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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Mijn omkeerpunt kwam na mijn dieptepunt: een mislukte suïcidepoging gevolgd door 

reanimatie. Onkruid haal je weg, komt terug, haal je weg en komt weer terug. Ik ook. Ik 

ben er weer en wil eindelijk weer leven. Mijn proces van (psychisch) dood naar leven 

omschrijf ik in verhaal en poëzie. Ik moet scherp blijven, maar ik wil gaan met de 

golven. De golven van mijn leven. De golven die ik jarenlang heb overleefd, maar niet 

heb gevoeld. En nu? Ik voel, ervaar, los op en ik leef; op een gezonde manier. Het is een 

uitdaging. Wat ik heel zeker weet, is dat ik zo sterk ben als onkruid. Want hoe vaak ik 

mezelf ook wilde weghalen, door boven; ik kwam elke keer terug. En nu keer ik mijn 

rug, naar het duister. Ik praat zacht of fluister, want ik wil. Stiekem schreeuw ik al. JA, 

IK WIL. Ik wil schitteren zoals ik kán. Ik wil mezelf leren kennen zoals een ander mij 

nog nooit gezien heeft. Met die nieuwsgierigheid ga ik door. En geef ik gehoor aan elk 

vezeltje in mij. Ik voel me levend; en VRIJ. Ik mag hopen en lopen. Op het (onbekende) 

pad dat voor mij is weggelegd. En vrij van mijn oude, diepgewortelde en bekende pad. 

Onkruid naast mijn benen. Modder op mijn schenen. 

 

Over de auteurs: 

Saskia Geurds heeft een eigen site https://www.vrijvanmij.nl/: Saskia Geurds is geboren 

op 1 januari 1991 en worstelt al haar hele leven met haar plek in het leven. Van 

identiteitscrisis tot heftige ziekten in uiterste mate en hopeloosheid in haar genezing. 

Met dit verhaal hoopt ze anderen, die het ook zwaar en moeilijk hebben, te motiveren. 

Er is altijd wel ergens hoop, ook al voelt dat niet zo. Met dit verhaal hoopt ze eigenlijk 

iedereen te inspireren, te raken, want je bent of kent altijd wel iemand voor wie alles nét 

wat moeilijker is dan voor een ander. Een zwart eendje in de familie. Of misschien wil je 

je wel verdiepen in ziekteprocessen. Ook geeft Saskia een kijkje in de zorg en psychiatrie 

in Nederland. Die als negatief kan worden gezien (wachtlijsten), maar ook heel helpend 

kan zijn. Zolang je er voor opstaat, ontvang je. Jarenlang sloot Saskia zich af en zo werd 

haar strijd eindeloos. Nu is ze 28 jaar en wil ze weer een poging wagen: naar herstel.  

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000011

9133123  

 

Extra/Recensies: 

 

https://www.vrijvanmij.nl/blog 
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