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1 Op zeilkamp in Friesland

Een zeilschool in Friesland zocht jongeren vanaf zeventien jaar om zeilinstructeur 

te worden op de Friese meren. Ik vond de oproep in een gidsje van Lieke, die 

met een nichtje op Tienertoer was geweest langs jeugdherbergen. Ik had vanaf 

mijn elfde met de Zeeverkenners gezeild op de Loosdrechtse Plassen, en ik was 

benieuwd naar de Friese meren. Ik belde de jeugdherberg meteen op.

“Met Tika Veldhuizen. Mag ik me opgeven voor de cursus om zeilinstructeur te 

worden? Ik ben alleen nog geen zeventien.”

Ik was pas vijftien namelijk.

 “Als jij vindt dat je het kunt, mag je je gewoon aanmelden,” zei de mevrouw van 

de jeugdherberg. In die jeugdherberg volgde ik die winter een theoriecursus 

waar ik alles leerde over tonnen en boeien en waar het zwaartepunt van een boot 

zat en hoe een boot eigenlijk schuin tegen de wind in kon zeilen. Begin april liep 

ik vanaf het huis van mijn ouders naar station Bussum-Zuid om de 

praktijkopleiding tot zeilinstructeur te gaan volgen in Friesland. Het was 

paasvakantie. Ik was in maart zestien jaar geworden. Het was bijzonder 

lenteachtig weer voor begin april en ik stapte op de trein met lentekriebels in 

mijn buik. Ik had halflang, geblondeerd haar toen. Ik had het in een sportief 

staartje op mijn hoofd gebonden. Aangekomen bij de jeugdherberg mocht ik 

mijn rugzak in de hal zetten en een drankje nemen aan de bar. Na een half uur 

moesten we ons allemaal verzamelen. De groep bestond uit twintig mensen, de 

meesten waren iets ouder dan ik. We kregen eerst een rondleiding door de 

jeugdherberg, we kregen te zien waar we zouden eten, waar we zouden slapen, 

en het belangrijkste: waar we in zouden zeilen. Door een deur ergens beneden in 

het gebouw kwamen we in het botenhuis. In het schemerduister lagen daar negen 

tjotters, ouderwetse Friese, houten zeilbootjes met zijzwaarden. In het botenhuis 

rook het naar Carboleum en botenlak en vers hout. De tjotters lagen op een rijtje 

zachtjes te dobberen, hun masten lagen plat. Ik had nog nooit zulke bootjes 

gezien. ‘s Avonds kregen we onze eerste les over zeilles geven aan een groep. 

De volgende dag werden we ingedeeld in groepjes en we kregen elk onze eigen 

tjotter toegewezen met instructeur. Mijn tjotter heette Friso en mijn instructeur 
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heette Gijs. Gijs legde ons uit hoe we de tjotter vaarklaar moesten maken. Al snel 

voeren we het meer op. De lucht was blauw en hoewel de aprilwind nog koud 

was, scheen de zon ons warm in het gezicht. Het roer van een tjotter kon je tussen 

duim en wijsvinger houden. De boot reageerde bij het minste of geringste tikje. ‘s 

Avonds moesten de tjotters het botenhuis in geboomd worden. Omdat ik niet kon 

bomen, besloot ik dat dat mijn taak werd en ik hoopte maar dat niemand mij zag. 

Ik besloot iedere ochtend en avond de tjotters naar buiten en naar binnen te 

bomen, dan zou ik het wel onder de knie krijgen.

Iedere ochtend boomde ik enthousiast onze tjotter Friso uit het botenhuis. Daarna 

ging ik naar de ontbijtzaal, waar de rest van de ploeg zich de slaap uit de ogen zat 

te wrijven. Na het ontbijt maakte ik met mijn eigen groep het bootje klaar om het 

Heegermeer op te gaan. Het Heegermeer lag iedere dag grijsblauw voor ons in 

het ochtendlicht. De hele week scheen de zon. Iedere dag stond er een goede 

wind. Als de tjotter eenmaal vaart had gemaakt snorde hij over het water. Bij een 

perfecte stand van de zeilen kon je het roer bijna loslaten. De tjotter had ik in een 

week redelijk onder de knie. Alleen in mijn eentje in een tjotter door een brede 

sloot zeilen met harde wind was nog spannend. Toen ik een keer moest opkruisen 

in een kanaaltje met een open brug aan het eind, waardoor allemaal motorboten 

kwamen aanvaren, raakte ik in paniek. Aan het einde van de week slaagde ik niet 

voor mijn instructeursexamen. Toch sprak ik af om in augustus een week 

instructie te gaan geven. ‘s Avonds na de theorieles hing iedereen tot laat in de 

bar. Ik dronk natuurlijk ook een biertje mee. Ik ging helemaal los. Op school was 

ik altijd wat timide, maar in deze omgeving met allemaal van die enthousiaste, 

zeilende mensen had ik de grootste mond en maakte de meeste grappen. Mijn 

verbazing over hoe ik ook kon zijn, werd iedere dag groter. Ik barstte van de 

energie, stond ‘s ochtends als eerste naast mijn bed en ging er ‘s avonds weer 

erg laat in. Ik kende mezelf niet meer terug. Er kwam een hele nieuwe, leukere 

Tika tevoorschijn.

Mijn thuiskomst was één groot feest. “Ik ben helemaal veranderd!” riep ik tegen 

iedereen die het maar horen wilde. De eerste dag na de paasvakantie ging ik 
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naar school in een glimmende paarse blouse met een knalgele sjaal om mijn nek 

en een blitse zonnebril op mijn hoofd. Ik had van het zeilen in de zon een lekker 

kleurtje op mijn wangen gekregen, wat ik nog wat bijwerkte met make-up. 

Normaal droeg ik alleen make-up naar feestjes. Mijn haar, dat altijd los langs mijn 

gezicht hing, had ik in rollers gedaan. Ik had tijd genoeg om me ‘s ochtends op te 

maken en om mijn haar te doen, want ik was iedere ochtend al om zes uur 

wakker. Ik was drie kwartier te vroeg op school om iedereen die ik tegenkwam 

uitgebreid te begroeten. Iedereen was ineens mijn vriend. Ik vond mezelf intens 

grappig en gevat en genoot erg van mijn nieuwe ik. In de pauze zat ik voor de 

kantine op de grond. 

“Ik ben helemaal veranderd!” riep ik over het schoolplein. 

“Ik ben verliefd op mezelf!”

Mijn schoolgenoten rolden over de grond van het lachen. Ik spijbelde opzichtig 

van de lessen en ging lekker voor de kantine in de zon zitten. Ik trok mijn 

schoenen uit en liep op blote voeten over het schoolplein. Na de lessen bleef ik 

nog uren hangen om te praten met mijn nieuwe schoolvrienden.

“Dit is niet normaal hoor,” hoorde ik op een middag de buurvrouw over de heg 

tegen mijn moeder zeggen. Ik stond in de keuken een omelet te bakken. Ik vloog 

naar buiten.

“Waar bemoeit u zich mee, ik voel me prima!”

“Je maakt jezelf compleet belachelijk,” zei Lieke, en ze meende het. Iedereen 

vroeg aan haar wat er met haar zusje aan de hand was. Zelf vond ik dat ze niet zo 

jaloers moest zijn. Ik at en sliep nauwelijks en voelde me toch heel fit en vrolijk en 

was tegen iedereen superbijdehand.

In juni begon ik te merken dat mijn nieuwe supervrouwgevoel niet eeuwig 

duurde. Ik kreeg een licht ongelukkig gevoel. ‘s Ochtends had ik niet zo’n zin 

meer om op te staan. Ik vroeg me af wat me de afgelopen twee maanden had 

bezield. ‘Misschien hoort het bij de puberteit’, schreef ik in mijn dagboek. Ik 

kreeg ineens zin om pakken koek en zakken drop achter elkaar leeg te eten. 

Binnen een maand kwam ik zeven kilo aan. Ik voelde me overdag moe en had last 
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van pukkeltjes. De zomer kwam dichterbij, de zomer waarin ik zeilinstructie 

moest geven in Heeg. Van het overmoedige gevoel was niets over, ik vond het 

een angstwekkend idee om zeilles te geven. Lusteloos en ontevreden fietste ik ‘s 

ochtends naar school en kwam ‘s middags met al even weinig energie thuis. Ik 

kreeg medelijden met mezelf en was jaloers op iedereen op school, ze leken 

allemaal een stuk beter in hun vel te zitten dan ik. Ik vluchtte in boeken en 

televisie kijken, en in mijn eigen fantasie door verhalen te schrijven. De vijfde 

klas haalde ik met goede cijfers, maar ik voelde me constant ongelukkig. Ik 

probeerde mezelf op te peppen door mezelf voor te houden dat ik afstand moest 

nemen. Waar ik me nu zo druk over maakte, daar zou ik een week later wel om 

lachen. Maar dat was niet waar. Ik werd steeds vermoeider, voelde me lusteloos 

en zag alles negatief. Ik probeerde er tegen te vechten, maar het ongelukkige 

gevoel ging niet weg. 

Halverwege de vakantie moest ik naar Friesland om zeilinstructie te gaan geven. 

Ik pakte mijn rugzak en papa bracht me naar de trein. Ik nam de trein naar 

Leeuwarden en van daaruit ging ik verder met de bus. Ik had helemaal geen zin. 

Ik was nog steeds moe en lusteloos. Waarom kon ik niet opgewekter zijn? 

De week was een ramp. Iedere ochtend hees ik mezelf tegen heug en meug uit 

mijn stapelbed. Ik boomde mijn bootje uit het botenhuis. Daarna probeerde ik 

aan het ontbijt opgewekt te doen met de andere instructeurs en de cursisten. Het 

was een koele augustusweek en het regende de hele tijd. Mistroostig dobberden 

mijn groepje en ik in onze tjotter over het Heegermeer. Omstebeurt mochten mijn 

cursisten aan het roer. Ik zat er naast. Het was de bedoeling dat ik ze leerde op te 

loeven, af te vallen en overstag te gaan; te gijpen, man overboord manoeuvres uit 

te voeren, en aan te leggen aan hogerwal. Er was weinig wind en alles ging 

tergend langzaam. Mijn groepje cursisten bestond uit vier schuchtere 

veertienjarigen. De hele dag ging op aan vermoeiende oefeningen, te beginnen 

met rechtuit varen. Met de sombere overtuiging dat ik ze zelfs dat niet zou kunnen 

leren, zette ik de kleinste van het stel aan het roer en begon van onder mijn 

zeilpet instructies te roepen. ‘s Avonds gaven we onze cursisten zeiltheorieles. 

We leerden ze zeilknopen leggen. Iedere avond ging ik als eerste naar bed. Ik 
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zag sterren en in mijn hoofd gingen koekoeksklokken af. Maar als ik dan lag kon 

ik niet slapen want de volgende dag moest om half acht die tjotter weer uit dat 

botenhuis worden geboomd. Ik raakte met mijn tjotter verdwaald in de sloten, 

kon de posten niet vinden als we een postenspel speelden, en was de hele week 

bang dat we om zouden slaan. Na zes dagen was ik zo kapot dat ik in het 

botenhuis van de steiger viel. In de zeilschool was iedereen zo bezig met zichzelf 

en zijn eigen cursisten dat niemand op mij lette. Aan het eind van de week zocht 

ik de baas van de zeilschool op. Zijn kamer lag op een zolder boven de 

botenloods. Ik zei hem dat ik volgens mij de slechtste instructeur van de hele 

week was geweest. Hij keek me aan of hij mij voor het eerst zag. 

“Hoezo, alles is toch goed gegaan? Je krijgt trouwens nog je vergoeding.”

Hij pakte een geldkistje waaruit hij mij honderd gulden gaf. In verwarring liep ik 

de trap af, de honderd gulden in mijn hand. Na die week reisde ik teleurgesteld 

naar huis. De baas van de zeilschool zou toch wel ontdekt hebben dat ik het niet 

kon. Ik wist zeker dat mijn cursisten hem zouden bellen om te klagen dat ze niets 

hadden geleerd. Ze zouden vast hun geld terug willen. Ik schaamde me dood. ‘s 

Nachts kon ik er niet van slapen. En inderdaad belde de baas van de zeilschool 

me een week later op.

“Zou je eind augustus nog een keer kunnen terugkomen, om een groep 

volwassenen instructie te komen geven?”

“Hoe kan hij dat nou vragen? Hij moet wel erg wanhopig zijn!” dacht ik. Ik zei dat 

ik geen instructie meer zou komen geven omdat ik vond dat het te zwaar voor me 

was. 
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2 Depressief in 6 VWO

Na de vakantie begon ik in 6 VWO. Ik sliep goed, maar ik voelde me toch moe en 

duf, en ik had nergens zin in. Ik woonde in Bussum-Zuid, in een 

rijtjeshuis met een oranje pannendak en een Oostindische Kers in de tuin. De 

toekomst stond voor mij vast. Mijn vader had economie gestudeerd en mijn zus 

Lieke en ik moesten in zijn academische voetsporen treden. Maar er was één 

probleem: ik kon het niet. Ik haalde goede cijfers, maar ik keek te vaak uit het 

raam en verlangde ieder uur naar de verlossende bel. 

Het was tijdens een geschiedenisles aan het begin van het schooljaar, waarin de 

leraar een dictaat gaf over de politionele acties in Nederlands-Indië na 1945. 

Mechanisch schreef ik mee. Toen hij stopte, keek ik naar de woorden op het 

papier. Ik kon me niet herinneren dat ik ze opgeschreven had. Na de bel liep ik 

mee in de stroom scholieren, die zich als lemmingen het volgende lokaal 

binnenpersten. Vlak voor de deur maakte ik me los uit de stroom. Ik draaide me 

om. Tegen de stroom in waadde ik naar de trap, die naar de uitgang van de 
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school leidde. Ik liep naar de kantine voor een Mars, daarna pakte ik mijn fiets. Ik 

reed naar de Bussumse heide. Onder een boom overdacht ik mijn leven. 

Zeventien jaar, wat zou mijn toekomst zijn? School, wie had dat verzonnen? Je zou 

het je ergste vijand niet toewensen, ik was er niet geschikt voor, ik kon het niet. Ik 

deed zo lang mogelijk met mijn Mars; de stukjes chocola smolten op mijn tong. Ik 

zat aan de achterkant van de boom, zodat niemand me kon zien vanaf het pad. Het 

was september. Het was nog warm. De hei kleurde paars. Hij prikte in mijn billen. 

Morgen was er een nieuwe schooldag. Daar probeerde ik niet aan te denken. Ik 

voelde me ongelukkig in de massa. Ik hield me het liefst afzijdig. Zolang ik niet 

aan gisteren en morgen dacht, en niemand hoefde te spreken, ging het het beste 

met me. Ik ontliep mijn vriendinnen. Ik wist niet wat ik tegen ze moest zeggen. De 

lucht kleurde strak blauw boven me. Ik zou moeten genieten van deze dag, dit 

mooie weer. Mijn Mars was op. Ik propte het papiertje in mijn jaszak. Onderin 

mijn schooltas zat een verfrommeld croissantje, door mijn moeder vanochtend 

zorgzaam in mijn tas gestopt. Mijn adem werd volledig afgesneden als ik dacht 

aan wat er komen zou. Dit was mijn laatste jaar op deze school. Ik moest straks het 

huis uit. Ik moest op kamers, naar de universiteit. Ik moest een studie aanpakken, 

waarmee ik in mijn levensonderhoud zou kunnen voorzien. Zo was het me altijd 

verteld en zo zou het moeten gebeuren - maar hoe? Een half jaar geleden voelde 

ik me beter, maar toen kon ik de universiteit nog voor me uit schuiven. Nu kon ik 

me dat onbezorgde gevoel niet meer voorstellen. Een vloedgolf van 

verantwoordelijkheden dreigde zich over me heen te storten. Ik vond dat ik niet 

geschikt was om zelfstandig te leven. Het croissantje was op. Ik had het zonder 

het te proeven opgegeten. 

In oktober en november begonnen de voorlichtingsdagen van de universiteiten 

en hogescholen. De ene brochure na de andere tuimelde door de brievenbus. Als 

ik door de wind en de regen thuiskwam van school, bladerde ik ze lusteloos door. 

Ik legde ze op een stapel op het bureau in mijn kamer. Voor mij hadden alle 

studies één ding gemeen: ik kon het niet. Ik gaf me nergens voor op. Eind 
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november ontkwam ik er niet aan. Bij mij op school werd voorlichting gegeven 

door oud-leerlingen die nu studeerden. 

“Ga er alsjeblieft heen,” zei mijn vader. “Je hoeft toch niet meteen iets te kiezen? 

Maar je moet je onderhand wel gaan oriënteren.”

In de aula waren dertig tafeltjes neergezet. Een meisje met donkerpaarse 

vlechtjes had een kartonnen bordje met “Nederlandse Taal- en Letterkunde, 

Universiteit van Amsterdam” op haar tafeltje staan. Voor Nederlands had ik 

negens en tienen op mijn rapporten. Op mijn derde jaar had ik mezelf leren 

lezen, en daarna was ik er nooit meer mee gestopt. Bovendien schreef ik 

verhalen, gedichten en schooltoneelstukken. Dat wil zeggen, dat kon ik me 

herinneren van andere jaren, al stelde het natuurlijk allemaal niks voor. Op het 

moment schreef ik helemaal niets, ik las alleen dikke boeken om het heden uit 

mijn gedachten te verdrijven. Dikke boeken had het meisje ook op haar tafeltje 

liggen. Naar haar liep ik toe.

“Hoi, ik ben Karin,” zei ze.

“Ik ben Tika.”

“Wat wil je weten?”

“Is dat niet heel eng, om in je eentje op kamers te gaan? Is het niet eenzaam?” 

vroeg ik angstig.

“O nee,” lachte Karin, “je krijgt een introductie en daar komen allemaal 

eerstejaars die rondkijken zo van “Ik moet vrienden maken!” Nee hoor, dat is 

echt geen enkel probleem. Het is juist hartstikke leuk.” Ze begon enthousiast te 

vertellen over de studievereniging. Ik keek rond in de aula van de school, naar 

alle mensen die geanimeerd zaten te praten. Ik hoorde daar niet bij, ik was alleen 

maar bang. Ik stelde me voor dat ik in Amsterdam woonde en iedere dag naar 

een kille universiteit zou moeten fietsen. Hoe ik het na twee weken niet meer op 

zou kunnen brengen. Hoe ik niemand zou leren kennen en zou vereenzamen in 

een grijze, vreugdeloze wereld. 

Karin zag dat mijn gezicht betrok. 

“Ja, heel veel mensen vinden het een suffe alfastudie, dat weet ik ook wel,” zei ze.
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Na die voorlichtingsbijeenkomst zag ik studeren helemaal niet meer zitten. Met 

moeite stond ik ‘s ochtends op. Ik fietste met een hoofd vol sombere gedachten 

naar school. Meestal spijbelde ik een aantal uren, om tenminste de rest vol te 

houden. Het viel wel op, maar werd oogluikend toegestaan zolang mijn cijfers er 

niet onder leden. Ik zag het leven na de middelbare school op geen enkele 

manier voor me. Omdat papa en mama merkten dat ik doodsbenauwd was voor 

de universiteit, moedigden ze me aan om andere mogelijkheden te onderzoeken. 

Ik wilde onderduiken, uitstel van executie. We begonnen een ander soort folders 

aan te vragen. Door de brievenbus kwamen folders over tussenjaren: in een hotel 

werken in Zwitserland, in een bejaardentehuis werken in Engeland, een jaar naar 

de Vrije Hogeschool in Driebergen, Spaans leren in Spanje. 

Met mijn moeder besloot ik de Vrije Hogeschool in Driebergen te bezoeken. Het 

was een gebouw ergens in het bos. Ik had begrepen uit de folder dat de school er 

speciaal was voor mensen die nog niet weten wat ze willen. Het was een creatief 

jaar met vakken als schilderen, solozang en drama. Intussen kon je dan kijken wat 

je echt wilde. 

“Nou, en als we niet weten wat we willen doen, dan gaan we soms gewoon 

verstoppertje doen in het gebouw,” zei het meisje dat ons rondleidde.

“En ik heb een heel aardig gastgezin. Ik eet met ze mee ‘s avonds.”

In een gastgezin!

“Is dat gastgezin verplicht?” vroeg ik. 

“Ja, iedereen woont in een gastgezin in de buurt van de school.”

Ik schrok. Thuis voelde ik me al ongemakkelijk, stil en overbodig – laat staan bij 

vreemde mensen!

“Dit heb ik wel gezien,” zei ik tegen mijn moeder toen we wegreden, “ik ga echt 

niet een jaar kleien en toneelspelen.”

“We zoeken gewoon verder.”

In januari voelde ik me wat beter. Opstaan lukte beter, op school praatte ik weer 

met mijn vriendinnen. Op de hei zitten met een Mars deed ik niet meer. Ik 

probeerde er door middel van analyses in mijn dagboek achter te komen hoe het 
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kon dat ik de afgelopen maanden zo in de put had gezeten, en dat ik me nu weer 

beter voelde. Maar ik had geen idee. 

“Hoe kon het zo diep gaan zitten? Wat moet ik doen om dit soort dingen te 

voorkomen? Hoe blijf ik uit de put?”

In februari zag ik in de gang van mijn school allerlei kleurige posters hangen voor 

een jaar Highschool in de Verenigde Staten of in Canada, van organisaties met 

mooie namen als Youth for Understanding. Ze hingen er al het hele jaar, maar nu 

pas zag ik ze echt. Vrolijk lachende meisjes en jongens keken me aan. Wat een 

goed idee! Ik zou, in plaats van naar de universiteit, een jaar naar het buitenland 

gaan. Mijn ouders waren erg blij dat ik iets gevonden had wat ik wilde doen. Ze 

schreven naar tante Ger, de oudste zus van mijn moeder die in de jaren vijftig 

naar Canada was geëmigreerd met haar man Wim. Die plaatsten een advertentie 

in een krant, om naar een gezin te zoeken dat een jaar een scholier in huis wilde 

nemen die ook wel eens op de kinderen wilde passen en een huishoudelijk klusje 

wilde doen. 

Er reageerden verschillende mensen. Onder hen de familie Wilkinson, uit een 

klein plaatsje in Zuid-Ontario. Vader en moeder Wilkinson waren huisarts en 

psychologe. Ze hadden vier kinderen. Ze boden een eigen kamer. Af en toe 

moest ik op de kinderen passen, maar dan kon ik voor bijna niets bij ze wonen. Ik 

zou naar de plaatselijke Highschool kunnen gaan. Het was niet te ver van mijn 

tante vandaan. Ik zou mijn rijbewijs moeten halen als ik daar was, zodat ik de 

kinderen af en toe naar hun sportclubs en muzieklessen kon brengen. De 

Highschool had ieder jaar een leuk programma met reisjes naar Washington DC 

en Vermont. Bovendien vroegen ze me al begin augustus te komen, zodat ik met 

ze mee op vakantie kon. De familie Wilkinson klonk ideaal. Met hen gingen we in 

zee. 

Mijn zeventiende verjaardag, begin maart, vierde ik met een bescheiden feestje 

voor schoolvriendinnen. Maar eerst moest ik naar de kapper. Mijn haar had ik 

sinds de afgelopen zomer niet meer laten knippen. Mijn uiterlijk interesseerde 
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me niet toen ik in de put zat. Het haar hing slap op mijn schouders. Het 

blondeersel groeide er uit. Op mijn hoofd was het een stuk donkerder dan aan de 

punten. Ik maakte een afspraak met de kapper, die het keurig blond maakte en 

de dooie punten er uit knipte. Op het feestje dronken we Safari-jus en Pisang 

Ambon met 7-up. Iedereen vond mijn plan om na de middelbare school een jaar 

naar het buitenland te gaan geweldig. 

“Wat dapper dat je dat durft!” zeiden ze.

Na het feestje lag ik voldaan en een beetje dronken in bed. Ik wist dat ik me de 

afgelopen maanden diep ongelukkig had gevoeld. Het lag toen buiten mijn 

werkelijkheid dat ik ooit nog een feestje met vriendinnen zou houden. Hoe kon 

dat toch? Voor mij zag de wereld er de ene keer rooskleuriger uit dan de andere 

keer, en mocht ik het vergeten dan kon ik het wel teruglezen in mijn dagboek! 

Want toen ik me moe en futloos voelde schreef ik alle vermoeidheid en 

vreetbuien en lusteloosheid en pukkels op, en daarna schreef ik niet of nauwelijks 

meer. En als ik me goed voelde, vond ik het heerlijk om alles van de 

optimistische kant te kunnen bekijken. 

Mijn ongelukkige periode duidde ik in de dagboeken aan als een depressie en ik 

beschreef haar als nergens plezier aan beleven, niet uitgaan, geen verhalen en 

gedichten schrijven, angst voor eenzaamheid, angst om later geen baan te 

vinden, angst om nooit gelukkig te worden en zelfmoordgedachten. En als ik er in 

zat, dat het dan voor mijn gevoel altijd zo bleef. En ik merkte op, dat ik door een 

onontdekte oorzaak weer uit die put kwam, dat ik me dan zo blij voelde alleen al 

door het feit dat de depressie voorbij was. Maar ik beschreef ook de angst dat 

mijn vreugdevolle schijnwereld weer zou ophouden te bestaan.
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3 Naar Canada

Begin augustus nam ik het vliegtuig naar Canada. Papa, mama en Lieke zwaaiden 

me uit op Schiphol. “Doe je best,” zei papa, “het is de kans van je leven.”

Mama gaf me een dagboekje, zodat ik al mijn avonturen in Canada zou kunnen 

opschrijven. 

Ik had er veel zin in. En wat was het aardig dat ik eerst nog met ze op vakantie 

mocht. Waar zouden we heen gaan? Ik had op de landkaart gekeken. Het dorp 

lag tussen Lake Huron en Lake Erie – misschien zouden we naar het strand gaan? 

Ik had een grote badhanddoek in mijn koffer gestopt en een duikbril met snorkel. 

Maar misschien gingen we wel naar het Noorden, waar ik in de atlas plaatsen had 

gezien als North Caribou Lake, en TipTop Mountain. Canada – dat waren woeste 

bergen en schone, bruisende bergbeken. Er leefden elanden en beren in 

onmetelijke wouden. Mijn stevige wandelschoenen en een regenjas zaten in mijn 

koffer. 

Het vliegtuig steeg op. Ik werd tegen de rugleuning van mijn stoel gedrukt. 

Beneden me veranderde Schiphol in een speelgoedvliegveld. We vlogen door 

een bol watten heen – onder ons bevond zich een zee van wolken, boven ons de 
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strakblauwe hemel. Aan de rand van de wolkenzee zag ik een paarse streep 

oplichten. 

  

Mijn vwo--diploma had ik uitgereikt gekregen op een snikhete dag. Het was een 

warme meimaand. De examens bereidde ik voor op een handdoek aan de rand 

van het Bussumse zwembad. In de gymzaal waar we de examens moesten maken, 

scheen de zon zo fel door de ramen dat de rector ze wit liet schilderen. Tijdens de 

diploma-uitreiking zaten papa, mama en Lieke stralend op de eerste rij. Lieke had 

al een jaar eerder eindexamen gedaan en studeerde Engels in Amsterdam. Ik had 

haar de eerste brieven en foto’s laten zien die de familie Wilkinson had 

opgestuurd. Ze zagen er tuttig uit, maar wel vriendelijk. Ik zag mezelf al in een 

lange jurk op een schoolfeest lopen. De stewardess kwam langs.

“Wilt u kip of rundvlees?”

Het bleef toch gek dat ik eerst helemaal niet wist wat ik wilde, en nu wel. Het zou 

de puberteit wel zijn. Dat was tenminste wat iedereen zei. In Canada zou ik mijn 

rijbewijs halen, feesten met mijn klasgenoten, misschien wel cheerleader 

worden. De tijd dat ik ‘s ochtends niet kon opstaan, van ellende spijbelde van de 

lessen, dik en pukkelig was en ongelukkig door de gangen sjokte en mijn eigen 

vriendinnen ontliep omdat ik niet wist wat ik tegen ze moest zeggen, lag ver 

achter me. 

We moesten onze riemen vastmaken en mochten niet meer rondlopen, want het 

vliegtuig zette de daling in. Hevig slikkend tegen het luchtdrukverschil zag ik de 

Canadese bodem dichterbij komen. Daar ergens beneden stonden de Wilkinsons 

naar boven te kijken – naar het vliegtuig dat hun scholier steeds dichterbij bracht. 

Hoe zouden ze zijn? Met een schok raakten de wielen van het vliegtuig de 

landingsbaan. Grommend raceten we naar de terminal. De slurf werd 

aangekoppeld. Ik liep met de andere passagiers mee naar de bagageband. 

Staand bij de kofferband keek ik naar de deuren. Iedere keer als ze opengingen 

verwachtte ik William en Theresa Wilkinson te zien. Daar kwam mijn koffer door 

de kunststof flappen rollen. Ik pakte hem van de band en tilde hem op een 

karretje. Nog een minuut, dan zag ik mijn gastfamilie! De deuren openden zich. Ik 
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duwde mijn karretje de aankomsthal binnen. Waar waren ze nou? Ik speurde de 

hal af. Er stonden genoeg mensen maar die leken in de verste verten niet op het 

tuttige, maar vriendelijke echtpaar van de foto. Om mij heen vloog de ene na de 

andere reiziger in de armen van zijn wachtende familie. Misschien zijn ze laat, zei 

ik tegen mezelf. Misschien staan ze bij de verkeerde gate. Misschien staan ze 

achter een pilaar, dat ik ze net niet zie. Ik liep een rondje in de aankomsthal. Niks. 

Daar stond ik dan. Ik besloot om een kop koffie te gaan drinken – de jetlag begon 

er al aardig in te hakken, het was voor mij drie uur ‘s nachts hoewel het hier pas 

middag was. 

Toen zag ik een vrouw van een jaar of vijfentwintig met een bordje in haar hand. 

‘Miss Tika Veldhuizen” stond er op. Goddank, er was hier iemand die wist van 

mijn komst. Ik duwde mijn bagagekarretje in haar richting. 

“Hi! Ik ben Dorothy, ik pas vaak op bij William en Theresa. Ze hadden zelf geen 

tijd om je op te komen halen.” Ze ging me voor naar een bruine Buick.

St. John, de plaats waar de familie Wilkinson woonde, lag drie uur rijden van 

Toronto. Ik was doodop. Ik hing in de passagiersstoel van de Buick en sloot mijn 

ogen. 

“We zijn er!” hoorde ik Dorothy heel uit de verte zeggen. Een lange man kwam 

ons tegemoet op de veranda. Dat moest William Wilkinson zijn.

“Noem mij maar Bill!” riep hij en zwengelde enthousiast aan mijn arm. “Kom 

binnen!”

 “Trish!” riep Bill naar boven. “Trish, kom eens uit bad! Tika is er!”

Een minuut later kwam er een dampende vrouw de trap af in een gele badjas. Ze 

had een mooi gezicht, gebruind en levendig. Haar natte krullen lagen plat op 

haar hoofd. 

“Let maar niet op hoe ik er uit zie,” zei ze. Ze stak een vochtige hand uit. “Ik ben 

Trish.”

We gingen zitten aan de keukentafel. Ze vroegen of ik een goede reis had gehad. 

De kinderen waren er niet, zeiden ze. De twee jongsten, Rhonda en Bill junior, 
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waren op zomerkamp en de twee oudsten, Wendy en Anna, logeerden bij hun 

vorige au-pair, in Duitsland. 

“Je zult wel moe zijn,” zei Trish.

Ze ging me voor op de trap.

“Hier is je kamer. Ga maar lekker slapen. De rest komt morgen.”

Ik werd wakker van Trish, die op mijn deur klopte. Toen ik gewassen en 

aangekleed de keuken in liep, kwam de baklucht me tegemoet. Wat leuk, ze 

bakte pannenkoeken voor het ontbijt! Na het ontbijt gaf ze me een rondleiding 

door hun huis. Hun huis was groot en vrijstaand. Het had een veranda met 

Canadese, houten verandastoelen. De zolder zag er uit als een timmerwerkplaats. 

“Hier wilden we je laten slapen,” zei Trish, “maar we zijn nog niet klaar met de 

verbouwing.” Het zag er uit alsof ze net begonnen waren. “Jij kunt zo lang de 

kamer van Anna nemen, we leggen Wendy en Anna samen op een kamer.”

We liepen terug naar beneden, waar we aan de keukentafel gingen zitten. Trish 

vertelde dat zij en Bill een buitenhuis hadden, een boerderij.

“Toen we de boerderij kochten was het een bouwval. Maar met heel veel werk 

hebben we er een prachtig buitenhuisje van gemaakt. Het heeft zelfs in dit 

tijdschrift gestaan!” zei Trish trots tegen mij, en gaf me een tijdschrift dat ze onder 

handbereik had liggen. “Bill zei dat het me niet zou lukken, maar we staan erin!”

Ik trok in de kamer van de twaalfjarige Anna. Hij was ingericht in dezelfde stijl als 

de boerderij uit het tijdschrift. Er hingen bloemetjesgordijnen, op het bed lag een 

patchwork quilt, en er stond een landelijk witte, antieke kledingkast met koperen 

knoppen. Met een zucht dacht ik aan thuis, aan mijn posters van Prince en mijn 

paarsgeverfde muur. De kast lag vol met roesjesbloesjes van Anna. Waar moest 

ik mijn Levi’s spijkerbroeken laten? 

Drie dagen later vertrok Trish voor twee weken naar Europa met haar moeder.

“Heen op de kjoewietoe en terug met de Concorde,” verheugde ze zich. 

“De kjoewietoe?” 
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“De Queen Elizabeth Two, het cruiseschip. Het is bijna driehonderd meter lang. 

Stel je eens voor! Het heeft vier zwembaden, een bioscoop en een 

winkelcentrum.”

Ik zweeg geïmponeerd. Zou ik nog met het gezin meegaan op vakantie? Dat 

hadden ze gezegd voordat ik naar Canada kwam. 

Bill Junior en Rhonda waren teruggekomen van hun zomerkamp. Tijdens de 

vakantie van Theresa werden ze iedere dag met mij op de boerderij afgezet door 

Bill. Hijzelf vertrok daarna naar zijn praktijk. De eerste dag dat we naar de 

boerderij gingen, merkte ik dat het een rit van ruim een uur was. De weg liep 

dwars door een vlakte met lage droge bosjes. Na elke afslag werd de weg 

slechter, tot we over een hobbelige zandweg reden. De boerderij dook plotseling 

op na een bocht. Het was een huisje van dikke balken, meer een blokhut dan een 

boerderij. Aan de achterkant was een veranda met grote houten tuinstoelen. Bill 

leidde me binnen rond. 

“En hier is de diepvriezer,” zei Bill, “er ligt brood in voor de lunch, dat kun je 

ontdooien in de magnetron. Hier zijn blikjes met worstjes. Dat vinden ze heerlijk. 

Kijk maar.” 

Hij gaf me een knipoog. 

“Ik moet gaan, anders kom ik te laat.” 

De lucht in de verte trilde van de warmte. Loom zat ik in een tuinstoel, kijkend 

naar de kinderen die in de boomgaard elkaar achterna zaten met 

waterpistooltjes. Ik keek op mijn horloge. Half tien. Om zes uur zou hij ons weer 

komen ophalen. Ik keek naar de strakblauwe lucht en naar de boomgaard, en 

naar de droge bosjes daarachter, waar je vijftig kilometer doorheen zou moeten 

lopen om weer in de bewoonde wereld te komen. 

Na twee weken kwam Theresa terug. Ze was in een opperbeste stemming. We 

stonden samen in de keuken, toen ze tegen me zei:

“We gaan binnenkort naar Buffalo.”
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Dus we gingen toch nog op vakantie! Dat was een meevaller. Ik vroeg me af waar 

Buffalo lag. Het klonk Wild-West, dus waarschijnlijk ergens in het Westen van de 

Verenigde Staten. Wat zouden we er gaan doen? Oude goudmijnen bezoeken? 

“Hoe lang gaan we?” vroeg ik.

“O, één nachtje,” antwoordde Theresa.

Eén nacht? 

“Waar ligt Buffalo dan?”

“Bij de Niagara Watervallen.”

We gingen naar de Niagara Watervallen! Dat vond ik gaaf. Ik had ze al vaak 

gezien op plaatjes en nu zou ik ze in het echt zien. 

Twee dagen later stopte Trish Bill Junior en Rhonda in de Buick. We reden naar de 

watervallen. Anna en Wendy waren nog steeds bij de vorige au-pair in Duitsland. 

Bij het plaatsje Niagara Falls passeerden we de grens met de Verenigde Staten. 

Nu zou ik ze dus gaan zien, die twee hoefijzervormige watervallen, de grootste 

van de wereld. Opgewonden vroeg ik aan Trish, of we ook op de Maid of the Mist 

zouden varen, de boot die tot bijna onderaan de watervallen vaart. “Maid of the 

Mist?” zei Trish. “Maar we gaan niet naar de Falls. Misschien op de terugweg. We 

gaan naar Buffalo om inkopen te doen.” Ik voelde een steen in mijn maag zakken. 

