
Deze brief van een 17-jarige kreeg ik onlangs onder ogen. Zo te lezen een jongen die enorm 
in de knel zit thuis. Gelukkig kwam deze brief bij mij terecht en kon ik er wat mee. Graag laat 
ik jullie deze brief lezen. Ik heb van deze jongen toestemming gekregen om deze brief 
openbaar te maken. Wie heeft er advies? 
 
De namen in de brief zijn pseudoniemen, om de privacy van derden te garanderen. 
Alvast bedankt, hartelijke groet Jeroen Zwaal  
 
De brief in zijn geheel: 
 
Hoe kan je zelf normaal blijven als er thuis een persoon rondloopt die denkt dat met hem 
alles oké is, maar die eigenlijk helemaal met zichzelf overhoop ligt, overgevoelig is, 
overspannen is, weinig kan hebben, snel boos wordt, de rollen omdraait (hij beweert dat er 
met mij alles loos is en dat ik eens een keer normaal moet doen). Tegen de buitenwereld 
ongelofelijk aardig is, normaal, behulpzaam, maar zodra we weer met z’n tweeën zijn weer 
begint te zeuren dat hij het niet aankan, omdat IK alles fout doe: ik begin met ‘dit’ en met 
dat en het is allemaal mijn schuld en ik ben degene die het niet op een rijtje heeft en ik moet 
oppassen dat het niet fout met mij gaat, want dan ben ik 10 jaar verder. Tuurlijk, het ligt 
allemaal aan mij! DUS NIET HĖ!  
 
Ik heb het op een rijtje gekregen, in één week. Ik ben er uit, het scheelde weinig of ik was 
onderuit gegaan en was ik inderdaad 10 jaar verder geweest. MAAR DAT IS NIET GEBEURD! 
Ik heb me staande gehouden, niet dankzij mijn vader, die is eerder de oorzaak. Nee door de 
buitenwereld, mijn schoolvrienden: gewone vrienden, mijn beste vrienden, mijn broers en 
mijn huisarts. Op de momenten dat ik hun liefde, aandacht en vertrouwen nodig had, waren 
ze er. Op die momenten waren ze er voor mij, maar op die momenten reageerde mijn vader 
juist andersom. Als ik liefde nodig had, begon hij boos te worden en deed hij steken onder 
de gordel, drie keer in 1 ruzie laatst, op het moment dat ik het zwakst was. 
 
Als ik wil(de) praten snoert hij mijn mond: Praten over wat me overkomen is, mijn 
problemen, mijn gevoel. Oké bij hem kan ik niet terecht, dan maar met anderen erover 
praten. Oké gelukt, ik voel me heel prima, alleen nog heel erg moe. Maar ik functioneer 
weer helemaal in de maatschappij, alleen omdat ik zo moe ben als ik terugkom van school, 
lukt het niet om mijn huiswerk niet echt, maar daar komt verandering in. Ik slaap veel zodat 
ik tenminste niet zo moe ben na een hele dag. Na deze brief ga ik ook nog maar eens wat 
proberen te doen. Ik voel me redelijk fit. 
 
En hoe reageert mijn vader hierop? 
 
‘Slapen? Waarom ben je zo moe?’  
 
Ik leg uit dat dit met deze hele toestand te maken heeft, ik haal de huisarts erbij die dit 
bevestigt. 
 
En je huiswerk dan? Ik geef terug, dat is het enige wat er nog aan ontbreekt, maar zeg ik: Op 
school let ik goed op, dus in principe ben ik wel bij, hoewel dat heel vermoeiend is. 
 



Dus het gaat helemaal niet goed met jou?  
Ik word licht geïrriteerd. [Hij vind verdomme dat ik het helemaal niet goed gaat, ik vind het 
juist zo knap dat ik er ZELF (met behulp van Rob en Ester uit ben gekomen )] 
 
Waarom vind hij dat: Ik ben moe, mijn huiswerk lukt niet, en ik kan er niet over ophouden 
over mijn probleem. Nee, als jij zulke vragen gaat stellen, dan beantwoord ik die wat dus 
(logica!) op die week terguslaat, want daar zijn die verschijnselen (moe huiswerk) tenslotte 
nog een gevolg van. 
 
