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borderline. Een gedachtegang die ze graag
wilden overbrengen in hun theaterprogramma
over dit thema.
Door het intensieve maakproces is zijn kijk op
borderline veranderd. 'Gaandeweg zag ik de
scheidslijn tussen mét en zonder borderline
vervagen. Steeds meer begon ik me af te
vragen: heb ik zelf ook niet bepaalde
kenmerken en bepaalde dingen meegemaakt?
Kan ik zelf ook niet van iets ogenschijnlijk
kleins erg uit de bocht vliegen? Als 1e de mens
achLer de borderline leerL kennen, is er eiger
lilk niet eens zo veel verschil.'

ldealistÍsch en hoopvol
Ook heeft Ferry moeten inzien dat hij geen
'oplossing' kon bieden. 'We raakten zo betrokken bij de doelgroep, dat ei een idealistisch
veriangen bij mij ontstond het Ei van Columbus
te bedenken. Dat is jammer genoeg geen
realistische doelstelling. Soms lijkt alles
rondom een borderlinepatiënt koek en ei en
dan, ineens, kan iemand worden opgenomen
op de PAAZ-aÍdeling vanwege een zelfmoordpoging. Dan realiseer 1e je dat borderline nooit
helemaal over gaat. Maar een meer realistisch
en ook hoopvol perspectief is dat mensen
met de diagnose én hun omgevlng er beter
mee leren omgaan.'
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Weg met de vooroordelen
Beter leren omgaan met borderline vraagt om
(h)erkenning voor de persoonlijkheidsstoornis
en de symptomen. Die doelstelling hebben
Arno en Ferry zeker bereikt met Over de
Grens. Na aÍloop blijven veel bezoekers vaak
nog napraten om ervaringen uit te wisselen.
'Als onze voorstelling rurmte creèert om met
elkaar in gesprek te gaan over zo'n indringend
onderwerp, is ons doel geslaagd. lk ben blij daï
mensen met de diagnose borderline niet bang
zijn om door ons een splegel voorgehouden te
krijgen, maar juist kunnen lachen om herkenning. Een veelgehoorde reactie is: "Dit moet
mijn partner zien, dan snapt hij eindelijk wat
ik heb." Regelmatig nemen mensen ook hun
ouders mee naar onze voorstelling. Best emotioneel, maar wel een goede manier om meer
wederzijds begrip te kweken.' Ferry hoopt dat
dit een positieve uitstraling heeft op de maatschappij. 'Mensen ziln zo snel geneigd iemand
een 'etiket' op te plakken. Laten we hopen dat
de angst om de diagnose 'borderline' te delen,
juist vanwege die vooroordelen, ln de nabile
toekomst niet meer nodig is.'
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Opkrabbelen, nadat je
op je bek bent gegaan
Zo luidt de volledige titel van het boek van Karin Ramaker. Een rijtje woorden
dat direct de aandacht trekt, en dat is ook de bedoeling. lk wil de wereld laten
weten dat emotioneel onderuit gaan geen onoverkomelijke ramp betekent', zegt
de schrijfster. 'Want als je daarna weer overeind komt, sta ie steviger dan ooit.
Vooral omdat je weet dat je het kunt: opstaan. En dat geeft zelfvertrouwen.'
Het lijkt op het eerste gezicht niet direct een
boek met raakvlakken tot borderline. De quasiballpointgekraste tekeningetjes, zowel op de
kaft als in het boek, doen denken aan een
schoolschrift met grapprge verhaaltjes. En dat
is eigenlijk ook precies de bedoellng. 'Want
daardoor wordt het onderwerp wat minder
zwaar', zegï auteur Karin Ramaker, die ook
grole inbreng had in de vormgeving.

tegenhouden van nieuwe impulsen maakte
dat ik steeds tegen creatieve muren botste',
formuleert ze voorzichtig. Door het ontbreken
van een insprrerende werksfeer raakte Karin
in een neergaande spiraal. Urenlang piekeren
in de nacht, slecht slapen, oververmoeid en
uiteindelijk: burn-out.
Een aanslag op haar zelfvertrouwen.

Opstaan

steeds veerkrachtiger te worden.'

'Hoe langer ik thuis zat, hoe onzekerder ik me
ging voelen. lk was weggepest op miln werk,
wilde graag ergens anders opnieuw beginnen, maaT daar had ik de energie niet voor.
En er ook geen geloof in', blikt ze terug op die
donkere periode. 'lk had veel behoefte aan
een lieve vriend, maar het daten liep ook niet
lekker. Achteraf is het allemaal te verklaren,
maar toen kon ik niet meer helder denken.
Alleen de ergste doemscenario's borrelden op
in miln hoofd.' En toen kwam die ene ochtend
waarop Karin liever niet wilde opstaan, zelfs de
gordijnen niet wrlde opendoen. 'Dat was het
moment waarop ik me realiseerde: het is heel
erg mis I'

Hoe het begon
Moet je éérst gevallen zijn, om te weten hoe
je weer kunt opstaan? Daarvoor gaan we even
terug naar het begin en de ontstaansgeschie
denis van 'Opkrabbelen'. Fen paar jaar te'ug
werkte Karin Ramaker in de kinderopvang.
Ze had verschillende functies: pedagogisch
medewerkeT, onderwijsassistent en remedialteacher. 'lnhoudelijk leuke banen, maar
de behoudende manier van denken en het