Trish keek me enthousiast aan. “Winkelen is in de Verenigde Staten veel 

goedkoper dan in Canada,” zei ze, “dus twee keer per jaar ga ik inkopen doen in 

Buffalo. Ze hebben daar heel mooie quilts. Maar de Amerikanen zijn niet gek, die 

eisen dat je minstens één nacht daar blijft. Dus we slapen in een motel. Ik zet jou 

zo meteen met de kinderen af bij het motel, dan kunnen jullie lekker bij het 

zwembad gaan liggen, en ga ik zelf inkopen doen.”

Had ze dat niet meteen kunnen zeggen? Ik had niet eens een badpak bij me. De 

kinderen sprongen rond in het door algen groen uitgeslagen zwembadje. Bij de 

receptie van het motel lagen gelukkig wat oude exemplaren van Time Magazine. 

In een witte kunststof ligstoel nestelde ik me met mijn tijdschriften. Het leek of 

alle energie uit me was gezogen. Aan het begin van de avond kwam Trish terug, 

beladen met pakjes. “Ik bel de pizzalijn,” zei ze, “dat is lekker goedkoop.” 
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De rest van de trip naar Buffalo was ik moe. Op de terugreis passeerden we 

opnieuw Niagara Falls. “We gaan er een andere keer wel heen, want het is al zo 

laat,” zei Trish. Het maakte me niet meer uit. De dagen daarna raakte ik steeds 

lustelozer, ik had nergens zin in en wilde het liefste de hele dag in een stoel zitten 

en een boek lezen. Maar ik vocht tegen het ongelukkige gevoel binnenin me en 

hield mezelf voor dat alles over zou gaan als de school maar eenmaal zou 

beginnen. 

Het vervelende is, schreef ik in mijn dagboek, dat ik hier niet een of andere 

toverformule kan opschrijven die ik kan uitspreken zodat het zieke gevoel van 

binnen verdwijnt.

In september begonnen de lessen op de High School. Er zaten meer kinderen uit 

het buitenland op, maar ik kreeg geen contact met ze. Ik had het gevoel dat niets 

van wat ik zei interessant was. Het was geen kwestie van dichtklappen, ik was 

gewoon nooit open. Voor mijn gevoel leefde ik in een geïsoleerde bubbel. Ik 

deed ontzettend mijn best. Ik leerde de namen van mijn medescholieren uit mijn 

hoofd, gaf me op voor het basketbalteam en nodigde een klasgenoot uit voor een 

feestje van Bill en Theresa op de boerderij. Maar het hielp niet tegen het rottige 

gevoel.

Af en toe haalde één van mijn Canadese neven mij op voor een dagje uit. Zij 

waren de zonen van tante Ger, de tante die voor mij de advertentie had gezet 

waar de familie Wilkinson op had gereageerd. Ze gingen met me honkballen, ik 

mocht een dag met ze mee raften op de rivier en barbecueën met hen en hun 

vrienden. Ze waren ontzettend aardig voor me. Hoe aardiger ze waren, hoe 

schuldiger ik me ging voelen. Zij besteedden al die aandacht aan me en ik kon 

nergens van genieten. Ik voelde me ongemakkelijk, ik dacht dat ze me wel raar 

en stil zouden vinden. Waarschijnlijk vonden ze me ondankbaar, omdat ze zo hun 

best deden me een leuke tijd te bezorgen, terwijl ik niks terugdeed. Ik dacht dat 

ze zich verplicht voelden om mij op sleeptouw te nemen. Dat ze het misschien 

gewoon gezellig zouden kunnen vinden dat ik erbij was, kwam niet in me op.
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Ik probeerde alles om me beter te gaan voelen. Ik ging op aerobics en gaf me op 

voor rijles en voor een schoolreisje naar Washington. Maar het hielp niet. Ik had 

afgesproken om iedere week een brief naar huis te schrijven maar ik kreeg geen 

letter op papier. In plaats daarvan begonnen er brieven van thuis te komen. 

“We snakken naar post!”

Ik kon met niemand praten over hoe ik me voelde. En al helemaal niet met Trish. 

Voor Trish werd ik bang. De kinderen speelden viool en piano. Ze kregen 

muziekles volgens de Suzuki-methode. Voor het slapen gaan moesten ze naar een 

bandje luisteren met daarop het in te studeren stuk. Vervolgens moesten ze dat 

uit het hoofd naspelen. Theresa studeerde met elk kind apart alles in. Bij elk 

nootje dat fout ging, begon ze tegen ze te schreeuwen. Bij alles wat een kind 

verkeerd deed, kreeg het er ongenadig van langs. Ook tegen mij schreeuwde ze, 

als ik iets vergeten was of in haar ogen niet goed had gedaan. Als ik bijvoorbeeld 

niet op tijd opstond om een lunch te smeren voor school, als ik een hamburger 

liet verbranden op de barbecue. Of als ze merkte dat ik een zak chips at op mijn 

kamer. “Trish wil een modelgezin hebben met een modelscholier,” schreef ik in 

mijn dagboek. “Wat zou ze doen als ze merkt dat ik het niet leuk vind bij haar?” Ik 

vond Bill veel aardiger, een zachte man. Maar ook met hem durfde ik niet te 

praten. Want hij zou het aan Trish vertellen. 

De dagen kwamen en gingen. Uiteindelijk praatte ik toch met Trish. Trish dacht 

dat het aan de school lag. Ik moest van haar met de decaan gaan praten. 

Misschien had ik niet het goede vakkenpakket. Misschien was het te moeilijk voor 

me, of juist te makkelijk. 

“Als je meer voor school zou gaan doen, dan zou je je er ook meer thuis gaan 

voelen.” 

Ik praatte met een decaan. Hij was het met Trish eens. Ik moest me meer 

inspannen voor school, anders zou Canada een slechte ervaring voor me blijven. 

Het was ook de puberteit, zei hij. Dan voelde je je onzeker. Het hoorde er 

allemaal bij.
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“De meeste uitwisselingsscholieren geven niet zo veel om school,” zei hij, “maar 

jou geeft het blijkbaar een slecht gevoel om helemaal niets op te steken.”

Ook moest ik van hem aan mezelf de vraag stellen: “Waarom ben ik naar Canada 

gekomen?” 

Vanaf dat moment probeerde ik uit alle macht op school iets op te steken, maar 

het was moeilijk. De kinderen leerden hier vanaf de luiers over de Boston Tea 

Party, en hoe ze een essay moesten schrijven. Wat wist ik daarvan? Thuis was ik 

een van de beste leerlingen van de klas geweest. Hier maakte ik toetsen waar ik 

niets van begreep. De vraag waarom ik naar Canada was gekomen, vond ik 

gemakkelijk te beantwoorden. Dat was omdat ik thuis een zwijgende, 

ongelukkige muis was geweest, en had gehoopt dat verandering van omgeving 

ook verandering van mijn persoonlijkheid met zich mee zou brengen. Maar dat 

ging ik de decaan niet vertellen. 

Begin oktober vertrokken Trish en Bill voor een week naar Europa om te zeilen op 

de Middellandse Zee. Ze vlogen op Amsterdam en zouden bij mijn ouders op 

bezoek gaan. Ik zou op de kinderen passen. Bill en Trish hadden een extra oppas 

geregeld. Iemand moest de kinderen heen en weer rijden naar hun pianoles, hun 

vioolles, hun paardrijles en hun babysitcursus, en ik had nog geen rijbewijs.

Die week moest ik iedere dag om half acht de hond uitlaten, iets wat Bill normaal 

deed. Het was maandagochtend. Bijna half acht. Ik had de wekker gehoord maar 

had geen puf om op te staan. De kinderen klopten op mijn slaapkamerdeur. 

“Tika, kom er nou uit! De hond moet naar buiten!” 

Nadat ik met de hond een rondje door het dorp had gelopen vertrok ik naar 

school, met tegenzin. Op de Highschool was het net zoals op school in Bussum. Ik 

zat tijdens de lessen uit het raam te kijken, wachtend op de bel. Hier kon ik niet 

zomaar spijbelen. De dagen duurden lang. In de pauze een gezellig praatje 

maken met iemand kon ik niet opbrengen. ‘s Avonds zat onze extra oppas met 

haar vriend in de keuken. Ik zat boven op mijn kamer een boek te lezen. Iemand 

klopte op mijn deur.
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“Je mag wel beneden bij ons komen zitten hoor,” zei haar vriend.

“Nee...” zei ik en dook diep weg in mijn boek.

Hoe was het toch mogelijk dat ik vanuit Bussum naar Canada was gekomen in de 

hoop plezier te hebben met de familie, en op school? Waarom was ik zo dom 

geweest om te denken dat ik hier wel vrienden kon maken, als het me thuis niet 

lukte? Had ik dan gedacht dat verandering van omgeving ook mij persoonlijk zou 

veranderen? Ik ging voor de spiegel staan. Ik durfde mezelf nauwelijks aan te 

kijken. Ik voelde me nergens op mijn gemak. Ik wist niets te zeggen en voelde 

me pas goed als ik alleen was. Maar als ik alleen was hunkerde ik naar 

gezelschap. 

 

Halverwege die week belde ik met Nederland.

“Papa, het gaat helemaal niet goed.”

“Wat gaat er niet goed dan?”

“Ik wil naar huis!” wilde ik roepen, maar ik zei niets.

“Heb je heimwee?” vroeg hij.

“Ja, heel erg.”

“Probeer het vol te houden Tika. Je went er wel aan. Heb je je opgegeven voor 

dat reisje naar Washington?”

“Nog niet.”

“Nou, doe dat dan snel. Dan leer je je klasgenoten ook wat beter kennen.”

“Ja, dat zal ik doen.”

Ik begon bijna te huilen.

“En zijn Theresa en William aardig voor je?”

“Jawel hoor.”

“Nou, aan het eind van deze week zien we ze ook.”

“Ja.”

“Stuur ons anders een weekverslagje waarin staat wat je iedere week doet. Dat 

vinden we leuk.”

Ineens brak ik. Ik begon te huilen.

“Papa, ik trek het niet hier. Echt niet.”

“Maar wat is er dan?”
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“Ik weet het niet, ik functioneer gewoon niet. Ik wil misschien eerder terug.”

Ineens zei hij het.

“Tika, als het echt niet gaat, mag je eerder terugvliegen. Maar je moet er goed 

over nadenken. Want als je eenmaal weer thuis bent, kun je natuurlijk niet meer 

terug. En het zou ontzettend zonde zijn want misschien voel je je over een 

maandje wel veel beter.”

Ik had een retourticket dat moest worden verlengd. Als ik het niet zou verlengen, 

kon ik half oktober terug naar huis. Dat retourticket werd mijn houvast. Want het 

leven werd ondraaglijk. Ik stelde verontrust vast dat mijn hersens niet meer 

werkten. Ik kon geen gezichten, namen en richtingen meer onthouden. En ik kon 

geen beslissingen meer nemen, of op nieuwe ideeën komen. Mijn huid was 

pukkelig, mijn haar hing slap en dood langs mijn gezicht en ik was zeven kilo 

aangekomen sinds ik in Canada arriveerde. Ik deed niets meer aan de school, 

schreef geen brieven naar huis, en voelde me over het algemeen van de wereld 

afgesloten. Mijn enige kanaal om me te uiten was mijn dagboek. “Ik ben mijn 

identiteit aan het verliezen,” schreef ik, “dit is mijn leven. Er zijn geen 

verwachtingen, geen hoop, alleen illusies. Zoals dat naar huis gaan verlichting zal 

brengen. O ja! Thuiskomen zonder verhalen, zonder foto’s, zonder toekomst. 

Zonder vrienden, met hangende pootjes en een kater voor de rest van mijn leven. 

Maar wat moet ik hier? Doodgaan of zo?”

Trish en Bill kwamen terug uit Europa. Ik kreeg meteen een uitbrander.

“Vind je het hier niet leuk?” zei Trish streng. 

“Jawel, ik vind het hier wel leuk.”

“O, en hoe kan het dan dat je toen wij weg waren naar je ouders hebt gebeld dat 

het hier vreselijk is? Dat je niet meer weet hoe het moet? Dat je naar huis wil?”

Ontsteld keek ik haar aan.

“Ik merk helemaal niks aan je,” zei ze. “Je doet gewoon mee met alles, je gaat 

naar school, je hebt er vrienden, je gaat op reis. Wat is er mis met je? Weet je wel 

wat je je ouders aandoet? Ze maken zich ontzettend zorgen nu.” Haar stem werd 

laag en dreigend. “Je hebt het zelfs met je vader gehad over eerder teruggaan.”
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Ze schudde haar hoofd.

“Ik kan het niet geloven,” zei ze, “we doen alles om het je naar de zin te maken, 

en dan krijgen we dit.”

Ze draaide zich om en verdween naar boven.

Bill gaf me een brief van mijn familie. Mama en Lieke schreven me dat ik moest 

blijven. Ik moest proberen er iets van te maken. Ik moest mijn best doen, mijn 

schouders er onder zetten, zo veel mogelijk aanpakken en me overal tussen 

wurmen. Papa schreef, als reactie op het telefoongesprek, dat als er echt iets was, 

dus vreselijke heimwee, nare gebeurtenissen of ziekte, dat ik dan natuurlijk naar 

huis kon komen, maar niet zomaar. 

 

De volgende dagen voelde ik steeds de ogen van Trish in mijn rug. Ze maakte me 

zenuwachtig. Deed ik wel genoeg? Deed ik het wel goed? Of kreeg ik nog meer 

tirades? Ik voelde me zo angstig en moe en ongelukkig dat ik me ‘s ochtends 

bijna niet meer naar de school toe kon slepen. 

Trish zag dat ik het steeds moeilijker kreeg.

“Waarom doe je niet mee? Waarom kijk je alleen ongelukkig voor je uit? Plagen 

je vrienden je op school?” vroeg ze me. 

“Of doen wij zo vervelend tegen je? Ik zie dat je ongelukkig bent. Je voelt je 

alleen maar ongelukkig en je doet niks, en dan ga je je alleen maar ongelukkiger 

voelen. Je doet gewoon niks.”

Haar stem werd weer laag en dreigend. “Of kun je gewoon niks? Je kon 

vanochtend nauwelijks je lunch klaarmaken...” 

Ze keek of ze verwachtte dat ik haar zou gaan tegenspreken, maar ik zei niets.

“Er is geen enkele reden waarom jij, een leuke knappe jonge meid van zeventien 

jaar, met een goed verstand, en helemaal gezond, besluit om naar Canada te 

komen en het dan zo te verpesten. Je maakt jezelf ongelukkig, je maakt ons 

ongelukkig, het lijkt wel of je ongelukkig wilt zijn.”

Ik keek haar hulpeloos aan. 
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“Niemand gaat jou helpen,” zei ze. “Het is jouw jaar en als jij het wilt verpesten 

moet je het zelf weten. Ik wil niet dat je je ongelukkig voelt, maar ik wil ook niet 

dat je mij ongelukkig maakt. Vlieg eerder terug als je wilt, maar dan zul je het 

gevoel hebben dat je gefaald hebt tegenover je ouders en je vrienden. Of blijf 

hier en that’s it! Maak er een leuk jaar van voor jezelf. Je kunt wel medelijden met 

jezelf hebben, maar,” zei ze nogmaals, “niemand gaat je erbij helpen.”

Een dag later nam ik het besluit om eerder terug te vliegen naar Nederland. Ik zat 

vlak voor het avondeten aan de tafel in de keuken. Trish stond te koken. Bill las de 

krant. 

“Goed, als dat is wat je wilt dan regelen we dat,” zei Trish op een ijzige toon. Bill 

vroeg of er echt niets was dat zij konden doen zodat ik in Canada kon blijven. “Ze 

wil niet, Bill,” zei Trish met een diepe zucht. Ze boog zich over de dampende 

pannen. Ik wist niet wat ik verder moest zeggen. Bill ging door met lezen.

Nu stond mijn vertrekdatum vast. Het vliegtuig zou vertrekken vanuit Toronto. Er 

reed geen bus.

“Ik weet niet hoe ik naar het vliegveld moet.”

“We hebben geen tijd om je te brengen,” zei Trish onmiddellijk. “Bill en ik 

hebben het erg druk. Ik weet het ook niet. Het is jouw probleem.”

“Ik zal het mijn oom en tante vragen,” zei ik, meer tegen mezelf dan tegen haar.

“Jouw oom en tante zijn oude mensen!”

Een week voordat ik terug zou vliegen, beval Trish me mijn jas aan te doen.

“We gaan naar het reisbureau om een ticket te kopen zodat je nog eerder weg 

kunt. Je wilt toch weg? Nou, dan moet je toch zo snel mogelijk gaan? Kom maar 

mee. We helpen je wel, hoor.”

“Maar dat vindt mijn vader niet goed, dat kost heel veel extra.”

“Wat kan jou je vader schelen? Jij wilt toch weg? Nou, dan ga je toch? Hij wil ook 

niet dat je nu al terugkomt en dat doe je ook. Het kan jou toch allemaal niks 

schelen.”
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“Dit kan ze niet maken,” dacht ik, maar dat kon ze wel. Ze reed met me naar het 

reisbureau en vroeg aan de dame achter de balie een ticket naar Amsterdam, zo 

snel mogelijk. In ieder geval voor de vierentwintigste, de dag dat ik terug zou 

vliegen volgens mijn eigen ticket. 

“Dat hebben we niet meer helaas,” zei de dame.

“Erg jammer,” zei Trish tegen de mevrouw, “ze wil zo snel mogelijk naar 

Nederland.”

Vanaf het reisbureau reden we in de Buick naar Guelph, een uur rijden in stilte. 

Eenmaal in Guelph bleek dat ze wilde dat ik souvenirs ging kopen. 

“Als aandenken aan je jaar in Canada. Voor je ouders. Ik ga wat dingen kopen. Ik 

zie je straks hier weer.”

Ze liet me alleen.

Ik stapte een warenhuis binnen. Doelloos dwaalde ik tussen de schappen. 

Uiteindelijk kocht ik een theelepeltje met de Maple Leaf voor mama en een 

presse-papier met de Maple Leaf voor papa. Voor Lieke kon ik niets bedenken. Ik 

rekende af en toen raakte ik ineens in paniek. Ik kon het idee niet meer 

verdragen om met Trish mee terug te rijden. Ik wist het gewoon allemaal niet 

meer. Ze wilde me niet wegbrengen naar het vliegveld, ze schold me uit en als ze 

me niet uitschold negeerde ze me. Ik raakte in de war. In de winkel stond een 

man in een blauw uniform en ik stapte op hem af. 

Later vertelde oom Wim mij dat Trish eerst had gedacht dat ik een winkeldiefstal 

had gepleegd. Maar ik had tegen de bewakingsman verteld dat ik niet meer met 

haar mee terug wilde. Tante Ger kwam mij halen. Ik was in paniek. Ze probeerde 

me gerust te stellen maar dat lukte niet meer. In hun appartement sliep ik drie 

nachten met slaappillen op de bank. Mijn koffers stonden natuurlijk nog bij Trish 

en Bill. Die moest ik ophalen. Mijn oom reed me ernaartoe. Ik zag op de borden 

langs de weg hun dorp steeds dichterbij komen. Laat me alsjeblieft nu van de 

aardbodem verdwijnen, bad ik. Maar het gebeurde niet. We reden de straat in. 

Trish, Bill en de kinderen stonden op de veranda met mijn ingepakte koffers. 

Trish omhelsde me, maar niet van harte. 

27



In het vliegtuig terug dronk ik achter elkaar vijf glazen wodka. Eenmaal thuis 

kroop ik in bed en kwam er niet meer uit.
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4 Naar de psychiater

De zon scheen buiten. Mama had de balkondeur een stukje open gezet. De koude 

novemberlucht kwam de kamer binnen. Ik dook nog wat dieper weg onder het 

dekbed. Ik keek op de wekkerradio. Het was twaalf uur ‘s middags. Ik pakte een 

volgend boek van de stapel boeken, die op het nachtkastje lag. 

Om half één kwam mama de kamer binnen met een dienblad. Het rook heerlijk. 

Ze had een kopje thee voor me gezet, een eitje gekookt en twee boterhammen 

belegd met kaas en met hagelslag. Ze zette het blad naast de boeken op het 

nachtkastje en zei vrolijk:

“Zo, hier is uw lunch, mevrouw.”

Ik ging rechtop in bed zitten, pakte het blad en begon te eten. Ik keek naar 

mama. Ze zag er vriendelijk uit maar ook moe en bezorgd. Ik schaamde me. 

“Ik kan er niets aan doen mama!” wilde ik roepen, “ik kan er écht niets aan 

doen!”

Maar ik kon haar alleen maar aanstaren. Ik zat van binnen op slot.
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“Wat denk je nou?” vroeg mama.

Ik was stil. Toen zei ik hard:

“Ik wil dood”.

Mama begon te huilen. 

De volgende dag bleef papa thuis van zijn werk. 

“Je moet naar de dokter,” zei hij.

“We brengen je met de auto. Het is zo gebeurd.”

Ik zei niets.

“Kom uit bed. Ik wacht tien minuten en dan moet je aangekleed zijn.”

“Kunnen jullie niet alleen?”

“Nee, je gaat zélf mee.”

Hij keek op zijn horloge. 

“Het is nu half twee, en we hebben om twee uur een afspraak.”

Hij liep de kamer uit.

“Ik wacht beneden op je!” riep hij vanuit de gang.

Ik wist dat papa me desnoods in zijn armen naar de dokter zou dragen. Dus kroop 

ik onder het warme dekbed vandaan. Koud en ongelukkig stond ik in de kamer. 

Een korte blik in de spiegel. Vet haar piekte om mijn gezicht. Uit mijn klerenkast 

pakte ik de enige broek die me nog paste, en een T-shirt en een trui. Ik ging naar 

beneden. Ik zag de blik van opluchting op de gezichten van mijn ouders. 

De dokter was een al wat oudere man. Hij zat achter zijn bureau en keek mij 

peinzend aan. 

“Dus het gaat niet zo goed met je?” vroeg hij.

Ik zei niets.

“Ze ligt de hele dag in bed,” zei papa. “Ze is naar Canada gegaan na haar 

eindexamen en ze is na drie maanden al teruggekomen. En nu ligt ze in bed en ze 

wil niks, ze wil niet onder de douche en ze wil niet naar buiten, en ze wil niet in de 

woonkamer eten omdat ze bang is dat iemand haar ziet door de ramen. Dus Reina 

brengt haar nu het eten op haar kamer.”

“Hoe vind je zelf dat het gaat?” vroeg de dokter aan mij.
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“Slecht”, zei ik zachtjes.

“Hmmm...” zei de dokter en liet een lange stilte vallen. “Misschien is het het 

beste om er een psychiater bij te halen.”

Hij keek naar mijn ouders. 

“Wat vindt u daarvan?”

“Als u dat het beste vindt”, zei papa. Mama knikte alleen maar.

“Bel jij maar,” zei ik tegen mama toen we thuis waren.

“Nee,” zei ze, “je bent bijna volwassen, dus ik wil dat jij zelf belt.”

Ik zakte op de stoel in de hal bij de telefoon en draaide het nummer van de 

psychiater. Ik kreeg een assistente aan de lijn.

“Eh... ik wilde graag een afspraak maken met dokter Vreij.”

Ze noteerde mijn gegevens. Toen vroeg ze:

“Is het dringend?”

Ik dacht aan mijn bed boven, waar ik zo weer lekker in kon kruipen met een 

boek.

“Nee hoor”, zei ik, “het is niet dringend.”

“Dan maak ik een afspraak voor u op 11 februari,” zei de assistente.

“Dat is goed”, zei ik, en hing op. 

 

Lieke was meteen toen ze ging studeren uit huis gegaan. Ze woonde nu in een 

studentenflat. In het weekend kwam ze thuis met de was. Maar sinds ik terug was 

gekomen uit Canada had mijn moeder alleen nog maar aandacht voor mij. Lieke 

bleef vaker en vaker in het weekend in Amsterdam.

Met kerst stuurde Trish een enorm pakket met cadeautjes naar ons. Ik begreep er 

niets van. Ik had haar volkomen voor schut gezet in dat winkelcentrum. Ik was er 

op een heel nare manier vertrokken terwijl ik tweeënhalve maand daar 

gelogeerd had. Ik kreeg ook nog maanden brieven van medescholieren. Een 

jongen stuurde zelfs twintig brieven. Hij schreef: “Ik blijf je net zo lang schrijven 

tot je iets van je laat horen.” Uiteindelijk schreef ik hem terug dat ik niet meer aan 

mijn tijd in Canada herinnerd wilde worden. De brieven stopten. 
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Eind januari zou ik voor het eerst weer iets buiten de deur gaan doen. Ik zou gaan 

eten bij Lieke in Amsterdam. Die dag was er zeer zware storm voorspeld, maar ik 

lag alleen maar in mijn bed te lezen, dus ik wist van niks. Toen ik naar het station 

liep, zag ik fietsers in een bloemperk waaien. De trein reed maar tot Naarden-

Bussum omdat er een boom op de rails lag, maar ik moest en zou naar 

Amsterdam. De bus die in plaats van de trein werd ingezet, zat volgepakt met 

mensen die naar Amsterdam moesten. Hij waaide bijna van de weg en moest 

soms omrijden omdat er bomen waren omgewaaid en grote takken de weg 

versperden. In Amsterdam wilde ik de bus naar Lieke nemen. Maar ook het 

busverkeer lag volledig plat en op Amsterdam Centraal werd omgeroepen dat de 

reizigers de perrons moesten verlaten, omdat er stukken uit het dak waaiden. 

Daar stond ik dan.

Mijn vader werkte op de Vijzelstraat. Het was al zeven uur ‘s avonds, maar ik wist 

dat hij overwerkte. Ik liep de stad in. Om mij heen kletterden de reclameborden 

van de gevels. Ik moest me vasthouden aan de brugleuning als ik een gracht 

overstak. 

“Wat doe jij nou hier?” zei papa.

“Ik zou naar Lieke, maar er rijden geen bussen meer.”

“Mooi is dat,” zei papa. “Nou ja, je bent in ieder geval uit bed.”

Samen liftten we terug naar huis.

De bossen zagen er spectaculair uit na de januaristorm. Eerst werd op de 

televisie zelfs afgeraden om het bos in te gaan, omdat er overal nog bomen 

konden omvallen of grote takken afbreken. 

“Tika, luister eens,” zei mama, “het is zulk mooi weer buiten. Zullen we 

vanmiddag even naar het bos rijden en een stukje gaan wandelen? Dan ga ik 

eerst nog even de was opvouwen en dan gaan we.”

“Ja, lekker,” zei ik en ging naar boven om mijn stevige schoenen te zoeken. In het 

bos lagen heel veel bomen omver door de januaristorm. 
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“Kijk eens wat een enorme kluit die heeft!” zei mama. Ze wees op een grote eik, 

die in zijn val alle kleine boompjes had meegesleurd en nu op de grond lag. Zijn 

wortels staken machteloos de lucht in. We liepen om de kluit heen. Aan de 

onderkant wriemelden allemaal kleine beestjes. 

Ik ademde diep in en keek naar de beestjes. Ik voelde de frisse lucht en toen ik 

omhoog keek zag ik de bleke februarizon door de bomen schijnen. En mama liep 

naast me met haar bordeauxrode jas en haar lichtbruine muts op haar hoofd, en 

zei dat het zo heerlijk was om te wandelen in het bos op een frisse februaridag. Ik 

wilde net zo genieten als zij, ik wilde in haar kruipen en net als zij voelen dat het 

leven zin had en dat het doorging, wat er ook gebeurde. Ik wilde dit tegen haar 

zeggen maar mijn woorden bleven steken in mijn keel.

Mijn moeder zat op een zangkoor. Eén van de koorleden had een tuindersbedrijf 

in Loosdrecht. Daar mocht ik komen helpen. ‘s Middags mocht ik met ze mee 

warm eten. Ik ging er met de bus heen. De hele dag zat ik daar plantjes te 

verpotten. 

De tuindersvrouw heette Marlies. 

“Wat fijn dat je wilt werken,” zei ze, “Je moeder heeft het er zo zwaar mee.”

In februari hadden we de eerste afspraak met dokter Vreij. Mama en ik reden 

naar de Oranjelaan, een sjiek groen bochtig straatje in Naarden. Wij belden aan 

bij de voordeur van het middelste huis, dat helemaal begroeid was met klimop. 

De vrouw van de dokter deed open en ging ons voor. Dokter Vreij hield praktijk 

op de zolder. Onwennig klommen wij achter haar de trappen op. 

De zolder was onverwacht licht en aangenaam ingericht met grote planten. We 

kregen een hand. De psychiater was een grijzende man.

“Gaat u zitten”, zei hij en wuifde ons naar een zitje met vier witte kuipstoeltjes. Hij 

rommelde wat tussen papieren op zijn bureau. Een leesbril kwam tevoorschijn. 

“Hebt u voor mij de verwijsbrief?”

 Hij begon hem snel te lezen.
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“Mmm... mmmm... mmm...  ja. Ik zie het al, ja.” Hij keek mij nadrukkelijk aan. 

“Een beetje depressief hè, denk ik.”

En tegen mama: “Dat is helemaal niet ongebruikelijk op haar leeftijd. Het 

volwassen worden hè, dat is een moeilijk proces, soms. Het is van belang om het 

hele gezin hierbij te betrekken. Want daar ligt vaak de oorzaak van zo’n ehhh...”

Hij vouwde zijn handen.

“... ontwikkelingsprobleem.”

Dokter Vreij liet ons uit. 

“Dus over twee weken zie ik u met het hele gezin. We hebben uitzonderlijk mooi 

weer hè, voor februari.”

“Ja! We hebben gisteren nog lekker in het bos gewandeld,” zei mama. 

“U kunt gewoon de trap af en de voordeur uit, dat vindt u wel hè. Tot ziens!”

“Tot ziens!”

Twee weken later zaten we met het hele gezin in het zitje bij de psychiater. Papa 

nam vrij van zijn werk, Lieke kwam met de trein uit Amsterdam. 

We spraken over allerlei onderwerpen. De psychiater wilde weten wie wij waren. 

Papa vertelde over zijn jeugd, zijn studie, zijn loopbaan. Wij vonden dat wel 

interessant want wij wisten dat zelf ook helemaal niet. Papa was nooit zo 

spraakzaam over zichzelf. We praatten over de relatie tussen mij en mijn moeder, 

over de relatie tussen mij en Lieke, over wat het betekende om de jongste in een 

gezin te zijn, en over of Lieke en ik niet eens aan de pil moesten.

Maart kwam en ging. Twee dagen in de week verpotte ik plantjes bij Marlies. Zij 

en haar man waren heel lieve mensen. ‘s Middags at ik warm met hen mee. 

Daarna ging ik soms achtertuinen aanleggen met hun zoon. Aan het eind van de 

week kreeg ik tien gulden en een bos bloemen voor de moeite. Tijdens het 

middageten perste Marlies altijd voor iedereen een sinaasappeltje. Ze legde een 

deksel op de glaasjes, want anders zouden de vitaminen eruit vliegen. 

Op een dag lag er een folder naast mijn bord. 
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“Misschien kun je wel een opleiding gaan volgen voor bloemist. Je vindt het toch 

leuk? Ik ben eens voor je rond wezen kijken.” 

De folder was van een opleiding in Amersfoort. Op een zaterdag namen we de 

trein om een open dag te bezoeken. Marlies was enthousiast. Ze vond het echt 

iets voor mij. Ik vond dat ze er heel mooie bloemstukken maakten, maar wat had 

ik daar te zoeken? Het leek me veel beter om in september naar de universiteit te 

gaan, en mijn plan uit te voeren om Nederlands te gaan studeren. 

Niet lang daarna belde ik met de studieadviseur. Die raadde me aan om een keer 

een college bij te wonen. Eind maart nam ik de trein naar Utrecht en woonde daar 

een college Middelnederlandse Letterkunde bij over de Vos Reynaerde. Het 

sprak me meteen aan. Na het college gingen de studenten naar de kroeg en ik 

ging mee. Ik vroeg ze het hemd van het lijf over studeren, colleges, en op kamers 

gaan. En kon ik niet een kijkje nemen bij een vereniging?  Ze zeiden dat ik langs 

kon gaan bij Veritas op de Kromme Nieuwegracht. Dat deed ik. Ik belde aan. Die 

dag had ik mijn haar los. ‘s Ochtends had ik er haarlak in gespoten waardoor het 

in een mooie lok over mijn voorhoofd viel. De student die opendeed wilde mij 

best wel even rondleiden. Hij nam me ‘s avonds zelfs mee uit eten. Om half één 

moest ik de laatste trein terug nemen naar Bussum. De student bracht me naar het 

station. Vlak voor de deuren dichtgingen sprong hij ineens ook in de trein. 

“Wat doe jij nou?” zei ik. “Nou kan je niet meer terug.”

“We gaan stappen in Bussum,” zei hij. In Bussum gingen we eerst naar een café 

en toen dat om twee uur sloot besloten we naar nachtclub The Smugglers te gaan. 

Maar The Smugglers was niet de hele nacht open. Om vier uur ‘s nachts zaten we 

in de kou op de trappen van een kerk te wachten tot het ochtend was. Om zeven 

uur in de ochtend belden we bij mijn ouders aan. Mijn moeder deed woedend de 

deur open.

“Ben je nou helemaal gek geworden!”

De volgende afspraak bij de psychiater vertelde mijn moeder wat er was 

gebeurd.
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“Kijk, ze is zich aan het oriënteren op haar toekomst. Daar passen niet al te 

strakke banden bij. U moet haar loslaten,” zei de psychiater.

“Maar we hebben haar nooit een strobreed in de weg gelegd om te doen wat ze 

wilde,” zei papa.

“Ja, het is een heel proces.”

Het baantje bij Marlies beviel me niet. Ik wilde niet werken voor tien gulden in de 

week en een bosje bloemen. Want met mijn intelligentie moest ik toch veel meer 

kunnen. Ik stapte naar Randstad Uitzendbureau. Ze hadden niet zo veel werk, 

maar als ik wilde schoonmaken in een ziekenhuis kon ik morgen beginnen. In het 

ziekenhuis moest ik zalen dweilen. Aan de patiënten vertelde ik dat ik in Canada 

was geweest. 

“De Niagara-watervallen zijn mooi, joh!” zei ik tegen een oude mevrouw met een 

gebroken been. 

“Ik ben er ook geweest!” zei ze enthousiast. We praatten over het 

indrukwekkende natuurverschijnsel, over het schuim dat meters hoog opstoof 

waar de enorme waterstroom het meer raakte. Zij vertelde dat ze zich afvroeg wat 

de eerste Europese kolonisten hadden gedacht toen ze die watervallen zagen. Ik 

vertelde haar dat ik depressief was geweest in Canada. Na twee uur zei ik dat ik 

verder moest met de zaal dweilen, helaas. Aan het eind van de dag kreeg ik van 

het hoofd schoonmaak te horen dat ik niet meer terug hoefde te komen. 

“Je bent hier niet om met de patiënten te praten.”

“Ik weet zeker dat die mevrouw meer heeft aan een goed gesprek dan aan een 

gedweilde zaal. Ik heb gewoon heel veel mensenkennis, dus ik zie direct wie er 

aandacht nodig heeft.”

“Daar hebben we niks mee te maken. We melden bij Randstad hoe je je gedraagt 

op je werk. Jammer voor je. En nu zou ik maar gaan.”

“Maar…”

“En nu zou ik maar gaan!”

“Fuck you,” zei ik. Mijn werkbriefje, dat hij nog moest ondertekenen, 

verscheurde ik voor zijn neus.
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We bespraken het voorval bij de psychiater.

“Zo is ze normaal helemaal niet,” zei papa.

“Ja, ze is aan het uitproberen. Dat is heel gewoon voor die leeftijd. Het is een 

soort post-puberteit.”

“Ik vind dat Tika veel meer opgewonden is dan normaal,” zei Lieke. Ze keek naar 

de punten van haar schoenen. “Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik vind 

haar hysterisch en ze heeft het alleen maar over zichzelf.”

“Jij bent gewoon jaloers op mij,” zei ik. 

In april begon ik steeds vaker naar de kroegen bij het spoor in Bussum te gaan. In 

het café viel ik op. Dat kwam waarschijnlijk door mijn sterke persoonlijkheid en 

mijn boeiende verhalen. Er kwamen in ieder geval veel mannen naar me toe. Ik 

luisterde nauwelijks naar wat ze tegen me zeiden. Er was maar één fascinerende 

persoon aanwezig in de kroeg en dat was ik. Bij het afrekenen hield ik mijn 

portemonnee op zak. Soms had ik niet eens geld bij me. Het hoort toch, dat een 

man een drankje aanbiedt aan een beeldschone vrouw? Als ze tegen me zeiden 

dat ik niet moest bietsen, zei ik gewoon “Lul!” en liep weg. Als ze mijn drankje 

betaalden, ging ik wel eens met ze mee naar huis. Dat was toch gezellig?