Zie je, jij kan er niet over ophouden! 
 
Zijn allereerste mededeling was trouwens dat hij vond dat ik toch maar naar iemand toe 
moet om er over te praten! Dat was het begin van het gesprek over mij en ‘mijn week’. EN 
HIJ BEGON DAAR OVER! Ik vind het een rotopmerking, want ik weet dat ik op de goede weg 
ben…en als ik iets heb dan ga ik er wel naar toe UIT MEZELF (daar heb ik hem niet voor 
nodig). Dus na die opmerking legde ik uit hoe ik vond dat het met me ging à positief dus. 
Niet 100 % nog (maar wel richting de 100 % op het niveau 92%) En daarna beseft ik dus dat 
ik het een rotopmerking vindt. Ik zou haast boos worden, hij vindt dat ik ‘mijn alles’ niet op 
op een rijtje heb. Voor mijn gevoel is het op dit moment eerder andersom. En het gesprek 
sluit hij af met de opmerking: “Zie je wel, jij kan er niet over ophouden, want JIJ begon er 
weer over. Met JOU gaat het de verkeerde kant op, kijk maar naar je oudste broer, pas maar 
op, anders wordt je net zo als hem, ik word gek van jou als je niet ophoudt.”  
 
HIJ maakt MIJ gek, omdat hij degene is die het niet op een rijtje heeft. Hij wrikt heel veel 
dingen weer los. HIJ maakt dat ik straks zo wordt als mijn oudste broer. Door MIJN VADER 
kan ik er, als ik niet oppas, straks niet mee stoppen. Ik word dol van HEM en niet 
andersom!!!! 
 
Hij zoekt het maar uit en ik bemoei me niet meer met hem, ik sluit me af voor hem voortaan, 
hoe moeilijk dat ook voor mij is (, want zo ben ik helemaal niet). Maar andersom gaat het 
echt fout met me. Als ik open blijf staan voor hem, maakt hij me kapot. Dát gebeurt niet! Ik 
ben mezelf juist heel aan het maken. In die bepaalde week ben ik daar mee begonnen en 
elke dag leer ik er weer iets bij om mezelf te beschermen. Dit/deze brief dus ook: een grote 
stap om mijzelf te beschermen. Ik voel me zelf als een rots in de branding, psychologisch 
gezien vooral, geestelijk dus, lichamelijk nog niet op en top maar dat kost tijd. Al ben ik al 
wel weer wezen hardlopen: Heen en weer van mijn huis naar school en weer terug!! In 70 
minuten ongeveer 10 kilometer. 
 
Ik heb een deal met mijn vader. Ik heb hem NADRUKKELIJK gevraagd niet met mij te 
bemoeien, want bij hem is alles een probleem, dus als hij zich met mij bezig houdt, vindt hij 
dat bij mij alles een probleem is, dat zegt hij dan tegen mij en daar doet hij mij pijn mee 
figuurlijk. En als ik dit dan kenbaar maak dan vindt hij dat ik gek wordt, een psychiater nodig 
heb, etcetera etcetera. DIT HAD IK DUS BEDACHT, over nagedacht, een week geleden al. 
Maar hij denkt natuurlijk weer dat dit zijn idee is om te voorkomen dat ik niet doordraai, dat 
ziet hij zo goed, want hij is degene die normaal is natuurlijk. Dus hij zegt: Ja dat is goed , dat 
is goed, maar dan moet je mij ook met rust laten. Sorry Pa, jammer dat het je niet is 
opgevallen, daar ben ik al een week mee bezig (bijna). Het ging ook aardig goed tussen hem 



en mij, heel goed à doordat ik hem met rust liet. Het is weer opgelaaid, omdat hij er weer 
over begon (hij kan mij dus niet met rust laten), hij er nog mee zit, hij degene die is die er 
niet uitkomt. Volgens hem is het natuurlijk weer andersom: De deal: ik moet pa met rust 
laten, want het is weer opgelaaid, doordat ik erover begon, er nog mee zit, het niet met rust 
kan laten, met mij gaat het anders niet goed, ik word als mijn oudste broer met psychose en 
ik kom er niet uit. 
 
