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Soort boek/Ziekte/Stijl: Ervaringsverhaal van Femke Thalita over het ontstaan

van en leven met haar borderline stoornis. Het boek bestaat uit 6 delen. In het laatste

deel geeft zij weer hoe zij met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan leven.

Femke gebruikt 2 verschillende lettertypen om ervaringen en kijk op die ervaringen

mee te onderscheiden. Met behulp van flash backs gaat ze terug naar haar jeugd.

Goed leesbaar,toegankelijk, duidelijk verhaal, prettig geschreven.

Over de schrijfster: Femke Talitha (1978) is getrouwd en moeder van twee zoons.

Ze groeide op in een gezin met vier kinderen en werkt als beleids- en

publiciteitsmedewerker. Femke heeft een borderline persoonlijkheid ontwikkeld en er

mee leren leven. Een beperkt aantal mensen weet wat er in haar hoofd omgaat.

Femke Thalita is ook een slimme vrouw met een volkomen normaal leven. Ze is in

staat om te leven met haar handicap, gezin, werk en vrienden. Femke is beschikbaar

voor interviews.

Korte beschrijving: In dit boek heeft Femke Thalita het over het ontstaan van

haar borderline persoonlijkheid, over crashes en crises en hoe ze met vallen en

opstaan weer gelukkig kan leven. Zij maakt duidelijk dat je eerder een crisis krijgt,

een borderline stoornis zal ontwikkelen, als je veel pech hebt gehad, trauma’s hebt

meegemaakt, een bepaalde aanleg hebt voor het ontwikkelen van een borderline

stoornis, blijft overleven en maar doorgaan.

In ieder deel van het boek krijgt een bepaald onderdeel van de

ontstaansgeschiedenis meer aandacht totdat in deel 5 haar definiëring van wat een

borderline stoornis is compleet is met : borderline = erfelijke aanleg + traumatische

ervaringen+ overlevingsmechanismen+ algehele crash+ blijvende instabiliteit+

diagnose. Op al deze onderwerpen gaat ze in. Ze beschrijft o.a. de agressie die in het

gezin voorkwam, het seksuele misbruik dat haar is overkomen, hoe ze een tijdje een

verkeerd vriendje had. Ze beschrijft hoe eenzaam ze in haar jeugd was, hoe ze

tijdenlang niet sprak over het misbruik, maar door bleef gaan en uiteindelijk in de

knoop raakte.

Femke vertelt ook hoe haar schooltijd is geweest. Ze was een slim kind dat kon

overleven met en in boeken. Dan trok ze zich in een verstandswereld terug om te

overleven. Ze gaat na haar middelbare schooltijd én aan het conservatorium studeren

én Engels aan de Universiteit van Leiden.

Femke trouwt met ‘haar musicus’, een man van wie ze nog steeds houdt, en ze

krijgen twee kinderen. Maar gedurende de eerste periode van hun huwelijk gaat het

fout. Aanvankelijk krijgt Femke onbegrijpelijk heftige huibuien. Dan slaat de rood-

zwarte waanzin toe en moet Femke hulp zoeken. Met behulp van EMDR( Eye-

movement Desensitization and Reprocessing) therapie is zij in staat haar trauma’s

een plaats te geven en een plezierig leven te leven mét borderline. Dat dat niet

vanzelf gaat en dat ze af en toe op moet passen laat zij in deel 6 zien waarin zij ook



beschrijft hoe zij borderline van binnen ziet en hoe zij erin is geslaagd om met haar

borderline te leven.

Wat viel op: De uitleg van Femke over het ontstaan van de borderline stoornis. Wat

ze vertelt over de buitenwereld, hoe die tegen mensen met een borderline

persoonlijkheidsstoornis aankijken. Hoe moeilijk het ook is om te lezen over de pech

die sommige mensen kunnen hebben. En natuurlijk hoe Femke in staat is om ermee

te leven. Een eerlijk oprecht verhaal.

Citaten: Pag.64: ‘Eindelijk wordt het leren interessant, hier mag ze de materie zo

ingewikkeld maken als ze zelf wil. Ze geniet daarvan met volle teugen en komt nog

steeds maar nauwelijks aan contacten toe. Van de universiteit crost ze naar het

conservatorium, van de muziekles naar een tentamen Taalwetenschappen. De

wereld? Die bevindt zich elders. Ze hoeft zich er niet mee bezig te houden, vindt ze.

Maar de wereld komt onvermijdelijk naar haar toe. Zoals op de dag dat haar vriend

vertelt dat hij een moord gepleegd heeft, exact één dag nadat ze haar ouders vertelde

dat ze twee jaar lang seksueel misbruikt is door de Vriend des huizes.’

Pag.123: ‘De pijn is niet te verdragen. Ik heb mijn ogen dicht om er niet nóg meer

prikkels bij te krijgen en probeer de pijn te negeren. Het gaat niet. Al die jaren dat ik

de pijn buiten wist te houden lijken in één keer weg te vagen en in golven trekt hij

door mijn lijf en geest. Er zijn geen tranen, er is alleen maar de pijn. Zwart en rood

golft het door mijn hoofd, mijn lijf, mijn handen.’

Pag.210: ‘ Ik schrijf mijn eigen analyse van de stoornis op en kan ineens met één

figuur de hele boel samenvatten. Als ik dat heb gedaan, komen mijn gedachten tot

rust. Ik heb het begrepen. En nu ik het weet kan ik loslaten.

Dat had ik gedacht! Na het weten komt het voelen, en zodra ik begin te voelen dat ik

borderliner ben gaat alles los.’

Pag.257-258: ‘Mijn persoonlijkheid heeft een stoornis en dat maakt het leven

behoorlijk ingewikkeld. Tegelijkertijd: ik heb nou eenmaal maar één persoonlijkheid

en dat maakt het weer eenvoudiger. (…) Nog steeds leef ik vier seizoenen in één dag.

Op vrijwel alle dagen van mijn leven. Het is dat leven waar ik steeds maar weer voor

kies, in het heel voorzichtige vertrouwen dat ik het aankan en dat het de moeite

waard is.’

‘Recensie: ookzo (www.bol.com) : ‘(…) In verschillende toegankelijke stijlen heeft

Femke haar verhaal over het onstaan borderline opgeschreven, waardoor je inzicht

krijgt in de complexiteit van elk van de 'ingrediënten' die tot deze diagnose leidt. De

moeilijkheden van het leven met de stoornis wordt ook duidelijker, inclusief de tips

die ze geeft aan zichzelf en anderen: open blijven communiceren, alert zijn op je lijf

en omgeving... simpel en bruikbaar.(…) aanrader voor ieder met problemen in het

leven en zéker voor mensen met de stoornis en hun omgeving. wat een maffe maar

ingrijpende stoornis is het! Pluspunten: Toegankelijk, Compleet, heftig.


