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Over de schrijfster: Sally Brampton is journaliste, en moeder van een dochter 
Molly. Zij is getrouwd met Tom, lanceerde onder andere de Britse tijdschriften Elle 
en Red en schreef voor film en televisie. Zij was 4 jaar lang depressief. 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van Sally over de periode dat zij 
depressief was. Helder eerlijk open en goed geschreven. Zij begint met een inleiding 
waarin zij lotgenoten toespreekt. Dat doet zij af en toe in het boek weer. In het boek 
zijn talloze gedachtespinsels en theorieën over het ziektebeeld en de symptomen die 
erbij horen verweven door het verhaal. 
 
Korte beschrijving: Sally Brampton beschrijft wat er met haar gebeurde toen ze 
depressief was, hoe zij een 4 jaar lange zware depressie heeft beleefd. Ze had een druk 
leven voordat de depressie dat veranderde. Het duurde een tijd voordat Sally kon 
toegeven dat ze depressief was en hulp nodig had. En in die tijd ging er van alles fout. 
En ook nadat ze toegegeven had dat ze depressief was. Want het ging niet zomaar 
over. Sally beschrijft in haar boek o.a. , symptomen, het effect van therapieën, 
spinsels en theorieën daarover, medicatie, opnamen en ontslag, al dan niet betalende 
verzekeringen, twee pogingen tot zelfmoord, angsten, stemmingen, keelmonsters, 
verslavingen, haar alcoholisme, lotgenoten en medepatiënten, therapeuten, haar 
grote liefde voor haar dochter Molly en ook voor tuinieren, vriendschappen, liefdes en 
wat haar hielp bij het genezen van de depressie. 
 
Wat viel op: De spinsels en uitleg bij de symptomen van depressie. De uitleg over 
wat veel depressieve mensen niet kunnen en hoe ze een en ander interpreteren. 
Toelichtingen op therapieën (cognitieve therapie) wetenschap en genezen. De 
onvoorwaardelijke liefde ook vanMolly voor haar. De vele opbeurende reacties die 
mensen uit de omgeving vaak geven waar depressieve mensen niet mee kunnen. (pag. 
56): ‘Kop op.’ De uitleg over zelfmoordmotieven. En nog veel meer toelichtingen, 
gedachten en uitwijdingen. Zelf gaan lezen. 
 
Citaten: pag. 109 : ‘We willen begrepen en geaccepteerd worden als de mensen die 
we werkelijk zijn. Therapie is ook niet meer dan dat: begrip en acceptatie. Het is 
iemand de kans geven om te spreken tot hij zich gehoord voelt. Het is acceptatie van 
elkaar en van onszelf. In therapie is een woord verboden. Goed. ‘Hoe gaat het met je 
vandaag?’ ‘Goed hoor.’In werkelijkheid ben ik misschien gelukkig of verdrietig, of 
nerveus of geïrriteerd. ……’Het is zo’n betekenisloos woord,’ zei een lotgenoot eens. 
‘Het is een woord waar je je achter kunt verbergen als je niet eerlijk bent. Het is een 
woord dat in feite niets zegt, maar dat bedoeld is om mensen op afstand te houden. ‘ 
Pag. 237: … ‘Ik vind nog steeds dat zelfmoord iets persoonlijks is. Ik weet dat dit geen 
populair standpunt is, en ik begrijp het leed van familieleden en vrienden nadat 
iemand zich van het leven heeft beroofd. Maar ik ken ook het lijden van de persoon 
die een einde aan zijn leven maakt. Ik weet hoe ondraaglijk het leven letterlijk kan 
worden….’ 
Pag. 290: ‘..Hoe langer de depressiviteit had geduurd, hoe groter de kans op een 
terugval. Maar uiteindelijk is elk geval van depressiviteit uniek, net zoals elk individu 
uniek is….Geloof niets. Probeer alles. Dat was de opvatting van mijn psychiater….’ 
 



Recensie: http://www.boekenwurm-en-pleeg.nl/pivot/entry.php?id=824 : Ik vind 
het moedig, dat Sally over haar depressie heeft geschreven. Ik hoop dat het een 
steuntje in de rug kan zijn voor andere mensen die lijden aan een depressie. 