 

Ik werd verliefd op Joost, een barkeeper van café de Lelie. Vaak kwam ik al om 

drie uur ’s middags De Lelie binnen. Ik fietste door Bussum, waar in de tuinen van 

de villa’s de struiken volop bloeiden. Het geritsel van de lichtgroene blaadjes van 

de oude beuken langs de weg begeleidde me. Alsof ze zachtjes voor me 

applaudiseerden. Tika, terug in het leven. De lucht was zwaar van de geur van 

seringen en jasmijn. Die geur vulde mijn hoofd, ik snoof hem op en huilde, 

zomaar op de fiets. Ik huilde om al die intense gevoelens die ik had gemist en om 

de blijdschap dat ik de jasmijn en de seringen weer kon ruiken. En ik was op weg 

naar Joost! Ik begon te zingen. “I thought I was a child, until you turned and 

smiled, I thought I knew where I was going until I heard your laughter flowing, 

and came upon the wisdom in your eyes…” Mijn stem droeg ver, ik zag andere 

fietsers kijken. Ik zong harder: “I have spent my whole life running round, chasing 
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songs from town to town, thinking I would be free so long as I never let love slow 

me down! So lonely and so wild, until you turned and smiled…” 

Ik was er bijna. In mijn maag stegen de verliefde spanning en onrust. Mijn fiets 

parkeerde ik tegen het raam. Joost zag me en zwaaide. Ik stapte uit de felle zon en 

de geur van sering het bedompte café binnen. Van de vale bruine planken vloer 

steeg de geur op van de vorige avond: bier en rook. “Ha schoonheid!” riep Joost. 

Ik pakte een barkruk waar de lak al jaren afgesleten was. De onrust kroop van 

mijn maag naar mijn borst. 

“Wat kan ik voor je inschenken?” vroeg Joost. Hij legde bierviltjes op de bar. 

“Heb je een kopje koffie en een tosti voor me?” 

Vijf minuten later stonden er een kop koffie en een lekker doorbakken tosti ham-

kaas voor mijn neus. 

“Ik moet een nieuw vat aanslaan,” zei Joost. Hij verdween door een deur achter 

de bar. Ik nam een hapje van mijn tosti. Lekker, hij had er curry bijgedaan. 

“Ik heb in het ziekenhuis gewerkt,” zei ik tegen Joost toen hij terug was. Ik 

vertelde hem het verhaal van de vrouw met het gebroken been, dat we wel twee 

uur gepraat hadden over de Niagara-watervallen. Dat ik was weggestuurd.

“Je moet ook niet zo veel lullen,” zei Joost. “Of als je het dan toch doet, doe het 

dan met mij.”

Ik lachte. De avond ervoor had ik lang met een blonde jongen in een college-trui 

gepraat. Uiteindelijk was ik met hem mee naar huis gegaan. 

“Ik heb anders gisteren heel leuk met Sam gepraat,” zei ik.

“O, heet dat zo tegenwoordig. Tika, dat kan echt niet,” zei Joost. “Je moet me niet 

zo jaloers maken. Of ga je ook eens met mij mee?”

Na anderhalf uur kletsen besloot ik om langs het uitzendbureau te gaan voor het 

dichtging. Ik moest een nieuwe baan. Op het terras van café Druppel, naast De 

Lelie, zaten drie oud-klasgenoten van me. “Tika!” schreeuwden ze. “Hé, Tika! 

Kom je er even bij zitten? Heb je nog een stoer verhaal?” Even aarzelde ik. “Laat 

maar!” riep er toen eentje. “We zien je vanavond wel weer, geile hoer!” Ik 

hoorde hun gelach tot het eind van de straat. 
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“Ze komt nachten niet thuis. We maken ons zorgen,” zeiden mijn ouders toen we 

met het gezin op de volgende afspraak bij psychiater Vreij op de Oranjelaan 

waren. Ik snapte niet waarom ze zich zorgen maakten. Ik leunde eens lekker naar 

achteren in mijn stoel en legde mijn rechtervoet op mijn linkerknie. Ik zette mijn 

vingers één voor één tegen elkaar. Eigenlijk leidde ik dit gesprek.

“Ik bepaal zelf wat ik doe, en wie niet voor mij is, is tegen mij,” zei ik duidelijk en 

langzaam tegen papa en mama, dokter Vreij en Lieke. 

Oké, mensen riepen geile hoer naar me. Maar wat had ik met die mensen te 

maken? Ik was een diamant. Het leven was kleurrijk en ik weerkaatste het in al 

mijn facetten terug. Waar ik ging, kwam licht in de levens van anderen. Ik was 

belangrijk, ik leefde zoals anderen het eigenlijk ook wilden. Ze hoefden maar 

naar me te luisteren. Ik was hun redder uit de middelmatigheid. Mijn hart klopte 

in een opzwepend ritme. Ik wilde leven, voelen, vrijen. Soms was ik triest. Dan 

voelde ik de negativiteit van de wereld, en dan moest ik huilen. Ik zag dat Lieke 

naar me keek. Ik zag dat ze met moeite haar tranen tegenhield. Kijk, zij had het 

ook. Ik pakte haar hand. 

“Je mag best huilen, hoor. Huilen is lachen. Huilen is het schoonmaken van je 

ziel.” Ik keek haar indringend aan. Ik snapte precies wat haar dwars zat. “Het 

leven is gemaakt om te leven.” Lieke verborg haar gezicht in haar handen. Haar 

schouders schokten. Ik klopte op haar rug. “Goed zo, goed zo,” zei ik. Ze zat in 

één ruk rechtop. “Niet doen!” snauwde ze en tegen de psychiater riep ze: “Wat 

móeten we hiermee!? Ze preekt alleen nog maar over het juiste leven. Ze gaat als 

een klapvaan heen en weer. Dan is ze weer helemaal in de wolken, dan gaat ze 

huilen, en dan is ze…” Lieke kon niet meer verder praten. De tranen stroomden 

over haar wangen. Ze hikte, pakte een Kleenex uit de box die op de tafel stond, 

haalde diep adem. “En soms is ze ineens zó boos op me! Of op mijn moeder of op 

mijn vader! En we snappen niet waarom. We kennen de oude Tika niet meer 

terug.”

“Ik wil ook helemaal de oude Tika niet meer zijn!” schreeuwde ik. “Die is weg, 

die is dood!”

“Nou, nou, nou,” zei dokter Vreij, “wat een emoties ineens.” Hij keek Lieke streng 

aan. “Het is niet jouw zaak wat je zus doet. Je moet het haar niet nóg moeilijker 
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maken door over haar te oordelen op de manier waarop je dat nu doet.” Lieke 

kon niet meer stoppen met huilen. 

“Wacht maar even op de gang, Lieke,” zei papa. 

Papa en mama praatten door met dokter Vreij. Ik besloot ze maar te laten. Wat 

had ik ermee te maken? Ik was van binnen een diamant. Ik was voorbestemd om 

iets groots te gaan doen. Ik had me nog nooit in mijn leven zo goed gevoeld. Ik 

was ontsnapt! Ontsnapt aan de middelmaat, ontsnapt aan gewoontes, ontsnapt aan 

scholen en universiteiten en verplichtingen, ontsnapt aan de knellende banden 

met papa, mama en Lieke. Ik had alleen nog maar een band met de diamant die 

schitterde in mijn binnenste. Ik hoefde aan niemand meer verantwoording af te 

leggen. Mijn geweten, mijn verstand, mijn zelfbeheersing en mijn gewoontes 

waren opgegaan in de geur van seringen, warm asfalt en jasmijn. Ik had de 

absolute vrijheid verworven. 

Dokter Vreij richtte het woord tot mij. Ach ja. Dokter Vreij. Nu begreep ik het 

ineens. Dokter Vrij! Hij schonk mij vrijheid!

“Het is helemaal niet zo raar dat je een paar nachten niet thuiskomt. Je bent eraan 

toe om te gaan studeren en op kamers te gaan. Je hebt je toch al ingeschreven bij 

de universiteit, Tika?”

 “Ja.”

Tegen mijn ouders zei hij:

“Er is geen enkele reden om u zorgen te maken.”

Zo voelde ik dat ook. Mijn band met deze mensen was doorbroken. 
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5 Liftend naar Torremolinos

Gisteren hadden we een gesprek bij dokter Vreij gehad, het gesprek waarin 

Lieke zo verdrietig was. Ik had haar verdriet tot in mijn binnenste gevoeld, mijn 

binnenste waar de diamant zat die alles terugkaatste. Zo’n mooie edelsteen, en de 

vrijheid ermee op reis te gaan! De spanning en onrust die ik had gevoeld toen ik 

naar Joost ging, voelde ik nu permanent. Maar het had niets meer te maken met 

Joost. Wat was één man, vergeleken met de verlokking van een hele wereld?  

“Ik ga vandaag naar Utrecht,” zei ik om zeven uur ’s ochtends tegen mijn moeder. 

Ik voelde haar bezorgdheid terugketsen op de glanzende steen in mij. 

“Wat ga je doen in Utrecht?” 

“De vrijheid zoeken.”

41



Haar ogen stonden verdrietig. Ze zag er moe uit, viel me ineens op. Maar ik was 

als een opwindpoppetje dat helemaal is opgedraaid, en dat nu echt los moet 

omdat anders het veertje knapt. Ik gaf haar een kus op haar wang. 

“Doei!”

Ze zei niets terug. 

Het leek mij wel iets om in Utrecht te gaan wonen. Dus liep ik naar station Bussum 

Zuid en nam de stoptrein. Ik had natuurlijk de vrijheid om te doen wat ik wilde, 

maar misschien zou ik toch naar de universiteit gaan straks. Dan kon ik maar 

beter een kamer gaan zoeken. Het was alweer zo’n mooie dag. De zon scheen 

vandaag speciaal voor mij. Ik stapte uit op Utrecht Centraal. Glunderend liep ik 

door de stad. Alle mensen leken vrolijk. Ze riepen dingen naar me. Als ze dat niet 

deden, riep ik zelf wel iets. Wat een bijzondere wereld was dit toch! Een toverbal, 

waarvan ik alleen het omhulsel had gekend. Nu was ik bij het tweede laagje. Alles 

bleek een diepere betekenis te hebben. Wat was ik een geluksvogel, dat ik dat 

mocht ervaren! Een geluksvogel, ja, ik was een vogel, ik was van binnen een 

diamant en van buiten een vogel. Eigenlijk was iedereen een vogel, en we 

vormden samen een zwerm, we maakten figuren in de lucht. Net als de 

spreeuwen die ik dat had zien doen, vroeger, in Bussum, in een ander leven. 

Iedereen vloog apart en toch maakten we samen één figuur, dat was het. Zo zat 

het leven in elkaar. Iedereen was met elkaar verbonden. 

Ik bekeek mezelf in een etalageruit. Ik droeg een minirokje, een shirt, een blazer 

en een zomerjas. Prima zag ik er uit. Aan mijn voeten had ik cowboylaarzen. Ik 

had een handtas bij me met mijn portemonnee en een pakje sigaretten. Mijn haar 

had ik een paar dagen geleden bij de kapper witblond laten maken. Diep 

ademde ik in en uit. Vannacht had het geregend. In de stad hing zo vroeg nog een 

heerlijke frisse lucht, terwijl de zon boven mijn hoofd een warme dag beloofde.

Op het Domplein belde ik bij alle huizen aan om te vragen naar vrije kamers. Tot 

mijn spijt had niemand een kamer voor me. Maar terug naar huis wilde ik niet. 

Was ik niet zo vrij als een vogel? Ik begon te zingen. “Kijk naar de vogels in de 

lucht, ze zaaien niet, ze maaien niet.” Dat had ik op de christelijke basisschool 
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geleerd. God zorgde ervoor dat de musjes niet uit de dakgoot vielen, ik wist het 

nog precies. En nou ik vloog mee met de grote zwerm, ik was onderdeel van het 

grote figuur van het leven. Mensen keken in mijn richting, ik lachte naar ze en 

zong harder. Ik kende nog veel meer liedjes. In de hoek was een gebouw met 

een bordes, dat vond ik een goede plek voor een optreden. Maar voor mijn neus 

stopte een bus, bus twee. Die was voor mij, ik voelde dat ik in moest stappen. Ik 

had een strippenkaart in mijn portemonnee, dat leek me een extra bevestiging. 

Zittend in de bus keek ik gefascineerd uit het raam. We reden langs het water. 

Daar dreven eenden, zwanen, meerkoeten, waterkipjes, er zwom zelfs een gans. 

Om half negen was ik terug op Utrecht Centraal. Ik kwam terecht in een stroom 

mensen. Mannen in pak met leren aktetassen, een jas over de arm geslagen. Een 

groep studentes met wild haar, zwarte shirts en palestijnensjaals. Allemaal waren 

ze onderdeel van de zwerm. Ik lachte opgelucht: mijn instinct zou me leiden. Ik 

was ontsnapt, ik was een trekvogel, en dat kwam door dokter Vrij. Dokter Vrij had 

mij bevrijd. Waarheen nu? Op het eerste bord dat ik zag, stond ‘Rotterdam’. De 

trein zou over een minuut vertrekken. Ik sprintte zonder nadenken de trap af naar 

het perron en kon nog net tussen de sluitende deuren springen. Ik had geen 

kaartje nodig, want ik was vogelvrij. Gelukkig begreep de treinconducteur dat 

ook, want hij kwam niet langs. 

In Rotterdam hing ik rond in een winkelstraat. Een bakker zette zijn nep-roomsoes 

buiten. Blonde vrouwen met boodschappentassen liepen onverschillig voorbij. Ik 

staarde naar het plaveisel. Om mij heen zag ik Blokker, Zeeman, de HEMA. Warm 

was het. Mijn jas had ik uitgedaan. Ik ging op een bankje zitten. Daar liepen ze 

dan, de mensen. Met plastic tassen met spullen. Alsof ze daar gelukkig van 

werden. Realiseerden ze zich niet dat ze, als ze net zo vrij zouden leven als ik, 

veel gelukkiger zouden zijn? De spanning en onrust in mijn binnenste namen toe. 

Alsof de veer werd aangedraaid. Hier moest ik niet zijn, in die winkels waar 

hebzuchtige mensen kochten wat ze niet nodig hadden. Ik draaide me om. Daar 

was een AMRO-bank met een geldautomaat. Dat betekende dat ik geld moest 

opnemen. Ik pinde honderd gulden, en nam de bus naar de rand van de stad. Ik 

stapte uit bij de oprit van de A16.
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Ik stond aan de snelweg met mijn duim omhoog. Hoe verder ik van die Blokker, 

Zeeman en HEMA zou afraken, hoe beter het was. Ik zuchtte diep. Gelukkig stopte 

er al snel een grote auto. De chauffeur was een Belgische zakenman, die mij in tot 

halverwege Brussel meenam. Ergens in een wegrestaurant aten we een Salade 

Niçoise en toen reed hij met mij terug naar Antwerpen. Hij schreef mij in bij de 

smoezelige balie van een hotel dat Noord-Zuid heette. Daarna wilde hij met me in 

bad. Dat vond ik een goed plan. Ik was al de hele dag onderweg. Weer een 

bewijs dat je verzorgd werd, als je maar zo vrij en zorgeloos leefde als een vogel! 

We zakten tegenover elkaar in de badkuip. Ik vertelde hem over de diamant die 

ik voelde in mijn binnenste, en hoe die licht wierp op mensen die in duisternis 

leefden. Ik vertelde hem dat dat licht natuurlijk uit die mensen zelf kwam – ik 

weerkaatste het alleen maar! Ze konden zelf niet bij hun eigen licht, waardoor ze 

een middelmatig leven leidden. Terwijl de Belg mijn benen streelde, zei ik dat ik 

op reis was om zo veel mogelijk mensen te raken en te inspireren. Hij keek me 

met grote ogen aan. Na een uurtje in bad –hij tapte telkens warm water bij uit de 

roestige kraan- vertelde hij me dat hij weg moest, maar dat hij de volgende dag 

terug zou komen om mij mee te nemen naar de kust. Gewoon, leuk, langs het 

strand wandelen. Ik was enthousiast, bedankte hem voor de slaapplaats, en voor 

het eten. 

Ik keek op mijn horloge. Het was elf uur ‘s avonds. De kleine kamer was 

benauwd, het bed was doorgezakt, het raam keek uit op een dak. Ik zou maar 

eens wat gaan wandelen, want dit hotel was niks en slaap had ik nog niet. Ik ging 

de stad in, nadat ik de madam de deur op slot had laten draaien met een schaar. 

Hij sloot namelijk alleen aan de binnenkant. Ik liep een kroeg binnen en bestelde 

een witbier, en ik dacht eens na over de Belgische meneer en zijn hotelkamer. 

Toch aardig van die man, om mij een overnachtingsplaats te bezorgen. Wat het 

voor een hotel was, had ik allang gezien. Maar pas in de kroeg viel het kwartje. 

Wat als hij ‘s nachts zou terugkomen? Hij was niet aangeraakt door het licht, dat 

kon ik voelen. In plaats daarvan had ik zijn lust gevoeld. Mijn diamant had dat 

teruggekaatst en nu dacht hij dat ik verliefd op hem was. Maar ik was alleen met 
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hem in bad gegaan omdat ik in bad wilde. Ik maakte me zorgen over het feit dat 

ik in die kamer zou zijn in bed, en dat hij zomaar kon komen.  

Ik ging terug naar het hotel. Ik zei tegen de madam dat ik weg moest. Ik 

probeerde nog het geld voor de kamer terug te krijgen, maar dat kon niet, 

gehuurd was gehuurd. Toen ging ik opnieuw de stad in. Ik ging een discotheek 

binnen met een spiegelvloer en kerstverlichting tegen de muur. Er stond een 

stevige vrouw achter de bar met lang haar en een bril. Ze was een jaar of vijftig. 

In de disco was het rustig. Er stond een vrouw met veel te grote borsten, een 

strakke broek en op hoge hakken. Ik vroeg me af of ze in de prostitutie zat. Er 

kwam een dronken jongen op me af. Hij vroeg waar ik vandaan kwam.

“Uit Bussum.” 

“Waar ligt dat?”

“Bij Hilversum.”

“En waar ga je naartoe?”

“Ik ben op weg naar Parijs, om fotomodel te worden.”

“En dat moet ik geloven.”

“Ja hoor, ik word fotomodel bij Yves Saint Laurent.”

We moesten schreeuwen om boven de muziek uit te komen. Dus begonnen we te 

dansen, wild, terwijl de lichtvlekjes van de spiegelbol over ons heen gleden. Ik 

voelde de liefde van deze jongen, ik danste steeds dichterbij hem, tot we stonden 

te zoenen. Hij heette Pascal, en hij woonde om de hoek, en natuurlijk kon ik bij 

hem overnachten. Eenmaal bij hem in bed viel ik meteen in slaap. ‘s Ochtends om 

zeven uur werd ik wakker. Pascal was nergens te bekennen. In het huis waren 

verder alle deuren op slot, behalve de voordeur. Ik nam een broek uit zijn kast en 

een paar sokken. We waren samen onderdeel van de zwerm, dus wat van hem 

was, was ook van mij. Ik verliet het huis. Voor mijn ontbijt liep ik een hotel in en 

nam wat broodjes uit de ontbijtzaal weg. 

Mijn diamant fonkelde. Ik moest verder – ik moest mijn stralende licht onder de 

mensen brengen! Ik kreeg een lift tot voorbij Parijs van een groep jongens in een 

busje. Ze waren op weg naar de Pyreneeën om daar te werken in een restaurant. 
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We reden langs golvende graanvelden. De lucht was strakblauw. Ik zong liedjes 

voor ze en zij gaven mij Marsrepen, en één voelde even aan mijn borsten. ‘s 

Avonds zetten ze me af in Bordeaux. Een man met een prachtige oude Citroën 

bracht mij door de nacht heen Spanje in. De auto rook naar leer en tabak. Bij een 

kleine grenspost in de bergen werden we aangehouden door de douane, maar ik 

hield me slapend. De douanebeambte vroeg niet naar mijn pas, die in Bussum in 

mijn bureaula lag. 

Met de Citroënman nam ik naakt een zeebad in St. Jean de Luz. Meeuwen vlogen 

krijsend over. De zon kwam aarzelend op en zette de lichtblauwe hemel in een 

roze gloed. We zwommen in de branding. Er was niemand op het brede witte 

strand. Toen ik klaar was met zwemmen, rees ik als Aphrodite uit zee. De 

Citroënman vond het wel een mooi gezicht, hij keek tenminste zeer aandachtig 

hoe ik mijn kleren aandeed over mijn natte lijf. We stapten in de auto. De man 

keerde terug naar Bordeaux. Ik niet. Hij zette me af bij de oprit naar de snelweg. 

Mijn volgende lift kreeg ik van  een vertegenwoordiger in damesshawls. Hij 

bracht mij naar Valladolid. De wereld riep mij – wat maakte het uit waar ik 

heenging? 's Middags wilde de man een hotel met mij pikken. Hij stapte onder de 

douche, ik hoorde hem tevreden neuriën in de badkamer. Eigenlijk was het maar 

een lelijke kerel. Impulsief pakte ik mijn spullen en liep naar buiten. Ik nam wat 

shawls mee, er zaten kwastjes aan, dat vond ik mooi. Ik kreeg een lift van een 

Amerikaan in een oranje kever die naar Madrid moest. Zo werd mijn volgende 

stop de Spaanse hoofdstad. Ik werd afgezet voor station Chamartin. Ik bedankte 

de Amerikaan hartelijk voor de lift. Het liep tegen de avond. Hij wees mij een 

trap. “When you go that way, you’ll get to the hall.” Ik keek de oranje kever na tot 

hij uit het gezicht was verdwenen. Toen draaide ik me om en liep vastberaden de 

trap op.

Daar stond ik dan, helemaal alleen in Madrid. De avond viel, ik had geen geld en 

geen plaats om te verblijven. Ik had geen paspoort en wanneer mij iets zou 

overkomen, dan zouden mijn ouders en vrienden nooit weten wat er gebeurd was 

met me. Maar daar dacht ik niet bij na. En dat ik in twee dagen en een nacht van 

Tours naar Madrid was gelift zonder te slapen was geen enkel probleem. Ik was 
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een bloedmooie, ontzettend intelligente vrouw die deed wat ze wilde. Ik was 

onderdeel van de mensheid, van die zwerm vogels die samen een figuur maakt. 

Daarom waren spullen van anderen ook van mij. Ik zou nooit méér nemen dan ik 

nodig had, maar ook niet minder. Nu had ik een slaapplaats nodig. De stationshal 

van Chamartin was niet meer dan een verzamelbak van mensen, waaruit ik er een 

mocht kiezen. Een opvallend knappe jongen liep langs me. Ik sprak hem aan. Hij 

heette Raul. Ik sprak vloeiend Spaans, viel me op, want hij begreep me prima. 

Met hem liep ik drie dagen door de stad. Ik mocht bij hem in zijn bed slapen, we 

gingen naar het zwembad, naar de universiteit, we ontmoetten vrienden van hem. 

Na een dag of drie steeg mijn onrust: ik kon toch niet in Madrid bij Raul blijven? 

Ik moest verder liften. ’s Ochtends om vijf uur liep ik stilletjes het appartement uit. 

In het wilde weg hield ik een auto aan. Die reed naar een buitenwijk in aanbouw, 

de hijskranen staken scherp af tegen de blauwwitte lucht. Vlakbij was een 

viaduct. Ik stapte uit. Via het dorre talud bereikte ik de snelweg. Ik had mijn duim 

nog niet opgestoken of een vrachtwagen ging al vol in de remmen voor me. Hij 

stopte vijftig meter verderop. Ik rende naar hem toe en klom in de cabine. Het 

was een Portugese vrachtwagenchauffeur. Mijn Portugees was blijkbaar niet zo 

goed als mijn Spaans, want hij begreep niets van wat ik zei. Daarom zong ik 

liedjes voor hem, en dan lachte hij en legde mijn hand op zijn been. We reden 

tussen eindeloze olijfboomgaarden. Af en toe stond er een grote zwarte houten 

stier langs de weg. “Toro!” zei mijn chauffeur dan verheugd, en gaf mij een slok 

port uit zijn veldfles. Hij moest zijn lading lossen in Malaga. Hij stribbelde wel een 

beetje tegen toen ik simpelweg uitstapte en wegliep. Logisch, want zo’n stralend 

iemand als ik had hij natuurlijk liever bij zich gehouden. Maar ik moest verder. Ik 

liep en ik liep. Malaga lag aan zee, wist ik, maar waar was de zee dan? Straat na 

stoffige straat passeerde ik.  Na twee uur ronddwalen was ik uitgeput. Toen zag ik 

tussen twee woningblokken door de schittering van de Middellandse Zee. Hè, hè. 

Eindelijk. Ik ging op het strand liggen en viel in slaap.

 

Tegen de avond werd ik wakker. Ik wreef de slaap uit mijn ogen. Het was lekker 

warm. Ik zag een weg langs het strand, en een park. Wat gaaf, ik had nog nooit in 

het echt een palmboom gezien! Ik liep in de schaduw van de palmen en genoot 
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van de geuren. Hier was de lucht niet zo fris en bloemig als in Bussum. Hij was 

eerder kruidig, zwaar, en er stonden bloemen in het park die ik nog nooit had 

gezien. Grote rode kelken met een gele stamper, en een enorme struik met 

paarse klokjes. Er stonden ook roze rozen. Ik plukte een roos en stak hem achter 

mijn oor. En dan de vogels! Mussen en duiven hipten over de paden. Ik zou 

zometeen maar eens in de buurt van het park gaan kijken, dan zou ik weer 

mensen ontmoeten die me zouden voeden en een slaapplaats geven. Voor 

iemand die licht geeft, is er altijd een plekje onder de zon.

Ik liep door zonnige straatjes naar een café. Buiten waren twee meisjes aan het 

tennissen. Binnen was een bar met een aardige barkeeper. Op de bar lag een 

portemonnee, alleen en verlaten. Ik ging op een barkruk zitten, vroeg een glas 

limonade en betaalde uit de portemonnee. De man achter de bar zei er niets van. 

Ik ging naar het toilet en haalde de hele portemonnee leeg, behalve de pasjes, 

die liet ik er in zitten. Zo te zien was de portemonnee  van een Spaanse studente. 

Vast een die buiten aan het tennissen was. Er zat best veel geld in. Ik ging weer 

aan de bar zitten, dronk mijn glas verder leeg en vertrok met een vriendelijke 

groet. De portemonnee lag op de bar alsof er niemand aan had gezeten.

‘s Avonds ontmoette ik een pizzabakker die me meenam naar Torremolinos. In 

Torremolinos gingen we naar de disco. Dit was geen disco als die in Antwerpen, 

met een spiegeldansvloer en kerstlichtjes aan de muur. Deze discotheek was 

enorm, tegen de muur waren tegels aangebracht in alle kleuren van de 

regenboog. De glitterbol aan het plafond verspreidde lichtvlekjes. Lichtstralen! 

Zonder te denken drong ik me naar het midden van dansvloer, waar een meisje in 

een glitterkostuum op een verhoging danste. Dat kon ik veel beter. Ik klom ook 

op de kubus. Dan kon iedereen me goed zien. Ik voelde dat ik het licht van al die 

dansende mensen weerkaatste. Iedereen keek naar mij. De diskjockey draaide 

Madonna. You must be my lucky star…hij snapte het! Ik zong keihard mee. Het 

meisje op de kubus was gestopt met dansen. Mooi, dan had ik meer plek. Tot een 

man in een blauw uniform me aan mijn arm van de danskubus trok. Hij sleurde 
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me de hele regenboogdiscotheek door, tot de deur, en duwde me hardhandig de 

straat op.   

Een broodmagere Spanjaard met bruine ogen en lange blonde haren zag het 

gebeuren. Hij sprak goed Engels. “Are you all right?” zei hij bezorgd. Hij 

vertelde me dat ze streng waren in de discotheken. Hij kwam er zelf niet eens in 

met zijn lange haar. 

“Noem mij maar Johnny,” zei hij, “Johnny be good.”

Johnny nam me mee naar zijn woonplaats, het dak van een flatgebouw dat nog 

niet af was. Ik voelde me meteen goed bij hem. Twee weken deelden we lief en 

leed. Johnny was niet geïnteresseerd in zoenen en seks. Hij was voornamelijk 

bezig om zijn kostje bij elkaar scharrelen. Hij was net als ik: een vrije vogel, die 

nam wat hij nodig had. Samen gingen we op de loop voor de politie, samen lagen 

we op het strand, samen kraakten we een huis. We raakten elkaar kwijt en 

vonden elkaar op miraculeuze wijze weer terug. Ik deed mee aan een 

missverkiezing en won flink wat geld, dat ik in één keer spendeerde aan een 

goed diner voor mij en Johnny. We overleefden goed- totdat we samen naar 

Benidorm wilden liften. 

We sliepen ‘s nachts achter een muurtje op een parkeerplaats. De grond was 

koud en hard. Maar ‘s ochtends kwam stralend de zon op. We pakten onze 

spullen bij elkaar en liepen naar de weg naar Benidorm. We staken onze duim op. 

En we hadden geluk. We werden al na vijf minuten meegenomen door een busje. 

Maar helaas moest het busje maar tot de Prica, een enorm winkelcomplex een 

eind buiten Torremolinos. En zo stonden we te liften bij de Prica, en het schoot 

niet op. Ik was gewend om meteen meegenomen te worden. Toen we er na een 

uur nog stonden werd ik kribbig. Ik had honger en het was heet en die klote-

auto’s wilden niet stoppen. Maar het ergste nog waren al die tassen. Ik sleepte 

een stuk of vijf tassen met me mee met al mijn onderweg verzamelde kleren en 

gestolen spulletjes. De tassen puilden uit, maar ik wilde niets wegdoen. 

Johnny besloot dat dit niets werd, het werd te heet. We moesten maar wachten tot 

het wat koeler werd. Ik was al in de berm gaan zitten. Ik klaagde dat ik dorst had. 
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Hij nam me mee naar een boom in de schaduw. Ik ging zitten. Johnny kreeg mijn 

portemonnee en moest eten gaan kopen in de supermarkt. Na lang wachten 

kwam hij terug met wel zeven tasjes met levensmiddelen. Ongelovig keek ik hem 

aan. Toen gaf hij mij al mijn geld terug. Ik was verbijsterd.

Terwijl Johnny at in de schaduw van de boom, ging ik het winkelcomplex 

verkennen. Ik vond het erg mooi, met witte muren en rode dakpannen en 

palmbomen. Ik liep de supermarkt in en daar zag ik de oplossing voor mijn 

tasjesprobleem: een rugzak. Een mooie, paars met turquoise rugzak, een grote, 

stevige rugzak. Zonder me te bedenken pakte ik hem, legde hem op de grond en 

schoof hem onder het schot door dat de supermarkt van de gang van het 

winkelcentrum scheidde. Niemand had iets in de gaten. Ik kwam vol trots terug 

bij Johnny en begon onmiddellijk mijn spullen in de rugzak over te laden. Johnny 

moest eerst lachen, maar toen  zagen we veiligheidsmensen uit het 

winkelcentrum komen. Hij probeerde de rugzak nog in de struiken te moffelen, 

maar het was al te laat. De veiligheidsmensen namen me mee en begonnen me in 

het Spaans te ondervragen over de rugzak. Identificatie alstublieft. Toen bleek 

dat ik geen paspoort had, was het afgelopen met me. De politie kwam en nam me 

mee naar de gevangenis. Ik begreep dat: in de gevangenis zaten genoeg mensen 

die aangeraakt moesten worden door het licht. De Spaanse politie begreep dat 

ook. Alles klopte gewoon. 
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6 In de gevangenis

De vreemdelingengevangenis in Malaga was een onooglijk, afgebladderd 

gebouw in een achterbuurt. Ik werd meegenomen, een halletje door, een gang 

in. Het was er niet groot. Aan de linkerkant zat een traliedeur naar een cel met 

allemaal mannen en aan de rechterkant een deur naar een vrouwencel. De 

vrouwencel was zo’n vijftig vierkante meter groot. Er stonden zeven 

stapelbedden in. Het was saai in de gevangenis. Het eten was slecht. ‘s Ochtends 

kregen we een hard broodje met koffie en ‘s avonds een visje met wat rijst. 

Gelukkig kwam er iedere dag een oud mannetje bij de celdeur snoep en chips 

verkopen. Ik had nog geld op zak. In de cel waren een behoorlijke douche en 

toilet. De bewakers waren wel relaxed. Je moest ze alleen niet ergeren, want dan 

kwamen ze de cel in en deden alsof ze met een wapenstok op je been wilden 

slaan. Er zat weinig anders op dan me maar rustig te houden. Af en toe zong ik 
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liedjes voor mijn celgenoten. Liedjes van Madonna en van Tracy Chapman. Dan 

moesten ze lachen, ze klapten voor me. Ze leerden me buikdansen en luisterden 

naar mijn verhalen over Juan. Soms kreeg ik ruzie met ze, als ik te lang zong of 

sieraden van ze pikte. Alles was toch van iedereen? Maar zij vonden van niet. 

Hoewel de deuren van de cellen zo ver van elkaar afzaten dat het niet mogelijk 

was elkaar te zien, konden de mannen wel met de vrouwen praten. Zo kwamen 

we er achter dat het bij ons vrouwen minder druk was, dat de mannen het eten 

ook slecht vonden, dat ze bijna allemaal uit Marokko kwamen, en dat ze zin 

hadden in seks. In de mannencel zat een Schot. Hij en ik schreeuwden een week 

lang elkaars naam door de gang. We vertelden elkaar van alles. We gingen op de 

grond liggen bij de traliedeur om vanuit die hoek net een glimp van elkaar op te 

kunnen vangen. Scotty troostte mij als ik ruzie had gehad in de cel. 

De politie had mij meegenomen naar het Nederlandse consulaat. Daar had ik 

formulieren ingevuld. Het consulaat zou contact opnemen met mijn ouders. Als zij 

wilden betalen voor mijn terugreis, dan kon ik binnen een paar dagen terug naar 

Nederland. Anders kon het wel acht weken duren. Natuurlijk lieten mijn ouders 

aan het Nederlandse consulaat weten mijn terugkeer voor hun rekening te 

nemen. 

Het duurde toch langer dan verwacht. Iedere dag zeiden de bewakers dat ik 

“manana” naar huis zou vliegen. Ik was het spuugzat en werd steeds 

onhandelbaarder. Op de elfde dag in de vreemdelingengevangenis werd ik dan 

toch ‘s ochtends vroeg uit mijn bed geramd. Opschieten, opschieten. Ik maakte 

herrie, ik schreeuwde. Ze knepen me heel hard. Kop houden. In een politieauto, 

snel, snel. Met loeiende sirenes gingen we op weg naar het vliegveld. Over de 

vluchtstrook.

Het vliegveld van Malaga. De lucht was roze. De politieauto reed de landingsbaan 

op tot onderaan het vliegtuig. Ik moest uitstappen. Er ontstond wat verwarring 

onder de politiemensen. Het bleek dat we bij het verkeerde vliegtuig stonden. 
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Over de startbaan liepen we naar het goede vliegtuig, een gigantisch Iberia-

toestel. Dit was het einde, ik ging dit mooie land verlaten. Het vliegtuig steeg op. 

Het toestel maakte een grote bocht, zodat Malaga en de zee eronder 

doordraaiden. Nu vloog het door naar Amsterdam. Met een laissez-passer mocht 

ik door de douane. En daar stond papa. Nadat ik een maand vermist was geweest, 

kwam hij vanuit zijn werk mij ophalen van Schiphol en bracht mij naar huis. Ik 

vond dat onzin, want ik wilde meteen weer op reis, en we waren nu toch al op 

Schiphol. Maar hij zei dat mama me graag wilde zien.  Hij zei dat ze me gemist 

hadden, en dat ze allemaal heel erg ongerust waren geweest. Hij zei nog veel 

meer, maar ik kon me er niet zo goed op concentreren. Ik keek naar buiten door 

het autoraampje, naar de weilanden die zo groen waren vergeleken bij het dorre 

midden en zuiden van Spanje. Toen papa klaar was met praten zei ik: “Ik heb het 

fantastisch gehad! Ik vind reizen geweldig, ik ga zo weer.” Ik kon zo veel doen 

voor de wereld! Ik kon het gewoon niet uitleggen aan papa, het was te bijzonder. 

Aan mama kon ik het ook niet uitleggen, toen ik binnenkwam in de keuken in 

Bussum. Ze omhelsde me. “Waar heb je zin in?” vroeg ze, en ik zei eten, en 

douchen. Toen ik gedoucht had en klaar met eten was, en mama over Spanje had 

verteld, trok ik mijn jas aan. Ik pakte een tasje met een tandenborstel en een 

onderbroek er in. Mama kon me niet tegenhouden. Dan had ze me vast moeten 

binden. De wereld rukte en trok aan me. Wat was de hele wereld vergeleken met 

mijn moeder? In mijn binnenste kolkte een woeste, onberekenbare stroom, die 

de laatste restjes van de persoon die ik was meesleurde. Slaap had ik niet meer 

nodig. Alles wat ik zag en hoorde, kwam zonder het filter van gezond verstand, 

geweten of beschaving in mijn hersens. Daar vermengde het zich tot een nieuwe 

realiteit. In die realiteit was ik van God gezonden om de wereld te redden. Ik wist 

het zeker. Mijn nieuwe ik liftte nog een week binnen Nederland rond. Ik herinner 

me nog dat ik middenin de nacht op de A1 bij Bussum stond te liften. Er stopte 

een auto met vier mannen. Ik liep hard weg. Als ik niet aan het liften was, zat ik in 

de kroeg bij Joost de barkeeper, die nog steeds deed of hij verliefd op me was, 

en daarmee de rest van de mensen in de kroeg vermaakte. Ik wilde hem alles 

vertellen wat ik had meegemaakt - ik had hem zelfs een kaart gestuurd uit Spanje. 

