
Bob de Ruiter: ‘M’n vrouw kwijt.’ Uitgeverij Mets & Schilt, Amsterdam 2009
ISBN 978905330 6673. (Manische depressie/PO/1) Zie ook:
http://www.mijnvrouwkwijt.nl

Soort boek/Stijl: Debuutroman van Bob de Ruijter, een waar gebeurd verhaal dat
start op het moment dat de manisch-depressieve vrouw van de schrijver opgenomen
moet worden en dan wil scheiden. In het boek zijn andere namen gebruikt: zijn
vrouw heet daar Marianne en zijn alter ego Joost van Steenwijk. Ook zijn in het boek
een paar pagina’s uit het dagboek van Marianne opgenomen. Vlot en goed geschreven
voor een breed publiek.

Over de schrijver: Bob de Ruiter (51) is tekstschrijver bij de KPN en getrouwd met
Saskia van Essen (49), een voormalige jazz-zangeres die hij nog van de middelbare
school kent. Zij hebben allebei een zoon uit een vorig huwelijk.
Korte beschrijving: In dit boek wordt geschreven over wat er gebeurde met de
schrijver en zijn grote liefde, zijn tweede vrouw Marianne gedurende de periode dat
zij in een verslavingskliniek was opgenomen en de jaren daarna. Marianne, die
vroeger jazz-zangeres was, heeft ook een bipolaire stoornis. Op een avond treft Joost
haar thuis volkomen laveloos aan, bewusteloos gedronken. Ze gaat dan na een
ziekenhuisopname naar een kliniek voor verslavingszorg. Deze instelling blijkt echter
niet gespecialiseerd te zijn in omgaan met manische depressie. Marianne lijkt op te
knappen, ze leert van de alcohol af te blijven, maar de bipolaire stoornis komt terug.
Tijdens de opname besluit ze dat ze wil scheiden van Joost, omdat ze verliefd is
geworden op een medepatiënt. Joost kan dat niet zomaar accepteren en beschrijft wat
er dan gebeurt. Omdat hij vanaf het begin van zijn huwelijk wist dat Marianne een
bipolaire stoornis heeft, is hij wel ervaringsdeskundige partner. Deze eerdere
ervaringen, met onder andere verkeerde adviezen van geraadpleegde hulpverleners,
maakten dat hij niet zonder slag of stoot kan aannemen wat hulpverleners Marianne
adviseerden. Joost mag bijvoorbeeld geen contactpersoon meer zijn voor Marianne,
er worden procedures in gang gezet om de scheiding door te zetten. Hij krijgt te
maken met verschillende visies van artsen, hulpverleners en advocaten. Er breekt een
eenzame periode aan en een moeizame strijd om contact te kunnen houden met
Marianne. Joost verwijt zichzelf teveel druk op Marianne te hebben gelegd en
probeert te achterhalen waar het fout is gegaan. Na enige tijd is er weer contact
tussen Joost en Marianne, zien ze af van de scheiding en gaan uiteindelijk weer
samenwonen. Niet dat er dan geen problemen meer zijn. Ook dan hebben ze
regelmatig te maken met problemen en dure hulpverleners met eigen visies. Maar in
het nawoord lezen we dat Joost en Marianne, voor zover dat mogelijk is hun leven
weer op orde hebben.
De schrijver wil met dit boek vooral hulpverleners binnen de GGZ bereiken en
partners van mensen met psychische problemen en/of een problematische relatie
met alcohol. Dit omdat hij hulpverleners wil laten nadenken over de adviezen die ze
geven. Dat advies kan namelijk vergaande gevolgen hebben als het verkeerd is. En de
partners omdat ze zich in vele gevoelens zullen herkennen, waaronder druk op de
relatie, regelmatig in de schaduw staan, een eenzame stille strijd voeren, leven met
ups en downs en een verzwaarde belasting omdat ze allerlei taken over moeten
nemen.
Klik op de linken bij de recensies voor uitgebreidere toelichting en commentaren.

Wat viel op: Ik was onder de indruk van zowel het leven van Marianne als dat van
Joost. Hoeveel ze zich allebei op hun manier inzetten voor hun relatie. Daarbij



hebben ze last van de bipolaire stoornis van Marianne en ook van het driftige
karakter van Joost. Pas als Marianne bij Joost woont ontwikkelt ze alcoholisme.
De boodschap van Bob de Ruiter komt in dit boek goed over: hulpverleners moeten
niet zomaar adviezen geven of medicijngebruik stop zetten zonder overleg. Want
Marianne is ook geestesziek, zoals ze zelf naar voren brengt en wil graag dat daar
rekening mee wordt gehouden. Maar allereerst is zij een mens met vele andere
kwaliteiten, een jazz-zangeres en de grote liefde van Joost. Dit boek maakt duidelijk
dat het zoeken is naar de juiste manier van behandelen, overleg met diverse partijen,
omgaan met zieken en gezonde mensen. En hoe een en ander er dan in het dagelijkse
leven uit ziet, dat is in dit boek te lezen, goed verwoord, zodat inderdaad ook partners
en familieleden troost zullen halen uit dit boek. Een boek om naast ervaringsverhalen
van manisch depressieve mensen zelf te lezen. Bijvoorbeeld die van Pieter Overduin
en Lizzie Simons, die beschrijven hoe hun wereld eruitziet met een bipolaire
stoornis. Terwijl boeken als van Maria Henderson en A. Honig (Samen en toch
alleen) inzichten, enige handvatten en tips geven van, voor en door
ervaringsdeskundigen.

