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Soort boek/stijl: In Schizofrenie als levensweg staat kort beschreven hoe Maarten 
van Nieuwkerk in zijn leven omgaat met schizofrenie en wat de impact was en is op 
zijn leven. Daarnaast bevat het boek 42 dichterlijke teksten en 22 natuurfoto’s. Het 
zijn overpeinzingen over levensvragen en ook levenswijsheden die hij wil delen. Het 
zijn mooie foto’s die goed passen bij zijn teksten. 
 
Over de schrijver: Maarten van Nieuwkerk is geboren in het Westland, zoon van 
een tuinder, in 2003 gescheiden en vader van twee kinderen waarover hij ‘co-oudert’. 
Hij doorliep de middelbare tuinbouwschool, ging werken bij een tuinder en 
werd op 18-jarige leeftijd psychotisch. Maarten werkt voor halve dagen op een 
paprikabedrijf , doet vrijwilligerswerk voor de vriendendienst Delft, zit in de 
werkgroep GGZ van Delfland en in verschillende zangverenigingen. Sinds 2005 heeft 
hij zich gericht op de fotografie en het schrijven. Tegenwoordig geeft hij als 
ervaringsdeskundige ook presentaties over schizofrenie. 
 
Korte beschrijving: In dit boek vertelt Maarten hoe schizofrenie zijn leven heeft 
beïnvloed. Hij gaat o.a. in op zijn jeugd, zijn psychoses, zijn opnames in ziekenhuizen 
en andere centra, begeleiding, herstel, werk, gezin, scheiding en hoe hij zijn 
levensweg vond. Dat doet hij zeer beknopt van pagina 13 tot 19 om daarna met 
teksten en foto’s te laten zien wat voor hem belangrijk is. Dankzij zijn ziekte kwam hij 
erachter dat het leven anders loopt dan je verwacht en ging op zoek naar zijn 
levensweg. Maarten wil met dit boek o.a. meer begrip kweken voor mensen met een 
psychische aandoening . 
 
Wat viel op: Hoe actief en positief Maarten het leven benadert en hoe Maarten 
probeert grip te houden op zijn leven. Een aantal foto’s vond ik prachtig: Vuur en 
vlam, Vredig en stil. De foto op pagina 68 naast de tekst: laat zien wie je bent, een 
boom vol bloesem gaf me nog een andere gedachte omdat op de foto ook een 
verbodsbord staat. Alleen fietsers en bromfietsers mogen door die kant van de straat. 
Zegt dat ook iets over de toegang van personen met schizofrenie tot het ‘normale’ 
leven? 
 
Citaten: Pag. 15: ‘Wat voelde ik me eenzaam op die PAAZ-afdeling met onbekende 
mensen en dan voel je je opvoeding die beschermde op je afkomen… Ik was nog zo 
groen als wat en volkomen afhankelijk van het personeel en de mensen die er zaten. 
(…) Ik was me toen al meer bewust van de natuur om me heen, omdat ik dat als het 
enige positieve zag. Er zeer veel rust uit haalde.’ 
Pag. 17: ‘ Ik heb er negen maanden gezeten en toen werd ik ontslagen uit deze 
instelling. Ik moest het zelf uitzoeken, wel onder begeleiding, maar ja, die had je maar 
af en toe.’ 
Pag. 19: ‘Ik heb geaccepteerd dat ik een ziekte heb en heb mijn leven aangepast aan 
wat ik kan. Laat je niet uit het veld slaan, probeer positieve groei te ontwikkelen in de 
negatieve gebeurtenissen die er op je pad komen.’ 
Pag. 85: ( bij foto Rustplaats) ‘We moeten altijd ver zoeken om even rust te nemen in 
het dagelijks leven. Als je dit plaatje in je hoofd kan nemen in een drukke 
winkelstraat, dan heb je rust.’ 
Zie ook: www.maartenvn.nl 


