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Soort boek/ Ziekte /stijl:  
Egodocument van 170 pagina’s waarin Lisa beschrijft hoe haar jeugd verliep, als jonge 
vrouw voor de eerste keer in een psychiatrische inrichting terecht kwam en hoe dit alles 
het verloop van haar verdere leven bepaald heeft. Ze gaat daarbij onder andere in op 
haar jeugd, de periode binnen verschillende inrichtingen, haar huwelijk met een aan 
alcoholverslaafde man en de periode na haar scheiding.    
 
Cover: ‘Met het klimmen der jaren wilde Lisa haar ervaringen delen en op papier zetten. 
Over o.a. haar jeugd, de Psychiatrische inrichting, haar huwelijk met ’n alcoholist en de 
onzekerheden in haar leven. Hoe zij daarmee heb leren omgaan en door wilskracht en 
doorzettingsvermogen ze een plaatsje heb weten te veroveren in deze maatschappij. Hoe 
het haar heeft gemaakt en gevormd tot de persoon die ze nu is, en als een volwaardig 
mens wordt gezien. Maar het gaat ook om de strijd en de angst die gepaard ging met de 
vele emoties die ze heeft moeten leveren om zover te komen. Hoe ze uiteindelijk tot 
aanvaarding, berusting en mentale bevrijding kwam. Ze is er mentaal sterker uit 
gekomen maar zal het nooit meer vergeten, want het is â n deel van haar leven 
geworden. Het voornaamste voor haar is dat ze het van haar af heeft kunnen schrijven, 
en dat ze positief in het leven is blijven staan. Ze is als het ware uit het dal omhoog 
gekropen, want zonder strijd geen overwinning. Ze wil dus ook naar andere toe zeggen 
die in moeilijke omstandigheden leven: Geef nooit de moed op en blijf altijd het geloof 
en vertrouwen in jezelf houden, want eens komt het goed.’ 
 
Over de schrijfster: 
Lisa Kroon is moeder van twee zonen, woonde na een scheiding aanvankelijk met haar 
jongste zoon, en nadat deze uit huis was gegaan alleen. Naast zenuwaanvallen kreeg zij 
op latere leeftijd hartproblemen, hernia’s en rug vernauwingen. Deze laatste lichamelijke 
problemen komen aan het eind van het boek aan bod .  
 
Korte beschrijving: 
Lisa Kroon beschrijft hoe ze in de inrichting werd opgenomen voor zenuwaanvallen 
waarbij zij wegviel. Zij werd er behandeld met elektroshocks, mocht naar huis, werd 
zwanger van een vriend die haar verliet en moest haar kind afstaan omdat ze weer 
opgenomen werd, aanvallen kreeg.  
Ze licht vervolgens de periode binnen de psychiatrische instelling toe: goede en slechte 
ervaringen, opgesloten worden, het verlies van haar moeder, vanuit een paviljoen van de 
instelling en later vanuit een huis op het instellingsterrein op diverse plekken werken, 
hoe ze verliefd werd op haar man. Ze trouwen, kunnen gaan samen wonen en Lisa wordt 
zwanger. Moeilijk vindt ze dat haar partner seksuele vrijheid gewoon vindt en met 
meerdere vrouwen seks heeft. Zij wist toentertijd niet wat gewoon was, had teveel tijd in 
inrichtingen doorgebracht en deed mee aan partnerruil.  
Haar man heeft een drankprobleem en wil niet veel met de baby te maken hebben. Hij 
wordt even opgenomen en belandt later in de WAO. Het huwelijk liep niet goed, Lisa 
raakte overspannen en werd opgenomen in een kliniek voor overspannen vrouwen, 
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terwijl haar man voor hun zoontje zorgde. Dat ging niet altijd goed. Ze beschrijft hoe ze 
door de opname sterker werd en wanneer ze weer thuis is beter voor zichzelf en haar 
zoontje kan opkomen, hoe ze van hem scheidt en het met haar zoon redde. Wanneer 
haar zoon gaat studeren leeft zij alleen, haar ex-man sterft en zij krijgt problemen met 
haar hart, hernia’s en vernauwingen in haar rug. Maar het boek heeft ze geschreven. 
 
Wat viel op: Een levensverhaal dat je bijblijft omdat het laat zien hoe mensen binnen 
de psychiatrie werden behandeld in de 50-er jaren van de vorige eeuw. Hoe weinig  
daarvan begrepen werd en te begrijpen was vanuit het perspectief van de schrijfster. 
Dat ze ‘zenuwziek’ was. Dat ook niet alles van de opname meer bekend is bij haar en ze 
elektroshocks kreeg.  
 
Citaten: 
Pag. 28: ‘Ik werd wel in die tijd wat opstandiger en kreeg weer wat van die aanvallen die 
ik maar zenuwaanvallen zal noemen.’  
 
Pag.32: ‘Ik moest op bed gaan liggen, zonder kussen, er stond een eng apparaat achter 
het bed, en ik kreeg  ’n rol verband in mijnmond tussen mijn tanden. Er werd niets 
gezegd wat er ging gebeuren, ik lag stijf van angst, toen kreeg ik 2 hele koude polen op 
mijn slapen, daarna weet ik niets meer.’ 
 
Pag.75: ‘Ik kwam weer in het paviljoen terecht en kreeg een paar weken huisarrest voor 
straf. Het ging allemaal wat te vlug ineens en dat kon ik op dat moment nog niet aan, en 
mocht toen naar ’n werkplaats op het terrein waar mensen goed werden begeleid en 
voorbereid naar de grote stap in de maatschappij.’ 
 
Pag.167: ‘Ik kan rustig zeggen dat het een overwinning op mezelf is wat ik in dit boek heb 
beschreven en daar mag ik best trots op zijn, vinden ook mijn familie en vrienden.’ 
 
 