Maar Joost werd het grapje zat. Hij maakte me duidelijk dat ik eens moest 
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ophouden met mijn gezeur om aandacht. Dat pikte ik niet. Ik drong met een 

smoes binnen in zijn huis. Dat kon gemakkelijk, want hij woonde boven een 

lingeriezaak. De argeloze winkeldames lieten mij zonder problemen door toen ik 

vroeg of ik even iets op zijn kamer mocht leggen wat hij bij me had laten liggen. 

Ik keek rond. Barkeeper Joost sliep op een hoogslaper. Onder de hoogslaper was 

een bureau waar een paar foto’s op stonden. Ik nam een foto van hem mee. De 

volgende dag in het café werd hij woedend en zette me eruit.

Ik ging naar het café aan de overkant, waar mensen rustig aan het darten waren. 

Ik bestelde een drankje en kreeg ruzie omdat ik geen geld bij me had. De 

eigenaar zei dat ik weg moest gaan. Wat dacht hij wel niet, om mij iets te 

weigeren? Ik gooide het gevulde glas op de grond. Hij pakte me bij mijn arm en 

zette me de deur uit. Ik verloor mijn evenwicht en viel achterover op de stoep. Nu 

was het genoeg. Ik zwoor de hele mensheid af. Nieuwe energie stroomde door 

mijn lichaam. Ik voelde dat ik geleid werd door een onzichtbare hand. Puur op 

intuïtie bezocht ik mijn psychiater om hem te vertellen dat ik hem niet meer nodig 

had. Zijn zestienjarige dochter deed de deur open. Haar vader was er niet, zei ze. 

Ik zei dat ze aan haar vader moest vertellen dat ik hem niet meer nodig had, want 

dat ik geleid werd door hogere machten. Ze keek heel vriendelijk. Eén mens die 

het begreep! Dan zou ik deze wereld nog niet verloren verklaren. De psychiater 

woonde vlakbij station Naarden-Bussum. Daar pakte ik de eerste de beste trein. 

Op station Amersfoort stapte ik uit en toen wist ik het ineens niet meer. Ik zag een 

bord hangen waarop stond:

WAARHEEN? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de 

vader dan door mij.

“Het maakt dus niet uit waarheen ik ga, want ik ben de weg en de waarheid en 

het leven,” dacht ik en nam de sneltrein naar Duitsland.

Daar zat ik dan, in de trein, op weg naar een nieuwe bestemming om de 

verlossing te prediken. Ik was benieuwd. Het bleek in Hengelo te zijn. Daar werd 

ik uit de trein gehaald omdat ik geen kaartje had. Ik vertelde de conducteurs dat 

ik zo blij was dat ze zich over mij ontfermden, want dat ik in de war was. Terwijl 
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we op de spoorwegpolitie stonden te wachten liep ik een paar meter bij ze 

vandaan. Ze letten niet op - ik dook het trappenhuis in. Ik verstopte me in de 

Scapino tegenover het station voor het geval ze achter me aan zouden komen. 

Toen de kust veilig was liep ik de stad in. In een café werd ik opgepikt door een 

man van een jaar of veertig. Hij zei dat hij Jurriaan heette en dat het hem zo leuk 

leek als ik met hem mee naar huis ging om koffie te drinken. Het leven zou mij 

wel brengen waar ik moest zijn, dacht ik. Bij de man thuis maakte hij 

complimenten over mijn blonde haren, mijn leuke rokje, en mijn algehele 

verschijning. “Je hebt klasse,” zei hij. De koffie bleef uit. Ik zei dat ik naar het 

toilet moest. Ik liep de trap op naar boven en vond in de slaapkamer een telefoon. 

Toevallig lag er naast de telefoon een visitekaartje met de naam Jurriaan 

Vorstenbosch, een adres en een  telefoonnummer. Ik belde naar huis en vroeg 

aan papa of hij me wilde komen halen. Ik liep terug naar de kamer. Even later 

ging de telefoon. 

“Nee hoor meneer, uw dochter is hier niet,” hoorde ik Jurriaan Vorstenbosch 

zeggen. 

“Papa, kom me halen, die man is gevaarlijk!” schreeuwde ik er dwars doorheen.

Ik liep het huis uit en belde aan bij de buren. Die zaten naar de 

Wereldkampioenschappen Voetbal 1990 te kijken. Bij hun mocht ik op papa 

wachten.

Terug in Bussum ging iedereen naar bed, maar ik niet. Ik zat ‘s nachts op de trap 

te citeren uit het boek Openbaringen. Alleen de dochter van de psychiater had 

doorgehad wie ik was: het Lam Gods. Maar één is wel weinig. Ik voorspelde dus 

het einde der tijden. Ik was heel erg bang want ik dacht dat de antichrist in de 

badkamer zat, in de gedaante van Jurriaan Vorstenbosch uit Hengelo. De 

volgende ochtend wilde ik naar de politie. De man die me de dag ervoor uit zijn 

café had gegooid wilde ik aangeven wegens mishandeling. Mijn vader beloofde 

dat hij met me mee zou gaan, maar eerst moest hij nog even wat werk afmaken in 

zijn studeerkamer. Hij was lang bezig en ik moest en zou naar het politiebureau. 

Dan maar alleen. Ik liep naar de schuur en pakte mijn fiets. Papa zag me en kwam 

achter me aan:
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“Kom maar, we gaan met de auto.”

Op het politiebureau liep ik naar de balie en zei dat ik aangifte wilde doen. 

“Neemt u maar plaats in de wachtkamer,” zei de agent. Ik ging zitten. Mijn vader 

praatte zachtjes met de agent en kwam toen bij me zitten. We wachtten en 

wachtten maar er kwam niemand om de aangifte op te nemen. Ik werd boos op de 

agent achter de balie maar die zei dat ik moest gaan zitten. Er zou zo iemand 

komen. Toen werd ik ineens bang. Ik zei dat ik naar de wc moest. Ik draaide de 

deur op slot en ging op de pot zitten, in afwachting van wat er zou gaan gebeuren. 

Na tien minuten kwam er een andere agent die de deur opendraaide en me 

meenam naar een cel. In de cel begon ik te gillen en te schreeuwen. Na drie 

minuten ging de deur weer open en kwam mijn vader binnen. De deur van de cel 

ging weer dicht. Nu begon ik hysterisch te lachen omdat de politie niet alleen mij, 

maar ook mijn vader in een cel opsloot. 

Met mijn vader wachtte ik een kwartier. Toen ging de deur weer open en er 

kwamen twee mensen binnen van wie er één een dokterstas droeg. 

“Je zult je wel afvragen wie wij zijn,” zei de vrouw met de dokterstas.

“Gaan jullie me voor gek verklaren?”

Ik had het goed geraden.

Ik mocht uit de cel. Er stonden twee ambulancebroeders in geel met groene 

pakken. Ze hadden een brancard bij zich. Ik moest op de brancard gaan liggen 

en ze maakten me vast met twee riemen. “Dat is zodat je er niet afvalt als de 

ambulance door de bocht gaat,” zeiden ze.

Ik werd naar buiten gereden op de brancard. Ik dacht dat de broeder die de 

brancard duwde Petrus heette, van de hemelpoort. Buiten het politiebureau had 

een agent een papier in zijn handen gehad en ik had daar een woord op gelezen: 

krankzinnigenwet. “Ik word voorgoed afgevoerd”, dacht ik, “Vincent van Gogh, 

Jezus Christus – ik ben ook een grote geest en ik deel nu hun lot.” Ik was niet 

bang, het moest maar gebeuren zoals het gebeurde. Broeder Petrus snoerde me 
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vast en we vertrokken. Onderweg vertelde ik Petrus hoe het universum in elkaar 

zat, en hoe de wereld zou eindigen. “Het is een hele openbaring voor me,” zei hij. 
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7 Opgenomen

Iedere ochtend ging in de isoleercel om acht uur het rolluik omhoog. Ik werd 

wakker van het ratelende geluid. Door het raam zag ik dat de zon al volop scheen. 

Het was een heel mooie junimaand. Ik stond op, trok mijn scheurjurk recht en 

keek vol verwachting naar de deur. Door die deur kwam om half negen een 

verpleegkundige met een blad met boterhammen en koffie. Ik mocht er dan even 

uit en ik mocht een sigaret roken. 

Bij het ontbijt kreeg ik een mix van pillen die me binnen een half uur weer in 

slaap bracht. Al doezelend bracht ik de eerste week door. Zes keer per dag 

hoorde ik de sleutel omdraaien in het slot, en was er eten, of koffie, of kon ik 

douchen, of bellen met mijn ouders. ‘s Avonds kwamen ze op bezoek met Lieke. 

Die zat middenin de tentamenperiode voor haar propedeuse Engels, maar dat 

kon haar niets schelen.

“Ik haal het allemaal toch wel,” zei ze. 

Iedere dag kreeg ik post, vaak drie of vier kaarten tegelijk, van familie, van 

vrienden, van vrienden van mijn ouders. Ik kreeg zelfs post van Scotty, de Schot 
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uit de gevangenis in Malaga, aan wie ik mijn adres had gegeven voor ik daar 

wegging. 

Ik kon niet onder de mensen komen, ook niet op de zwaarste gesloten afdeling 

De Beuk. Ik wilde met iedereen intense gesprekken voeren, en ik kroop bij ze op 

schoot. Het was voor de anderen te onrustig. Voor mijzelf was het ook niet goed. 

Mijn hoofd was een oververhitte motor. Zolang hij indrukken te verwerken kreeg, 

bleef hij toeren maken en werd ik steeds gekker. Hij moest afkoelen. Drie weken 

ben ik daarom in afzondering behandeld. Ik kreeg heel erg veel medicijnen om 

me rustig te krijgen en sliep de hele dag. 

In de groen geverfde isoleercel voelde ik me niet alleen. Ik stond nog steeds in 

contact met het hogere. Wat mij betreft zat niet ik, maar de rest van de wereld 

achter een muur. Ik droeg een witte korte jurk van stevige katoen. Als de zon naar 

binnen scheen keek ik naar mijn spiegelbeeld in het raam. Mijn blonde haar 

lichtte op rond mijn gezicht. Buiten stond een kleine, bloeiende boom. Een man 

plukte er een bloem af. Dat was God. Wanneer de verpleging binnenkwam, sprak 

ik geduldig met ze. Alles wat ik zei had een dubbele betekenis, als in de 

gelijkenissen van Jezus. Ik hoopte maar dat ze het zouden begrijpen. Soms 

verkondigde ik de Boodschap aan de gifgroene wanden, om hem als troost in 

mijn eigen oren te horen klinken.

Mijn psychiater, dokter Rombouts, bezocht me regelmatig in mijn cel. Hij 

probeerde de medicijnen langzaam te verminderen en mij op de afdeling te laten 

zijn. Soms ging het goed, dan kwam ik terug bij mezelf en sprak als Tika. Soms 

ging het te snel. Dan sprak ik in boodschappen en gelijkenissen, waardoor er wat 

medicijnen bij moesten of waardoor ik weer langer in de isoleercel moest blijven. 

Na drie weken kreeg ik een gesprek met dokter Rombouts. Ik hoefde niet meer in 

de isoleercel te slapen, maar kreeg een eigen kamer op de gesloten afdeling 

Eikenbos. Hij vertelde nog meer. Ik bleek te zijn opgenomen in de instelling De 

Bossen. Dat was gebeurd door middel van een In Bewaring Stelling. Dat was een 
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juridische maatregel om iemand verplicht in een psychiatrische instelling te 

plaatsen, legde hij uit. Een In Bewaring Stelling gold voor drie weken, maar was 

in mijn geval nog met drie weken verlengd. De medicijnen die ik kreeg zouden 

iedere keer een beetje verminderd worden, en ik zou mee gaan doen aan 

therapiegroepen. Ik mocht niet alleen naar buiten, wel met verpleegkundigen of 

samen met familie. Als het beter met mij ging, zou ik uiteindelijk weer helemaal 

alleen naar buiten mogen. Dan zou ik ook naar een andere afdeling verplaatst 

worden, de open afdeling die ze Kastanjebos noemden. Ik slikte nu 

antipsychotica en rustgevende medicijnen. Het was de bedoeling dat dat allemaal 

zou stoppen en dat ik alleen nog maar één medicijn zou blijven slikken, lithium.

De psychiater zei dat hij het met me wilde hebben over mijn voorgeschiedenis. 

“Heb je, voordat je hier kwam, je wel eens heel somber en ongelukkig gevoeld?”

“Ja,” zei ik, “dáárvoor waren we bij een psychiater in Naarden. Dat ontstond in 

Canada, daar was ik op een uitwisseling.”

Hij vroeg me hoe ik me daar gevoeld had. Ik vertelde het hem.

“En daarvoor? Heb je je daarvoor wel eens somber gevoeld zonder reden, of juist 

vrolijker dan dat je gewend was van jezelf?”

Ik dacht aan de eindeloze saaie lessen op school, aan het laatste jaar waarin ik 

absoluut niet wist wat ik moest gaan doen. 

“Mijn laatste schooljaar wist ik niet wat ik moest gaan studeren, ik was echt 

lamgeslagen als ik aan de toekomst dacht. Daarom wilde ik iets anders, dat is 

uiteindelijk Canada geworden. Toen voelde ik me eigenlijk net zo als in Canada, 

maar dan iets minder heftig, ik denk omdat ik toen gewoon thuis was.”

Hij knikte.

“En ik ben ook een keer veel vrolijker geweest dan ik normaal ben,” vertelde ik 

hem. Zijn ogen knepen tot spleetjes – hij keek me heel oplettend aan.

“Wanneer was dat?”

“Ja, dat was vlak daarvoor. Toen zat ik in 5 vwo. Het was tijdens een zeilkamp.”

“En de psychiater in Bussum, heb je het met hem daarover gehad?”

“Nee, ik wist niet dat dat moest.”

“Vertel me daar eens over?”
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Ik begon te vertellen over het zeilkamp in Friesland. Dat ik instructeur wilde 

worden en in de paasvakantie echt dacht dat ik het kon. En dat ik op school 

terugkwam en dat ik vond dat ik helemaal veranderd was. Dokter Rombouts keek 

me aan. 

“Dat was toch wel heel anders dan gewoon! Maar hoe reageerde je omgeving?”

“Ik kreeg wel meer contact met mensen geloof ik, maar ook meer ruzie.”

“Ja, maar ik bedoel je ouders, of de school?”

“Die merkten het wel, maar die dachten dat het de puberteit was.”

“Dat is toch buitengewoon! Het is volkomen duidelijk dat je hypomaan was!”

 “Dat ik wát was?”

“Hypomaan! Een verhoogde stemming. Veel energie, weinig slapen, veel praten, 

veel creatiever zijn dan normaal, grote plannen hebben...”

Ik zat hevig mee te knikken. 

“Ja, dat was het precies!”

“Maar niemand wist dat?”

“Nee, nee, het was de puberteit, zeiden ze.”

Hij schudde zijn hoofd.

“Wat is er daarna gebeurd?”

Ik vertelde verder. Dat ik in de zomer instructie moest geven en dat ik er zo 

tegenop zag. Dat ik toch ging en dat ik het gevoel had dat ik het helemaal 

verkeerd had gedaan. Hoe ellendig ik me voelde. 

“En zo begon je aan je laatste schooljaar,” zei dokter Rombouts.

“Inderdaad.”

“En het eindexamen heb je zonder problemen gehaald?”

“Ja hoor.”

“En nog steeds had niemand iets in de gaten?”

“Nou, ik praatte er wel over met mijn ouders. Ik heb een keer gezegd dat ik 

misschien naar een psychiater moest, maar dat vonden ze een heel grote stap. 

Het leek hun niet nodig.”

“En op school?”

“Ik haalde goede cijfers.”

“En bovendien zei iedereen dat het de puberteit was.”
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“Ja.”

De psychiater pakte een vel papier en tekende een grove golvende lijn.

 

“Die lijn, dat is jouw stemming,” zei hij. “En die rechte lijn, dat is als je je gewoon 

Tika voelt.”

Ik wist niet zeker hoe ik mij moest voelen als ik me ‘gewoon Tika’ voelde. Maar ik 

luisterde aandachtig. 

“Die eerste piek is jouw zeilkamp, de eerste week dan. Je voelde je beter dan 

normaal. Dan gaat dat gevoel weg, en vervolgens ga je instructie geven en gaat 

het helemaal niet. Je voelt je slechter dan normaal. Dat is het eerste dal.”

Tot zover kon ik het goed volgen. 

“Dan kom je halverwege 6 vwo uit het dal, je voelt je even gewoon goed. Dat is 

dat rechte stuk. Maar in Canada ga je weer naar beneden. Je bent een paar 

maanden thuis in die toestand. Dan stijg je pijlsnel naar de normaallijn, maar in 

plaats van te stoppen schiet je door naar de volgende top. Je stijgt door tot je niet 

verder kunt, dat betekent dat je psychotisch bent geraakt. Daar hebben we je 

uitgehaald met de rust van de isoleercel, en met de medicijnen. We willen je nu 

naar de normaallijn brengen – ik heb het al getekend. Daarna zul je je misschien 

iets onder de nullijn voelen, maar dat weten we niet. Vooralsnog moet die 
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stemming omlaag. Dat zal de tijd moeten doen, en medicijnen. Want zonder 

medicijnen schiet je nu misschien zo weer terug naar de top.”

“Dit,” besloot hij, “is het klassieke beeld van iemand met een manisch-

depressieve stoornis.”

Manisch-depressief…ik proefde het woord. Ik hoefde niet meer zelf eindeloos na 

te denken over wat er met me aan de hand was. Al die ellende bleek een naam te 

hebben. Ik was manisch-depressief. Ik gaf de psychiater een hand. “Dank u wel 

en tot de volgende keer,” zei ik.

Bij de deur aarzelde ik.

“Kunt u een gulden wisselen in kwartjes?”

Dokter Rombouts trok zijn bureaulade open en haalde er een doorzichtig 

kunststof potje uit, helemaal vol met kwartjes. 

“Dank u wel. Daag!”

Ik trok de deur van zijn kamer achter me dicht en liep naar de kwartjestelefoon in 

de gang. Ik belde naar Bussum.

“Met mevrouw Veldhuizen?”

“Ja dag mevrouw Veldhuizen, met Tika Veldhuizen!”

“Hé, Tika! Mag je even uit de isoleercel? Hoe is het met je?”

“Ik heb net een gesprek gehad bij dokter Rombouts en hij heeft me mijn 

diagnose verteld. Ik ben manisch-depressief.”

Stilte aan de andere kant van de lijn.

“Ma?”

“Ja, wacht even, ik zet even de strijkbout uit.” 

Ik hoorde haar voetstappen zachter worden en weer harder. 

“Nou, wat heeft hij allemaal gezegd?”

Mijn spullen mocht ik verhuizen naar een lichte kamer met witte gordijnen, waar 

het rook naar linoleum en boenwas. Ik trok de gordijnen open. Zittend op het bed 

verzonk ik in gedachten. Ik had geen idee hoe ik ervoor stond en hoe lang het 

verblijf hier zou duren. Zou ik de rest van mijn leven doorbrengen op deze plaats, 
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tussen groene grasvelden en paviljoens met rode daken? Zou ik vanaf nu horen 

bij de gekken? Zou ik vanaf nu aan de verkeerde kant van de streep staan?

Mijn nieuwe vrijheid gebruikte ik om het terrein van de inrichting grondig te 

verkennen. Veel meer was er trouwens niet te doen. Het was hoogzomer en de 

meeste therapeuten waren op vakantie. Ik was nog een beetje manisch. Op mijn 

wandelingen over de grasvelden en door de bossen maakte ik enthousiast kennis 

met iedereen die ik tegenkwam. Eén van mijn nieuwe kennissen was Stef. Stef 

was groot, hij had lang haar, een baard, een bril en een bewerkte wandelstok. 

Stef was één van de mensen die in de instelling woonden. Ik kende hem al een 

beetje want in de isoleercel op de Beuk zat hij in de cel naast mij. Als we uit de cel 

gelaten werden om te eten, of koffie te drinken, dan omarmde ik Stef. Ik dacht dat 

hij de broer was van Jurriaan Vorstenbosch, de enge man uit Hengelo die mij had 

meegelokt naar zijn huis. Stef had een Duitse dichtbundel in zijn cel, en Jurriaan 

Vorstenbosch had verteld dat hij leraar Duits was. Dat was voor mij voldoende 

bewijs. De verpleegkundigen vonden het niet goed dat ik Stef steeds een knuffel 

gaf. Stef moest voortaan in zijn cel blijven als ik buiten was en andersom. 

Ik was allang uit de isoleercel, maar Stef zat er nog steeds in. Af en toe werd hij 

gelucht door twee verpleegkundigen. Ik kwam hem wel eens tegen als hij door 

het bos wandelde met ze, op blote voeten. Hij vloekte meestal ontzettend. Soms 

zag ik hem met zijn verplegers op het terras van inrichtingsrestaurant de Open 

Plek zitten. Of in de isoleercel. Ondanks de spiegelende ruiten kon ik hem van 

buitenaf zien. Ettertjes van De Eikeltjes, het jeugdpaviljoen, knalden een bal 

tegen zijn raam, want daar ging hij van schreeuwen. Toch was Stef niet zo’n 

chronisch geval als hij leek, want opeens was hij weg- hij had een advocaat 

genomen die voor hem zijn gedwongen opname aanvocht. Dat vertelde hij mij 

toen ik hem nog een keer tegenkwam in de Open Plek, nu zonder verpleging. Hij 

ging in een flatje in Amersfoort wonen, onder curatele van zijn zuster. 

Mijn diagnose had me enorm geholpen – ik wist nu waar al die problemen 

vandaan waren gekomen. Mijn stemming daalde af zoals voorspeld. Dokter 

Rombouts kon trots zijn op zijn grafiek. Ik ging me steeds rustiger voelen. 
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Daardoor kreeg ik meer oog voor de omgeving waar ik zo plotseling in was 

terechtgekomen. Die zomer dat ik in De Bossen opgenomen zat was ik net 

achttien. Dat was de leeftijd waarop je op de volwassenenafdeling werd 

geplaatst. Zo werd ik van de ene op de andere dag geconfronteerd met 

volwassen leed. Mensen die leden aan anorexia, mensen die verslaafd waren aan 

de alcohol en aan de drugs, die een zelfmoordpoging hadden gedaan, die waren 

opgevoed in een pleeggezin omdat hun moeder een verslaafde tienerprostituee 

was. Mensen met geheime buitenechtelijke kinderen, mensen die zichzelf 

beschadigden, die een kind hadden verloren, vrouwen die mishandeld werden. 

Dat soort dingen kende ik alleen uit verhalen in tijdschriften. Vergeleken met 

deze mensen voelde ik me ongeschonden, ook al had ik voor het raam van de 

isoleercel gestaan terwijl God een bloemetje van de boom plukte. 

Voor de opname had ik in mijn Bussumse buurt mijn leven geleefd. Mijn ouders 

voedden ons liefdevol op. Mijn lagere school was een keurige protestantse school 

in Bussum Zuid en mijn middelbare school een verantwoorde Gooische 

katholieke scholengemeenschap. Mijn ouders waren van gereformeerde 

achtergrond. We werden opgevoed met normen en waarden. We kregen 

voorgehouden dat we moesten presteren in de maatschappij. Wij kinderen waren 

in ons gezin goed beschermd geweest tegen de onaangenaamheden van het 

leven. Papa had een goede baan. Er was altijd geld. We hadden een mooi huis en 

een auto. We gingen iedere zomer drie weken op vakantie. Mijn moeder had een 

werkster. En ik had geleefd met het idee dat iedereen ongeveer zo leefde. Op 

Eikenbos merkte ik dat dat niet zo was.

Eén van mijn afdelingsgenoten heette Willy. Ze had een enorm grote bek. Ze 

sprak plat Hilversums. Zo te zien had ze haar haren en haar spijkerbroek met 

hetzelfde middel gebleekt. Als haar iets niet beviel, als ze verbaasd was of 

opgewonden of geschrokken, dan zei ze: “Tyfus.”

Sowieso was van alles wat ze zei elk derde woord een vloek. “Godverdomme 

tyfuslijer,” dat kon ze op veel manieren uitspreken, tot teder aan toe. Haar gezicht 

stond altijd verwrongen. Ze was een jaar of dertig en heel erg dun, en meestal 

heel afstandelijk, al was ze ook wel eens aardig. Ze kwam uit een gezin met alleen 
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maar jongens. Dat waren allemaal criminelen. Vroeger werd ze thuis geslagen. 

Willy’s armen zaten vol met tatoeages. Niet van die mooie, maar meer 

inktvlekken op haar huid, waar met moeite een kruis of een letter in te herkennen 

was. Ik was zeer geïnteresseerd in Willy, want in mijn wereld was zij iets 

volkomen nieuws.

Ik merkte dat Willy verliefd was op Stoere Wim. Stoere Wim was ook opgenomen 

op Eikenbos. Hij had blond haar en een sportschoolfiguur. Op zijn linkerarm had 

hij een grote tatoeage in de vorm van een dolk. Af en toe moesten we creatieve 

therapie doen. Tijdens één van die creatieve uurtjes moesten we een plek 

tekenen waar we het allerliefste wilden zijn. Ik tekende het strand van 

Torremolinos. Stoere Wim tekende een bed met twee mensen erin. Dat verraste 

me. Hij mocht niet meedoen aan de houtbewerking. Op zijn armen zaten grote 

littekens. Ik vermoedde dat het één met het ander verband hield, maar ik was zo 

onschuldig dat ik niet zeker wist of het echt zo was. Misschien kwamen de 

littekens ergens anders van en had hij helemaal niet met beitels in zijn 

onderarmen lopen hakken?

Stoere Wim en Willy liepen iedere dag hand in hand door het bos van De Bossen. 

Wim vertelde me dat Willy wilde dat ze allebei met ontslag zouden gaan, en dan 

samenwonen. 

"En wil jij dat ook?" zei ik. 

"Ikke niet."

Ik volgde hun romance met aandacht. Willy probeerde twee weken lang om Wim 

over te halen om met haar te gaan wonen. Ze dreigde met zelfmoord als hij het 

niet zou doen. Stoere Wim vertelde het aan mij op een bankje in het bos. 

“Wat wil ze dat ik doe? Ik wil echt niet met haar gaan samenwonen.”

"Als je dingen gaat doen omdat iemand anders zelfmoord dreigt te plegen, dan 

kun je wel aan de gang blijven," zei ik tegen Wim. Het weekend daarop ging 

Willy naar huis. Ze nam een overdosis slaappillen in. Ze overleefde de poging en 

kwam terug naar De Bossen. De psychiaters vonden het beter als ze niet bij 

Stoere Wim op de afdeling terugkwam.
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Ik had er een gewoonte van gemaakt om ‘s avonds lang in de huiskamer te blijven 

zitten. Stoere Wim ging namelijk laat naar bed. We bleven meestal met zijn 

tweeën over. Ik genoot van zijn gezelschap. Hij vertelde me allerlei dingen over 

zijn leven. Hij was opgegroeid bij een pleegmoeder. Zijn eigen moeder was 

zestien toen ze hem kreeg en kon niet voor hem zorgen. Zijn pleegmoeder was 

een gouden mens, zei hij, en hij had haar veel verdriet gedaan toen hij het 

criminele pad op ging. Hij had drie keer in de gevangenis gezeten. Hij vertelde 

me dat hij met Oud en Nieuw vanuit zijn cel in de Bijlmerbajes naar het vuurwerk 

boven de stad zat te kijken. 

“Zo eenzaam heb ik me nog nooit gevoeld,” zei hij. 

Als ik in het weekend naar papa en mama was geweest had ik zin om weer terug 

te gaan naar De Bossen. Ik zou Wim weer zien! Hij had me verteld dat hij een 

zoontje had bij een vriendin. Met de vriendin was het uit, en het zoontje zag hij 

nooit. Een tweede vriendin was hoogzwanger van hem en wilde met hem 

samenwonen, maar dat wilde hij niet. Tijdens ons verblijf samen op die afdeling 

werd de baby geboren. Eén van de patiënten gaf hem zelfgebreide babysokjes, 

die hij aanpakte met een plichtmatig bedankje. Die avond gooide hij twee 

theekopjes kapot in de huiskamer. Een verpleger kwam met een stoffer en blik en 

nodigde hem uit voor een gesprekje.

 Tegen Stoere Wim klaagde ik dat mijn medicijnen het mij onmogelijk maakten 

om te lezen, of om stil te zitten. Hij zei dat ik dan maar lange wandelingen door 

het bos moest gaan maken. Ik ging op bezoek bij iedereen die ik ooit in het bos 

was tegengekomen, ik ging meerijden in het busje dat de rolstoelers naar hun 

therapie vervoerde, en op het laatst nam ik uit pure verveling tuintherapie. Zat ik 

weer plantjes te verpotten, net als tijdens mijn depressie bij Marlies in 

Loosdrecht. Ik was van de gesloten afdeling Eikenbos verhuisd naar de open 

afdeling Kastanjebos en zag Stoere Wim niet meer zo vaak. Het toppunt van geluk 

was voor mij als ik met hem naar restaurant de Open Plek ging, waar we 

alcoholvrij bier dronken op het terras. 

Inmiddels mocht ik weekenden naar huis. In Bussum had ik iets belangrijks te 

doen: ik ging langs bij barkeeper Joost. Ik had hem lastig gevallen. Ik was zijn 
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huis binnengeslopen. Ik schaamde me kapot. En ik wilde hem wel recht kunnen 

aankijken als ik hem op straat zou tegenkomen. Ik fietste naar het café. Met 

bonzend hart stapte ik van mijn fiets. Vanuit de warme augustuszon stapte ik het 

café binnen. Mijn ogen moesten wennen aan het donker. Ik rook hout en 

verschaald bier. Joost was er gelukkig. Toen ik binnenkwam deed hij of hij achter 

de bar wilde duiken. 

“Zou ik even met je kunnen praten?” vroeg ik. Het was warm weer en hij ging met 

me buiten zitten op een barkruk. Ik bood mijn verontschuldigingen aan voor wat 

ik had gedaan, vooral het binnendringen in zijn huis. Ik legde uit dat ik 

opgenomen zat in een psychiatrisch ziekenhuis en dat ik niet mezelf was geweest 

toen ik dat allemaal deed. Hij zei dat het niet uitmaakte en dat, als het zo zat, hij 

het me ook niet kwalijk kon nemen. “Ik ben geen lul,” zei hij met een grijns.

Op een warme septemberdag ging Stoere Wim met ontslag. Ik had op de 

creatieve therapie een roze knuffelolifant voor hem gemaakt als afscheidscadeau. 

“Het zal saai zijn zonder jou,” zei ik.

Hij gaf me een knuffel.

“Heel veel sterkte. Misschien zien we elkaar nog wel.” 

Iemand kwam hem halen met een oude BMW. Hij liep het pad van het paviljoen 

af. Ik voelde een vage pijn door mijn buik trekken. 

“Wim!” wilde ik roepen, “laten we afspreken om over een week een terrasje te 

gaan pakken! Laten we contact houden!”

De zon scheen fel op het grasveld aan de overkant van het paviljoen. Ik rook het 

hete asfalt en de uitlaatgassen van de BMW. De auto zakte bijna door zijn wielen. 

Uit de uitlaatpijp kwam zwarte rook. Aan de achteruitkijkspiegel zag ik een slipje 

hangen.

Wim stapte in de auto. Hij zwaaide naar mij en naar het paviljoen, en was weg. 

Ik liep terug naar binnen en ging in mijn kamer op mijn bed liggen. Het zonlicht 

werd buitengehouden door de lichtgele gordijnen. Het raam stond open. De 

gordijnen bolden naar binnen. Een vlieg zoemde zijn rondjes boven mijn hoofd. 

Hoe lang zou mijn opname nog duren? Ik was van de anti-psychotische 
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medicijnen af, en sliep zonder slaappillen. Dus het ging best goed. Maar ik zou 

nog wel stevige therapie nodig hebben. Ik had geen idee wat er ging komen. Ik 

voelde me rustiger dan ik me ooit had gevoeld. Wat er ook ging komen, ik zou er 

mee kunnen omgaan.

September kwam en ging. Vanaf één september kreeg ik post van de universiteit, 

en ook ontving ik studiefinanciering. Ik had me in april ingeschreven, toen ik nog 

dacht dat ik deze september naar de universiteit zou gaan. Toen ik opgenomen 

werd, had mijn moeder de universiteit een briefje geschreven met daarop de 

tekst “Onze dochter gaat door omstandigheden niet studeren en wil weer 

uitgeschreven worden.” Maar dat soort briefjes konden ze daar niet verwerken, 

dat moest met een formulier. Dat formulier stuurden ze pas op toen het 

collegejaar al begonnen was. Het lag in Bussum, als ik het komende weekend 

naar huis ging zou ik het invullen en ondertekenen. Maar die vrijdag had ik een 

gesprek met dokter Rombouts. 

“Hoe vind je zelf dat het gaat?”

“Ik voel me wel rustig.”

“Ik hoor goede berichten van de kant van de verpleegkundigen. We zien eerlijk 

gezegd geen reden om je nog veel langer hier te houden.”

Gespannen keek ik naar dokter Rombouts.

“We willen je over twee weken met ontslag laten gaan.”

Ik was totaal verrast. 

“Dan al?”

Toen realiseerde ik het me.

“Dan kan ik nog naar de universiteit!” 

Die middag liep ik zingend over het gras.

69



8 Studeren

De dag dat ik hoorde dat ik bijna met ontslag mocht uit het psychiatrisch 

ziekenhuis De Bossen, maakte ik telefonisch een afspraak met de studieadviseur 

van Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht. Ik was zenuwachtig. Gelukkig 

klonk ze vriendelijk. Ze zei dat ik van harte welkom was. Vier dagen later nam ik 

de trein van Amersfoort naar de Domstad. De studieadviseur werkte in een 

historisch pand in de binnenstad. De receptioniste wees me haar deur. Ik klopte 

aan. 

“Binnen!”

De stem bleek te horen bij een kleine vrouw met een gerimpeld gezicht. Haar 

grijze haar golfde energiek op haar hoofd – ze had knalrode lipstick op. Op haar 

naaldhakken liep ze naar me toe. Ze keek naar me op. Haar roodgeverfde mond 

plooide zich in een allervriendelijkste glimlach. 

“Tika Veldhuizen, hè? Kom maar snel zitten. Ik heb al een paar dingen voor je 

uitgezocht.”

Terwijl zij rommelde in een lade, keek ik de kamer rond. Hij was niet echt groot, 

en volgestouwd met boeken en paperassen. Ze past er zelf nog net bij, dacht ik. 

De vrouw legde een stapel papieren voor mijn neus. “Dit zijn mensen van jouw 

werkgroep, en dit is het collegerooster.” Een studiejaar was ingedeeld in vijf 

blokken van vijf weken college lopen, met daartussen drie weken voor 

tentamens. Ik had het eerste blok gemist, maar kon eind oktober starten met het 

tweede blok. 

“Dat eerste blok moet je natuurlijk inhalen,” zei ze, “en er zit een lastig vak bij, 

namelijk de zinsanalyse. Daar ga ik je, als je dat wilt natuurlijk, zelf in 

bijspijkeren. En dan doe je aan het eind van het tweede blok alle tentamens 

tegelijk.”

Ik kon haar wel zoenen. 

“Maar trek er niet te hard aan, dit is maar een plan, alles wat je haalt is 

meegenomen.” 

’s Avonds belde ik Lieke. 
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“Hoi, met Tika!”

“Hé, Tiekje Elastiekje! Goed dat je belt. Ik moet toch even pauze nemen. Ik zit 

keihard te studeren, man.”

“Zal ik jou eens wat vertellen? Jouw zusje gaat ook studeren.”

“Jaaaa! Wat? Wanneer?”

“Nou, gewoon wat ik wou, Nederlands in Utrecht, en ik ga per direct beginnen. Ik 

ga over twee weken mee op introductieweekend voor alle eerstejaars. Daarna 

begin ik aan het tweede studieblok. De studieadviseur gaat me helpen om de 

vakken van het eerste blok in te halen.”

“Wat gaaf! Maar wat ga je zeggen als ze gaan vragen waarom je het eerste blok 

hebt gemist?”

“O, weet ik veel. Dat ik Pfeiffer heb gehad of zo.”

“Ik vind het echt gaaf. Echt, echt heel gaaf…”

Ze snoof.

“Sorry, ik zit te huilen.”

Utrecht was een verademing. Door de herfstige stad liep ik iedere dag van het 

station naar de collegezalen op de Trans en de Kromme Nieuwegracht. De 

grachten, de studenten, het ritme van college lopen en tentamen maken, maakten 

dat het vreemde leven van het afgelopen jaar snel wegzakte. 

Op een stralende oktoberdag stond ik om kwart voor negen ‘s ochtends op het 

plein bij Paushuize. Ik was te vroeg voor college. Ik stond, geleund tegen de 

brugleuning, te kijken naar de bomen die over het water van de Nieuwegracht 

naar elkaar toe hingen. Rode en gele blaadjes dreven in het water – het was nog 

een beetje nevelig. Behalve de straten langs de Nieuwegracht kwamen er nog 

drie andere straten uit op dit plein, de Trans, Achter de Dom en de Kromme 

Nieuwegracht. Het plein bij Paushuize werd door de dichter Marsman beschreven 

als een zeester in het zand. Rondom deze zeester speelde mijn leven zich nu af. 

