
Natasja Schreuder: ‘Mama zei dat ik zou sterven’ Uitgeverij Scholten, 2015. ISBN 

9789079859092. Zie ook www.scholtenuitgeverij.nl ( Geestelijke gezondheidszorg/ 

Automutilatie/ ADHD/Borderline/ Depressie/ Verslaving/ Alcoholverslaving/ 

Spiritualiteit/ED) 

Soort boek/Ziekte/Stijl: 

Covertekst: ‘(…) In Natasja's leven gebeuren dingen die elk kind in ons eigen veilige 

land "zo maar" kunnen overkomen. Er zijn geen grote boosdoeners, geen grotere 

zondaars dan de gemiddelde mensen om ons heen ... enkel gewone, zwakke en soms 

misleide mensen, plus een opeenstapeling van narigheid - en ineens is daar een jonge 

vrouw die de pijn in haar ziel niet meer kan dragen. Die pijn richt ze op zichzelf of 

probeert ze uit alle macht te verdoven, maar dat lukt haar niet. Dan leert zij de enige 

persoon kennen die alles al die tijd al voor haar droeg. In haar geloof ontdekt ze wat 

de enige oplossing is voor alle pijn en ondervindt ze dat de doodsvloek over haar 

leven verbroken is. Natasja schrijft over het verdriet van een kind, de wanhoop van 

een tiener, de machteloosheid van goedwillende hulpverleners en haar zoektocht naar 

Liefde. Zij doet dat met rake, scherpe bewoordingen in een verrassende, unieke stijl.’ 

 

Recensies/Extra:  
Bol.com: JBCMertens: ‘(…) Knap geschreven, steeds in de taal en begripsvermogen 
van de leeftijdsfase waarin Natasja zit. (…) Natasja schrijft met humor en lichte 
zelfspot, en wordt nergens sentimenteel. Haar worsteling met God en de radicale 
keuze die ze in haar geloof maakt is naturel opgeschreven; ze lijkt nergens de 
bedoeling te hebben om de lezer te willen overtuigen. Het is gewoon haar verhaal. 
Een knap geschreven autobiografie van een moeilijke jeugd en indringende 
ervaringen in jeugdzorg en psychiatrie. Na het lezen blijft de lezer met veel vragen 
zitten: wat is goede zorg? Wat is een diagnose? Wat is de impact van 
middelenmisbruik? Wat is dat, zelfbeschadiging? Wat geneest? Wat is genezen? 
Natasja laat het antwoord op deze vragen aan de lezer, zij heeft haar eigen weg 
gevonden. 
(…) Omdat Natasja er in slaagt haar ervaringen met zorgverleners nauwkeurig, 
zonder opsmuk of verwijten, met rake observaties, weer te geven is het bijzonder aan 
te raden voor iedereen die in de jeugdzorg en psychiatrie werkzaam is.’ 

http://www.cip.nl/nieuws/november-2013/39033-Vijf-mensen-zeiden-dat-ik-dood-

zou-gaan 

Rik Bokelman: (…)Op m’n zeventiende ontmoette ik m’n beste vriendin, in een 

coffeeshop. Ze kwam binnen en ik hoorde een hoop herrie. Ik zei ineens. ‘Ik zie dat jij 

borderline hebt.’ ‘Haha, dat klopt. Maar jij wordt niet ouder dan 22’, zei ze terug. 

Geschokt vroeg ik: ‘Hoe weet je dat?’ ‘Geen idee’, zei ze. ‘Maar het zijn de feiten.’" 

(…)We waren blij met onze vriendschap: allebei depressief, borderline, we sneden 

onszelf allebei. Het gaf een zielsverwantschap. (…) Maar haar 22e kwam dichtbij - en 

dus de uitspraak dat ze zou sterven. (…) Plotseling bedacht ik mij dat mijn -inmiddels 

bekeerde- beste vriendin ooit een brief stuurde met een visitekaartje van een pastor. 

(…) De pastor wilde niet met haar praten. Hij had namelijk al met God gepraat en Die 

had hem gezegd dat hij alleen maar moest bidden voor mij. " (…) Hij ging bidden en 

ineens voelde ik een botje in m’n heup verschieten. De rugpijn ging plotseling weg. 

Dit deel van m’n getuigenis sla ik wel eens over. (…) Het raakte m’n ziel zo enorm. 

http://www.scholtenuitgeverij.nl/
http://www.bol.com/nl/profiel/JBCMertens/index.html
http://www.cip.nl/nieuws/november-2013/39033-Vijf-mensen-zeiden-dat-ik-dood-zou-gaan
http://www.cip.nl/nieuws/november-2013/39033-Vijf-mensen-zeiden-dat-ik-dood-zou-gaan


Een hele beweging kwam op gang. Ik werd overweldigd en voelde dat God m’n hart 

eruit rukte en een nieuw hart terug stopte. De wil om te leven was er weer. " (…) De 

vloek werd toen verbroken! (…) Haar psychiater begreep niet wat er met haar 

gebeurde. ‘Je was ongeneselijk ziek, maar ineens ben je stabiel - in een paar weken. Ik 

begrijp het niet. Er moet wel een wonder gebeurd zijn’, zei hij. Deze man verklaarde 

Natasja genezen en trok officieel een streep door haar persoonlijkheidsstoornissen. 

''Ik heb nog altijd contact met mijn voormalige psychiater. Dat is heel bijzonder. Ik 

ben nu niet langer meer afhankelijk van hulpverleners, medicijnen, drugs of de weg 

van zelfdestructie. God heeft dat werk overgenomen en brengt elke dag een stukje 

meer hemel in mijn binnenste!'' 

Vandaag de dag werkt Natasja bij het Leger des Heils en helpt ze mensen thuis.’ 

 

http://www.ockhetspalier.nl/nieuws/bericht/18-december-

2014/335/onze_natasja_nieuwe_stadsdichter_beverwijk.html  

‘Natasja Vermoten-Schreuder is op 11 december 2014 verkozen tot de nieuwe 

Stadsdichter van Beverwijk voor 2015. (…) "Dit jaar legde ze met superieure poëzie 

beslag op de functie Stadsdichter voor het jaar 2015", zo schrijft de Stichting Kunst & 

Cultuur Beverwijk.(…)’ 

http://www.ockhetspalier.nl/nieuws/bericht/18-december-2014/335/onze_natasja_nieuwe_stadsdichter_beverwijk.html
http://www.ockhetspalier.nl/nieuws/bericht/18-december-2014/335/onze_natasja_nieuwe_stadsdichter_beverwijk.html

