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Geertje Paaij (1952) doet mee aan GROUP bij GGZ NHN als een van de ouder
deelnemers. Ze heeft jarenlang bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering
gewerkt. Daarna maakte zij de overstap naar de politiewereld.
In haar werk draait alles om sociale veiligheidsvraagstukken. Je kunt hierbij
denken aan Jeugd, Alcohol en Drugs. Een thema dat Geertje nauw aan het hart
ligt. Daarnaast is zij redactielid van Ypsilon, de vereniging van familieleden en
betrokkenen van mensen met een kwetsbaarheid voor psychoses.

Ruim een jaar werkte Geertje Paaij aan haar boek 'VOLG DE BLAUWE L1JN,
voetstappen van de liefde': "Hopelijk leidt het boek tot het eerder herkennen van
signalen die onmiskenbaar een uiting van schizofrenie zijn". Toch ontdekte Paaij
dat gaandeweg het schrijfproces ook nog een ander thema schuil ging, namelijk:
de grenzen van ouderliefde. Blijft ouderliefde onvoorwaardelijk als je nog maar een
schim van jezelf bent? Ga je door ten koste van alles of zijn er'grenzen? In haar boek
beschrijft zij het laveren tussen verstand en emoties.
In deze nieuwsbrief een fragment uit haar - toch ook humoristische - manuscript,
waarin Geertje Paaij op zoek is naar genetische componenten.

Geertje Paaij is nog bezig met het vinden van een uitgeverij. Meer informatie is te
vinden op: www.geertjepaaij.weebly.com. Daar staat ook de boektrailer.

"Ik denk terug aan de gesprekken die ik in het verpleeghuis met mijn moeder voerde.
Mijn buik droeg onmiskenbaar de belofte van een nieuw leven, terwijl het leven van
mijn moeder ten einde Iiep. Het was een kwestie van tijd voordat de hersentumor haar
de genadeklap zou geven. Mijn blijdschap om het leven dat in mij groeide, wisselde
zich af met intens verdriet om het naderende verlies van mijn moeder. Buiten Koen
was zij de eerste aan wie ik vertelde dat ik vier weken zwanger was. Ze wilde het
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meteen van de daken schreeuwen. Ik wilde haar dat niet ontnemen, wetende dat haar
tijd erg beperkt was. Binnen drie maanden was de babykamer klaar en liet ik haar de
foto's zien. Regelmatig stopte ze mij geld toe zodat ik iets voor haar nog ongeboren
kleinkind kon kopen die ze liefkozend 'Woutertje' noemde. Ze was er heilig van
overtuigd dat we een zoon zouden krijgen".

"Vaag herinner ik me dat zij tijdens haar ziektebed over een eigenaardige tante
vertelde. Ik rommel in de laden van het pc-bureau, op zoek naar mijn krabbels over
deze heftige periode. Plotsklaps houd ik ze in mijn handen. Mijn ogen glijden over
mijn handschrift. Met een klap ben ik terug in de tijd en treft het verdriet mij weer
als een mokerslag. Ik dwing mijzelf ertoe rauwe, emotionele stukken over te slaan
en blader door. Net als ik er de brui aan wil geven, stuit ik op passages over mijn
grootouders. Mijn hart staat even stil. Instinctief weet ik dat ik op het goede spoor zit.
Ik vlieg over de regels totdat ik beland bij een fragment over mijn opa, die ik nooit
heb gekend. Met een van zijn zussen was iets grondigs mis. 'Wij gingen vroeger
af en toe op zondag met de tram op bezoek bij tante Rika,' lees ik in een citaat van
mijn moeder. 'Zij was opgenomen in Meerenberg: het krankzinnigengesticht. Ze
had hoogmoedswaanzin en liep de hele dag met een parasol. Ze dacht dat ze de
koningin van Engeland was.'
Ik reken vlug terug. Oat betekent dat mijn moeder als twaalfjarig meisje bij die tante
Rika op bezoek ging. Vierentachtig jaar later slaat dus hetzelfde vervloekte gen toe!
Meerenberg werd later het inmiddels opgedoekte provinciaal ziekenhuis Santpoort en
hoogmoedswaanzin kreeg de naam parano'ide schizofrenie. Ik bedenk me dat er nog
een familielid is die dit noodlot heeft getroffen.
Van de vier zussen van mijn moeder, was er eentje met twee zoons. De oudste,
Jack, werkte voor de Shell in Zuid-Afrika en werd in de jaren zeventig uitgezet als
ongewenste vreemdeling. Niemand heeft destijds kunnen achterhalen wat zich daar
had afgespeeld. Er deden verhalen de ronde dat er iets vreselijks was gebeurd,
waardoor mijn neef Jack zo was veranderd. Mijn oom en tante praatten er niet veel
over.
Jack deed af en toe eenvoudige klusjes voor mijn moeder. Tijdens een van zijn
klusuurtjes waren Koen en ik ook op bezoek. Jack had haar fiets opgeknapt.
'Ik kan niet zo lang blijven,' fluisterde Jack samenzweerderig.
'Hoezo niet?' vroeg mijn moeder.
'Ik heb een afspraak op Soestdijk,' kondigde Jack met zwier aan. Zijn stem
veranderde in een zwaar Amerikaans accent. 'Er is een complot gaande. De CIA is er
ook bij betrokken.' Triomfantelijk keek hij ons aan. Koen en ik hadden moeite om ons
gezicht in de plooi te houden.
'Ik moet echt gaan. De FBI is mij ook op het spoor.' Nerveus likte hij aan zijn lippen,
keek schichtig om zich heen en verdween. Wij keken hem vol verbijstering na.
Ik realiseer me dat het met Jack alleen maar bergafwaarts is gegaan. Mijn oom en
tante hebben hem in totale wanhoop buiten de deur gezet. Er is zelfs politie aan te
pas gekomen. Het werkelijke verhaal is mij nooit ter ore gekomen. Ik weet slechts dat
hij een zwervend bestaan is gaan leiden.
Pas nu dringt het tot mij door dat ik in dezelfde nachtmerrie als mijn oom en tante
ben beland. Ik vloek zachtjes. Deze ziekte kent geen mededogen, slaat zelfs
generaties over om vervolgens bikkelhard toe te slaan. Ik staar versuft voor me uit en
herlees de passages totdat ze in mijn geheugen zijn gegrift".