Het was snel gegaan. Toen ik opgenomen was, lagen er hemelhoge bergen 

tussen mij en studeren. Maar nu ik tegen de brugleuning geleund stond, mijn tas 

met collegedictaten naast me op de klinkers, vond ik dat de afstand tussen 

psychotisch in een instelling zitten of studeren, niet zo groot was als hij leek. Wat 
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voor studeren nodig was, was niet zo ingewikkeld. Je moest zorgen dat je je 

tentamens haalde, en je moest het voor jezelf goed organiseren, zodat je 

tussendoor veel leuke dingen kon doen. Het enige dat je nodig had was je 

verstand – en dat had ik terug. Ik was, als het ware, na een slopende tocht, 

aangekomen op een strand waar ik rustig kon zitten in de zon, schelpen 

verzamelen, in de zee zwemmen en leuke boeken lezen. Zonder bang te zijn voor 

eenzaamheid, en zonder rond te lopen als een losbol. Zo stond ik filosoferend op 

de brug, tot een studiegenoot me met een klap op mijn rug van mijn schone 

gedachten verloste. 

Al snel kon ik een kamer overnemen van Irma, een studievriendin. De kamer lag 

boven het magazijn van een kruidenierswinkel in Zuilen. Hij was drie bij drie 

meter. Door het raam keek je uit op de achterplaatsen van de buren, waar 

kinderfietsjes en oude tuinstoelen lagen.

“Er is geen wasmachine,” zei mijn vriendin, “wel een Miniwash.”

“Een Miniwash?”

Ze ging me voor naar de douche, waar een vierkante tobbe stond met een 

goorwitte deksel. Als je hem opende zag je een witte plastic wastrommel, die 

aangedreven werd door een wiel in het deksel. 

“Hij heeft geen thermostaat, je moet er warm water in laten lopen door deze slang 

aan de kraan te koppelen. En als je wilt spoelen moet die andere slang in het 

afvoerputje, en dan laat je de kraan zachtjes doorlopen.”

De douche zelf was niet betegeld, maar bekleed met groen zeil, ook op de vloer. 

Door het openstaande raampje waaide een frisse novemberwind naar binnen. Ik 

probeerde het dicht te doen.

“Voorzichtig!” riep Irma, “dat raampje kan niet dicht!”

We lieten de douche de douche en dronken een biertje. Irma nam een grote slok 

en vroeg: “Vind je het hier warm genoeg?”

“Nou, het is hier niet echt heel warm.”

“We zitten op de thermostaat van de huisbaas, en als hij in de winkel is dan zet hij 

zijn verwarming op veertien graden. Ik ga regelmatig met een thermometer naar 
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hem toe en dan zet hij hem een week op zeventien, maar daarna houdt dat weer 

op.”

Ik nam de kamer. Waarom niet? Mijn ouders verhuisden mij ernaartoe. Mijn 

spullen pasten in een personenauto. Mijn kleren en een klaptafel stopten we in de 

achterbak en het bed maakten we vast op het dak. Ze hielpen me alles de trap op 

te sjouwen. Ik zette mijn nieuwe straalkachel aan, we improviseerden een kopje 

thee en toen vertrokken ze. 

Mijn eerste post op mijn nieuwe adres was een brief van de polikliniek van De 

Bossen in Hilversum, waar ik na mijn opname patiënt was gebleven. Omdat ik 

verhuisd was naar de regio Utrecht verwezen ze me door naar een nieuwe 

psychiater, dokter Kwelder. Hij was verbonden aan een gespecialiseerde 

lithiumpolikliniek in het Uniusziekenhuis in Utrecht. Ik belde met zijn secretaresse 

en maakte een afspraak. 

Een week later moest ik er naartoe. Nadat ik mijn fiets tegen een lantaarnpaal had 

gezet, liep ik de drie treden op naar de deur. Ik wilde aanbellen, toen ik het 

papiertje zag: GEEN INGANG.

Zoekend keek ik om me heen. Links en rechts van me strekte de grijze gevel van 

het gebouw zich uit, met ramen waarachter ik allerlei activiteit vermoedde – 

nergens een deur te zien. Een meneer met een lange regenjas aan kwam voorbij. 

“Weet u waar de ingang is?”

Hij keek me aan of ik gek was. Haastig liep hij door. Ik keek op mijn horloge. Vijf 

minuten tot de afspraak. Ik liep naar links, sloeg rechts de hoek om in de hoop 

aan de achterkant van het gebouw te komen. Mis. De huizen in deze straat 

strekten zich in één lange rij uit tot het einde. Ik liep terug, nu naar de andere 

zijstraat, ik ging steeds sneller lopen. Een inrit, een binnenplein – ik hield mijn 

adem in. Het plein bij Paushuize, waar ik zo lekker mijmerend over de 

brugleuning had gehangen, lag volgens Marsman in de stad als een zeester op 

het strand. Dit binnenplein was een kooi, een val, een schacht. Op het plaveisel 

groeiden paddenstoelen. Behoedzaam liep ik verder. Alle stadsgeluiden 

verstomden. In de onwerkelijke stilte keek ik om me heen – aan drie kanten werd 
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ik omgeven door de hoge muren van het Uniusziekenhuis. Voor me opende zich 

in de schacht een schuifdeur. Binnen was een verlaten balie – maar ik was in ieder 

geval binnen! Ik schudde het nare binnenplein van me af. 

‘POLIKLINIEK’ → zei een bord. Ik volgde de pijlen door een schemerige hal. 

Tegen een muur stond een houten bank, waarop een vieze man lag te slapen. De 

pijlen stuurden me een soort vliegtuigslurf in met aan twee kanten ramen. De 

muren hadden dezelfde kleur als die van de isoleercel in De Bossen. Er lag 

versleten bruin zeil op de vloer. Het geluid van mijn voetstappen weerkaatste hol 

tegen de wanden. Verder ging het – nu kwam ik in een oud gedeelte, met hoge 

ramen. Er was geen mens – waar zaten die lui allemaal? Verder de gang in, 

klapdeuren door, naar een oude trap met een spijlenleuning. ‘POLIKLINIEK’ stond 

er op een bord dat tegen de leuning gespijkerd was. Bovenaan de trap was een 

balie met een norse mevrouw, die afkeurend op haar horloge keek. 

“U komt voor dokter Kwelder?”

“U heeft er hier een behoorlijk doolhof van gemaakt.” 

Dokter Kwelder was een man van tegen de veertig die “Hoe gaat het met uw 

stemming?” zei, en “Hier is de uitslag van het bloed prikken.” Het leek of hij 

iedere keer diep moest nadenken wie ik was. Hij constateerde dat ik niet 

regelmatig leefde en vertelde me dat ik mijn lithium in moest nemen. Verder 

moest ik van hem oppassen met stress. Wat dat in de praktijk inhield wist ik niet. 

Ik durfde het niet te vragen. Praten over mijn ervaringen kon ik niet met hem. Hij 

had nog nooit gevraagd wat ik studeerde. 

Nu ik in Utrecht woonde hoefde ik niet steeds de laatste trein naar Bussum te 

halen. Ik kon het zo laat maken als ik zelf wilde. Maar in mijn eerste jaar ging ik 

toch om twaalf uur uit het café naar huis. Voor de zekerheid. Soms wist ik niet 

meer zo goed hoe ik me gedroeg als ik normaal was. Als ik erg vrolijk en 

uitbundig was en hard moest lachen dacht ik: 

“O God! Ik word weer manisch!”

En als ik me een dagje rottig voelde dacht ik dat ik weer depressief werd. 
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Van de kamer in Zuilen had ik schoon genoeg. Het was geen veertien graden 

meer binnen, want het was juni, maar nu moest ik als ik thuis kwam van college 

langs de huisbaas, die in zijn tuinstoel in de deuropening zat. Ik moest zijn 

gemopper aanhoren. Dat ging over hard werken en weinig verdienen, het weer, 

de buitenlanders die onze banen inpikten, de fietsen die we tegen het raam 

hadden gezet, dat ik zulke verkreukelde gordijnen had en wat de buren daar wel 

niet van moesten denken, enzovoorts, enzovoorts. Volgens hem waren de enige 

mensen die hard werkten hij en zijn vrouw in hun winkeltje. De Miniwash 

irriteerde me, hij liep telkens vast dus je moest erbij blijven als je waste. En het 

raampje in de douche was met sponning en al naar binnen gevallen toen ik had 

geprobeerd er een stuk plastic voor te zetten met punaises. Ik was dan ook 

opgelucht, toen er een brief kwam van de Stichting Studenten Huisvesting. Ik kon 

gaan wonen op de Ina Boudier Bakkerlaan, een groot studentencomplex in 

Utrecht-Oost. Maar daarvoor moest ik wel eerst bij flats langs waar een kamer vrij 

kwam, en de bewoners moesten mij uitkiezen. Uit mijn talloze 

hospiteergesprekken leidde ik af dat de Ina Boudier Bakkerlaan een reservaat 

voor alternatievelingen was. Misschien, verzuchtte ik na het zoveelste 

afwijzingstelefoontje, maakte ik meer kans als ik een neuspiercing nam, of een 

voorliefde voor alternatieve rock had uitgesproken, als ik djembé zou spelen, of 

als ik in een zwart gewaad met zilveren doodskoppen om mijn nek de 

hospiteerbijeenkomsten bezocht. Maar vooralsnog werd ik steeds gebeld met de 

mededeling dat ik tweede was geworden.

Op de universiteit behandelden we op dat moment de Middelnederlandse 

Letterkunde. We bestudeerden Hadewijch, een Middeleeuwse non, die vastte en 

bad om zo dichter bij Christus te komen. Zij kreeg visioenen –ook apocalyptische, 

over de eindtijd- en schreef die op. Hadewijch raakte buiten alle weten en 

kennen, en voelde zich één in zalige genieting met God. Zo iemand was een 

mystica, leerden wij. Telkens en telkens kwam de tekst daarop terug. Zij wilde 

leven in de genieting van de liefde van God, de Minne, en riep die genieting op 

met haar visioenen. Ik zat thuis in het tekstboek het volgende college voor te 

bereiden – de ramen wagenwijd open, André Hazes vanuit het raam van de 
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buren, de Miniwash hortend en stotend in de douche – en realiseerde me ineens, 

dat ik haar teksten en de toelichting niet las als een tekst van een non van 

zevenhonderd jaar geleden. Ik hoefde er niet bij na te denken om het te snappen. 

De zalige genieting met God, de Minne; ik begreep wat voor gevoel dat was, 

want ik had het gevoeld in mijn psychose. Ik had me één gevoeld met alles, het 

was een rustig en tegelijk fantastisch, opwindend gevoel geweest. Ik had er nooit 

de woorden voor kunnen vinden, maar nu herkende ik het bij Hadewijch.

Die middag moest ik naar dokter Kwelder toe. Ik besloot meteen aan hem te 

vragen wat hij er van vond. Op de fiets naar het Uniusziekenhuis dacht ik na. Wat 

een interessante ontdekking! Ik was dus niet de enige op de wereld die visioenen 

had gehad, mijn vroegmiddeleeuwse zuster Hadewijch had ze ook! Zou er een 

soort gemeenschappelijke plek zijn waar die visioenen vandaan kwamen? Eén of 

andere onbewuste onderstroom? Ik parkeerde mijn fiets op het binnenplein van 

het psychiatrisch ziekenhuis, waar zelfs nu de zon het plaveisel niet bereikte. De 

balie was verlaten als altijd. Op de bank zat een bruine jongen aandachtig een 

joint te rollen. In de slurf hoorde ik mijn voetstappen dreunen. Van de spijlentrap 

was het bordje afgevallen. De chagrijnige secretaresse stuurde me met een 

hoofdknik de wachtkamer in. Na vijf minuten kwam dokter Kwelder me halen. Na 

de gebruikelijke vragen over pilgebruik en de vermaningen over structuur en 

oppassen met stress, vroeg hij: 

“Heb je zelf nog vragen?”

“Ja, ik ben op college bezig met Hadewijch.”

“Met wié?”

“Hadewijch was een dertiende-eeuwse non. Ze had visioenen.”

Ik was stil. Ineens klonk het nogal belachelijk. 

“Die visioenen lijken op wat ik in mijn psychose heb meegemaakt.”

“Die nonnen hongerden zichzelf uit, en dan kregen ze wanen,” zei hij bits. 

Ik kwam er maar niet meer op terug.

Het vak Middelnederlandse Letterkunde was het laatste van het jaar. Nog een 

paar weken, dan had ik mijn laatste tentamens, als ik die haalde had ik mijn 

propedeuse. Door de junistad fietste ik overdag van en naar college, en ‘s avonds 
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van en naar het studentencomplex, waar ik nog steeds geen kamer had 

gevonden. De ene na de andere onbenullige vraag moest ik over me heen laten 

komen: wat mijn hobby’s waren, of ik mijn afwas wel deed, of ik een 

muziekinstrument bespeelde, of ik een vriendje had. Wat dokter Kwelder te 

weinig deed, - vragen stellen over mijn privéleven - deden die lui in die 

studentenflats te veel. Na zo’n avond opzitten en pootjes geven ging de telefoon: 

“Sorry, je was tweede.”

Toch moest ik ermee doorgaan, anders kwam ik nooit uit Zuilen weg.

Dokter Kwelder kon mij niets vertellen over mijn visioenen. Sowieso kon ik niet 

met mijn ervaringen bij hem terecht. Met een paar goede vriendinnen van de 

studie had ik het er wel over, maar zij konden het niet echt bevatten. Ik besloot 

een bijeenkomst van de patiëntenvereniging voor manisch-depressieven te 

bezoeken. Mijn ouders hadden mij opgegeven als lid. De manisch-depressieven 

organiseerden regelmatig een lezing van een psychiater of iemand anders die er 

veel van wist. ‘s Middags waren er gespreksgroepen. De uitnodigingen vielen 

met enige regelmaat in de brievenbus, maar tot nu toe had ik er nog niet veel heil 

in gezien. Ik dacht dat het een soort sekte was van mensen die zichzelf zielig 

vonden. Maar misschien liepen daar wel geestverwanten van zuster Hadewijch en 

mij rond.

Die eerste keer zat ik met tien onbekenden in een kring, in een zaaltje met 

onvriendelijke tl-verlichting. De gespreksleidster, een dame van in de dertig met 

een hippe rode bril en een knalgroen truitje aan, deelde lege briefjes uit waar we 

onze namen op moesten schrijven. Iedereen zat elkaar afwachtend aan te kijken. 

De dame frutte wat aan haar haren. Toen iedereen klaar was zei ze:

“Welkom allemaal. We zullen eerst een voorstelrondje doen. Ik zal zelf beginnen. 

Ik ben Annette.  Ik heb vijftien jaar geleden mijn diagnose gekregen, maar 

eigenlijk ben ik al twintig jaar manisch-depressief. Het begon rond mijn 

veertiende. Nu ben ik drieëndertig. Ik heb tien manische opnames achter de rug, 

en vijf depressies, maar die heb ik thuis doorgemaakt. Tussendoor heb ik een 

studie gedaan, maar ik ben er nooit mee aan het werk gekomen. Ik zit sinds mijn 

vierentwintigste in de WAO.”
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Zo, hallo zeg. 

“Ik doe vrijwilligerswerk in een bejaardentehuis, en ik zit in de redactie van het 

blad van deze vereniging. Daarnaast zwem ik iedere week met mijn moeder.”

Annette glimlachte allerbeminnelijkst naar ons. Ik snapte niet zo goed waarom.

 “En ik schrijf een boek over mijn ervaringen.”

Daar had ze ook wel de tijd voor dan, zeg. Jezus. Als dit mijn voorland was, dan 

hoefde het voor mij niet meer. 

“Alles wat in deze groep gezegd wordt, blijft onder ons,” zei Annette. “Dus zeg 

het maar,” – ze keek naar links en las het bordje – “, we beginnen bij jou. En als je 

iets speciaal wilt bespreken kun je het ook zeggen.” 

Jantine was een grijze vrouw met een lief gezicht. Ze zei:

“Hallo allemaal, ik ben Jantine. Ik ben drieënvijftig jaar.” 

Ze vertelde dat ze in een hypomane bui op bezoek was bij een nichtje dat zou 

gaan trouwen. 

“Ik vond het zo leuk voor haar,” vertelde ze, “dat ik zei: “Weet je wat, ik betaal 

die hele bruiloft voor jou! De familie was natuurlijk blij met mijn aanbod! Toen ik 

er later op terugkwam werden ze boos op me.”

“Maar kon je ze niet uitleggen dat je niet jezelf was toen je het aanbood?” vroeg 

Annette.

“Ze begrepen het niet,” zei Jantine mismoedig, “Ik was zo enthousiast, en nu niet 

meer, hoe kon dat nou? Ze dachten dat ze iets verkeerd gedaan hadden. Toen ik 

zei dat ik hypomaan was, dachten ze dat het een smoes was. De verhoudingen zijn 

nu verstoord.”

“We komen er zo op terug,” zei Annette, “maar we gaan nu eerst door met het 

voorstelrondje.”

Na drie verhalen werd ik zenuwachtig, nog één vrouw en dan moest ik. Ik 

luisterde niet naar wat zij zei. Waar moest ik in ‘s hemelsnaam beginnen?  

“Ben je klaar, Marianne?” hoorde ik Annette uit de verte zeggen. “Dan is nu Tika 

aan de beurt.” Ik gooide er in één adem uit dat ik negentien was en dat ik 

Nederlands studeerde en dat ik tussen mijn middelbare schooltijd en mijn studie 

een depressie had gehad in Canada en dat ik een manische psychose had gehad 

en dat ik naar Torremolinos was gelift. Ik voelde dat ik rood werd. “Ik woon in 
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een studentenhuis,” hoorde ik mezelf ratelen, “en ik ga uit en ik kom laat thuis en 

ik neem niet altijd mijn pillen en het lijkt alsof er niets aan de hand is en dat vind 

ik best wel moeilijk soms en ik weet niet altijd aan wie ik het moet vertellen en 

aan wie niet. En ik ben bang dat het terugkomt,” besloot ik met een diepe zucht.

“Is dit je eerste keer hier?” vroeg Annette. 

“Ja.”

“Ik weet zeker dat iedereen dit herkent.”

Tot mijn grote opluchting knikte iedereen. Over visioenen praatte ik niet. Maar ik 

was toch blij dat ik gegaan was.

Mijn dertiende hospiteerpoging deed ik op Ina Boudier Bakkerlaan 47. Ik werd 

binnengelaten door een blond meisje. Ze ging me voor naar de woonkamer. Daar 

zat een jongen voor de televisie met lang zwart haar. Hij had een tamme rat op 

zijn hoofd. Hij keek naar een oude aflevering van Star Trek. Voor zijn neus stond 

een biertje. Toen hij de deur hoorde draaide hij zich om. Hij stak zijn hand uit. 

"Hoi, ik ben Wouter."

Het geluid van zijn stem danste door de kamer. Ik wilde daar meteen wonen. 

Wouter concentreerde zich weer op het scherm. Andere huisgenoten druppelden 

binnen. Ze gaven me een kop zoethoutthee.

"Wouter, kan de televisie uit?"

"Het is bijna afgelopen!"

Hij zette hem toch uit en kwam aan tafel zitten.

"Nu moet ik zeggen dat ik al mijn hele leven van knaagdieren houd, en dat ik fan 

ben van Star Trek," zei ik tegen mezelf. Het woord werd voornamelijk gevoerd 

door een op Herman Brood lijkend type, dat mij op een heel onderzoekende 

manier aankeek.

“Zo... dus jij studeert Nederlands? En wat vind jij nou een goede definitie van 

literatuur?”

Ik liep rood aan. Ik roerde in de zoethoutthee. Wat een gezeik! Hij keek me 

afwachtend aan, een beetje spottend. 

“Literatuur gaat over de grote thema’s van het leven: de liefde, de dood, de zin 

van het menselijk bestaan,” zei ik.
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De studenten staarden mij aan. Je kon de klok horen tikken.

“Blijkbaar kunnen sommige mensen goed vertellen, over dingen die van belang 

blijven. Die mensen iedere keer weer weten te raken, bedoel ik. Ze schrijven het 

op. Vierhonderd jaar later pakken mensen een goed literair verhaal nog steeds 

uit de kast.”

Buiten hoorde ik geschreeuw. Een auto toeterde. Het leek of het licht in de 

keuken dimde, maar dat was natuurlijk schijn – of niet? Ik voelde een krant onder 

mijn voeten, even verderop lag een halve prei op de grond. De bruine 

gevlochten hanglamp boven de tafel bewoog zachtjes heen en weer.

“Ben je netjes?” vroeg het blonde meisje.

Met een schuin oog op de enorme berg afwas op het aanrecht zei ik:

“Nee hoor, ik ben absoluut niet netjes.”

“Wat is je favoriete muziek?”

“Whitney Houston.”

“Whitney Houston! Gatverdamme. Als je dat maar niet te hard draait hier, want 

daar kunnen we niet tegen. Doe je aan sport?”

“Nee. Ik houd niet van bewegen om het bewegen. Bewegen is een manier om van 

A naar B te komen, verder niet.”

Het was een standaardgrap van me. Niemand lachte. 

“Vroeger heb ik wel gesport. Aerobics.”

In de stilte die viel, dacht ik aan mijn kamer in Zuilen. Zou ik er gewoon blijven? 

De avond ervoor had ik gelukkig Lieke aan de telefoon gehad.

“Ik moet morgenavond wéér hospiteren! Ik wil nu wel eens ergens aangenomen 

worden, ik word er helemaal gek van!” 

“Je moet koekjes meenemen!” had ze gezegd. 

Dus ik legde mijn zak roombotersprits op tafel. 

Die avond werd ik gebeld. Ik kreeg de kamer.

In de zomer na het halen van mijn propedeuse verhuisde mijn vader mij naar de 

Ina Boudier Bakkerlaan. Mijn spullen pasten nog steeds in een personenauto: 

kleren in de kofferbak, bed en tafel op de auto. Ik maakte schoon, kocht tapijt en 

zette het bed en de tafel in elkaar. Die avond kookte ik voor het eerst in mijn 
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nieuwe keuken. Ik ruimde een vierkante meter van de tafel schoon om uien en 

paprika te snijden voor chili con carne. De pannen die ik gebruikte, had ik eerst 

afgewassen. Wouter gluurde mee in mijn pannen. Hij vond dat het heerlijk rook 

en vroeg of hij mee mocht eten. Hij had nog wel een stokbrood en een fles wijn. 

Mijn moeder kwam kijken. We liepen het kleine trapje op naar mijn kamer. Door 

het raam keek je uit op een goederenspoorlijn. Er stonden grote bomen tussen de 

spoorlijn en mijn raam. Aan de overkant van het spoor zag je de buitenste rij 

huizen van de Sterrenwijk. 

Mijn moeder schrok toen ze het huis zag.

“Ooo, Tika... moet je hier wonen? Met zijn hoevelen delen jullie die keuken? 

“Met zijn vijftienen,” zei ik.

“Met vijftien? Waar is je kamer?” riep mijn moeder. 

Ik zette haar in het enige stoeltje in mijn kamer en haalde twee gebakjes uit de 

koelkast in de keuken. Zelf ging ik op het bed zitten. We aten gebak. 

“Je hebt wel mooi uitzicht,” zei mama en wees op de bomen. Op dat moment 

kwam er een goederentrein met zulke hard piepende remmen tot stilstand, dat 

we elkaar niet meer konden verstaan.

Mama keek beteuterd.

“Maar je hebt wel lekker gebak.”

Toen ze de trap afliepen trapte ze in iets glibberigs.

"Ieee! Er zit een tomaat onder mijn schoen!"

Dat eerste jaar dat ik er woonde begon de herfst vroeg. Voor de colleges 

begonnen, kleurden de bomen voor mijn raam al van groen naar geel en rood. 

Buiten rook alles naar droog gras, bladeren en dauw. Mijn werktafel had ik voor 

het raam gezet, zodat ik op de bomen en de volkstuinen kon kijken. In één 

volkstuin stonden twee dwergpony’s. Traag aten ze hooi uit een ruif. Vaak werd 

mijn studeren begeleid door muziek. Dat was mijn bovenbuurman, die op zijn 

balkon viool stond te spelen. 
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Mijn huisgenoten deden een stuk minder stug tegen me dan tijdens het 

hospiteren. Ik wende zelf snel aan het huis, maar iedereen die bij me langskwam 

keek zijn ogen uit. Zodra je de voordeur van het huis binnenstapte werd je met 

een teletijdmachine teruggebracht naar de jaren zeventig. De geur van bier, 

oude rook, etensgeuren en natte was sloeg je tegemoet, gecombineerd met een 

vleugje hennep, doucheschuim en motorolie. Aan de muren in de gang hingen 

posters van Loesje, van popconcerten uit 1979 – de Boomtown Rats - en 

psychedelische tekeningen. In de woonkeuken hingen lege wijnflessen aan 

touwtjes, met de verdroogde restjes er nog in. Die had ik tijdens het hospiteren 

helemaal niet gezien, maar dat kwam vast omdat ik toen een groep van negen 

mensen te woord moest staan over de definitie van literatuur. Vol verwondering 

keken mijn vriendinnen naar de ramen, die mijn huisgenoten hadden beschilderd 

met kleurige cirkels. Ze zorgden goed voor hun planten, die groen en fris 

afstaken tegen de stoffige banken. Er hingen slingers met vlaggetjes. Vage gele 

plakkaten kleefden tegen het plafond – het leek wel kaasfondue! Mijn 

huisgenoten waren meer geïnteresseerd in elkaar dan in hun studies. Wie zich 

daar niet bij thuis voelde, verhuisde snel weer. Overdag hingen er altijd vijf of zes 

man op de bank voor de televisie, ‘s avonds gingen ze naar de kroeg, en ‘s nachts 

werden ze met zijn allen dronken onder de hanglamp in de keuken. De meiden 

deden samen aan de lijn, de mannen gingen sporten, en er was een huiskat.

“Hoe is je nieuwe huis?” vroegen mijn studievriendinnen.

“Ik ben in een gezinsvervangend tehuis terechtgekomen! Het is echt niet 

normaal! Ze doen alles samen! Maar het is wel heel gezellig.”

“En wonen er leuke mannen?”

“Ach, ze lopen allemaal op kistjes, en in legerbroeken, en ze studeren óf 

technische natuurkunde óf sociale wetenschappen, maar verder gaan ze wel. Ze 

laten hun haar lang groeien of scheren het juist af. Dat doen de meisjes trouwens 

ook. En voor de rest heeft iedereen zijn haar rood of pikzwart.”

“O, ik zou er nooit aan kunnen wennen,” zeiden ze.

Mijn tweede en derde studiejaar vlogen voorbij. Het huis was gezellig, ik ging 

iedere week drie avonden stappen, ik haalde al mijn tentamens, ik had een baan 
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bij een bakkerij en af en toe een vriendje. Een paar huisgenoten had ik in 

vertrouwen genomen over wat ik had meegemaakt voor ik ging studeren. Ik had 

ze verteld dat ik naar Spanje was gelift en gelukkig heelhuids weer was 

teruggekomen, en dat ik daarna was opgenomen in een psychiatrische inrichting. 

Dat ik de diagnose manisch-depressief had gekregen, maar dat ik er nu niet zo 

veel meer van merkte. De huisgenoten die ik het vertelde, waren vereerd dat ik 

ze in vertrouwen nam. Ze wisten dat ik verliefd was geworden op het zuiden van 

Spanje, maar dat ik er vijf jaar niet heen mocht, omdat ik als illegaal was uitgezet, 

nadat ik tien dagen in de vreemdelingengevangenis had gezeten. Ze waren 

verbijsterd toen ze dat hoorden. Ik was toch die keurige studente Nederlands die 

aan aerobics had gedaan en van Whitney Houston hield? 

Het vierde jaar werd mijn afstudeerjaar. Ik had als specialisatie taalbeheersing 

gekozen. Colleges had ik bijna niet meer. In plaats daarvan zat ik thuis achter de 

computer. Op een dinsdag in oktober begon ik aan een nota over effectieve 

communicatie in teksten. Hij hoefde pas over twee weken af te zijn, maar ik vond 

het wel een leuk onderwerp. Ik zat fijn te ratelen op mijn toetsenbord. De 

blaadjes dwarrelden van de bomen. In mijn open raam weefde een spin haar 

web. De klanken van mijn bovenbuurman, die inmiddels een saxofoon had 

aangeschaft, waaiden naar binnen. Ik zat te denken over een eerste zin. Naast 

mijn computer stond een potje lithiumpillen. Ik keek naar het plastic stripje, dat je 

los moest trekken om het dekseltje van het potje te halen. Het zat nog vast.

De vereniging voor manisch-depressieven waarschuwde haar leden continue dat 

ze niet moesten stoppen met hun medicijnen. Maar als je dan toch eigenwijs was, 

dan moest je het wel in overleg met je psychiater doen. Tijdens mijn laatste 

consult met dokter Kwelder had ik het besproken.

“Kan ik niet eens stoppen met die pillen? Ik krijg ze zo moeilijk weg.”

 “Je hebt nog niet geaccepteerd dat je medicijnen moet slikken. Je mag ze niet 

laten staan.”

“Maar stel je voor dat het eigenlijk helemaal niet meer hoeft? Het gaat toch goed 

met me?”
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“Dat is juist omdat je lithium slikt.”

“Maar straks slik ik tot mijn tachtigste voor niks lithium.”

Kwelder zuchtte.

“Dit is een moeilijk punt voor veel patiënten.” 

“Maar is er geen alternatief dan? Kan ik niet in therapie of zo, in plaats van elke 

dag die medicijnen?”

Nog een zucht van de psychiater. Hij haalde diep adem. Hij sprak over 

neurotransmitters, acceptatie, therapietrouw en prikkeloverdracht in de 

hersenen. Ik dacht aan pillen die na het slikken nog in mijn keel bleven steken, 

het bakje yoghurt dat ik vooraf nam, het dropje na afloop, de vier of vijf pogingen 

per avond om ze door te slikken, de keren dat ik met tranen in mijn ogen boven 

de wasbak stond, de pillen die spontaan terug omhoog kwamen door mijn 

slokdarm. 

“Is lithium er niet in vloeibare vorm?”

“Nee.”

“Maar zijn er echt geen andere mogelijkheden?”

“Ja, depakine of tegretol. Maar dat zijn ook pillen.”

Ondanks de neurotransmitter peptalk van dokter Kwelder, liet ik steeds vaker de 

lithium staan. Al snel slikte ik het alleen nog maar voor ik naar hem toe moest. 

Anders zou hij vragen gaan stellen over mijn bloedspiegel. Hij had al 

aangeboden om me in zes consulten psycho-educatie te geven over het nut van 

medicijngebruik. Dat wilde ik het liefst ontlopen. Ja, het was dom, ja. Het getoeter 

van mijn bovenbuurman irriteerde me plotseling. Ik smeet het raam dicht.

Het geluid van de saxofoon scheurde en schuurde, iedere keer als ik zat te tikken 

– en ik slikte nog steeds alleen lithium voor ik naar dokter Kwelder ging. 

Schrijvend aan mijn scriptie, was er altijd wel een moment dat ik wegdroomde 

boven de knipperende cursor. Het zou toch wel goed gaan met me? Waar zou ik 

over twee jaar zijn? Wat zou er gebeuren als ik hier niet meer woonde? Ik zou het 

huis missen. Zou ik een baan vinden? Ik wilde gaan lesgeven. Zou het me 

bevallen?  
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Vlijtig typte ik een eindscriptie. Iedere keer als ik vastliep ging ik naar mijn 

scriptiebegeleider. Die ging dan naar achteren zitten en zei: “Ik ben ervan 

overtuigd dat het je lukt.” En inderdaad, aan het eind van het jaar was ik 

doctorandus. 
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9 De lerarenopleiding

Op één september begon de lerarenopleiding. Want ik had besloten dat ik 

docent wilde worden, en dat betekende een extra jaar studie. We zaten in een 

klasje in een gebouw op de Uithof. Een schooldag duurde van negen tot vier. Dat 

was schrikken. Anderhalf jaar had ik vrij kunnen werken en dat was me goed 

bevallen. Dit nieuwe tempo lag me absoluut niet. Maar de opleiding zelf was 

ontzettend leuk. We moesten lessenreeksen maken en proeflessen aan elkaar 

geven. In de herfst liepen we onze eerste stage. Na de kerstvakantie zouden we 

eindstage gaan lopen. We moesten tien lesuren overnemen van een docent op 

een middelbare school. 

Voor de kerstvakantie had ik al kennisgemaakt met mijn stagebegeleider. Ik had 

gevraagd of ik wat lessen mocht bijwonen, om de klassen al een keer te zien. Hij 

was toen tegen me uitgevallen, dat hij als stagedocent mijn startbekwaamheid 

moest testen en wat ik wel niet dacht. Alvast in de klas kijken? Natuurlijk niet!

Met kerst hadden we een feestmaal thuis. We praatten over onze plannen.

 “Ik vind het wel eng om straks zelf drie klassen te hebben.”

“Iedereen vindt het eng in het begin,” zei Lieke.

Zij wist na haar studie niet zo goed wat ze moest doen. Ze had gesolliciteerd als 

intercedente bij een uitzendbureau in Amsterdam en was aangenomen. 

“Ik moest ook ontzettend wennen in het begin. Je moet eerst werkritme krijgen, 

gewoon wat routine opdoen.”

“Als je maar orde weet te houden, dan komt de rest vanzelf,” zei papa.

“Kind, straks heb je een prachtig diploma en ligt de wereld voor je open,” zei 

mijn moeder.  

Maar dat was het nou juist. Komende zomer moest ik ergens solliciteren als 

docent.  

Nagelbijtend wachtte ik het eind van de vakantie af. 

86



Mijn stagebegeleider heette Jeroen. Blonde krullen had hij, en een rood, pafferig 

gezicht. 

“Ik doe het voor het eerst,” zei hij, “dus voor mij is het ook een avontuur.” 

Met pijn in mijn buik stapte ik mijn allereerste les de klas binnen. De eerste helft 

van de les moesten de leerlingen een tekst verklaren, die we de tweede helft van 

de les zouden bespreken. Ik keek neer op de schrijvende kinderen. Al snel 

hoorde ik overal onderdrukt gegiechel. 

“Wat is er aan de hand?” 

“Deze tekst hebben we al gedaan,” zei een blond meisje in de voorste bank. 

“Dan gaan we de volgende doen.”

“Die hebben we ook al gedaan.”

Ik liep naar haar toe en vroeg of ik haar schrift mocht bekijken. Ze waren vier 

teksten verder dan Jeroen had gezegd. 

De volgende klas was havo-4. Die lazen tijdens dit lesuur klassikaal boeken. 

Jeroen had me een bos gegeven met twintig ongemerkte sleuteltjes. Die pasten 

op de vijf kasten met boeken. 

“Maar welke past op welke kast?”

“Dat moet je gewoon even proberen.”

Tien minuten na aanvang van de les probeerde ik nog steeds sleutels. De klas 

stond met elkaar pratend en lachend om me heen. Ik moest nu handelen, anders 

kreeg ik ze straks niet meer terug in de banken. Ik gaf de sleuteltjes aan een 

leerling.

“Wil jij ze open maken?”

Uit mijn tas haalde ik ‘Het Feest der Liefde’ van Ronald Giphart.

“Ik ga jullie voorlezen.”

Tot mijn stomme verbazing zakte de havo-4-klas zonder protest in de bank en liet 

in totale rust het korte verhaal op zich neerdalen. Toen het verhaal uit was had het 

meisje alle kasten open gekregen.   

“O, vinden ze dat leuk?” zei Jeroen. “Nou, ze waren vast blij dat ze zelf niets 

hoefden te doen.”
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“Ik denk dat ze het een leuk verhaal vonden,” zei ik.

“Ach kom. De gemiddelde havo-4-leerling heeft de belevingswereld van een 

platte pannenkoek. Een boek van Giphart is veel te intelligent voor ze.”

Jeroen was niet zoals mijn scriptiebegeleider, die zei: 

“Ik ben ervan overtuigd dat het je lukt.”

Als ik dingen met Jeroen wilde bespreken waar ik tegenaan gelopen was in de 

les, dan lachte hij me uit dat ik het zo stom had aangepakt. Hij overvoerde me met 

informatie. Hij had allerlei plannen over wat ik met de leerlingen kon doen in de 

les. Daarnaast moest ik opdrachten maken voor het instituut en iedere week was 

er een terugkomdag. Na drie weken was ik bekaf. Thuis vond ik niet de rust die ik 

nodig had omdat ik nog steeds in een studentenhuis met vijftien mensen woonde. 

Tijdens een vrijdagbijeenkomst op het instituut barstte ik, in plaats van de volzin 

te produceren die ik in mijn hoofd had, in een huilbui uit. Ik was op. Ik hoopte dat 

ik in het weekend uit zou rusten, maar in plaats daarvan werd ik alleen maar 

vermoeider. Zou er iets aan de hand zijn? Ik zou toch niet manisch worden? Ik 

belde de school op maandagochtend om me ziek te melden. Daarna belde ik 

dokter Kwelder. 

“Heb het maar niet te veel over de stage deze week,” adviseerde hij, “eerst moet 

je tot rust komen. Probeer maar iets leuks te gaan doen, lekker wandelen of zo.” 

Hij zei dat hij me zo snel mogelijk wilde zien. Voor vanavond zou hij alvast een 

recept voor slaappillen naar de apotheek faxen.

Ik had nog maar net opgehangen of de telefoon rinkelde opnieuw. Het was 

Jeroen.

