
Lieneke van der Kerk: ‘Twaalf jaar: eerste angstdepressie!’ Uitgeverij Free 

Musketeers, Zoetermeer, 2015. ISBN 9789048433513. (Angststoornissen/ Depressie/ 

ED) Zie ook: www.freemusketeers.nl  

Soort boek/ziekte/stijl: 

Dit is een 60 bladzijden tellend levensverhaal van een in 1945 geboren vrouw die als 

twaalfjarige “in een angstdepressie terecht kwam.” Het boek is opgebouwd uit korte 

stukjes, in omvang varierend van enkele regels tot een bladzijde, waarin een 

herinnering beschreven wordt. 

Over de schrijfster:  

Lieneke van der Kerk is een pseudoniem. Ze heeft het boek gepubliceerd “om naar ik 

hoop mezelf en anderen te helpen die het (heel) moeilijk hebben en geen uitweg 

(meer) zien! Die na het lezen van dit verhaal tegen zichzelf mogen zeggen: ‘Kom ... 

zoek weer hulp”.!!! Ook op de vraag waarom ik dit heb moeten meemaken hoop ik 

een stukje antwoord te vinden”.  

Korte beschrijving:  

De hoofdpersoon komt uit een roomskatholieke  boerenfamile in Zuid Holland. Haar 

onderwijzers en leraren zijn nonnen. Als ze twaalf is krijgt ze angstige belevingen. 

Rond haar twaalfde laat ze zich verwijzen naar een ook al roomskatholieke specialist 

(een psychiater?) die ‘een lichte neurose’constateert, maar er volgt geen behandeling. 

Wel ontmoet ze een aardige jongeman, ze wordt verliefd en trouwt met hem.  De 

angsten worden minder: “Mede door mijn verliefdheid  lukt het me tijdelijk boven 

mijn depressie uit te stijgen”.  

Citaten:  

Blz. 14: “Dit overkomt me als ik ongeveer negen jaar oud ben. Ik zit in de kerk en 

twijfel of ik een hapje rauwe groente heb gegeten. Als we met de hele klas de bank 

uitgaan om ter Communie te gaan loop ik mee, waarom? Vanaf die dag is er angst in 

mij: als ik doodga ga ik dan naar de hel, ben ik voor eeuwig verloren, moet ik eeuwig 

branden? Vooral dat laatste vind ik vreselijk. (..) Ik weet dat als ik een doodzonde niet 

biecht, heb ik de biecht misbruikt en komt er een doodzonde bij. (..) Ik draag dit 

vreselijke geheim elke dag bij me tot ik als twaalfjarige in een diepe depressie 

beland.” 

Blz. 31: “Tijdens één van de lessen in de klas steek ik een vinger op om een vraag te 

beantwoorden. Ik voel het bloed uit mijn hoofd wegtrekken en mijn stem krijgt een 

vreemde klank. Tegelijk lijkt het of de tijd verschillende seconden stilstaat. Het is een 

heel angstige beleving. Ik schrik er zo van dat ik geen antwoord meer durf te geven op 

een vraag als dat antwoord langer is dan ja of nee. Het zal ongeveer twintig jaar duren 

voor ik mezelf durf te dwingen om deze angst te overwinnen.” 

Blz.60: “Ik verloor een (groot) deel van mijn eigen ik om bemind te worden door 

vooral mijn moeder. Ik deed daar zo mijn best voor dat ik ging denken en voelen zoals 

zij. Dat veroorzaakte leegte en angst. Dit was naast een thuissituatie die voor mij niet 

veilig genoeg was, een angstig godsdienstige opvoeding en een gevoelig karakter naar 

mijn overtuiging, de oorzaak van mijn angstdepressie.” 

http://www.freemusketeers.nl/

