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Soort boek/ziekte/stijl: Janie Nieman bundelde fragmenten uit haar dagboek tot 
een frappant persoonlijk werk. Haar gedachten en emoties recht uit het hart richt zij 
aan haar overleden moeder. Zij had met haar moeder een bijzondere band waardoor 
na haar overlijden de borderline persoonlijkheidsstoornis tot uiting komt. In de 
liedjes, gedichten, afbeeldingen en poëtische stukjes klinkt haar verlangen, angst en 
eenzaamheid door. De lezer wordt vanaf het begin meegevoerd. 
 
Over de schrijfster: Janie Nieman is geboren te Haarlem in 1974 en groeide op in 
een liefdevol gezin. Ze heeft een oudere zus. Zij werkte als activiteitenbegeleidster, in 
de beveiliging en bij een rechtbank. De relatie met haar vriend heeft acht jaar 
geduurd. 
 
Korte beschrijving: Wanneer haar moeder aan kanker overlijdt beseft Janie 
Nieman dat haar moeilijkste levensperiode begint. Ze leefde voor haar moeder en was 
het liefste mee gegaan. Boos, verdrietig en met zelfmoordgedachten leeft zij ‘achter de 
poorten’, ingekeerd in zichzelf. Tot zij zich tot doel stelt om voor zichzelf te leven en 
zichzelf leuk te gaan vinden. Zij weet alleen niet hoe en vraagt hulp. Zij leert om op 
een emotionele manier voor zichzelf te zorgen, verdriet toe te staan en ervoor uit te 
komen wanneer het niet goed met haar gaat. 
 
Wat viel op: Het boek ademt haar kwetsbaarheid. Het geeft te denken over het 
proces van afscheid nemen en de pijn om niet meer te geloven in het sprookje: dicht 
bij een persoon te zijn die schijnbaar alle zorgen, angst en vrees doet verdwijnen. De 
grootst verworven vaardigheid vindt zij het nu kunnen genieten van kleine dingen. 
Haar diepe zelfonderzoek en de verschuiving in levensstrategie, van overleven naar 
leven, kan niet anders dan elke lezer raken. Eigenlijk staat het boek vol treffende 
citaten. 
 
Citaten: Pag. 11: “Ik noem mezelf geen borderliner, ik heb een emotie 
regulatiestoornis wat mij beperkt in een hoop dingen in het dagelijkse leven. Het is 
een deel van mij, maar ik ben meer dan dat deel alleen. Ik ben ook een dochter, een 
zus, een tante, een nichtje, een vriendin, een buurvrouw, een vrouw. Ik ben een uniek 
persoon zoals iedereen dat is, geen mens is hetzelfde, zo is ook geen mens met 
borderline persoonlijkheidsstoornis hetzelfde. (…) In de hulpverlening heb ik vaak te 
maken gehad met deze misvattingen, zo werd er een keer gedacht dat mijn diagnose 
verkeerd gesteld zou zijn omdat ik zo rustig overkwam. Alsof ik plotseling een 
woedeuitbarsting zou moeten krijgen omdat het een van de symptomen is.” 
Pag. 42: “Wat ik daar moeilijk aan vond is dat ik wilde weten waar dat verdriet of die 
boosheid dan vandaan kwamen, ik wilde mijn problemen bij de wortel aanpakken 
maar aangezien de problemen voortkwamen uit mijn verleden was daar geen ruimte 
voor.(...) Ik zat in conflict met mezelf, stoppen of doorgaan met de therapie. Aan de 
ene kant had ik al zoveel geleerd en wist ik dat ik nog meer kon leren en wilde ik 
eigenlijk afmaken waar ik aan begonnen was. Maar aan de andere kant wilde ik over 
mijn verleden praten, ik wilde dat iemand daarnaar luisterde en vooral wilde ik het 
nog onverwerkte verdriet over mijn moeders ziekte goed verwerken. (…) Ik sloeg een 
nieuwe weg in, de weg van verwerking, makkelijk zou het niet worden dat wist ik 



maar nodig wel.” 
Pag. 59: “In het holst van de nacht wil ik je vragen om te luisteren naar de angst en 
woede die in mij raast. Wil ik je vragen om mij aan te horen en te zeggen dat ik niet 
bang hoef te zijn, bang voor mijn eigen gedachten, bang dat ik controle verlies. In het 
holst van de nacht wil ik je vragen om begrip, wil ik niet naar wijze woorden luisteren, 
wil ik horen dat alles goed komt. Ik het holst van de nacht wil ik dat het stil is in mij, 
wil ik dat je mij naar een plek brengt waar ik me veilig voel. (...) In de stilte voel ik mij 
eenzaam omdat niemand mij hoort, omdat ik alleen ben met mijn delen, ze praten, ze 
denken, ze hebben pijn en verdriet, zijn boos. Waar ik ook ben het is stil buiten en zo 
vreselijk druk binnen. In het holst van de nacht zit ik hier, wetende dat bij het 
opkomen van de zon alles er weer anders uit ziet, toch zou ik het niet erg vinden als ik 
de zon niet meer zie opkomen.” 
 
Extra: www.stichtingborderline.nl is de site van de landelijke erkende 
patiëntenorganisatie in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van 
mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Men kan er terecht voor 
lotgenotencontact en advies maar ook voor schriftelijke en mondelinge informatie. 
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