“Tika, ik hoor dat je ziek bent, wat is er aan de hand?”

“Ik ben oververmoeid,” zei ik.

“Ik wilde net deze week wat zaken met je bespreken over de stage.”

“Maar Jeroen, ik moet een week rust nemen op doktersadvies en in die week mag 

ik het niet over de stage hebben.” 

“Ja, dat kan wel zo zijn, maar ik moet toch een aantal dingen met je bespreken.”

“Nou, dat kan dan toch na deze week?”
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“Nee, nee, dat duurt veel te lang, we moeten weten waar we aan toe zijn. Als we 

het pas volgende week erover hebben dan mis je twee weken. Je woont toch 

vlakbij school, dus ik kom morgen wel even bij je langs,” zei Jeroen.

“Ja, maar als ik volgende week beter ben dan kom ik toch gewoon terug?”

“Ja, maar ik moet eerst dingen met je overleggen.”

“Ik vind het goed maar dan op één voorwaarde, en die is dat we het niet over de 

stage gaan hebben. Ik vind het best als je op ziekenbezoek komt, maar verder 

niet.”

“Oké.”

Jeroen kwam de volgende dag langs. Ik ontving hem met thee en paprikachips. In 

mijn kamer was het ijskoud, zodat hij niet te lang zou blijven.

“Mmm, wat een aparte combinatie, chips met thee”, zei Jeroen.

“En wat leuk om weer eens op de Ina Boudier Bakkerlaan te zijn, daar heb ik 

vroeger zelf ook gewoond maar dan boven de supermarkt.”

Ik zweeg.

“Zo, en wat is er precies aan de hand?”

“Nou kijk,” zei ik, “ik ben manisch-depressief. Ik weet niet of je weet wat dat is.”

“Jawel hoor.”

“Nou, ik heb dat niet verteld bij het begin van de stage omdat het al vijf jaar 

geleden is dat ik er last van had. Maar ik merkte dat ik misschien weer manisch 

word en daarom moet ik een weekje rust nemen van de dokter en daarna kijken 

we verder, misschien kan ik gewoon doorgaan maar misschien moet ik ook wel 

stoppen.”

Jeroen keek naar buiten. Ik volgde zijn blik. Door de bomen heen zag je de 

Sterrenwijk en het spoor. Het regende. De pony’s stonden dicht tegen elkaar aan 

onder hun afdakje. Ik nam een slok van mijn thee. Hij keek me aan.  

“We moeten het over een paar dingen hebben. Ik denk dat de stage te zwaar 

voor je is omdat je twee havo-4-klassen hebt. Ik heb daarom twee varianten 

gemaakt waardoor het misschien wat minder zwaar wordt. Ik zal ze zo even 

pakken, dan kun jij daaruit kiezen.”
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Ik kon mijn oren niet geloven. Ik had toch tegen hem gezegd dat we het niet over 

de stage gingen hebben, want dat dat niet mocht van de dokter? Dat zei ik ook 

tegen hem.

“Ja, maar, als we hier een week mee wachten mis je nog een week en dat zou niet 

goed zijn. Ik heb twee andere klassen, je kunt een havo-3 inruilen tegen een 

brugklas of de havo-4 tegen een tweede klas, maar zelf houd ik liever de 

brugklassen. Dus ik zou het liefst de tweede variant doen.”

Varianten? Waar had die man het over?

“Wacht, ik zal het even pakken...”

Hij bukte zich om een map uit zijn tas te halen. 

“Dat wordt dan dit rooster.” 

“Jeroen, we zouden het niet over de stage hebben, dus ik ben niet van plan om nu 

al naar je nieuwe roosters te kijken.”

Hij keek me verbaasd aan.

“Laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. Er liggen afspraken tussen 

jouw opleiding en onze school. We gaan dus kijken hoe we jouw stage het beste 

kunnen vervolgen.”

“Ik ga het er echt niet nu met je over hebben. Mijn dokter heeft geadviseerd om 

een week rust te nemen en om het in die week niet over de stage te hebben.” 

“Je weet wel dat je een stagecontract hebt afgesloten met onze school hè? En dat 

daarin staat dat je de stage invult in goed overleg met je stagedocent.”

“Ik ga het niet met je over de stage hebben.”

“Als je van dat contract afwijkt, dan zul je niet slagen voor je opleiding.”

“Er staat ook in het contract dat al die afspraken niet van toepassing zijn als er 

sprake is van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte.”

Jeroen keek in zijn thee.

“Nou, dat zullen we wel zien. We zullen ze toch maar even bekijken.”

Ik leunde zuchtend achterover.

“Je mag je roosters best uit je tas halen en ik wil er ook best een blik op werpen, 

maar ik ga er vandaag niet over praten.”

Pats! Hij klapte zijn tas dicht.

“Bekijk het dan maar. Als je geen diploma wilt, is dat je eigen probleem.”
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Ik wilde opstaan.

“Ik kan niet geloven dat iemand zo zijn eigen glazen ingooit. Ik kom er zelf wel 

uit. Dag Tika.”

Drie dagen later had ik een afspraak met dokter Kwelder. In die drie dagen werd 

ik steeds bozer op Jeroen. Ik vertelde één voor één aan al mijn huisgenoten wat 

Jeroen voor een onvoorstelbare klootzak was. Zij hadden ook verhalen over 

slechte stagebegeleiders. Dat kalmeerde mij niet echt. Jeroen, besloot ik, had het 

op mij gemunt. Hij wilde mij in zijn systeem duwen, mij kopje onder duwen. Ik 

moest me daartegen verzetten. Hij zou het niet opgeven, daar was ik van 

overtuigd. ‘s Nachts lag ik bang in bed. Wat moest ik doen als Jeroen ineens in de 

gang zou staan? Ik belde de politie. Die zeiden dat ze niks konden doen, want ik 

woonde in een huis met vijftien mensen dus als iemand anders hem binnenliet 

was hij niet in overtreding. Ik haalde de slaappillen tevoorschijn die ik bij de 

apotheek had gehaald en nam er twee. Ik kroop onder mijn dekbed. 

“Slapen!” zei ik tegen mezelf.

“Slapen!”

Ik probeerde me te concentreren met schaapjes tellen. Maar het lukte niet. Ik zag 

steeds Jeroen voor me, die mijn toekomst vertrapte boven een kop thee en een 

handje chips. Ik moest rustig worden, ik moest slapen, want anders werd ik 

misschien wel manisch; maar hoe? Ik wist het niet meer. Maar misschien zou God 

het weten. Ik pakte mijn bijbel en liet hem willekeurig openvallen. “Prediker” 

stond er bovenaan de blaadjes. “Wees niet al te rechtvaardig en gedraag u niet al 

te wijs, waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen?” zei Prediker tegen mij. 

Wat moest ik daar nou weer mee? Ik klapte de bijbel dicht. Ging weer liggen. 

Maar ik sliep niet.

De volgende ochtend wist Prediker het ineens wel. De hele dag las ik verzaligd in 

de bijbel. Ik begreep hoe het zat: ik moest het allemaal in rust laten gebeuren, en 

verder genieten van het leven! Mijn gedachten begonnen te draaien, als 

molenwieken wanneer de wind opsteekt. Ik was Tika, en mijn antwoorden 

stonden in de bijbel. Ik herinnerde me ineens zuster Hadewijch uit mijn eerste 

studiejaar. Zij haalde ook haar antwoorden uit de bijbel, sterker nog, zij had een 
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persoonlijke liefdesband met God. Dus had ik dat ook. Hadewijch was een 

mystica. En in Canada was ik opgewacht op het vliegveld door iemand met een 

bordje waar op stond: Miss Tika. Ik begon te huilen. Ik trok mijn knieën op en 

sloeg mijn armen om mijn benen. Dus toen was ik ook al geroepen door God! 

Maar waarom wist ik dat nu pas? Waarom moest ik eerst door zo’n depressie 

heen, en dan weer een manie, en nu weer die klootzak van een Jeroen! Ik stond 

op, pakte mijn dagboek en schreef een pagina vol met: “Loop niet over me heen, 

want dan maak ik je dood.”

Aan het eind van de middag moest ik naar dokter Kwelder. Die zag hoe boos ik 

was, luisterde aandachtig naar wat Prediker erover te zeggen had, vroeg hoe ik 

had geslapen, en vertelde me toen dat hij een dagopname noodzakelijk achtte. 

Voor de zekerheid. Dan kon ik van ‘s ochtends negen tot ‘s middags vijf aanwezig 

zijn, meelunchen en kopjes koffie drinken. Er was een dagopening en een 

dagsluiting en als ik wilde kon ik tekenen, meedoen aan sport of pottenbakken in 

een werfkelder aan de Oudegracht. Dat zou me hopelijk tot rust brengen. Het 

leek me verstandig om iets nuttigs te doen. Bid en werk, zeiden de nonnen. Wie 

weet wie ik daar zou ontmoeten. Ik was Miss Tika, met een fonkelende diamant in 

mijn binnenste. Wie met mij in aanraking kwam, ervoer de liefde van God. 

De afdeling voor dagopname was gevestigd in een prachtig middeleeuws pand in 

de binnenstad. Toen ik me ’s ochtends om negen uur meldde kwam de koffiegeur 

me tegemoet. De aardige man met de snor die me binnenliet, gaf me een rondje 

door het pand. Er was een tuin achter, die nu natuurlijk kaal was maar waar ze in 

de zomer altijd koffie dronken. Er was een zitkamer met stoelen bekleed met 

blauw skai, een kamer met een biljart, een keukentje, een eetkamer en een 

kantoor voor de medewerkers. 

“Wil je koffie?” vroeg de man met de snor, die zich had voorgesteld als Henri. 

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd,” zei ik met een 

glimlach. 
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Even later stond er een dampende mok voor mijn neus. Ik nam een slok. Hij 

smaakte precies zoals de koffie uit de automaat in de lerarenkamer van de school 

waar ik stage liep. Ik begon te huilen.  

“Waarom huil je?” zei Henri. “Je kwam zo vrolijk binnen!”  

“Omdat ik zo’n gore klootzak van een stagedocent heb! Hij probeert me te 

onderdrukken! Ik ben een rechtvaardige, maar toch ga ik te gronde!” 

Henri gaf me een tissue uit een kartonnen doosje.

“Ik durf niet naar huis,” zei ik tegen Henri. “Ik ben bang dat ik compleet manisch 

aan het worden ben.” 

Ik veegde mijn wangen af aan de tissue maar de tranen bleven komen.

“Je mag nog tot vijf uur blijven.”

“Nee, ik bedoel dat ik helemaal niet meer naar huis durf.”

“Joh,” zei Henri, “neem nou eerst eens rustig een slok koffie.” 

“Ik zeg dat ik niet meer naar huis durf!” schreeuwde ik. “Ga dat dan regelen! De 

vorige keer dat ik manisch was ben ik naar Torremolinos gelift!” 

“Hé, rustig aan! Als je op zo’n toon tegen me begint, regel ik natuurlijk sowieso 

niks.” 

“Jij bent ook een klootzak! Ik ben een rechtvaardige! Jij onderdrukt me ook! Maar 

wijsheid is beter dan kracht!” 

“Wat kom je hier eigenlijk doen, als je toch alleen maar kunt schreeuwen,” zei 

Henri. “Er komen straks nog meer mensen, en we willen het wel een beetje rustig 

houden. Dus je bindt nu in, en anders moet je maar weer naar huis.” 

Ik kon Henri wel slaan. Ik liep naar de tuin en ging op een bankje zitten. Na een 

tijdje kreeg ik het koud, en ik ging terug naar de huiskamer. Inmiddels waren er 

vier andere patiënten, met wie ik de rest van de ochtend een beetje kon kletsen – 

dat kalmeerde me. 

We lunchten.

De middag bracht ik half huilend, half lachend door. Af en toe stuurde Henri me 

naar het bankje in de tuin omdat de anderen last van me hadden. Toen ik daar 

voor de derde keer zat kwam er een lange blonde jongen met opvallende blauwe 

ogen de tuin in. Hij ging naast me op het bankje zitten, sloeg een arm om me 

heen, trok mijn hoofd naar zich toe en begon me te tongzoenen. 
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Ik wurmde me los.

“Blijf godverdomme van me af,” zei ik.

Hij wees op een schuurtje, dat me nog niet was opgevallen in de tuin.

“We kunnen samen de voordeur uitlopen, en dan denkt Henri dat we weg gaan, 

maar we kunnen via het achterpad terug naar de tuin en dan in het schuurtje 

rustig samen even gaan praten – hij stuurt je steeds naar de tuin, ik denk niet dat 

hij je erg mag. Je bent een mooie meid weet je,” zei hij, sloeg zijn armen om me 

heen en probeerde in één beweging door mijn broek los te knopen. Ik wurmde 

me weer los, duwde hem een meter opzij en keek hem recht aan. 

“Weet je wat het met jou is,” zei ik, “je moet je lul in de grond steken, dan kan je 

de hele wereld neuken.” 

De jongen met het blonde haar stond op. Het leek of er een grauwe waas voor zijn 

ogen trok. 

“Weet je wat jij moet doen? Je moet er cement in gieten.” 

Hij liep terug naar binnen en liet mij achter in de koude achtertuin. Ik steunde met 

mijn handen op mijn knieën. Mijn adem kwam met horten en stoten. Druppels 

vielen op mijn broek. Ik sloeg mijn handen voor mijn gezicht en probeerde te 

stoppen met snotteren en snikken, maar het lukte niet. Ik stikte er bijna in. Ik nam 

een grote teug adem, zette mijn handen weer op mijn knieën en dwong mezelf 

om rustig in- en uit te ademen. Nu rolden de tranen vrij over mijn gezicht.

“Ik durf niet meer naar huis,” kreunde ik, “ik durf niet meer naar huis.”      

Henri kwam kijken in de tuin, zag hoe ik er aan toe was en belde dokter Kwelder 

voor overleg. Dokter Kwelder besloot dat ik de volgende dag voor de zekerheid 

moest worden opgenomen in het Uniusziekenhuis. 
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10 Het Uniusziekenhuis

De ene dag die ik had doorgebracht op de dagbehandeling, was ik alleen maar 

overstuur geweest. Nu reed ik met mijn vader de parkeerplaats van het 

Uniusziekenhuis op, op weg naar de open afdeling. De nacht was ik met veel 

slaappillen doorgekomen. Op de achterbank lag mijn weekendtas met daarin wat 

kleren, toiletspullen, mijn dagboek, een pakje sigaretten, mijn badjas, een 

knuffelbeestje en mijn bijbel. We staken het binnenplein over. Onvriendelijk 

helden de hoge muren van het Uniusziekenhuis over de schacht. 

Ik kreeg een intakegesprek met een verpleegkundige en ik werd onderzocht 

door een co-assistente. Daarna moesten mijn vader en ik bij de psychiater 

komen. Ze gaf ons een hand. 

“Ilse Van Waterloo.”

Ik legde uit dat ik opgenomen wilde worden en waarom. Ze zei dat het geen 

probleem was, dat dokter Kwelder haar al had ingelicht. Toen ik haar vertelde dat 

ik meteen naar een gesloten afdeling wilde omdat ik bang was dat ik vreemde 
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dingen zou gaan doen, keek ze zuinig. “Daar weet ik niks van, je indicatie is een 

open afdeling. Je kunt er gewoon zelf in en uit.” 

“Maar tijdens mijn vorige manie ben ik naar Torremolinos gelift.”

“Nou ik denk niet dat het zo’n vaart zal lopen nu met je manie. Je kunt het allemaal 

nog zo goed vertellen. Maar als je bezorgd bent kunnen we met je vader 

afspreken dat je niet alléén van de afdeling gaat, alleen met vrienden of met 

familie.”

Ik keek haar aan. Zij keek me recht in de ogen maar zei alleen maar: 

“We moeten het over je medicatie hebben. Ik begrijp dat je op het moment niets 

slikt?”

“Nee, dat klopt, ik ben gestopt met de lithium.”

“Nou, ik heb het met dokter Kwelder overlegd en we gaan je instellen op 

valproaat. Dat wil nog wel eens helpen bij mensen bij wie lithium niet goed 

aanslaat of die moeite hebben met het innemen van pillen. Valproaat is er 

namelijk ook in drankvorm.”

Mijn mond viel open.

“Dat heeft dokter Kwelder nooit gezegd, dat er ook medicijnen in drankvorm 

zijn!”

“Nou, lithium is altijd eerste keuze. Maar als dat bij jou echt niet gaat, dan kunnen 

we beter iets anders proberen.”

Ze keek nu niet meer zuinig, maar vriendelijk. Ik glimlachte terug. Ik was Miss 

Tika, dus ik had die medicijnen niet nodig. 

“Ik hoef niet per se medicijnen, hoor,” zei ik.

Ze fronste. “Als je geen valproaat neemt, is het blijkbaar nog niet zo ernstig met 

je. Dan krijg je geen bed hier op de afdeling.”

Dat bed op de afdeling wilde ik toch wel heel erg graag.

“Ik ga het wel slikken.”

“Goed zo.”

Ze ging ons voor naar de afdeling. We werden opgewacht door een dikke 

verpleegkundige met rood haar, die zich voorstelde als Nico. Hij wees me mijn 

kamer. Ik moest hem delen met vier anderen. Mijn enige privacy was dat ik een 
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eigen kledingkast en nachtkastje had, en dat ik een kamerscherm voor mijn bed 

kon zetten. De kamer rook naar schoonmaakmiddel, maar toen ik in de 

kledingkast keek lagen er as en mandarijnenschillen onderin.

“Getver!”

“Daar zal ik je zo iets voor geven. Maar eerst zal ik jullie een rondleiding geven 

over de afdeling.”

De slaapkamer vond ik krap en ongezellig. De woonkamer was ronduit armoedig 

ingericht. Mijn vader fronste zijn voorhoofd. Lage rode banken met stoffen 

bekleding stonden in een vierkant rond een formica tafeltje. In de bekleding van 

de banken zaten schroeigaten, duidelijk gemaakt door sigarettenpeuken, en op 

het tafeltje zaten allemaal koffiekringen. Het zeil op de vloer was bruin, 

afgesleten, dof, vaal, vies – het krulde om in de hoeken. In de hoek stond een 

oude stellingkast met stoffige oude boeken. Ontzet liepen we achter Nico aan 

naar de eetkamer.

Daar stonden vier tafels met houten schoolstoelen. Verder niets. Er hing geen 

schilderij aan de muur, er stonden geen planten. 

“Gezellig,” zei ik.

“We zijn er zelf ook niet blij mee,” zei Nico, “maar het gebouw wordt afgebroken 

en ze investeren nergens meer in. Bovendien moeten we het hier niet té gezellig 

maken, want dan willen jullie niet meer weg. Kijk, dit is de keuken.”

Eindelijk iets wat er normaal uitzag. Een aanrecht, een spoelbak, een ijskast, een 

koffiemachine. 

“Waar is het gasstel?” vroeg mijn vader.

“U denkt toch niet dat wij hier zelf koken? Ons eten komt uit een centrale keuken. 

Het wordt op de borden geschept, ingevroren, en hier ontdooien we het weer.”

Ik zag een hangslot op de ijskast.

“Hier mag je zelf koffie en thee zetten,”zei Nico, “en je mag altijd een boterham 

pakken als je trek hebt. Alleen het beleg zit achter slot en grendel, want dat is 

alleen voor tijdens de maaltijden. Je mag je eigen spullen in de koelkast zetten. O 

ja, en om negen uur ‘s avonds gaat de keuken op slot.”

“Hoe moet ik bij mijn eigen spullen komen als om negen uur ‘s avonds de keuken 

op slot gaat?”
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“Nou, na negenen niet meer dus.”

Nico had nog één ruimte die hij ons wilde laten zien. We liepen de gang door, 

richting de uitgang. Voor de uitgang was een deur aan de linkerkant.

“Tadaa!” zei Nico, “de recreatieruimte!”

We zagen een kamertje van drie bij vier meter, met een tweepersoonsbankje en 

twee skai leren stoelen. In één van de zittingen zat een grote scheur, waardoor de 

schuimrubber vulling naar buiten puilde. Hier stonden wel een paar planten, 

maar die waren dood. Het kamertje leek op de huiskamer, het verschil was dat 

hier ook nog volle asbakken stonden. In een lage kast waar nog één deur half 

scheef in hing stond een pick-up. 

“Ach, zo’n pick-upje had ik ook vroeger,” zei mijn vader.

Samen pakten we mijn spullen uit. Mijn bijbel legde ik op het nachtkastje.

“Het is wel smoezelig allemaal,” zei mijn vader.

“Het zal toch moeten.”

Toen zag ik de brandgaten in de deken. Met een ruk trok ik het beddengoed los 

en gooide het op de vloer.

“Hier ga ik toch iets van zeggen.”

Samen liepen we naar het verpleegkantoor. Nico deed open. 

“Er zitten brandgaten in mijn deken!”

“Ik zal eens kijken of ik er één voor je kan vinden zonder brandgaten.”

Mijn vader vertrok. 

“Sterkte. Je bent nu in ieder geval in goede handen.”

Ik bleef op mijn plekje op de slaapkamer van vijf, het leek wel wat op De Bossen. 

Ik trok mijn kamerscherm tussen mijn bed en de andere bedden. Ik was veilig 

tussen de muren van een psychiatrisch ziekenhuis! In ieder geval zou ik niet meer 

in Torremolinos eindigen! 

Op het bed naast me lag een vrouw. Ze lag opgekruld met haar handen voor haar 

gezicht. Na vijf minuten werd ik nieuwsgierig en stak mijn hoofd om de hoek van 

het kamerscherm.

“Hallo,” zei ik, “ik ben Tika. Waarom zit jij hier?”
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Ze keek op.

“Dat is niet zo leuk om te vertellen,” zei ze. 

“Je hoeft het niet te zeggen hoor.”

Ze begon te huilen. 

“Nou, het is niet geheim. Mijn zoon heeft zelfmoord gepleegd,” zei ze, “dat is nu 

een jaar geleden. Eerst was iedereen heel lief voor me, maar mensen weten toch 

niet goed wat ze ermee moeten. Na een jaar zeiden de eersten tegen me: “Je 

moet er nu toch een keer overheen zijn, het leven gaat verder.” Hij heeft geen 

briefje achtergelaten, niks. Ik kon het niet meer. Ik heb een man en nog een zoon. 

Ik heb zelf ook een poging gedaan. En nu zit ik hier.”

Wat een vreselijk verhaal! Ik begon ook te huilen. Ik nam haar in mijn armen.

“God houdt van je en zal over je waken,” zei ik. Ik wist het zeker – ik voelde de 

liefde van God via mijn armen naar deze vrouw toe stromen.

 

Om twaalf uur was de middagmaaltijd. Ik verbaasde me over het eten. Het werd 

gebracht in grote blauwe koelkarren. Met een soort mini-sneeuwschuiver zette 

een verpleegkundige de borden in een grote oven en na twintig minuten had je 

dan een warme maaltijd. Met dezelfde sneeuwschuiver zette hij de borden op een 

kar, die hij naar de eetzaal reed. Nog een gang met de sneeuwschuiver, en 

iedereen had een bord voor zijn neus. Ik tilde vol verwachting het ijzeren deksel 

op, met een servetje, om mijn handen niet te branden.  Gatverdamme! Moest dat 

een runderworstje voorstellen? Het leek wel een dode muis. Ik deed het deksel er 

meteen weer op. 

Het ziekenhuis lag midden in de binnenstad. De afdeling zat vol jongeren en het 

was een prachtige winterdag. Ik voelde me bijzonder. Ik wilde graag iets doen 

voor de mensheid. Je mocht je licht niet onder de korenmaat laten schijnen - en 

hoewel ik zag dat er op de afdeling genoeg zieke mensen waren die ik de liefde 

van God moest verkondigen, vond ik toch ook dat ik buiten mijn licht moest laten 

stralen. Ik kende de afspraak wel dat ik niet alleen van de afdeling zou gaan, 

maar die kwam me even als minder belangrijk voor. Ik ging dus een wandeling 

maken met een afdelingsgenoot. 

99



“We hadden afgesproken dat je alleen met bezoek en familie naar buiten zou 

gaan, weet je nog wel?” zei de verpleegkundige van dienst toen ik terugkwam. 

Maar ik kon niet iets doen voor de mensheid, als ik de hele dag in de toren van 

het Uniusziekenhuis bleef zitten. 

Op tien minuten lopen lag Hoog Catharijne, en daar zat een gedeelte van de 

mensheid dat wel wat hulp kon gebruiken. Al die arme daklozen die ik zag lopen 

als ik met de bus of de fiets vanuit de stad naar het station reed, hadden wel 

behoefte om gered te worden. Ik liep diezelfde middag nog naar de laadtunnel 

onder het grootwinkelcentrum, waar sinds een aantal jaren een kartonnen dorpje 

was ontstaan. Daar woonden allerlei mensen in een doos. Ik was het daar niet mee 

eens, een mens hoorde niet in een doos te wonen. Dus liep ik de laadtunnel in om 

ze eens bemoedigend toe te spreken. 

Buiten voelde de februarizon als lente, maar toen ik de tunnel in liep leek het alsof 

ik afdaalde in een vochtige kelder. Even kon ik niets zien. Toen doemden 

gedaanten in dekens voor me op. Ze lagen tegen de muren, ze hingen op 

gescheurde stukken karton, ze stonden in groepjes met elkaar te smoezen. Ik liep 

drie meter het donkere gat in, toen bleef ik staan. Het einde van de tunnel was 

niet te zien door de duisternis die daarbinnen heerste. De hoogte en de breedte 

van de ruimte maakten dat ik me verloren voelde. Waar moest ik heen? Naar wie 

moest ik toe? Aarzelend liep ik door, terwijl ik voelde dat de eerste ogen vanuit 

de kartonnen dozen en tussen de vieze dekens door mij begonnen op te merken. 

Verder en verder waagde ik me in de tunnel, een horizontale afgrond in. 

Uit een kartonnen bouwsel voor me kroop een gedaante overeind. Hij liep recht 

op mij af. Wel een beetje een enge man: hij was heel mager. Hij droeg een bril 

met ronde glazen en zijn haar hing in woeste, blonde krullen rond zijn hoofd. Ik 

wilde hem vertellen dat ik gekomen was om te verkondigen dat God van hen 

allemaal hield. Maar voor ik iets kon zeggen zei hij streng maar vriendelijk:

“Jij kunt hier beter niet komen. Dit is geen plek voor meisjes zoals jij. Kom, ik 

breng je naar buiten.”

Ik liet me door hem terug naar de zonnige straat begeleiden. Daar stond ik, op 

het Vredenburg, en ik wist niets beters te bedenken dan terugkeren naar het 
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Uniusziekenhuis. Een verpleegkundige liet me binnen. Hij zei niets van mijn 

afwezigheid, laat staan dat hij vroeg waar ik was geweest. 

De volgende dag ging ik na de lunch opnieuw uit wandelen. Al ronddwalend door 

de binnenstad stond ik ineens weer voor de tunnel met de daklozen. Deze keer 

werd ik, buiten nog, aangesproken door een man met een blauw honkbalpetje 

die vroeg of ik hem wat geld wilde lenen. Hij moest namelijk daarbinnen iemand 

geld betalen, anders werd hij in elkaar geslagen. Ik vroeg hem hoeveel hij nodig 

had. 

“Tweehonderd gulden,” zei hij.

“Ik ga het wel even pinnen,” zei ik. 

Ik liep naar de pinautomaat die het dichtst in de buurt was en pinde vijfhonderd 

gulden, tweehonderd voor hem en driehonderd voor mezelf. Want stel dat ik nog 

meer mensen moest redden. Samen met de man met het blauwe honkbalpetje 

ging ik de tunnel in. Maar voor mijn ogen goed en wel aan het duister gewend 

waren, kwam er een man op mij af die tegen mij zei: 

“Het is voor jou niet goed om hier te zijn.”

En tegen de man met de honkbalpet zei hij: “Oprotten.”

Het was een kleine man met lange, zwarte krullen. Hij nam me mee naar de 

uitgang van de laadtunnel. Het was mooi weer. Hij vroeg waar ik heen moest. Ik 

zei dat ik opgenomen was in het Uniusziekenhuis, maar dat we eerst koffie gingen 

drinken. Dat vond hij wel gezellig. Daarna bracht hij me naar het ziekenhuis 

terug. Hij wilde me helemaal tot de afdeling brengen, maar de portier hield hem 

tegen: 

“Geen junks binnen.” 

Terug op de afdeling meldde ik me bij de verpleging. Ze zaten koffie te drinken 

in het verpleegkantoor. Ik zei dat ik van de afdeling was geweest en dat ik met 

een junk koffie had gedronken in de stad en dat het heel gezellig was geweest. Ze 

keken me verstoord aan. 

“Dat moet je maar niet meer doen,” zei er eentje, terwijl hij met zijn lepeltje op de 

rand van zijn kopje tikte. “Je hebt je juist laten opnemen om te voorkomen dat je 

over straat gaat zwerven.” 

101



De volgende dag moest ik bij mevrouw Van Waterloo langs – ook zij drukte me 

op het hart om niet door de stad te gaan zwerven, niet bij junks langs te gaan en 

om zo veel mogelijk op de afdeling te blijven. Ook hoogde zij mijn medicijnen 

op. 

Als ik ‘s avonds op de afdeling was kreeg ik veel aandacht van mijn mannelijke 

afdelingsgenoten. Logisch natuurlijk, want ik was heel erg mooi. Als ik had 

gewild had ik zo model kunnen worden in Parijs. Maar daar was ik te intelligent 

voor. In het muziekkamertje stonden wat oude platen te verstoffen in hun hoezen. 

Ik zette een plaat van de Rolling Stones op en had binnen een half uur de hele 

afdeling aan het dansen. Ik zoende ook met één van de jongens. Hij heette Farid. 

Ik was plotseling smoorverliefd op hem geworden. En hij op mij, wat ook heel erg 

logisch was want ik was, behalve een beeldschone en hoogintelligente vrouw, 

ook een weldoenster voor de medemens in nood, en dat was natuurlijk heel 

aantrekkelijk voor een man. Ik kon niet genoeg krijgen van mijzelf. Ik praatte 

uren achter elkaar. Laat in de avond werd ik mij er ineens heel bewust van dat ik 

mezelf niet was. Ik liep naar het verpleegkantoor om er over te praten. De 

verpleegkundige van dienst draaide zich half om vanachter zijn computer.

“Laat in de avond voeren we geen zware gesprekken meer.” 

De dagen erna sloop ik iedere avond als ik zogenaamd naar bed ging, naar de 

kamer van Farid. De nachtdienst kwam pas om een uur of twee kijken wisten wij, 

dus tot dan hadden wij tijd om te vrijen. Ik had condooms gekocht bij de Albert 

Heijn twee straten verderop. Farid had geen bezwaar. We vreeën zo zachtjes 

mogelijk. Af en toe hoorden we voetstappen dichterbij komen. Dan hielden we 

onze adem in. Eén keer kwam de nachtdienst eerder binnen. Farid duwde mijn 

hoofd onder de dekens en ging half voor me liggen. 

“Alles in orde hier,” zei de verpleger. 

“Ja hoor,” zei Farid. 

De volgende ochtend om zeven uur liep ik in mijn badjas naar het 

verpleegkantoor en zei: “Ik heb mezelf niet meer in de hand. Ik ben vannacht met 

Farid naar bed geweest.” 
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“Kleed jij je eerst eens behoorlijk aan,” zei de verpleegkundige, “en seks met 

medepatiënten is natuurlijk absoluut niet toegestaan! Ook al vind ik het wel goed 

dat je het zelf komt melden. Ik ga een gesprek met mevrouw Van Waterloo voor 

je aanvragen.” 

Dit was niet het antwoord waar ik op had gehoopt. 

“Ik wil tegen mezelf beschermd worden,” zei ik. “Ik wil naar een gesloten 

afdeling.”

“Dat moet je met de arts bespreken.” 

’s Middags volgde opnieuw een gesprek met mevrouw Van Waterloo.

“Ik heb gehoord wat je vannacht hebt gedaan,” zei ze. “Je moet er rekening mee 

houden dat je hier niet kunt blijven als je je niet aan de afdelingsregels houdt. Je 

bent hier voor je eigen bestwil, maar met dit soort recalcitrant gedrag kunnen we 

niks.”  

“Ik kan er niks aan doen. Ik houd mezelf maar met moeite in de hand. Ik ben 

manisch aan het worden.”

“We gaan in ieder geval de medicatie ophogen.”

De volgende ochtend was ik om vier uur wakker. Ik liep op mijn pantoffels van de 

afdeling af naar beneden, naar de uitgang. Ik wilde de stad in. Maar de 

nachtportier wilde me er niet uit laten.

Ik liep terug naar de afdeling, maar van buitenaf was de deur op slot. Ik belde 

aan.

“Wie is daar?”

“Dit is Tika, ik wil naar buiten, maar de portier wil me er niet uit laten,” zei ik door 

de intercom.

“Ik kom er aan,” kraakte de stem.

De verpleegkundige in de nachtdienst maakte de deur voor me open.

“Ben je nou helemaal gek geworden, om zo vroeg al naar buiten te gaan? Kom 

maar snel weer binnen en ga nog even naar bed.”

Maar ik bleef in de gang zitten, want ik was klaarwakker. 

“Ik vind het niet verantwoord dat je nog alleen naar buiten gaat.”
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Maar de open afdeling kon je zo uit lopen. Dus om negen uur ging ik sigaretten 

kopen bij de sigarenwinkel op de hoek. Ik had geen geld bij me.

“Jij komt zeker uit het Uniusziekenhuis,” zei de sigarenboer met een blik op mijn 

pantoffels, “ik zou maar snel teruggaan.”

Die dag werd ik drukker en drukker. De verpleging zei me ‘s avonds dat ik de 

volgende dag een gesprek met mevrouw Van Waterloo zou krijgen. 

“Misschien moeten je medicijnen opgehoogd worden,” zeiden ze. 

“Luister,” zei Van Waterloo de volgende ochtend, “je kunt je niet aan de 

afdelingsregels houden en je gaat zwerven op pantoffels. Je slaapt vijf uur per 

nacht. Je staat veel te vroeg op, je gaat te laat naar bed, je wordt intiem met 

afdelingsgenoten, je gaat naar buiten terwijl de afspraak was dat je binnen zou 

blijven, kortom, op de open afdeling is het niet haalbaar om je te behandelen. Ik 

wil je de keus geven: naar de gesloten afdeling of met ontslag gaan.” 

Ze keek me streng aan.

“Je loopt dan wel het risico dat je manisch wordt, en dat het uiteindelijk een 

gedwongen opname wordt.” 

Dat leek me onwaarschijnlijk. Het was bovendien jammer om als beeldschone, 

intelligente vrouw met kosmische energie en een grote toekomst voor zich in zo’n 

inrichting te blijven. Ik was bijzonder en had een boodschap voor de mensheid. 

Vannacht had ik het nog in Prediker gelezen. Vrees God en onderhoud zijn 

geboden. Hoe kon ik dat uitdragen op een gesloten afdeling? 

“Ik ga met ontslag,” zei ik.

Blij liep ik naar de telefoon om papa en mama te vertellen dat ik weg mocht van 

de psychiater.

“Is dat nou wel zo’n goed idee,” zei papa, “misschien kun je beter even proberen 

hoe het gaat op de gesloten afdeling en als het na een week beter gaat dan ga je 

weg.”

“Denk je echt dat dat beter is?” vroeg ik. Ik werd zelf geleid door kosmische 

energie en was in het bezit van een superbrein, maar mijn ouders waren net zulke 

bijzondere supermensen als ik, dat wist ik zeker. Ik zou maar doen wat ze zeiden. 

Misschien was er op de gesloten afdeling wel een taak voor me weggelegd, die 

zij beter kenden dan ik. 
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11 Pillen of de isoleercel

Bij een verandering van afdeling wisselde ik ook van psychiater. Mijn psychiater 

op de gesloten afdeling heette dokter Nieuwenhuis. Ik vertelde aan hem dat ik 

manisch was en dat ik mezelf niet meer in de hand kon houden. Dat ik me heel 

erg onrustig voelde van binnen en graag in de isoleercel wilde. Dat vond hij niet 

nodig. Hij vond me helemaal niet manisch overkomen en was verbaasd dat ze me 

van de open afdeling naar de gesloten afdeling hadden geplaatst. 

“Ik denk dat je met een dag of tien hier wel weer weg bent,” zei hij. “Je kunt het 

allemaal nog zo goed vertellen. We geven je een rustige kamer, en we spreken af 

dat je daar zo veel mogelijk in blijft om tot rust te komen. En de eerste dagen blijf 

je binnen. Overigens heb ik gehoord dat je je op de open afdeling niet aan de 

afdelingsregels hebt gehouden, en dan heb ik het over intimiteiten met 

medepatiënten. Dat is hier absoluut niet toegestaan, we kunnen je alleen helpen 

als je meewerkt en die dingen zijn een grond voor ontslag.” 

Voor ik hierop kon reageren nam hij alweer het woord.

“Ik schrijf je een lichte dosis haldol voor, om te voorkomen dat je toch manisch 

wordt.”

Lieke kwam een avond langs. Ze belde aan bij de afdeling. Ik had op haar 

gewacht, zittend op een stoeltje in de gang. Ik liep naar de deur en zag een 

verschrikte blik op haar gezicht. Een verpleegkundige opende de deur. Lieke 

sloeg haar armen om me heen. 

