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Over de schrijfster: Cornelie van Well (1952,) is humanisticus en studeerde aan de 
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Zij heeft een praktijk waar zij werkt als 
vrijgevestigd humanistisch raadsvrouw. Daarnaast geeft zij als gastdocente het vak 
Existentieel Biografisch Onderzoek op de UvH en schreef zij diverse ‘interview’ 
boeken naar aanleiding van levensverhalen. Onder andere de in deze lijst opgenomen 
boeken. Ook schreef zij over de veeleisende wereld van de mantelzorgers. 
 
Korte beschrijving: Voor dit boek over de omgeving van mensen met schizofrenie 
is de schrijfster ervaringsdeskundige omdat ze een familielid ( broer) heeftmet 
schizofrenie. Cornelie beschrijft deze problematiek 'van binnenuit'. Zij nam16 
interviews af. Één met een klinisch psycholoog die in hoofdstuk 1 uitlegt wat 
schizofrenie in houdt, het heeft over de wanen, angsten en psychosen. En 15 met 
familieleden. die vertellen hoe het is om als hoe ouders, kinderen, partner, broer of 
zuste leven met/ naast een schizofreen persoon. Ze beschrijven het proces dat ze 
doormoeten,machteloosheid, isolement, onbespreekbaarheid van de ziekte,medicatie, 
behandeling, het vinden van een nieuwe balans,maar ook optimisme als het een 
persoon lukt om de juiste medicijnen te gebruiken. In het laatste hoofdstuk staan een 
aantal zaken nog eens samengevat. 
 
Citaten: 'De zorg om Lizet beheerst mijn hele leven. Ik heb Merel nodig en zij mij en 
dat is om te overleven met Lizet. Ik denk nooit meer aan die twee jaar dat Lizet me 
zo'n pijn heeft gedaan. Ik kon daar toen niets mee, gaf me zelf de schuld en ook Merel 
verweet me toen vaak dat ik bepaalde dingen niet goed deed. Die periode stop ik weg, 
nu wil ik zoveel mogelijk voor Lizet betekenen. Dat is mijn drive. Ik kan er met 
vrienden over praten, maar op een gegeven moment zeg ik: "schluss" en dan weten ze 
dat het genoeg is en gaan we over op andere dingen.' 
'Het blijft een verschrikkelijke pijnplek in ons leven. We hebben drie dochters en ik 
bekeek ze ooit als gelijk, maar dat is niet meer. Zij is wel de oudste dochter gebleven, 
maar in zelfstandigheid en volwassenheid is het niet meer de oudste dochter. Het 
blijft altijd een zorgendochter, al is ze is nu zesendertig. Maar ik zie ook een vrouw die 
redelijk goed kan functioneren in deze maatschappij!' 
 
Recensie: Drs. J.M. Spee (Biblion recensie) : “( …) de omgeving is daarbij 
onontbeerlijk. Een boek als het onderhavige, dat een realistisch beeld geeft van de 
stoornis, kan hierbij tot steun zijn, omdat de problematiek van binnenuit beschreven 
wordt.” (Van lood naar goud) 
 



Korte beschrijving: Diverse ervaringsverhalen op basis van interviews over 
mensen die van lood (bijvoorbeeld kanker) goud hebben gemaakt. Ze hebben met de 
ziekte ervaring iets positiefs gedaan bijvoorbeeld trainer worden in een skikamp voor 
jonge kinderen met een geamputeerd of verlamd lichaamsdeel,een sponsorfietstocht 
organiseren voor kankerpatiënten, werken bij de terminale thuiszorg, voorlichting 
geven, een Steunpunten, groepen of zelfhulpgroepen oprichten, actief worden in de 
cliëntenbeweging, of ook kunstenares worden. Het zijn zeer diverse 
ervaringsverhalen van zestien mensen die hun ooit loodzware leven hebben weten om 
te zetten in goud. 
 
Recensie: (Biblion recensie) Drs. N.P. Aders : (..)De bedoeling van de auteur is, met 
dit boek een beeld te schetsen van de bijzondere veerkracht van mensen, die zich niet 
neerleggen bij een slachtofferrol, maar het vermogen hebben om moeilijkheden te 
gebruiken voor hun eigen ontwikkeling en anderen daarbij tot steun te zijn. Een 
positief en prettig leesbaar boek dat mensen die in hun persoonlijk leven of in hun 
omgeving met tegenslag worden geconfronteerd, zeker een hart onder de riem zal 
kunnen steken. Cornelie van Well: ”Een kwetsbaar mens”  
 
Korte beschrijving: In dit boek staan zeventien verhalen over de forensische 
psychiatrie. Nu zijn tbs’ers, hun ouders, twee psychiaters, twee geestelijk verzorgers, 
een advocaat, een familievertrouwenspersoon een penitentiair inrichtingswerker, 
een begeleider van een TBS kliniek en twee vrijwilligers geïnterviewd. verhalen van 
mensen die in de forensische psychiatrie verblijven (vaak mensen met schizofrenie) 
en familieleden. De verhalen tonen indringend leed en kwetsbaarheid. Vragen over 
detentieverblijf, zorg en nazorg,misstappen en het voorkomen van de detentie 
worden door de diverse partijen besproken. Cornelie van Well levert een pleidooi 
voor betere en deskundigere behandelingen waarin beter geluisterd wordt naar 
hulpvragen en argumenten van de naaste omgeving. 