Citaten: Pag. 40: ‘(…) De therapeute was er samen met een vriendin. Ze zei dat ze
alleen maar had willen helpen. Ze had weliswaar gezegd dat Marianne met lithium
zou kunnen stoppen, maar het was haar eigen keuze geweest om het advies te volgen.
Haar eigen verantwoordelijkheid. ‘Dat heb ik er nog bij gezegd! ‘ Marianne zat er
kalm bij en zei: ‘Ik ben geestesziek. Al is dat natuurlijk heel moeilijk, ik zou willen dat
daar rekening mee wordt gehouden.’
Pag. 50: ’De tijd heeft geen vat gekregen op dit gebied. In de Middeleeuwen zag het er
hier vast ook al zo uit.’’Had je graag in die tijd geleefd?’ (…) ‘Nee, absoluut niet. In die
tijd werden mensen zoals ik opgesloten in een kelder. Levend begraven. Dat was ook
het lot van Anna Boleyn. En zij was nog wel koningin!’ (..) Ik ben manisch-depressief.
In de Middeleeuwen wist men geen raad met mensen zoals ik.’
Pag. 79: ‘Op een berouwvolle toon zeg ik: ’Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is niet goed
gegaan en dat is -ik zal er niet omheen draaien- voor een belangrijk deel mijn schuld.
Ik heb veel te weinig rekening gehouden met haar kwetsbaarheden.’(…) ‘Marianne is
al bijna haar hele leven manisch-depressief. Haar alcoholprobleem heeft ze pas sinds
ze jou kent.’
Pag. 106: ‘Marianne zit er verbouwereerd bij. ‘Ik dacht dat het zeker was dat ik hier
tot 10 oktober zou zijn. ’Nee, dat is helemaal niet zeker,’ zegt Jasper. ‘Dat hangt van je
instelling af. Als je echt zo depressief blijft, dan ben je hier niet aan het juiste adres.
Dit is een kliniek voor verslavingszorg. Voor mensen met een manisch-depressieve
stoornis hebben we geen geschikt aanbod.’ Mijn mond valt open. Had hij dat niet wat
eerder kunnen bedenken?’
Pag. 123: ‘Als we later die avond weer alleen zijn, zegt Marianne: ‘Joost, wil je me
helpen? Ik vraag je om me te wantrouwen.’ Ze overhandigt me een groengekleurde
strip met pillen. ‘Hier, dit zijn de echte Refusal-pillen. Bewaar jij ze? Op mij moet je
niet rekenen, zorg jij ervoor dat ik er elke dag eentje inneem?’

Recensies: zie ook: http://www.mijnvrouwkwijt.nl/recensies/index.php
Vittorio Busato: ‘Opvallend aan het boek is het ontbreken van expliciete wrok jegens
behandelaars, de auteur gaat zijn eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg. De
Ruiter heeft de indruk dat de meeste mensen die in de wereld van de ggz werken
toegewijd en professioneel zijn, zo laat hij in een reactie weten. ‘De zwakste schakel
bepaalt echter de kracht van de ketting. Zodra iemand een minder gelukkig advies
geeft, kan je compleet verdwalen en op de verkeerde plekken belanden. Ons uitstapje



naar de alternatieve sector is ons ook niet goed bevallen.’ Hoewel helder geschreven
en prettig leesbaar is dit debuut literair gezien iets minder. Het leest eerder als een
therapeutische stijloefening van een auteur die een ingrijpende periode en de
bijbehorende onmacht ook van zichzelf af moet schrijven. Maar raken doet het boek
beslist. Het gaat in het leven immers om de liefde, en niets dan de liefde. “M’n vrouw
kwijt” is daar een persoonlijke ode aan.’
Hugo Heinen: ‘Bij het lezen van de drukproeven van de debuutroman “M’n vrouw
kwijt” van de debuterende Bob de Ruiter was ik meteen hevig geboeid. Het is het
verhaal van twee hoofdpersonen, van een amour fou die wordt dwarsgezeten door
onvoorziene (en deels onbegrepen) ontwikkelingen. Het is tegelijk eenvoudig en
complex, gaat over grote thema’s en blijft toch dicht bij huis… Toen ik het boek in één
ruk had uitgelezen ben ik opnieuw begonnen en heb aantekeningen gemaakt.
Inmiddels ligt het boek in de boekhandel en is goed besproken. Van De Ruiter en zijn
uitgever heb ik toestemming om er een speelfilm van te maken. De opzet is klaar.
Twee producenten hebben belangstelling. Maar ik wil pas beslissingen nemen (ook
over de regie en de hoofdpersonen) als er een sterke eerste versie van het script ligt.’
Rudie Kagie, ‘De speechschrijver voor de KPN-directie vergaarde voldoende kennis
om onder de titel “M’n vrouw kwijt” een huiveringwekkend relaas te schrijven over
de wereld van de geestelijke gezondheidszorg die hij van binnenuit leerde kennen.’

Zie ook Vrij Nederland 28/2/ 2009:
http://www.vn.nl/Maatschappij/ArtikelMaatschappij/SaskiaEnHetMisverstand.htm
Gretha Pam: zie NRC next 6 maart 2009
http://www.mijnvrouwkwijt.nl/pdf/next3.pdf,