“Wat hebben ze met je úitgespookt?”

We gingen samen op een bankje zitten in de rookkamer.

“Ik denk dat het van de pillen komt,” zei ik. 

Ik slikte een zwaar slaapmiddel, een hoge dosis kalmerende middelen en mijn 

valproaatdrankje. Die medicijnen bezorgden me allerlei bijwerkingen: ik kon me 

niet meer concentreren op lezen of schrijven, had de hele tijd verschrikkelijke 

dorst en het voelde alsof ik van de rest van de wereld was gescheiden door een 

dikke glasplaat. Daar had ik Lieke al over verteld. 
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“Dokter Nieuwenhuis heeft me meer medicijnen voorgeschreven,” zei ik. “Een 

lichte dosis haldol, weet je wel, die troep die ik ook in De Bossen kreeg.”

“Het lijkt of je niet meer rechtop kunt zitten,” zei Lieke. 

“Ik heb het gevoel dat ik kromgetrokken word.”

“Leun maar tegen mij aan.”

Ik zag dat Lieke afwezig met een vinger aan de scheur in de bank voelde. Op de 

vloer lag as. Op de tafel trouwens ook. Eigenlijk lag overal as, behalve in de 

asbakken. Die had ik vlak voor het bezoekuur even afgespoeld. Na een minuut 

stond ik op. 

“Sorry, ik kan niet blijven zitten.”

Ik liep een rondje en leunde weer tegen Lieke aan. 

“Wil je kffgmbllll?”

“Jezus, wat gebeurt er? Moet ik iemand van de verpleging roepen?”

“Rrrrrrgghhh,” was het enige dat ik uit kon brengen. 

Lieke holde naar het verpleegkantoor. Ik hoorde haar snelle voetstappen in de 

gang. Ze kwam alleen terug.

“Ik zie niemand!”

“Hggghrrrr!!!”

Lieke rende de gang weer in.

“Ik heb nú een verpleegkundige nodig!” hoorde ik haar schreeuwen. 

“Zgfhhhhrrrrr rrrghhrrrrrrr! Ghhhhhhhhhhhaaaaa!”

Lieke kwam naar me toe en pakte me bij mijn schouders. 

“Doe je mond eens open. Níet in paniek raken, Tiek. Ik zie niemand. Maar we 

lossen het wel op. Blijf ademhalen. Ik ga een glas water pakken.”

Toen ze terugkwam met het glaasje water was het al voorbij. Ik voelde het zweet 

op mijn voorhoofd staan. 

“Hier, neem een slokje,” zei Lieke. 

“Mijn tong klapte dubbel.”

Ik wilde het glas aannemen, maar mijn handen beefden zo erg dat het water over 

de rand klotste. Lieke hield de rand van het glas bij mijn mond en liet me drinken.
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De haldol maakte me niet rustiger. Dokter Nieuwenhuis bepaalde daarom dat ik 

zo veel mogelijk in mijn kamer moest rusten, een hokje van twee bij drie meter 

met een wastafel en een kast. Daar lag ik dan, met mijn tollende gedachten, mijn 

trillende handen en met de spanning in mijn lijf. Ik kon geen boek lezen en geen 

pen vasthouden. Ook kon ik niet op een stoel blijven zitten. Het enige waar ik toe 

in staat was, was op mijn bed liggen of de deur uit lopen. Maar op bed liggen 

veronderstelt een bepaalde mate van rust, en die had ik niet, want ik was 

manisch. Dus liep ik steeds de afdeling op. Maar dan kreeg ik ruzie met de 

verpleegkundigen, want de bedoeling was dat ik in die kamer zou blijven. Het 

ene moment was ik woedend, op mijn stagedocent Jeroen, op de verpleging van 

wie ik in dit rothok moest blijven, op de hele wereld. Het volgende moment was 

ik intens verdrietig. De wereld was een verrotte plaats, menselijke verhoudingen 

waren altijd vol afgunst en iedereen probeerde elkaar te gebruiken om er zelf 

beter van te worden. Om niet te hoeven denken en om niet dat lijf te hoeven 

voelen, probeerde ik me op één punt te concentreren. Ik plaatste drie stipjes op 

de bovenkant van mijn hand, op de plek waar wijsvinger en duim samenkomen. 

“Geloof, hoop, liefde,” herhaalde ik steeds maar in mijn hoofd. 

Dokter Nieuwenhuis merkte dat het mij nauwelijks lukte om in het kamertje te 

blijven. Hij besloot om de dosis haldol op te hogen. De verpleegkundigen 

verbaasden zich. 

“Hier kun je een koe mee plat krijgen,” zeiden ze.

Maar mij niet.

Zo ging het een paar dagen door. Tot er in de kamer naast mij een nieuwe patiënt 

kwam. Het was zo te horen een man en hij schreeuwde onafgebroken dat ze hem 

nú van de afdeling moesten laten want dat hij anders de boel zou verbouwen. Ik 

zou hem mijn geloof, hoop en liefde methode eens gaan vertellen. Ik liep naar 

hem toe, ging op de rand van zijn bed zitten en begon op hem in te praten. Het 

was een leuke kerel om te zien, met krullen. Hij heette Peter. Binnen tien minuten 

lagen we te zoenen. Na een kwartier waren we allebei helemaal in tranen. Ons 

hele leven waren we al naar elkaar op zoek. De kosmos had ons eindelijk bij 

elkaar gebracht. Net toen we onze ontmoeting wilden vieren met het maken van 
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een liefdesbaby, kwam er een verpleegkundige de kamer binnen die mij bij mijn 

arm pakte en me terug mijn eigen kamer in sleurde. 

“Blijf van me af, klootzak! Niemand kan ons van elkaar scheiden, ook jij niet!” 

De verpleegkundige keek me boos aan.“Blijf in je kamer, ik kom zo terug.”

Hij kwam terug met in zijn linkerhand een doorzichtig zakje met daarin twee 

oranje pillen. 

“Óf je neemt nu deze pillen, óf we brengen je naar de isoleercel,” zei hij.

“Steek die pillen maar in je reet,” zei ik. 
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12 Klappen voor mijn hoofd

Daar zat ik dan, in mijn witte scheurjurk. Ze hadden mijn pantoffels afgepakt. Ik 

ging op het witte matras van schuimrubber liggen. De dag brak aan, maar in de 

isoleercel bleef het donker en somber. Er was wel een raam, maar dat keek uit op 

de binnenplaats. Om acht uur kwam er verpleging met koffie. Dokter 

Nieuwenhuis kwam praten. Hij gaf me een schema wanneer er verpleging zou 

langskomen. Ze hielden zich eraan. Ik kon nu mijn onrust eruit schreeuwen, 

zingen en gymmen, want een isoleercel is geluidsdicht. Ik putte mezelf uit en viel 

dan in slaap. Na een aantal dagen was er een rechtszitting in het kamertje naast 

de isoleercel. Ik kreeg een dwangmaatregel opgelegd. Er was iemand die zich 

voorstelde als mijn toegewezen advocate. Zij pleitte tegen de isoleercel en tegen 

de dwangmaatregel. 

“Laat me in die isoleercel voorlopig,” zei ik tegen haar, “wat weet jij ervan?”

De rust deed me goed. Maar na drie weken moest ik eruit. Mijn nieuwe verblijf 

werd een bed in een éénpersoonskamer op de gesloten afdeling voor langdurige 

patiënten. Op de afdeling zaten mensen met Korsakov en getraumatiseerde 

asielzoekers. Veel mensen waren psychisch ziek én verslaafd. Daaronder 

bevonden zich zeker vijf jongens van mijn leeftijd, die me onbeschaamd van 

hoofd tot voeten opnamen. Ongeveer een kwart van mijn medepatiënten sprak 

niet of nauwelijks Nederlands. Ik was herstellende van mijn manie, voelde me iets 

rustiger, maar ik mocht nog niet alleen naar buiten. Ik vond dat er wel erg weinig 

verpleegkundigen rondliepen op deze afdeling. Soms was er maar ééntje 

aanwezig, samen met een stagiaire. Ook waren er vaak eenmalig vreemde 

gezichten. Die mensen vertelden dat ze maatschappelijk werker waren of student 

medicijnen, en dat ze een avondje kwamen werken als oproepkracht. Deze 

oproepkrachten waren zo gek nog niet. Ze zaten ’s avonds gezellig in de 

huiskamer te kletsen met de patiënten. De vaste verpleegkundigen leerden net 

werken met computers. Die waren dus meestal in het verpleegkantoor om elkaar 

de mogelijkheden van internet uit te leggen. 
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Op een middag, twee weken nadat ik uit de isoleercel was gekomen, zat ik in de 

huiskamer. De verpleegkundigen zaten in het verpleegkantoor. Een paar 

afdelingsgenoten hingen op de banken. Een jongen, Eelco, speelde met het 

lichtknopje. Hij deed het licht aan en uit, en weer aan en weer uit. Een meisje met 

rood haar waarvan ik de naam niet wist, keek verstoord op uit haar tijdschrift. 

“Hou eens op met dat gekut met dat licht!” 

Eelco liep met gebalde vuisten op haar af. Ik schrok en riep dat hij weer moest 

gaan zitten, dat hij normaal moest doen. Hetzelfde moment had Eelco me twee 

vuistslagen gegeven, middenin mijn gezicht. Ik rende de huiskamer uit naar het 

verpleegkantoor. 

“Ik ben geslagen!” Ik begon te huilen. De verpleegkundige, Riet, de enige 

beroepskracht op dat moment, liep met me mee naar de huiskamer en zei streng:

“Wat is hier gebeurd?”

Iemand wees naar Eelco.

“Hij heeft haar geslagen!”

Zuster Riet nam de jongen mee. Ik liep in paniek naar de telefoon om mijn ouders 

te bellen. Ik had net het nummer gedraaid toen Riet achter me stond en de haak 

indrukte.

“Nee, niet je ouders bellen, dan maak je ze alleen maar ongerust.”

“Je kunt mij niet verbieden om mijn ouders te bellen!”

Ik belde op naar Bussum. Ik kreeg mama aan de lijn, die me probeerde te 

kalmeren, maar dat lukte niet echt. Ik was overstuur en vertelde iedereen op de 

afdeling wat er met me gebeurd was. Zuster Riet vertelde me dat ik naar mijn 

kamer moest gaan en dat ik moest gaan liggen en rusten. Toen ik op bed lag, 

probeerde ze een kalmeringspil in mijn mond te stoppen. Ik sprong van het bed 

en rende naar de deur van de afdeling. Daar was een klein kamertje. Ik rende het 

kamertje in en deed de deur dicht. Een seconde later werd hij weer 

opengetrokken. Zuster Riet was me achterna gerend, klaar om me terug te 

sleuren naar de slaapzaal.

“Blijf godverdomme met je gore tengels van me af,” beet ik haar toe. 
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Aan het eind van de middag had dokter Nieuwenhuis een gesprek met mij en Riet 

gepland. Hij leunde over zijn bureau naar voren en zei op poeslieve toon:

“Ik begrijp dat het een heel vervelende gebeurtenis voor je is, dus ik wil het er 

graag met je over hebben. Hoe voel je je nu?”

 “Het gaat wel, ik heb alleen pijn in mijn nek,” zei ik.

Dokter Nieuwenhuis haalde diep adem.

“Jij hebt het zelf uitgelokt. Dat heeft Eelco gezegd. Hij zegt dat jij tegen hem 

gezegd hebt dat hij jou wilde verkrachten.”

 “Wat een gelul! Dat heb ik helemaal niet gezegd!”

“Nou, ik was er niet bij dus dat weet ik niet. Maar als jij niet meer dat soort dingen 

zegt, dan reageert hij ook niet meer zo.”

“En u gelooft hem. Ik héb dat niet gezegd. Jullie zijn zelf veel te weinig op de 

afdeling, anders hadden jullie het zelf kunnen zien.”

Ik begon te huilen.

“Krijg maar de tering,” zei ik, en liep weg.

‘s Avonds kreeg ik geen rust op de afdeling. Een manische patiënt lag onder de 

piano met zijn vingers op de toetsen te rammen, Eelco liep vrij rond en ik kreeg 

steeds meer pijn in mijn nek. Bovendien ontdekte ik dat mijn bril niet meer goed 

op mijn neus stond. Ik bekeek hem goed en zag dat er een pootje ontzet was. Ik 

probeerde hem recht te buigen. Het pootje raakte nu los van de bril. En ik had 

min twee, en ik mocht niet zelf naar buiten om hem te laten maken! Hoe moest dat 

nou? Huilend liep ik naar het verpleegkantoor. 

“Mijn bril is stuk!”

“Dan moet je het maar even zonder bril doen,” zei zuster Riet, “morgen heb ik tijd 

om met je mee te gaan naar de opticien.”

“En ik wil een dokter spreken.”

“De dokter is al naar huis.”

“Maar ik krijg steeds meer pijn in mijn nek.” 

“Jij hebt vanmiddag de dokter gesproken en toen heb je hem uitgescholden en 

daarna ben je weggelopen. Dus voor jou is de dokter er een andere keer weer en 

ik weet echt niet wanneer.” 

111



“Maar ik krijg steeds meer pijn in mijn nek.”

“Je hebt gehoord wat ik zei. En nu ga ik weer aan het werk.”

Later op de avond zag ik dokter Nieuwenhuis lopen. Ik was blij dat hij toch nog 

kwam. Ik hield hem in de gaten en verwachtte ieder moment dat ik bij hem 

geroepen zou worden. Maar om half twaalf stond hij met zijn jas aan, klaar om te 

vertrekken.

“U zou mij nog onderzoeken!”

“Daar is niets over afgesproken.”

“Maar ik krijg steeds meer pijn in mijn nek.”

“Ik heb jou vanmiddag gesproken, toen ben je weggelopen, en Riet heeft me 

verteld dat je mij vanavond nog wilde spreken maar zo werkt dat hier niet.”

Toen kreeg ik zo’n huilbui dat dokter Nieuwenhuis zijn jas uitdeed en een 

onderzoekskamer opende. 

“Ik wil er wel een vrouwelijke verpleegkundige bij hebben,” zei hij.

Ja, stel je voor dat ik ga zeggen dat jij me ook hebt willen verkrachten, dacht ik.

Dokter Steenbeek onderzocht mijn nek en constateerde een gekneusde 

nekwervel. 

“Niets aan doen, dat gaat vanzelf weer over.”

‘s Avonds lag ik in mijn bed met mijn zere nek. De kamer was donker. Op de 

gang hoorde ik voetstappen. Ze kwamen dichterbij en dichterbij. Eelco sliep een 

paar deuren verderop. Het geluid van de voetstappen was nu vlakbij mijn deur. 

Ik was geslagen, iedereen had rottig tegen me gedaan. Ik begon te huilen. En nou 

dat geschuifel op de gang. Steeds harder begon ik te snikken. De voetstappen 

verwijderden zich weer. Pfoe. Maar dat zei natuurlijk niets. Wat moest ik doen? In 

het kamertje naast mij lag een heel stevige jongen, Marciano, misschien moest ik 

daar maar gaan slapen. Ik ging heel voorzichtig en stil uit bed, om mijn 

kamergenoten niet wakker te maken. Op kousevoeten sloop ik een deur verder. 

Marciano was nog wakker. 

“Mag ik bij jou slapen,” vroeg ik. Ik glipte in zijn bed en kroop dicht tegen hem 

aan. Hij sloeg een arm om me heen en zo lagen we samen in het donker.
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Midden in de nacht werden we gewekt door de nachtdienst. Ze schenen met hun 

zaklamp over de gebobbelde deken. Gelukkig was er een relaxte oproepkracht 

in de nachtdienst, die alleen zei:

“Marciano, sinds wanneer heb jij drie voeten?”

Ik moest terug naar mijn eigen bed en dat was dat.

De volgende middag moest ik weer praten met dokter Nieuwenhuis, omdat ik bij 

Marciano in bed was gekropen. 

“Maar ik zou met Riet een bril gaan kopen.”

“Daar weet ik niks van, Riet werkt helemaal niet vandaag. Waar wij het over 

moeten hebben, is jouw gedrag. Eerst lok je een ruzie uit. Dan ga je ’s nachts met 

een medepatiënt naar bed.”

“Ik ben niet met hem naar bed geweest.” 

Dokter Nieuwenhuis zuchtte. 

“Op deze manier werk je niet mee aan je eigen herstel, en dat is een voorwaarde 

om beter te worden. We sturen je met ontslag.” 

“Ik zit hier met een Rechterlijke Machtiging,” zei ik.

“Daarom wordt het een voorwaardelijk ontslag,” zei dokter Nieuwenhuis, “maar 

even zo goed ga je naar huis.”

Ik voelde de tranen komen.

“Jullie moeten me hier doorbehandelen, ik ben nog helemaal niet beter! En ik 

ben bij Marciano in bed gegaan omdat ik bang was voor Eelco, en mijn bril is 

stuk en ik heb pijn in mijn nek, ik zie het hier niet meer zitten, ik ben bang!”

“O, je bent bang dat je zwanger bent van Marciano!” zei Nieuwenhuis. Ik stond 

op.

“Nee, natuurlijk niet, ik heb het gewoon helemaal gehad met deze kut-afdeling!”

“Nou, als het dan allemaal echt zo erg is, dan zijn we het toch eens? Dan ga je toch 

gewoon naar huis?”

Ik ging weer zitten. Nu was ik zo in tranen dat ik nauwelijks meer uit mijn 

woorden kon komen. 
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“Je begrijpt het probleem niet, ik haat jullie hier allemaal en ik vertrek liever 

vandaag dan morgen, maar ik kan niet naar huis, want ik ben manisch!”

Uiteindelijk overtuigde papa in een telefoongesprek dokter Nieuwenhuis ervan 

dat ik moest blijven. Hij zei dat hij het volslagen onverantwoordelijk vond om mij 

op straat te zetten en dat de familie niet mee zou werken, niet door me op te halen 

en niet door me op te vangen. Hij kocht ook de eerstvolgende zaterdag een bril 

met me. 

Toen ik wat rustiger was mocht ik meedoen aan de therapieën, creatieve therapie 

en psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie bleek gymnastiek te 

zijn, gegeven door een twee meter lange jongen die het voornamelijk had over 

zijn onoverwinnelijke basketbalteam. We speelden meestal potjes volleybal, 

want er waren geen baskets in de sportzaal. Ook liet hij ons wel eens de bal op de 

grond stuiteren. Hij leidde onze boosheid af uit de kracht waarmee wij dat deden. 

De creatieve therapie was gewoon knutselen. Ik tekende de dingen na die ik in 

mijn directe omgeving zag: een pakje sigaretten, een pot met een dode plant, een 

bak met kleurpotloden. De creatief therapeute vertelde me dat ik eerst een groot 

vierkant op het papier moest zetten – een kader, zoals zij dat noemde - en dat ik 

daarbinnen mijn tekening moest maken. Want ik moest leren binnen mijn kaders 

te blijven. Ik tekende braaf een vierkant. 

Twee maanden nadat dokter Nieuwenhuis me op straat had willen zetten, vertelde 

hij me dat ik over een week officieel met ontslag mocht. Ik verscheurde al mijn 

tekeningen. 

Toen ik nog opgenomen was, had ik graag terug gewild naar de 

lerarenopleiding. Alle anderen hadden weliswaar hun eindstage gedaan, maar er 

zouden nog lessen zijn tot juni. Die wilde ik gaan volgen. Daarna wilde ik mijn 

eindstage alsnog doen. En dan lesgeven. Deze ziekteperiode betekende een paar 

maanden uitval, en dat was jammer. Maar net als in 1990 zou ik me na de opname 

weer oprichten en laten zien dat ik echt nog wel iets kon bereiken, ook al had ik 

dan in een psychiatrische inrichting gezeten.
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Na de ellende rond de vuistslagen was ik rustiger geworden, minder manisch. Ik 

werd overgeplaatst naar een vijfpersoonskamer. Het was een kleine ruimte voor 

zoveel mensen. Onze bedden en nachtkastjes hadden we van elkaar gescheiden 

met kamerschermen. Naast mij lag een oudere vrouw die ‘s nachts snurkte. Ik 

kocht oordopjes, maar het hielp niet veel. Een andere vrouw lag de hele dag 

apathisch op haar bed. Als ik de deur uitliep zei ze: 

“Waar ga je heen?” en als ik terugkwam zei ze:

“Waar ben je geweest?”

Ik protesteerde bij Nieuwenhuis dat ik mijn nachtrust niet meer kreeg en ook niet 

meer mijn rust overdag, maar hij zei dat hij me geen éénpersoonskamer kon 

geven. Anderen hadden hem harder nodig dan ik, en er was er nu eenmaal maar 

één. Na de verbouwing zou iedereen een éénpersoonskamer krijgen, maar tot 

die tijd werd er niets meer gedaan aan het gebouw, zoals ik ongetwijfeld wist?

De somberheid overviel me aan het einde van de opname, van de ene op de 

andere dag. 

“Dit lukt me nooit,” dacht ik, “hoe kan ik na alles wat er gebeurd is doorgaan met 

de lerarenopleiding en daarna op een middelbare school voor de klas staan?”

Ik wilde voor geen prijs in het Uniusziekenhuis blijven, waar ik was geslagen en 

waar ze me vol hadden gestopt met pillen. Ik verbleef er op een overvolle kamer, 

op een afdeling met allemaal mensen die een stuk zieker waren dan ik. Dus moest 

ik maar naar huis gaan, en voor mezelf zorgen. Ik voelde me niet prettig bij dat 

idee. Maar er was geen andere optie. 
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 13 Niemand luistert

Daar was ik dan, weer thuis op het IBB in mijn studentenkamer van drie bij drie 

meter. Vierentwintig was ik, werkloos, depressief en angstig voor de toekomst. 

De eerste dag thuis stond ik doodongelukkig in mijn kamer. Ik opende een pak 

Dubbeldrank en dronk het helemaal op. Toen scheurde ik het zilverpapier af van 

twee plakken dikke melkchocolade, brak de repen in stukjes en stopte ze stukje 

voor stukje in mijn mond. Ik had besloten dat ik de lerarenopleiding nooit meer 

zou kunnen voltooien, want ik had de discipline niet. Ik was niet opgewassen 

tegen het leven. Ik durfde mijn kamer nauwelijks uit. Ik moest maar op mijn bed 

gaan liggen, het maakte toch allemaal niets meer uit. 

Af en toe lukte het me om op te staan. Dan fietste ik naar de binnenstad. Doelloos 

liep ik langs de winkels. Ik kocht hier een haarelastiekje en daar een ansichtkaart, 

at eenzaam een hamburger bij de McDonalds. Ik luisterde naar een 

straatmuzikant, ik paste eens ergens een truitje en dan ging ik terug naar mijn 

kamer op het IBB. Ik deed boodschappen en kookte een simpel maaltje. Meestal 

bakte ik pannenkoeken, want verder wist ik niets te verzinnen. Ik kwam kilo’s 

aan. Mijn huid werd slecht, mijn haar hing slap langs mijn gezicht. ‘s Avonds hing 

ik voor de televisie of ik las een boek. Boeken brachten me in een andere wereld. 

De wereld zoals hij was, was klote. Iedereen was maar aan het werk alsof het niets 

was. En ik zat somber en moedeloos te zijn. Terwijl er zoveel leuks te doen was. 

Maar ik was te initiatiefloos om het te gaan regelen.

Zo gingen er een paar weken voorbij. Het hoogtepunt van de dag was als ik om 

tien uur mijn slaappil innam en een half uur ontspannen kon liggen terwijl ik 

langzaam wegzakte. Negen uur pauze van mijn gedachten. Overdag bleef ik 

liggen. Mijn wekker tikte de minuten weg, vaak had ik het gevoel dat het al een 

uur later was en dan was er nog geen kwartier verstreken. 

Ik was terug als patiënt op de polikliniek en Dokter Kwelder was opnieuw mijn 

psychiater. Hij gaf mij antidepressiva. Bij zo’n middel duurt het zes weken voordat 
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je kunt vaststellen of het werkt. Wanneer ik met hem praatte over hoe vreselijk ik 

mij voelde en dat ik geen toekomst voor mij zag, zei hij: 

“Ja, dan moeten ook eerst de medicijnen aanslaan.”

Toen ik merkte dat de depressie niet overging, realiseerde ik me dat ik me uit 

moest schrijven bij de universiteit. Ik zou een bijstandsuitkering moeten 

aanvragen. Ik had geen idee hoe het moest. Zou ik er wel één krijgen? Zou de 

maatschappelijk werkster in het Uniusziekenhuis me misschien kunnen helpen? 

Twee weken later zat ik bij haar op de kamer. Ze keek me streng aan over haar 

bril.

“Heb je je ov-kaart al ingeleverd?” vroeg ze.

Mijn ov-kaart, waarmee ik gratis door heel Nederland kon reizen. 

“Nee.”

“Nou, dat zou ik dan eerst maar eens doen!” snauwde ze.

Ze wist niet hoe ik me moest uitschrijven bij de universiteit. 

“Bel ze maar op.”

Maar daarvoor was ik juist naar haar gegaan, want ik kon het zelf niet regelen. 

Mijn hersens waren van kauwgum. 

“Wilt u alstublieft bellen?”

Ze zuchtte en trok een gemeentegids uit haar bureaula. Ze telefoneerde. 

“Je moet naar het bestuursgebouw op de Heidelberglaan om je persoonlijk uit te 

schrijven.”

Op de Uithof! De Heidelberglaan lag een kwartier fietsen van het IBB, maar hoe 

kon ik daar naartoe gaan in mijn eentje? Voor mij was het alsof de Alpen ertussen 

lagen. 

“Kunt u niet met me mee gaan?”

Nee, dat kon niet, maar er was toch wel een vriendin die mee wilde? 

Ik heb geen vriendinnen meer, dacht ik, maar ik zei niets.

“En ik moet een bijstandsuitkering aanvragen.” 

Ze wist niet precies wat daar voor nodig was. 

“Maar ik schrijf wel een briefje voor je, want daar durf je natuurlijk ook niet 

heen.” 
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Met mijn moeder ging ik naar de Heidelberglaan om me uit te schrijven. Nu was 

ik officieel student-af en bijstandsgerechtigd. Maar waar bleef de bijstand dan? Ik 

hoorde niks en kreeg ook geen geld. Ik besloot dat ik de sociale dienst moest 

bellen – het ging immers om mijn levensonderhoud. Maar ik wist niet wat ik 

moest zeggen. Het simpelste telefoontje kostte me moeite. Ik had het idee dat ik 

doorverbonden zou worden met een onpersoonlijke spelonk, waar mijn naam 

was zoekgeraakt. Het zou me nooit lukken om een uitkering te regelen, dus 

waarom zou ik bellen? Na twee weken belde ik toch op. Mijn naam was 

onbekend. Een uitkering aanvragen moest met een formulier, niet met een 

briefje. Ik had dus geen inkomen. Gelukkig had ik nog wat spaargeld. Papa en 

mama sprongen in om met mij de benodigde papieren bij elkaar te zoeken.

Ik sleepte me naar de Oudenoord in Utrecht, waar de sociale dienst in een 

onsympathiek gebouw haar cliënten ontving. Ik kon een uitkering krijgen, zeker, 

op voorwaarde dat ik me inschreef bij het Arbeidsbureau. Dus daar moest ik 

eerst naartoe. Ze schreven me in, en in de weken die erop volgden voerde ik 

gesprekken voor mogelijke banen. Op het moment dat ik vertelde dat ik 

opgenomen had gezeten in een psychiatrisch ziekenhuis schoven de 

medewerkers hun stoel een meter naar achteren, kruisten hun armen voor hun 

borst en riepen:

“Wij zijn geen hulpverleners!”

Ik werd geplaatst in bak vier, dat is de bak ‘onbemiddelbaar’. Ik had geen 

sollicitatieplicht. Ik hoefde nu niets meer, behalve depressief in bed liggen, 

zorgen dat ik at en dronk, één keer in de maand een briefje voor de Sociale 

Dienst invullen, en af en toe naar dokter Kwelder. Het liefste was ik er niet meer 

geweest. Mijn leven was nooit iets geweest en zou nooit meer wat worden. Mijn 

opleiding was mislukt. Ik was niet in staat om initiatieven te nemen. Dus wat had 

het nog voor zin? Ik zou de rest van mijn leven in deze kamer wonen, in bed 

liggen, televisie kijken, boek na boek lezen, me overal en altijd ongemakkelijk 

voelen omdat ik geen contact kon maken met andere mensen. Ze waren om me 

heen, maar ik voelde hun aanwezigheid niet meer. Het was alleen maar ik, met 

mijn machteloosheid. Ik voelde me griezelig alleen. 
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Dokter Kwelder kon me niet helpen. 

“Je moet dingen ondernemen,” zei hij. “Ook al vind je het nog zo vreselijk. Ook al 

beleef je er helemaal geen plezier aan. Maar als je in je bed blijft, dan weet je 

zeker dat het niet over gaat.” Om me te helpen iets te gaan doen moest ik van hem 

afspraken maken bij een verpleegkundige, Rosa Quant, om mijn dagindeling te 

bespreken. Ik zag niet in wat ik daarmee zou opschieten. Maar ik had de puf niet 

om tegen hem in te gaan. 

Rosa Quant droeg een wijde broek met daarop een turquoise gebreide 

kraaltjestrui. Haar blonde haar zat in een slordige knot. Ze keek me stralend aan.

“Wil je roken?”

“Dat mag hier toch niet?”

“Ja, er mag zo veel niet.”

Uit haar bureaulade diepte ze een koperen asbak met een deksel op en ze bood 

me een Marlboro aan. We rookten.

Rosa Quant vroeg hoe ik me voelde. Ik schudde alleen mijn hoofd. Ze zei dat ik 

naar de Vrijwilligerscentrale moest gaan. En dat ik niet meteen iets heftigs moest 

gaan doen zoals hulpverlening aan daklozen of kinderkampen organiseren. Het 

beste was om iets te vinden met vaste dagen, vaste tijden, niet te veel uren per 

dag, en één vaste taak, want dat werkte voor mij het beste. Ik moest het liefst op 

een rustige plek werken, zodat ik niet werd afgeleid door lawaai om me heen.

Angstig keek ik haar aan. Ik kon me niet voorstellen dat ze mij ergens wilden 

hebben. 

“Ik zal er langs gaan,” beloofde ik haar. Maar dag na dag verstreek, en ik durfde 

niet naar de Vrijwilligerscentrale.  Mijn gedachten neigden naar spoorwegen, 

flatgebouwen, pillen, touwen, vuurwapens en stille, diepe kanalen. Iedere week 

keek ik in een lege agenda. Op het IBB voel ik me schuldig dat ik bestond. Dat ik 

profiteerde van de gezelligheid in huis, terwijl ik zelf helemaal niets bijdroeg. De 

afspraken met Rosa Quant zegde ik vaak af vlak voordat ik er naartoe moest, 

omdat ik toch niet wist wat ik met haar moest bespreken. Het enige wat ik nog 

deed was klimmen in een sporthal. Een vriendin van me was enthousiast 
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sportklimster en had iemand nodig om haar te zekeren. Zij belde me dus steeds 

op -kun je maandag? Natuurlijk kon ik maandag, want ik was toch altijd thuis. Ik 

vond het vreselijk om naar de klimhal te gaan, maar ik was te depressief om te 

protesteren. 

Lieke was in de weer met folders. 

“Waarom ga je geen Spaans leren? Daar heb je altijd iets aan,” zei ze en gaf me 

een glimmende folder van Instituut Cervantes in Utrecht.

“Daar heb ik geen geld voor,” zei ik. 

“Kun je dan niet een uitzendbaantje zoeken? Er is werk genoeg ,Tika, dan verdien 

je geld. Het is zo slecht voor je om niets te doen. Ik kan misschien wel iets regelen 

voor je via mijn eigen baan bij het uitzendbureau.” 

“Lieke,” wilde ik roepen, “het lukt me ‘s ochtends nauwelijks om onder de 

douche te gaan staan! Ik doe er twee weken over om een rekening te betalen! 

Iedere dag denk ik, waarom ben ik wakker geworden.”

Maar mijn woorden leken niet voorbij mijn keel te kunnen komen.  

“Waarom gebeurt er niks,” klaagde papa. “De sociale dienst moet jou helpen. Ze 

moeten je gewoon wat banen voorleggen waar je uit kunt kiezen.”

Hij had gelijk, vond ik, er moest iets gebeuren. Ik fietste naar het Arbeidsbureau 

op de Willem Dreeslaan. Medewerkers zaten achter de balie en keken niet op of 

om. In de hal stonden bakken met vacatures. “Redacteur van het nieuwsblad van 

het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, werkervaringsplaats.” Er stond een 

telefoonnummer van de Utrechtse Werkbedrijven, een sociaal werkproject.

Ik belde voor een afspraak en fietste een paar dagen later naar de Utrechtse 

Werkbedrijven op de Oudenoord. Ik had een afspraak met meneer Jansen. De 

receptioniste vroeg: 

“Via welke instantie bent u hier?” 

“Nou, ik ben hier gewoon zelf, ik heb u gevonden in de bak van het 

arbeidsbureau. En zo’n werkervaringsplaats, is dat speciaal voor mensen die 

moeilijk bemiddelbaar zijn en kun je dan gewoon zeggen dat je iets hebt?” 
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“Nee,” zei de vrouw achter de balie, “dat moet je nooit doen, dan gaan ze raar 

naar je kijken.” 

Vertwijfeld ging ik in de wachtkamer zitten.

Meneer Jansen haalde me op.

“Volgens mij is het een uitstekende plek voor jou” zei meneer Jansen, toen hij 

hoorde dat ik afgestudeerd Neerlandica was. “Schrijf ze maar een brief, dan kun 

je bij ze op gesprek.”

“Ik moet een brief schrijven,” dacht ik op maandag. “Nou, het hoeft nog niet 

meteen.” 

“Laat ik die brief eens gaan schrijven,” zei ik op quasi-luchtige toon tegen mezelf 

op woensdag.

“Er komt geen letter op papier,” merkte ik op donderdag, vrijdag en zaterdag. 

“Tika, je hoeft alleen maar een bríef te schrijven,” zei Lieke bij wie ik half in 

tranen aan de telefoon hing, “gewoon met een CV.” 

“Ik heb geen CV,” huilde ik, “en ik kan toch niet ineens veertig uur op zo’n 

bureau gaan zitten?” 

Rosa Quant zei tegen me dat eerst de activiteit kwam, en dan de genezing van de 

depressie. Ze luisterde naar mijn verhaal over de Utrechtse Werkbedrijven en 

vertelde me dat het voor mij veel te hoog gegrepen was om een 

werkervaringsplaats te zoeken voor veertig uur in de week. Ik moest iets doen 

wat niet te belastend was en wat structuur gaf. 

“Ga naar de vrijwilligerscentrale,” zei ze. Dat had ze al vaker gezegd. Maar wie 

zat er nou op mij te wachten, op mijn gekte, op mijn depressie, mijn futloosheid, 

mijn gebrek aan sociale vaardigheden. Vrijwilligerswerk, daar moest je iets voor 

kunnen, toch? Maar ik durfde haar advies niet meer zomaar in de wind te slaan. Ik 

ging naar de Utrechtse Vrijwilligerscentrale voor werk.
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14 Vrijwilligerswerk

Via de vrijwilligerscentrale vond ik een plek bij een organisatie die Sociaal 

Steunpunt Utrecht heette. Ik zou achter een balie komen te zitten om mensen te 

helpen zoeken naar de juiste instantie voor hun probleem. Rosa Quant was 

tevreden toen ze het hoorde. Het was werk op vaste dagen en vaste tijden, met 

vaste taken. En ik moest er gewoon op tijd zijn en mijn taken doen. Ik hoefde het 

niet leuk te vinden, het ging er om dat ik iets deed.  

In mijn volgende gesprek met dokter Kwelder wilde hij met mij de opname 

evalueren. Ik had zo’n rottijd daar gehad, dat ik echt niet wist waar ik moest 

beginnen. Daarom begon ik maar meteen het belangrijkste tegen hem te 

vertellen: de klappen die ik had gehad van Eelco. 

122



“Dat soort dingen moet je bespreken met de afdelingsarts,” zei dokter Kwelder. 

“Dat heb ik gedaan,” zei ik. “Hij zei dat ik het zelf had uitgelokt!”

“Daar kan ik niets over zeggen, want daar ben ik niet bij geweest.”

“Ik ben geslagen om niets, hij zat met een lichtknopje te spelen en toen zei 

iemand dat hij daarmee moest stoppen, en toen kwam hij op dat meisje af en toen 

zei ik dat hij normaal moest doen en toen kreeg ik twee klappen voor mijn hoofd!”

Ik vertelde hoe het verder was gegaan, met zuster Riet, Marciano, mijn bril, en 

dokter Nieuwenhuis die me met ontslag wilde sturen.

“Jij bent ook wel moeilijk hoor, als je manisch bent,” zei dokter Kwelder. “Als je er 

achteraf nog iets over wilt zeggen, dan moet je bij dokter Nieuwenhuis zijn.” 

“Is er nog iets waar we het over kunnen hebben?” voegde hij er aan toe.  

“Jazeker. Dokter Van Waterloo heeft me de keuze gegeven om met ontslag te gaan 

vanaf de open afdeling, terwijl ik zo manisch was als een toeter. Toen ik op de 

gesloten afdeling zat, werd ik binnen een paar dagen in de isoleercel gezet. 