Als je niet dieper kunt zinken, kun 1e alleen
nog maar omhoog. Karins huisarts, een vrouw,
nam uitgebreid de tijd om haar te laten praten
en toonde alle begrip. Haar opmerking gaÍ
Karin het eerste duwtje in de goede richting:
'Je bent niet van beton.' Karin: 'Dat was voor
mij zo'n erkenning. lk kreeg het advies om nog
minimaal een maand thuis te blijven, maar
wel met structuur in mijn dagindellng. Dat

De link met borderline ls er wel degelijk. Een
van de mensen die betrokken was bij de
totstandkoming van Karins boek, rs Marieke
Sweens: een longe vrouw met borderline. 'Zij
vertelde me veel aan de tips gehad te hebben,
bijvoorbeeld hoe bij stemmingswrsselingen
weer wat eerder in balans te komen', aldus
Karin. 'lk was blij om dat te
horen. Want uit ervaring weet ik hoe rot je je
kunt voelen als je down, of zelfs depressief
bent. En aangezien bij de meeste 'borderliners'
alles wat extremer rs dan het gemiddelde,
hebben zrj misschien ook wat meer hulp nodig
om na een val weer op te veren. En vooral,
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betekende: minstens twee keer per dag naar
buiten. Figenlijk wilde ik veel liever binnen
blijven, lekker veilig 'cocoonen'. Maar als het
dan tóch moest, naar buiten, dan we1 meï een
doel. lk nam al snel een cameTa mee, en maakte allerlei foto's in de omgeving. Daardoor ging
Lk me wat nuttiger voelen.' Ook de therapeut,
bil wie Karln kort daarna in behandelrng ging,
vroeg ze orn concrete opdrachten. 'Praten over
mrjn problemen was best prettig, maar ik wilde
méer. Met mezelf aan de slag.'
Van doemdenken naaT doe-denken I Het is
niet verwonderlijk dat Karin teruggreep op
een lief hebberi1 uit haar kinderjaren: schrijven.
Door uitgebreid te bloggen over haar moeilijke
periode, kreeg ze veel reacties van lotgenoten.
'Kennelijk zijn er veel mensen die niet lekker
in hun vel zilten. Op dat moment was dat echt
een eyeopener voor me. Nu besef ik beter dat
mensen niet graag praten oveT hoe rot ze zich
voelen. Dai is nog steeds een soort taboe.'

Rijk gevoelsleven
Via de social media kwam alles in een stroomversnelling. Via Twitter kwam Kann in contact
met uitgeverij Scriptum die enthousiast reageerde op haar idee voor een boek. 'Een boek
is heel wat anders dan een blog. Dat eerste
heeft structuur nodig, en daar ben ik dan ook
mee begonnen. Thema's bepalen, als een
kapstok waaraan ik de rest kon ophangen. Zo
werd het a s het ware een invuloefening. Een
beetle puzzelen, maaT dat is schrijven eigenlijk
ook.' De ervaringen van vijÍ mensen heeft
Karin in haar boek verwerkt. 'Daardoor heeÍt
het een bredere basis gekregen', luidt haar
motivatie. 'lk heb eerst een enquête gehouden
waaraan zo'n 100 personen anoniem - hebben deelgenomen. Daarna heb ik een oproep
gedaan voor intensiever contact tijdens het

schrilIproces. Marieke Sweens is een van
degenen die actief betrokken is geweest. Voor
mij waardevol, want door haar borderline heefï
zrl ook veel ervaring met vallen... en weer
opstaan. Oftewel: een rijk gevoelsleven.'

ik gevoelig ben voor prikkels en sfeer. lk heb
het zelfs leren waarderen. want hierdoor ben
ik ook ontvankelijker voor positieve prkkels',
constateert ze. 'Door deze diepe perlode heb
ik mezelf beter leren kennen. Slgnalen herken
ik nu eerder. Daardoor kan ik sneller aan de bel
trekken en mijn rust nemen. Vroeger dacht ik
altijd dat ik alles moest kunnen, maar nu zeg ik
af en toe doelbewust 'nee'. Zelfs tegen leuke
sociale dingen, als ik daar op het moment de
energie niet voor heb. En in de praktijk is er
nremand die miln nleuwe 'lk' niet accepteert.
Men heeft alle begrlp.' Er klinkt nog een laatste restle verbazing door in Karins stem. MaaT
ze is overtuigend genoeg: het superwoman
syndroom heeÍt ze definitief aÍgezworen. 'Zo'n
oown periode is niet leuk, maar er is een positieve keerzijde. Want ik heb er nu veTtrouwen
in dat ik weer overeind kom als ik onderurt ga.
Natuurlijk gaaï dat weeT een keertje gebeuren.
Het leven is nu eenmaal vol pieken en ook dalen. Maar als je weet dat je in staat bent jezelf
op te trekken, geeft dat oerkrachtl'
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ooor Linoa

Uit het boek'Opkrabbelen, nadat je op
je bek bent gegaan'van Karin Ramaker
'Schaduw wordt vaak gezien a s iets
negatiefs, maar ook in de schaduw groeien
prachtige planten, bijvoorbeeld in het regenwoud. Schaduw verleent diepte en kracht.
Schaduw is de yang achter de yin.'
'De dalen heb je net zo hard nodig als de
pieken. Succes is leven met preken én
dalen. Leren van de dalen, zodat 1e kunt
pie ke n.'

Meer informatie: www.met-k.com
www.opkrabbelen.inÍo www.scriptum.nl

perwom a nsynd roo m
Dat ri1ke gevoelsleven is ook een kenmerk
van Karin zelÍ.'lk heb leren accepteren dat
Su

@

NTEUWSBRTEF

srcHTING

BoRDERLTNE

-

2o13, NUMMER

1

tr