Deze brief geeft al aan dat ik er WEL uitkom. 
 
HET IS EEN BEWIJS!! 
 
De brief op zich én de inhoud van deze brief. 
 
En het feit dat ik mijn gevoelens niet wegstop en deze brief aan iemand laat lezen. Voor mijn 
eigen bestwil. 
 
Want tot nu toe zal ik me wel staande houden tegen deze overspannen figuur, maar als ik 
niet oppas word ik het ook. Jeroen neem dit aan: 
 
JIJ BENT HIER NORMAAL. Blijf dit geloven anders maakt die vent je gek. Iedere keer draait hij 
de rollen om. Hij word boos op jou omdat hij zijn eigen problemen afschuift op jou in de 
vorm van: Het gaat niet goed met jou etc. Hij denkt dat ik problemen heb, maar waar die 
boos over is, dat zijn zijn eigen problemen. Zorg dat het niet jouw problemen worden. Pas op 
hoor, hij maakt je gek. Als jij er niet uitkomt zal hij zeggen, zie je wel! Zorg dat je staande 
blijft en dat je school haalt, maar: eerst jezelf, dan school. 
 
Om je eigen bestwil: 
Blijf trouw aan jezelf (en degene die je zelf nodig hebt, Pa dus niet). 
 
Blijf eerlijk tegen 
Blijf vertrouwen met 
Heb geduld met jezelf en je vrienden maar 
 
Sluit je af tegen pa, doe oneerlijk om jezelf te beschermen, wees niet tolerant, je geduld is 
op, vertrouw hem niet (meer), daar pakt hij je mee. Hij vertrouwt jou ook niet. Misschien 
zichzelf niet en misschien wel niemand. Sluit je af voor hem want met alles wil die je pakken. 
 
HELAAS 
 
Dit is niet fijn, maar zo moet het dan maar. Blijf wel hopen Jeroen, dat het MET JOU wel 
goedkomt, blijf vertrouwen hebben in de toekomst, zorg dat je de HAVO in ieder geval haalt 
dan kan je tenminste verder (met Ester???), dan ben je hier tenminste weg. 
 
Toelichting: Drie dagen na het schrijven van deze brief is deze jongen verward weggelopen 
van huis. Op weg naar een andere broer die 20 kilometer verderop woont. De politie heeft 
hem onderkoeld bij een boerderij opgepikt. Van daaruit kwam hij in een PAAZ terecht waar 
men alleen medicatie gaf en waar hij niet op reageerde. Behalve op Lithium. Lithium zorgt 



ervoor dat de stof noradrenaline wordt gedempt. Deze stof maakt het lichaam aan om extra 
energie te genereren en om informatie op te slaan en om te onthouden. Mensen met teveel 
van deze stof vertonen verschijnselen van manisch depressiviteit. En dat was dan ook het 
label wat deze inmiddels 18-jarige jongen kreeg van de GGZ. Daarna belandde hij in de GGZ 
als patiënt en heeft men hem stabiel willen houden, zonder ooit te vragen waardoor die 
eerste ontregeling was ontstaan. Was het dit gedoe met zijn vader die 4 jaar later een 
zelfmoordpoging deed, ook psychotisch werd en in die crisis vertelde dat hij een 
dubbelleven leidde vanwege zijn verborgen homoseksualiteit? Of was het toch eerder de 
symbiose van deze zachtaardige gevoelige jongen met zijn moeder die hij had zien sterven 
aan kanker op zijn vijftiende verjaardag en er eigenlijk gezien de omstandigheiden er geen 
plek was voor rouw en traumaverwerking van de gasping beelden na het uitvoeren van 
vrijwillige euthanasie?  Of was de ontsporing gewoon de druk van school en de tentamens? 
En wat is deze genetische warboel eigenlijk? Is dat alleen een kwetsbare weeffout? Of kan 
deze weeffout jaren later juist voor heel veel kracht zorgen? In ieder geval werd het verhaal 
en de geschiedenis van deze jongeman niet centraal gesteld, maar wél zijn kwetsbaarheid en 
dus slikte hij 20 jaar lang lithium. De enige persoon die dit verhaal en zichzelf centraal kan 
zetten is hij zelf, en dat is wat ik hier doe 10.451 dagen later deze brief delen met de rest van 
de wereld, want ik was deze jongen zelf die deze brief schreef op 12-11-1992. 
 
