
zouden trots op me moeten zijn, omdat ik zo voor hen knok 
en aandacht vraag voor deze problematiek! Gelukkig ben ik 
er niet meer zo ontzettend verdrietig om. Als ik boos ben, er-
vaar ik een enorme kracht en voel ik me strijdlustig. Verdriet 
verlamt me. Dan kruip ik als een dood vogeltje in bed. 
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Mijn Geheim mag 5 exemplaren 
weggeven van het boek van  
Geertje Paaij Volg de blauwe 
lijn, uitgegeven bij De Nieuwe 
Boekhandel. 
Wil je kans maken op dit boek? 
Stuur dan je mail naar:  
acties@mijngeheim.nl onder 
vermelding van ‘Volg de blauwe 
lijn’. 
 Vergeet ook niet je 
adresgegevens te vermelden. 
Reageren kan tot 28 oktober 2015. 
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