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Erik Persoons & Inge: “Borderline is geen masker – Een getuigenis van Inge, 
borderlinepatiënt.” Uitgeverij Boekscout, december 2016.  ISBN 978-94-022-3155-7 
(Automutilatie/ Borderline/ Suïcide/ Emoties/ Familieverhoudingen/ ED/ PO).  Zie 
ook www.boekscout.nl  
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
In dit boek van 121 pagina’s beschrijft Inge hoe het is om een borderline 
persoonlijkheidsstoornis te hebben. Persoonlijke anekdotes worden afgewisseld met 
gedichten, foto’s en korte beschrijven over Inge die door anderen geschreven zijn.  
 
“Op 21-jarige leeftijd kreeg Inge het harde verdict: Borderline! Deze biografie is geen 
wraakoefening, maar een getuigenis die duidelijk moet maken hoe moeilijk het is om 
met deze ziekte te moeten leven. Ze moet ervoor vechten, elke dag. De ene keer gaat 
het gemakkelijker dan de andere. Soms is alles grijs, soms zwart, maar eigenlijk 
verlangt ze naar wit.  Maar ze zal ervoor moeten strijden. Hiervoor wil ze een daad 
stellen, ze zet haar masker af, ze zal vechten, … vecht jij met haar mee?”- 
Samenvatting www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
Inge is een vrouw met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis. Waar velen 
om haar heen enkel haar goede humeur en vrolijkheid kennen, speelt achter dat 
masker nog een hoop. Op een gegeven moment besluit ze dat zij haar verhaal 
opgeschreven wil hebben en vraagt hiervoor de hulp van Erik. Het boek “Borderline is 
geen masker” is hieruit voortgekomen. 
 
“Borderline is geen masker. Het is niet iets waar men zich achter verbergt. Bewijs 
hiervan is dit relaas van Inge, borderlinepatiënt. Het is een gevoelige, pijnlijke 
getuigenis van een jonge vrouw. Iedereen in haar omgeving kent haar, of meent haar 
toch te kennen. Want al jaren draagt Inge een figuurlijk masker. Dit is dan ook geen 
eenvoudig verhaal, het is haar verhaal. In dit boek vind je enkel een eerlijk betoog, 
opgetekend met haar eigen woorden. Geen gecamoufleerde, mooi opgeklopte of 
verhulde zinnen, maar soms zelfs rauwe tekst, recht voor zijn raap, maar altijd 
eerlijk.” – www.boekscout.nl  
 
Korte beschrijving:  
Het boek bestaat uit 13 hoofdstukken. Het is geen chronologisch verhaal, maar het 
verhaal zoals Inge het op wilde schrijven. Zoals zij in haar boek al aangeeft, zal dit 
soms mogelijk wat ‘ongestructureerd’ overkomen, maar dit was haar levensverhaal 
ook. Hiermee kun je ook zien hoe haar gedachten rondvliegen. Onderwerpen die 
onder andere in het boek naar voren komen zijn; schuldgevoelens, eetproblemen, 
automutilatie, zelfmoordpogingen, gescheiden ouders en een laag zelfbeeld.   
 
Wat viel op: 
Het boek is in duidelijke taal geschreven, zonder moeilijke woorden, onbegrijpelijke 
medische termen of een professionele uiteenzetting. Het is een duidelijk betoog 
waarin de waarheid niet mooier wordt gemaakt dan het is. 
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Citaten: 
Blz. 17: “Ik probeer te vechten voor mijn leven, elke dag. De ene keer gaat het 
gemakkelijker dan de andere. Soms is alles grijs, soms zwart, maar eigenlijk verlang 
ik naar wit.  
 
Blz. 45: “Wat is er nog nodig om je te overtuigen van mijn moeilijke jeugd? Welke 
tegenslagen wil je horen? De echtscheiding, of moet ik zeggen ‘vecht’-scheiding van 
mijn ouders?  
De zelfverminking?  
Het krassen en overgeven?  
Of klinkt seksueel misbruik pas erg genoeg? 
Zet je er maar goed bij, want ik ga het je allemaal kunnen presenteren!” 
 
Blz. 90: “Heb je het verslag goed gelezen? 
Hij heeft zich verontschuldigd! 
Dat was het dan, daar bleef het bij. 
En hij heeft zich dan nog niet tot mij gericht, neen, hij heeft sorry gezegd tegen mijn 
papa.  
Met die ‘fucking’ sorry gaat mijn trauma niet verwerkt worden hoor!” 
 
Recensies/Extra: 
“Een klein boekje, wat zoveel bevat. Openheid, eerlijkheid, verdriet, strijd en zo kan 
ik nog wel even doorgaan. (…) Het raakt me, want er wordt geen blad voor de mond 
genomen en alles wordt beschreven. Erik Persoons toont respect in zijn schrijfstijl, je 
merkt dat hij en Inge een diepe band hebben dat het hem aan het hart gaat dit boek te 
schrijven. Maar ook mijn respect betreft Inge, haar openheid, haar manier van 
beschrijven soms chaotisch, maar je krijgt er een beeld bij hoe het in het hoofd van 
iemand met Borderline aan toe gaat. (…) Het raakt met diep, en met diep respect sluit 
ik het boek denkend dat dit voor vele gelezen mag worden. – Recensie op 
https://mustreadsornot.com/2017/01/06/borderline-is-geen-masker-opgetekend-
door-erik-persoons/  
 
Meer over Erik Persoons is te vinden op: http://www.erikpersoons.com/borderline-
is-geen-masker  
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