Inmiddels ben ik gelukkig ouder geworden (letterlijk en figuurlijk) en net zo wijs als toen en 
overzie ik het geheel, in ieder geval wat betreft mijn levensgeschiedenis tot nu toe. Na vijf 
psychoses is die kronkel die destijds ontstond er helemaal uit.  
 
Sinds januari dit jaar heb ik jicht klachten gekregen. Dus ik googlde vorige week: jicht+lithium 
en voila, daar was weer het verhaal over de noradrenaline op wikipedia helder en duidelijk. 
Norodrenaline is een stofje dat in het metabolisme van een veerkrachtig lichaam energie 
genereert en bijdraagt in de ingewikkelde cytroenzuurcyclus. Die cyclus draagt bij aan 
herstel van het lichaam. Ook staat er mooi: Deze cyclus wordt twee keer doorlopen. 
 
Mijn bedenkingen? Om trauma aan te gaan is energie nodig om dit herstelproces op te 
starten. Het is namelijk vastgezette energie die niet zomaar los komt. Een kaars heeft veel 
potentiele energie, maar er is wel een vlammetje nodig om dat aan te steken. Wat er dus 
gebeurde toen ik 17 was? Het was loskomen uit een systeem en ook ontstond een eerste 
losmaken met veel energie, van een groter trauma dat niet zozeer van mij was, maar van 
mijn vader (die in 1939 is geboren in Rotterdam, dan weet je genoeg WO2 trauma dus). Ik 
prikte er doorheen en ik werd er daarna door overvallen. Als reactie hierop is mijn vader er 
ook in meegezogen. Ik heb altijd voor ogen gehouden, mijn reactie (lichamelijk, geestelijk én 
spiritueel) was een gezonde reactie op een ongezonde omgeving. Deze brief toont dat ook 
aan. Op de jicht na verkeer ik in goede gezondheid en ben ik net zo helder van geest als 
toen. En dat terwijl ik uit een gezin kom waar we met elkaar opgeteld zo’n 25 psychotische 
crisessen hebben meegemaakt, de eerste zag ik gebeuren toen ik zes was, toen mijn oudste 
broer ontspoorde (ook een trama voor me) 
 
Voìla. Dank je wel jicht, voor deze tweede cirkel om te doorlopen. De vorige cirkel duurde 28 
jaar. Ik ben klaar om de volgende aan te gaan. Hoofdstuk 2 het lichaam aan zet… met jicht. 
 
Aan iedereen die dit leest: 



Ben je een deskundige op het gebied van bipolaire stoornis? 
Ben je een deskundige op het gebied van rouw, trauma en herstel? 
Ben je een deskundige op het gebied van reuma, metabolisme in het lichaam en jicht? 
Ben je een deskundige op het gebied van neurobiologie? 
Ben je een deskundige op het gebied van chemie en energetica, of zelfs quantum principes? 
Ben je een deskundige op het gebied van psychose? 
Ben je een deskundige op het gebied van Transactionele analyse en systemisch werken? 
Ben je een deskundige op het gebied van persoonlijke transformatie? 
Ben je een deskundige op het gebied van GGZ medicatie? 
Ben je een deskundige op het gebied van organisatie verandering? 
Ben je een deskundige op het gebied van jeugdhulp? 
Ben je een deskundige op het gebied van twee werelden samenbrengen oftwel sjamanisme? 
Ben je een deskundige op preventie en positieve gezondheid? 
Ben je een deskundige op het gebied van voeding en leefstijl? 
Ben je een deskundige op het gebied van samenlevingsvraagstukken? 
Ben je een deskundige op het gebied van economie en marktwerking? 
Ben je een deskundige op het gebied van creativiteit en kunst? 
Heb je zelf een psychose gehad? 
 
