
Roselien Brondy: ‘Ik weet hoe mooi je bent’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2016. 
ISBN9789402227895  Zie ook: www.boekscout.nl (Psychose/ Bipolaire stoornis/ 
Emoties/ Spiritualiteit/ED) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boekje van 61 pagina’s waarin Roselien Brondy, meest in dichtvorm, schrijft over 
moeilijke en goede kanten van leven met een bipolaire stoornis en psychosen. Het boek 
is geïllustreerd met tekeningen van haar partner Marina Brouwer. 
 
Covertekst: ‘Ik weet hoe mooi je bent is een mix van emoties als extase, verdriet en pijn, 
maar ook hoop en liefde. Dit boek geeft een inkijkje in gedachten en gevoelens tijdens en 
na een psychose. Roselien hoopt met deze bundel een brug te slaan tussen de psychiatrie 
en de maatschappij. Ze wil anderen helpen in hun herstelproces. Ik weet hoe mooi je 
bent heeft haar enorm geholpen om haar psychotische ervaringen een plekje te geven. Ze 
hoopt dat dit boek anderen inzicht geeft in hoe het is om met een psychosegevoeligheid 
te leven.’ 
 
Over de schrijfster: 
Roselien Brondy voltooide de HBO opleiding Media, Informatie en Communicatie, kreeg 
last van psychosen en manische depressie en belandde in de psychiatrie. Vervolgens 
deed zij een opleiding tot ervaringsdeskundigheid en nu zet zij zich in op het gebied van 
communicatie en ervaringsdeskundigheid. Ze woont in Noord Holland. 
http://www.roselienbrondy.nl/wp-content/uploads/2016/03/CV-R-Brondy-
2016i.pdf?v=796834e7a283    
 
Boekscout.nl: ‘Roselien Brondy schrijft verhalen en gedichten om moeilijke 
gebeurtenissen in haar leven een plekje te geven. Deze bundel bevat gedichten en 
verhalen die zij schreef tijdens en na haar psychose. Ze schrijft niet alleen, ze werkt ook 
als ervaringsdeskundige/onafhankelijk cliënt-ondersteuner. Sinds september 2015 is zij 
verloofd met haar vriendin Marina. Zij is een bron van inspiratie voor Roseliens 
gedichten en verhalen.’ 
 
Wat viel op: 
De emoties die Roselien Brondy in haar korte gedichten beschrijft, waaronder naast 
gedichten over haar geliefde en emoties ook een paar gedichten over haar geloof. 
Hoe ze toelicht dat een psychose er bij haar uitzag. Wat de bipolaire stoornis haar brengt 
en wat ze daarbij vervelend vindt.  
 
Citaten: 
Pag.7: ‘Ik weet hoe mooi je bent 
Het donker haalt me neer 
Het licht sterkt me 
Jij bracht licht 
 
Ik weet niet waar het ons brengt 
Maar ik weet dat het serieus is 
Een afspiegeling van mijn ziel 
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Ik weet hoe mooi je bent 
Je bent mijn parel’ 
 
Pag.35-36: ‘Ik had veel stress voor mijn eindscriptie en worstelde met mijn identiteit.  
Dit resulteerde in mijn tweede psychose en opname. (…)Via de casemanager kwam ik in 
contact met een goede ervaringsdeskundige. Zij hielp mij bij mijn herstel. Zij heeft 
immers hetzelfde meegemaakt. Dit geert erkenning en herkenning. Door haar 
geïnspireerd volg ik nu zelf een opleiding tot ervaringsdeskundige.’  
 
Pag.55: ‘Daarnaast heb ik last van wisselende stemmingen. Dit brengt mij uit balans en 
zorgt ervoor dat ik mij niet goed voel. Daarentegen brengt het mij wel inspiratie.’ 
 
Recensie/Extra: 
http://www.roselienbrondy.nl/blog-2/?v=796834e7a283  
https://www.youtube.com/watch?v=zldmgc7qbXY  
https://www.youtube.com/watch?v=olQ_XU64gNQ  
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