 
Als je op alle vragen ja hebt geantwoord? Dan ben ik naar je op zoek en ga ik graag met je in 
gesprek. 
 
Voel je je wél aangesproken maar heb je op een aantal vragen een nee? Ga dan eens met 
elkaar in gesprek en zoek naar de overlap van jullie expertises. De eerste stap hierin die goed 
kan werken? Doe met elkaar een opstelling, dan kom je erachter welke beweging de juiste 
is, want die laat zich in alle huidige chaos en spanning juist nu heel goed zien. 
 
We kunnen het hele verhaal ook omdraaien: je mag ook mij adviseren wat in dit heden, voor 
mij de beste beweging is om te maken. Want hoe fijn zou het zijn als ik zonder pijn gewoon 
kan lopen en niet meer tegen veel weerstand in steeds maar weer mijn verhaal doe tegen 
iedereen die maar een klein stukje ziet. 
 
Als jullie verlegen zitten om mijn ‘uit eigen ervaring opgedane kennis’ die ik makkelijk kan 
koppelen aan deze jullie deelgebieden? Dan sta ik daar voor open, dat is mijn huidige werk. 
En waar ik teveel van heb deel ik graag uit. Energie dusJ  
 
Terzijde, binnenkort ga ik naar de huisarts voor een verwijzing voor traumabehandeling. Ik 
heb er echt alles uitgehaald wat er in zit. Nu wil ik er los van komen, om het af te sluiten. Het 
aan gaan heb ik meer dan 10.000 keer gedaan. 
 
Hartelijk dank voor het lezen en je aandacht! Dat schrijf ik allereest aan mezelf, mijn oude en 
jonge ik J en natuurlijk aan iedereen die hier tussen komt te staan en daarmee mij enorm 
helpt in het rond houden en rond laten gaan van dit mooie verhaal.  
 
Een persoonlijk verhaal dat algemene kennis wordt. Een verhaal dat op zichzelf staat en mij 
er niet meer bij nodig heeft om overeind te blijven. Een verhaal dat ik los kan laten, of 



inwissel voor die jongen van toen.. zodat we samen stil kunnen zijn, terwijl de woorden uit 
zichzelf wel een weg vinden, als anderen deze lezen. Zodat er geen deling meer is in mijzelf. 
En ik met mijn heel zijn kan bijdragen aan een samenleving die meer heel is, waar ouders 
meer heel zijn en waar kinderen opgroeien in een helende omgeving. Want dat hebben 
kinderen zo nodig. En wij allemaal. 
 
We zijn stuk genoeg geweest, ‘uit een stuk’ zullen we weer heel worden. Dat kost wellicht 
nog honderden jaren. Dat deert niet. Een goed begin om door de generaties heen opnieuw 
te leren verweven met elkaar, zonder een zieke symbiose is alles wat nodig is.  
 
Ik heb de indruk dat dit begin is gemaakt, jaren geleden al, ergens op een mooi moment in 
de tijd. Ergens, tussen mensen en niemand die het zag. Alles wat daaruit volgde kan je 
wonderen noemen. Het enige wat dan weer nodig is? Open en nieuwsgierig zijn naar het 
leven en je verwonderen. En delen hoe prachtig de wereld in en om ons heen is én kan zijn 
waar het nog lastig en ingewikkeld is.  
 
Er groeit iets moois door het systeem heen en het systeem volgt en groeit langzaam met ons 
mee. 
 
Hartelijke groet, Jeroen Zwaal – Zwali   24 juni 2020 
 
jeroenzwaal@gmail.com 
www.jeroenzwaal.nl 
www.vrdeverwardeman.nl 
 
 
 



 
 