Terwijl ik alleen voor de gesloten afdeling had gekozen omdat mijn vader mij 

erheen had gepraat. Door te zeggen dat er misschien een taak voor mij was daar. 

Omdat ik dacht dat ik mensen moest redden.”

Dokter Kwelder keek mij nu geconcentreerd aan.

“Dat was slim van je vader. Dus dat is gelukkig goed afgelopen.” 

“Ja, maar ze had me toch nooit die keus mogen geven?”

“Het spijt me dat ik je weer hetzelfde antwoord moet geven, maar dat moet je 

bespreken met mevrouw Van Waterloo.” 

“Ik vind ook dat ik veel te veel medicijnen heb gehad. Op de gesloten afdeling 

heb ik haldol gekregen, waar ik heel onrustig van werd, en heel veel kalmerende 

middelen waardoor ik me nergens meer op kon concentreren. Ik heb mezelf 

moeten hypnotiseren om het uit te houden in het kamertje waar ik verplicht in 

moest blijven. Ik kreeg ruzie met de verpleging. Ik vond ook dat er sowieso veel 

te weinig verpleging was.”

“Ja, het gaat niet altijd zoals patiënten willen,” zei dokter Kwelder. “En het is een 

gemeenplaats, ik weet het, maar waar gehakt wordt vallen nu eenmaal 

spaanders.”

Ik dacht dat ik een zweem van ongeduld in zijn ogen zag. 
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“Nou ja … het was gewoon allemaal heel vervelend. Ik wil het gewoon kwijt. U 

kunt toch naar me luisteren?”

“Ja, maar ik kan niet voor anderen praten. Dus ik vind dat je de manier waarop de 

klappen zijn afgehandeld door het behandelteam, en de keus die je is gegeven 

om met ontslag te gaan, en het medicatiebeleid, echt met de psychiaters van je 

opname moet bespreken.”

Ik vroeg me af bij wie ik moest beginnen, bij mevrouw Van Waterloo of dokter 

Nieuwenhuis. 

“Kan ik gewoon een afspraak maken met mevrouw Van Waterloo?”

“Ja hoor, je kunt bellen met het secretariaat.”

Hij keek op zijn horloge.

“Het is tijd.”

Ik belde die middag naar het afdelingssecretariaat van de open afdeling. 

De afdelingssecretaresse aarzelde. 

“Ik bel je aan het eind van de middag terug, goed?”

Toen ze terugbelde, zei ze dat dokter Kwelder toestemming moest geven voor een 

gesprek tussen mij en mevrouw Van Waterloo.

“Maar hij zei dat ik gewoon kon bellen!”

“Mevrouw Van Waterloo wil in dit soort gevallen eerst toestemming van de 

behandelend arts.” 

“Ik vraag het wel de volgende keer dat ik Kwelder zie,” dacht ik. Ik liet het maar 

even. Er waren nog zo veel andere dingen die ik moest doen. Mezelf op gang 

houden bijvoorbeeld. Ik was teleurgesteld. Ik was moe, ik was uitgeput. Mijn 

ouders waren deze lente naar Corsica op vakantie geweest en mijn vader nam 

altijd gekke souvenirs mee. Deze keer had hij een klein speldenkussen 

meegenomen. In het midden lag een poesje te slapen naast een bolletje wol. Het 

poesje lag knus opgekruld en had zijn ogen dicht, en als je het zag wilde je het 

aaien met je vinger en zeggen: slaap maar lekker. Ik zou ook wel willen rusten. 

Maar ik mocht me niet opkrullen en slapen, ik zou depressief blijven, had Rosa 

Quant gezegd. Het leven moest doorgaan. Ik moest vrijwilligerswerk doen, ik 

mocht niet de hele dag in bed blijven, ik moest mijn rekeningen betalen. En zelf 
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vond ik het ook. Ik mocht me niet gedragen als een drop-out, ik was afgestudeerd 

Neerlandica!

Twee weken later zat ik opnieuw tegenover dokter Kwelder en besprak met hem 

methodes om niet meer manisch te worden.

“Het toverwoord is structuur!” zei dokter Kwelder. Hij zei dat ik niet te hoog moest 

grijpen, nu niet en nooit niet. Hij zei dat ik weliswaar een universitaire opleiding 

had afgerond, maar dat mijn draagkracht niet voldoende was. Hij zei dat ik pech 

had.

“Je komt heel stevig over, maar dat ben je helemaal niet. Je wordt door je 

omgeving gemakkelijk overvraagd. Je intelligentie werkt eigenlijk tegen je.”

Ik moest leren nee te zeggen van hem, en ik moest leren geen hoge eisen aan 

mezelf te stellen. Ik moest leren leven met mijn eigen wankelheid. Het zou nodig 

zijn om de buitenwereld op een afstandje te houden. Niet naar drukke feestjes, 

geen baan die te veel van me zou vragen. Ik moest iedere dag mijn medicijnen 

innemen en als ik niet kon slapen moest ik meteen een slaappil innemen, want dat 

kon mogelijk een volgende episode stoppen. Als ik me overdag te gespannen 

voelde kon ik een kalmeringspil slikken. En als ik echt dacht dat het mis ging, kon 

ik een antipsychoticum nemen. 

Dokter Kwelder analyseerde met mij wat mijn manieën uitlokte. Ik was namelijk 

erg gevoelig voor de ziekte volgens hem. 

“Het verleden is de beste voorspeller voor de toekomst,” zei hij. “En je hebt nu 

drie manieën en drie depressies gehad in zes jaar. Je hebt niet zo’n goede 

prognose. Dus wees maar voorzichtig.”

We ontdekten een hele lijst van dingen die vooraf waren gegaan aan de opnames. 

Werkstress, begrafenissen, de overgang van studeren naar werken, na een 

depressie, drinken had ermee te maken, te weinig slaap, ruzie op het werk, een 

verbroken relatie. Hij had ook een lijst van dingen die bij mij nog geen manie 

hadden uitgelokt maar die wel bekend stonden als uitlokkende factor: op vakantie 

gaan, verhuizen, verliefd worden.   
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“Kijk goed uit en vermijd dit soort dingen zo veel mogelijk,” zei dokter Kwelder, 

“dan word je hopelijk niet meer ziek en kun je normaal leven.”

Hij zei dat hij me toestemming gaf voor een gesprek met mevrouw Van Waterloo.

“Waarom moet ik van u de dingen die me tijdens de opname zijn overkomen 

bespreken met Nieuwenhuis en Van Waterloo, maar fungeert u als poortwachter? 

Waarom kan ik niet gewoon met u praten over wat er met me is gebeurd?” 

“Zoals ik de vorige keer ook al zei, iedere psychiater is verantwoordelijk voor zijn 

eigen behandeling.”

Ik had een afspraak met mevrouw Van Waterloo. Het gesprek duurde maar kort. Ik 

had een half uur de tijd gekregen maar ze was tien minuten te laat. Ik was 

vergeten hoe lelijk ze was. Ze was vijf jaar ouder dan ik, schatte ik, maar ze had 

het postuur van een kind van twaalf. Ze had geen borsten, een platte kont en geen 

middel. Haar gezicht was blank, of hoewel, blank – de meeste mensen die blank 

zijn, zijn wit met een tint rood of bruin er in. Maar zij was echt wit. De kleur wit van 

marmer, de kleur wit van albast, zo wit dat het bijna naar grijs neigt. Sneeuw in de 

schemering. Haar gezicht had die kleur en haar armen ook. Haar haren waren 

zwart. Ze droeg ze naar achteren in een paardenstaart. Alleen de voorste haren 

waren kortgeknipt en hingen in twee plukjes over haar voorhoofd. Ze was mager. 

Haar witte rok hing over haar schonkige heupen. Ze moest haar ceintuur flink 

aansnoeren, anders zakte haar rok af. Haar neus leek op een skischans. Het enige 

wat mooi aan haar was, was de kleur van haar ogen. Die was groen. Lentegroen. 

Maar – er was iets met haar ogen. Ze stonden vermoeid en afwezig. Tijdens het 

gesprek keek ze af en toe naar buiten. Ze keek ook steeds op haar horloge. 

Ik vroeg haar waarom ze me niet naar de gesloten afdeling had laten gaan toen ik 

zei dat ik op de afdeling bij een medepatiënt in bed had geslapen, en toen ik 

terug van buiten kwam met verhalen over junks. Dat maakte toch wel duidelijk dat 

ik manisch was en mezelf niet meer in de hand had?

Dokter Van Waterloo keek in mijn dossier, dat voor haar op tafel lag.

“Je was ambivalent in wat je wilde,” zei ze.

“Ambivalent?”
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“Dat betekent dat je de ene keer dit wilde en de andere keer dat.”

“Ja, dat weet ik ook wel, ik ben Neerlandica. Hoezo was ik ambivalent?” 

“Je wilde de vrijheid en tegelijk beschermd worden. Ja, dat is natuurlijk voor alle 

partijen heel erg lastig.”

“Maar ik was manisch! Dat ik ambivalent ben is een onderdeel van mijn ziekte. Ik 

had bij opname al om een gesloten afdeling gevraagd. En als ik dan zieker word 

dan wil ik inderdaad steeds meer de vrijheid, maar dat is dan toch helemaal niet 

goed voor me?”

Mevrouw Van Waterloo plukte aan haar pony. 

 “We konden nog steeds afspraken met jou maken,” zei ze, “dus wat er gebeurde 

was een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Ik kon mijn oren niet geloven.

“Ik ben gaan wandelen met junkies, ik ben met iemand bij mij op de afdeling naar 

bed geweest! Ik hield me juist niet aan de afspraken, want ik ging steeds van de 

afdeling af terwijl de afspraak was dat ik binnen zou blijven!”

Ik ging rechtop zitten.

“Dat soort dingen doe ik normaal niet,” zei ik. 

Ik voelde een spanning in mijn maag maar ik beheerste mezelf, ik wilde niet 

woedend de spreekkamer uit lopen.

Mevrouw Van Waterloo richtte haar vermoeide blik op mij. Ik voelde haar ogen 

over me dwalen – mijn lippenstift, mijn oorbellen, mijn opgestoken blonde haar.

“Mensen gaan nou eenmaal met elkaar naar bed.”

Ze keek op haar horloge. 

“Het is helaas alweer tijd,” zei ze, meer in het algemeen dan tegen mij.

Verward stond ik op de gang. Wat een kutwijf! Had ze soms gelijk? Maar ik had 

toch duidelijk gevraagd om meer bescherming? Leek het dan alsof het nog 

redelijk goed met me ging? Maar ik stond toch om zes uur ‘s ochtends op mijn 

sloffen bij de portier? Dachten ze dat dat normaal gedrag was voor een 

vierentwintigjarige vrouw? Ik besloot om een gesprek met dokter Nieuwenhuis 

maar te laten zitten. Die hadden vast ook overal een dooddoener voor. En bij 

dokter Kwelder moest ik ook niet zijn. 
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“Wat moet ik hier nou mee?” vroeg ik me af.

 Ik wilde er graag over praten, maar niemand wilde er met mij over praten. 
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15 Sarcasme

Twee ochtenden in de week werkte ik bij het Sociaal Steunpunt. Vooral in de 

zomer was het er heel erg rustig. Soms stond ik met mijn collega-

baliemedewerker de hele middag in de zon te roken en te praten, wachtend op de 

klant die niet kwam. Ik werkte er nu bijna twee jaar. Als ik thuiskwam was ik moe 

van het nietsdoen. Dan kroop ik in bed. Ik leende boeken van de bibliotheek en 

las uren en uren, met mijn hoofd op het kussen en het boek liggend op één 

kaftzijde naast me. Ik las boeken over mensen die rond de wereld zeilden. Ik 

leende reisverslagen en mooie platenboeken over Zuid-Spanje. De dagen dat ik 
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niet werkte, sliep ik tot twaalf uur. Mijn huisgenoten namen me eens per week mee 

naar de Sneak Preview in de Rembrandtbioscoop in Utrecht. Je zag dan een film 

die nog uit moest komen. Je wist nooit welke het was. Het leek mijn leven wel. Ik 

was nu bijna zevenentwintig en ik had geen flauw idee hoe het verder moest.

In het weekend ging ik meestal naar papa en mama. Dan gingen we wandelen in 

het Spanderswoud, of we gingen naar het strand. Ik bracht ook wel eens een dagje 

door met Lieke in Amsterdam, om te winkelen of uit eten te gaan. Mijn 

bijstandsuitkering werd iedere maand gestort. Ik had geen sollicitatieplicht. Ik 

maakte vaak plannen om iets te veranderen aan mijn manier van leven. Ik wilde 

het liefst een betaalde baan vinden. Maar als ik het daarover had riepen mijn 

ouders, Lieke, dokter Kwelder en Rosa Quant dat ik voorzichtig moest zijn. Ik was 

er nog lang niet aan toe, vonden ze.

Iedere maand bracht ik een bezoekje aan dokter Kwelder. We praatten dan een 

half uur over pillen en over mijn bezigheden. Ik vertelde hem dat de pillen me erg 

slaperig maakten. Als ik ’s ochtends bij het Sociaal Steunpunt was geweest, viel ik 

om vier uur ’s middags in een diepe slaap. Na twee uur werd ik gedesoriënteerd 

wakker, denkend dat het ochtend was. Ik zei dat ik dat niet normaal vond.

Dokter Kwelder lachte. 

“Als ik bijna klaar ben met mijn werkdag ben ik ook moe,” zei hij. Ik wilde ook 

met hem bespreken dat ik mijn werk bij het Sociaal Steunpunt niet zo leuk vond en 

dat ik weinig vrienden had. 

“Het is voor psychiaters altijd moeilijk om de grens te trekken,” antwoordde 

dokter Kwelder daarop. “Ik wil me niet met alle facetten van jouw leven bemoeien. 

Ik behandel de ziekte, niet de hele persoon. Waar houdt de behandeling van de 

ziekte op?” Hij keek omhoog, alsof hij hoopte dat het antwoord op het plafond 

geschreven stond. “Ik weet het niet. Ik weet dat we moeten voorkomen dat je in 

een episode belandt. Maar of ik raad moet geven over jouw werk, of over je 

vrienden – ik vind dat ik daarbuiten moet blijven. Maar zoals ik zeg, het is een 

punt van discussie onder psychiaters.”
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Langzaam veranderde dokter Kwelder voor mij in een psycho-robot, een 

receptenautomaat. Ik vertelde hem steeds minder. Als ik naar zijn ogen keek, zag 

ik slechts de weerspiegeling van de tl-buizen in zijn brillenglazen. En mezelf, de 

patiënt, zittend in het onbarmhartige licht. 

Mijn huisgenoten studeerden en veel van mijn leeftijdsgenoten werkten. Dat was 

voor mij niet weggelegd. Op verjaardagen werd ik nerveus als iemand aan mij 

vroeg: “En wat doe jij?”

Ik zei dan met een geknepen stem dat ik achter de balie zat van een Sociaal 

Steunpunt. Het was de bedoeling dat je zoiets bracht op een en-dat-is-de-leukste-

baan-van-de-wereld toon. Maar ik kon mijn eigen teleurstelling niet omzetten in 

een enthousiast kletspraatje over werk. Daarom luisterde ik veel naar de verhalen 

van anderen op verjaardagen. Iedereen praat toch het liefst over zichzelf. 

Wat moest ik ze nou vertellen? Ik ben afgestudeerd op mijn drieëntwintigste, in de 

Nederlandse Taal- en Letterkunde. Ja, een heel leuke studie ja, en alle tentamens 

in één keer gehaald. Wist je dat ik op mijn achttiende rechtstreeks vanuit een 

psychose aan de propedeuse ben begonnen? Wat een psychose is? Een 

nieuwerwets woord voor krankzinnig worden. Wil je nog een toastje? Ja, ik kan 

heel goed studeren. Ik wilde graag doorstuderen voor docent. Hoe graag? Nou, 

heel graag. Het was mijn droom. Maar een half jaar na mijn afstuderen werd ik 

opnieuw psychotisch. Balen zeg, ja, inderdaad. Weet je hoe dat gaat, zo’n opname? 

Dat dacht ik al, dat je dat niet wist. Ze dumpen je in een vieze, oude psychiatrische 

inrichting in de stad, tussen hoeren, junks en zwervers. Ja, ik heb ook twee keer in 

de isoleercel gezeten. Wat zeg je? Vervelend? Ach. Valt mee hoor, je bent toch 

knettergek op zo’n moment. Wat? Sorry, de muziek staat een beetje hard. Of ik 

liefdevol behandeld ben? Nou, ik ben geslagen, en er werd gezegd dat ik het zelf 

wel uitgelokt zou hebben. Wat zeg je? Nee, niet door een verpleegkundige hoor, 

door een medepatiënt. Welnee, dat is daar heel normaal. Weet je dat ik met mijn 

zieke geest binnen de gesloten afdeling met medepatiënten naar bed ben 

geweest? Weet je wat ze zeggen als je daar achteraf met iemand over wilt praten? 

Mensen gaan nou eenmaal met elkaar naar bed, zeggen ze dan. En dat ze niet 
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overal op kunnen letten. Dat waar gehakt wordt spaanders vallen. En dat ik zo’n 

moeilijke patiënt ben. Weet je wat ze me nu adviseren? Om rustig aan te doen. 

Nou, dat is niet zo moeilijk want ik slik zware medicijnen, dus ik kan niet veel doen 

want ik ben altijd moe. Nee, daar is geen pil tegen. En trouwens, zij zijn ook wel 

eens moe. Nee, maar je hebt gelijk, rustig aan doen is op zich niet zo’n slecht 

advies. Ik doe twee ochtenden in de week vrijwilligerswerk. Weet je wat er was 

gebeurd als ik niet ziek was? Dan was ik nu docent Nederlands of onderzoeker 

aan de universiteit. Wát zeg je? Werken is ook niet alles? Sorry, maar dan ga ik nú 

even buiten een sigaretje roken. O, je gaat mee? Vooruit dan maar. Wat doe jij 

eigenlijk? 

Bij het Sociaal Steunpunt waren de baliemedewerkers de enige mensen die 

onbetaald werkten. De betaalde medewerkers van het Steunpunt, zoals de 

directeur en de secretariaats- en projectmedewerkers, waren er trots op dat zij 

werkgelegenheid schiepen voor vrijwilligers. Ze gaven ons regelmatig 

complimentjes. We kregen lekkere dingen bij de koffie. Ze vroegen hoe het met 

ons ging. Ze lieten ons fijn lang pauzeren. Als de zon scheen drongen ze er op aan 

dat we buiten gingen staan. Als het koud was drukten ze ons op het hart om een 

jas aan te doen. Ze zeiden tegen mij dat ik nu misschien in een moeilijke periode 

zat, maar dat het op een gegeven moment allemaal achter me zou liggen. Ik was 

nog zo jong, ik was pas zesentwintig! Zij waren allemaal tussen de veertig en de 

zestig, en zij hadden ook moeilijke periodes gehad. Dat ging allemaal weer over, 

daar moest ik van uitgaan. En wat zat mijn haar trouwens leuk! En wat deed ik het 

baliewerk goed! Ik had het computersysteem in één dag onder de knie en ik 

kende alle vierhonderd instanties die bij ons ingeschreven stonden uit mijn hoofd. 

Kortom, ze waren hartstikke blij met mij. O, klopte de informatie in de computer 

niet altijd met de informatie die de instanties ons gaven? Sorry, maar dat mocht ik 

niet zelf uitzoeken en wijzigen. Dat moest de betaalde secretariaatsmedewerkster 

doen. Dat wist ik toch ook wel? Ja, natuurlijk, die was nu vier weken met vakantie, 

en ze had een stapel achterstallig werk achtergelaten. Maar dat zou allemaal goed 

komen, heus. Ik kon beter van het zonnetje genieten. Als ik het niet erg vond, 

gingen zij nu weer verder met hun werk.   

132



Waar zit in mijn bestaan de escape-toets, vroeg ik me af. Ik had zelden meer zin 

om mee te gaan naar de Sneak Preview. Wandelen in het Spanderswoud was niet 

langer leuk. Ik deed het omdat het moest. Ik wist wat er zou gebeuren als ik in bed 

bleef. Maar iedere dag werd het moeilijker om op te staan en de dag te beginnen. 

Ik werd dikker en kreeg pukkels. Dokter Kwelder, de psycho-robot, hoefde ik niet 

te vertellen dat het slechter met me ging, die zei toch nooit iets zinnigs. In plaats 

van naar hem toe te gaan belde ik zijn secretaresse of ze voortaan mijn recept 

naar de apotheek wilde faxen. Rosa Quant, die theemuts die sigaretjes rookte met 

de patiënten en verder niets deed, had ik ook al drie maanden niet meer gezien. 

Ze dacht vast dat ik me prima redde. 

Ontsnapping was mogelijk. Ik bleef gewoon met mijn hoofd onder de dekens 

liggen tot ik honger kreeg. Dan kleedde ik me aan, haalde een pak donuts, en 

kleedde me weer uit. Donuts hoefde je niet te koken en je kon ze opeten in bed. 

Als toetje nam ik slaappillen. Bij het Sociaal Steunpunt had ik me al weken niet 

vertoond. Af en toe belden ze. Ik zei dat ik aan het nadenken was of ik het werk 

nog wel leuk vond. Ze zeiden dat ik rustig de tijd moest nemen. Eigenlijk 

bedoelde ik niet of ik werken bij het Sociaal Steunpunt nog wel leuk vond, maar of 

ik het leven nog wel leuk vond. Er zat iets in mijn systeem waardoor ik van tijd tot 

tijd het leven niet aankon. Ik wist nu nog dat ik me niet altijd zo voelde. Maar als 

het zo doorging, dan zou ik de grens over gaan naar het wanhopige gebied. Daar 

zou ik alleen nog maar voelen dat ik niet geschikt was om te leven. In het 

wanhopige gebied was het gewone, gelukkige leven niet meer in zicht. Het leven 

daar was vol pijn en moeilijkheden. Ik wilde dat gebied niet in, maar ik werd er 

door een onbekende kracht naartoe gezogen. Wat wist het Sociaal Steunpunt 

daarvan? Aan papa, mama en Lieke vertelde ik niets. Wat konden zij doen? Ze 

wisten wel dat het slecht ging, maar ze wisten niet hóe slecht. Want als ik ze zag, 

leefde ik op. Dan kon ik even ademhalen en zelfs lachen. Mijn huisgenoten? Die 

leefden hun eigen leven. Ze wisten alleen dat ik veel sliep. 
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Toen gingen papa en mama op vakantie naar Sicilië. De dag voor ze weggingen 

wilde ik ze bellen om ze een goede vakantie te wensen. Maar ik kon mijn bed niet 

uitkomen. Ik stelde het uit, en uit. En toen was het te laat. Ze zaten al in het 

vliegtuig. Ik klom met moeite uit mijn bed. De winkel was ook al dicht, dus ik had 

niets te eten. Ik viel op mijn knieën op mijn vloerbedekking en begon te huilen, 

zonder tranen, want die had ik niet. Ik wilde oplossen in het niets. Ik wilde dat de 

vloer zich zou openen en mij zou opnemen en zich weer zou sluiten. Ik wilde niet 

meer. Ik wilde echt niet meer. Maar godverdomme, dacht ik, ik wil niet op het 

spoor gaan staan. Wat moeten papa en mama dan, en Lieke? 

Dokter Kwelder had me ooit een noodnummer gegeven voor als het buiten 

kantooruren niet goed met me zou gaan. Ik belde dat nummer. 

“Crisisdienst Stad Utrecht?” 

“U spreekt met Tika Veldhuizen. Ik ben patiënt in het Uniusziekenhuis bij dokter 

Kwelder. Ik wil hem graag zo snel mogelijk spreken.” 

“En waarom wilt u hem spreken?”

De stem aan de andere kant van de lijn klonk rustig en zakelijk. 

“Ik voel me heel erg depressief. Ik red het thuis niet meer. Ik kook niet meer voor 

mezelf…ik lig alleen maar in bed. Ik weet niet hoe het verder moet.”

“Komt u wel veilig de nacht door?” vroeg de stem.

“Ik weet het niet…”

“Het lijkt mij het verstandigste als wij u even zien. Kunt u naar het Uniusziekenhuis 

komen, zeg maar om acht uur?”

Om kwart voor acht stapte ik op de fiets. Ik had een paar schone onderbroeken en 

een tandenborstel in een tasje gedaan, voor het geval ik meteen kon blijven. Maar 

ze konden op dat moment niets voor me doen. Ze raadden me aan om een patatje 

te halen, zodat ik in ieder geval iets in mijn maag had. En ze regelden dat ik zo 

snel mogelijk bij dokter Kwelder terecht kon. De volgende ochtend zat ik 

tegenover mijn receptenautomaat. De brillenglazen spiegelden me tegemoet.

“Het gaat niet goed met me,” zei ik. 
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“Ik vond je al een beetje mat de laatste keer,” zei hij, “en ik zou je de komende 

week nog bellen dat er geen sprake van is dat we recepten naar je gaan faxen. Ik 

moet je wel om de zoveel tijd zien, anders weet ik niet hoe het met je gaat.”

“Ik weet niet hoe het verder moet,” zei ik.

“Dat heb ik van de collega’s van de crisisdienst begrepen,” zei de psychiater, “en 

ik heb al gebeld of je kunt worden opgenomen in het Unius. Maar daar is geen 

plaats.”

“Jullie móeten me opnemen! Ik…”

“Rustig maar, rustig maar. In de loop van deze dag ga ik elders voor je proberen. 

Het wordt Woerden, Zeist, Nieuwegein of het Academisch Ziekenhuis hier in 

Utrecht. Ik bel je aan het eind van de middag. Je kunt er dan vanavond naartoe.”

Het was een koude novemberavond. Het regende hard. De lucht was donkergrijs, 

net als het asfalt op de parkeerplaats. De regendruppels maakten kleine kringen 

in de plassen. Een man kwam aanrijden op een scooter. Hij zat ingesnoerd in een 

regenpak, de capuchon om zijn hoofd gebonden. Hij zat krampachtig in elkaar 

gedoken. Auto’s reden onverstoorbaar over de weg langs het Universitair Medisch 

Centrum Utrecht. Ik was met al mijn spullen in een taxi gestapt. Wanhoop maakte 

me doortastend. 

Ik liep door een grote draaideur. Hier was het droog, warm, licht en ruim. Vanuit 

de centrale hal keek je zeven verdiepingen omhoog naar het dak. De 

verschillende verdiepingen kwamen uit op balkons in de hal. Ik zag een restaurant 

en een café. Over een balustrade aan de linkerkant kon je de diepte in kijken. 

Daar beneden stond een zwarte vleugel op een podium. Ik volgde de bordjes 

‘psychiatrie’. Achtereenvolgens passeerde ik een winkel met bloemen, boeken en 

teddyberen, een gebedsruimte, en een bibliotheek. Na iedere hoek die ik 

omsloeg hingen er minder schilderijen aan de muur. Telkens hing er een nieuw 

bordje: psychiatrie naar links, naar rechts, trap op, hier de lift in. Ik verloor al mijn 

gevoel voor oriëntatie. Wat een doolhof was dit ziekenhuis, achter zo’n grootse 

entree! Op een gegeven moment zat er middenin de gang een glazen deur. Ik 

voelde aan de deur: op slot. Naast de deur hing een bel. ‘Psychiatrie’ stond er op 

een kartonnetje, in een klein handschrift. Hier hing niets meer aan de muur. Ik 
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hoorde heel zacht het gezoem van airconditioning. Door een muur klonken 

stemmen, bijna onhoorbaar. Het rook naar schoonmaakmiddel en tegelijk een 

beetje muf. Ik belde aan. Aan de andere kant van de deur lag de gang, het 

linoleum glansde zachtjes in het licht van de tl-buizen. Er kwam niemand. Het viel 

me op dat de gang geen ramen had. Dat betekende dat ik me hier in het midden 

van het doolhof bevond. Ik wilde me omdraaien, weg van deze enge plek. Maar 

dat kon niet. Mijn dood wilde ik mijn naasten niet aandoen. Ik liet me hier levend 

begraven.

Ze leek uit het niets te komen. Klikkende hakken op de vloer, een vormeloze rok 

met een donkere panty, een truttige witte blouse, kort grijs krullend haar en een 

afschuwelijke rode vlinderbril. In haar hand rammelde een sleutelbos. Ze opende 

de deur. De schoonmaaklucht werd sterker. 

“Ben jij Tika? We verwachtten je al. Kom binnen! Ik ben Tineke Smit.”

Ik kreeg een stevige hand.

Achter me ging de deur weer op slot. Ze ging me voor naar een kamer. Hij had 

kale wanden. Er stonden twee bedden. Bij ieder bed hoorde een eigen wasbak. 

Het raam bood uitzicht op een blinde muur. 

“Zet hier je spullen maar neer,” zei Tineke, “die kun je straks uitpakken. Ik zal je 

eerst de afdeling laten zien.” 

We liepen langs douches en toiletten. Ze liet me de rookkamer zien, de huiskamer 

en de keuken. 

“Hier staat brood en beleg,” zei ze. “Dus als je ’s avonds nog honger hebt dan kun 

je wat pakken.” 

Dat vond ik aardig van haar. Maar verder leek Tineke me een heks. Ik schatte haar 

leeftijd eind vijftig. Het leek me zo’n tut die al veertig jaar in de psychiatrie werkt 

en al die tijd niks heeft bijgeleerd. Ik zag helemaal voor me hoe ze al jaren het 

leven van patiënten zuur maakte met haar betuttelende opmerkingen. Ik 

verwachtte niets van Tineke. Ik was gewoon haar volgende patiënt in een heel, 

heel lange rij. 

“Kijk, hier hangt ons rooster,” zei mijn verpleegster.  
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Ik las het dagprogramma met stijgende paniek. Acht uur ontbijt. Creatieve 

therapie. Half elf gezamenlijk koffie. Elf uur verplicht wandelen. Eén uur warme 

lunch. Half drie bewegingstherapie. Vijf uur de avondboterham. Ik huiverde. Maar 

ik kon nergens heen. 

Die avond ging ik om tien uur naar bed met een pil. Papa en mama zaten op 

Sicilië. Lieke durfde ik er niet mee lastig te vallen dat ik opgenomen zat. Ik hoopte 

maar dat het nooit meer ochtend zou worden.

De volgende dag om half acht maakte een verpleegkundige met een baard me 

wakker. Ik testte meteen wat er gebeurde als je bleef liggen. Om acht uur kwam 

de baardaap terug. 

“Tika, we gaan ontbijten, kom je ook?” 

“Ik hoef geen ontbijt.”

Dat was niet waar, ik had best trek.

“Kom, je kunt best opstaan. Trek je badjas maar aan, en dan kun je na het ontbijt 

douchen. We wachten op je.”

Ik sloeg het dekbed terug. Even bleef ik op de rand van het bed zitten met mijn 

hoofd in mijn handen. Toen schoot ik in mijn badjas en liep door de gang naar de 

woonkamer. De baardaap zat aan het hoofd van de tafel. Om hem heen zaten vier 

dames met grijze krullen, een bouwvakker met een hart op zijn arm getatoeëerd, 

een heel magere mevrouw in een blauwe coltrui en een man die zo in elkaar 

gedoken zat dat zijn kin bijna het tafelblad raakte. Hij droeg een rodekoolkleurige 

trui met een koffievlek op de mouw. Gezellig, dacht ik. 

Zonder iets te zeggen schoof ik aan. 

“Dit is Tika,” zei de baardaap.

“Eet smakelijk,” zei de man in de rode trui. De rest mompelde wat en kauwde 

verder.

Nadat ik wakker was geworden en ontbeten had die eerste dag, had ik toch Lieke 

maar gebeld op haar werk. 

“Uitzendbureau Tempo Team, met Lieke Veldhuizen?”
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“Ja, hallo, met Tika.”

“Hé Tika! Hoe gaat het ermee?”

“Ja, het is eigenlijk niet zo leuk om te vertellen…”

“Hè, wat is er dan?”

“Ja, ik heb me weer laten opnemen.”

“Wát? Wacht even hoor, ik loop even naar een ander toestel.”

Ik hoorde wat gefluister en geklik door de hoorn, toen een ruis en Lieke weer aan 

de andere kant van de lijn.

“Waar zit je dan? In het Unius?”

“Nee, daar was geen plek. Ik ben in het Academisch Ziekenhuis.”

“O. Ehhh… weet je, vanavond heb ik geen tijd om naar je toe te komen, want ik 

heb een etentje met collega’s… nou, wacht eens even… ach, ik ga wel een andere 

keer met ze eten. Vanavond ben ik bij je. Wat zijn de bezoektijden?”

’s Avonds kwam ze aanscheuren in haar Fiat Panda. Ik zat op een bankje voor de 

ingang van het ziekenhuis. Ze reed de parkeergarage in. Vijf minuten later stond 

ze voor me. 

“Laten we naar het café gaan,” zei ik. 

“O, is hier een café?”

We bestelden koffie en warme appelbollen. 

“Ik had vandaag meteen mijn eerste afspraak met de psychiater,” zei ik. “Hij heet 

Henri Peijnenburg en hij is van mijn leeftijd. Hij zal wel in opleiding zijn.” 

“En, hoe is hij?”

“Ach, wel aardig. Hij heeft zwart haar en een bril. Een beetje tenger. Hij vroeg of ik 

mijn voorgeschiedenis wilde vertellen.”

“En wat zei je toen?”

“Ik zei dat hij toch een dossier had gekregen?”

Lieke nam een slok van haar koffie.

“En toen?”

“Nou, toen vroeg hij wat dingen. Over de valproaat en zo.” Ik leunde met mijn 

elleboog op tafel en liet mijn hoofd op mijn hand rusten.
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“Ik zei dat ik het nam onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, en toen 

zei ik dat ik me niet meer thuis redde en dat ik hier wilde mee-eten en hier slapen 

tot ik weer minder depressief ben.”

“Lekkere appelbol zeg,” zei Lieke.

“Weet je wat ik raar vond?” zei ik. “Hij zei dat hij mij sarcastisch vond reageren.”

“Hè?” Liekes mond zat vol. Ze wapperde met haar hand. “Waarom dat dan?”

“Weet ik veel. Het is natuurlijk weer zo’n type dat aan patiënten moet leren 

sleutelen.”

“Maar heb je wel een mooie kamer?”

“O schitterend, ik heb uitzicht op een blinde muur. Je moet zo maar even 

meelopen. Hoe is het bij Tempo Team?”

“Ja ja, gewoon, hetzelfde…”

Ze begon te huilen, gewoon, middenin een hap hete appelbol. 

“Wat is er?” vroeg ik geschrokken, “is er iets op je werk?”

Ze kon niet praten.

“Haal eens rustig adem,” zei ik. Ik liep naar de counter voor een glaasje water. 

Lieke snoot haar neus in een servetje. Niemand in het café keek op of om. We 

zaten middenin een ziekenhuis. 

“Dat je nou alwéér in zo’n ziekenhuis moet!” snikte Lieke. “We dachten dat het wel 

ging, zo een beetje met dat Steunpunt en je huisgenoten en zo… ik vind het zo erg 

voor je. En ik kan helemaal niks doen.”

Ze was zo aangeslagen dat ik ook begon te huilen. Ik sloeg mijn armen om haar 

heen.

“Je bént er,” zei ik. 

We liepen rustig van het café naar de afdeling. Ik liet haar zien waar ik overdag 

verbleef, waar ik sliep, waar de douche was. Ze schudde handen met de 

verpleegkundigen die op dat moment dienst hadden. We kletsten nog even in de 

huiskamer. Toen ging ze weer naar Amsterdam. Ik zwaaide haar uit bij de deur. 

 

Mijn eerste week op de afdeling ging stroperig voorbij. Thuis kon ik me 

afzonderen. Dat ging hier niet. De verpleegkundigen hielden zich de hele dag met 

je bezig. Ze zaten nooit in hun verpleegkantoor, behalve om iets op te halen of om 
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de diensten aan elkaar over te dragen. Overdag mocht je niet in je kamer op je 

bed liggen. En daar had ik nou net zo’n zin in. Ik vond het zwaar. Papa en mama 

waren nog niet terug van vakantie maar ik had ze wel kort gesproken door de 

telefoon. Ze hadden me veel sterkte gewenst. Ik worstelde me iedere ochtend uit 

bed en begon dan aan zo’n eindeloos lange dag. En als toppunt van ellende wilde 

Tineke, omdat ze mijn persoonlijk begeleider bleek te zijn, drie keer per week 

een uur met me praten. Wat was dat nou voor onzin? 

Een paar dagen later liepen Tineke en ik een wit gesprekskamertje binnen met 

twee blauwe skai leren stoelen. Tussen ons in bevond zich een lage, witte tafel met 

een gebloemd doosje Kleenex. In de hoek bij het raam stond een kamerpalm. Er 

hing niets aan de muur. 

“Ik wil helemaal niet drie keer in de week praten. Ik ben hier omdat ik echt niet 

wist wat ik anders moest,” zei ik nog voor Tineke was gaan zitten. 

“Dus jij hebt de diagnose manisch-depressief gekregen…”

“Ik heb geen zin om te praten over mijn manisch-depressiviteit.”

“Waarom niet?” 

“Omdat alles wat daarover te zeggen is, gezegd is.” 

“O ja?”

Ze leunde achterover.

“Ik leef bijna tien jaar met die ziekte. Ik weet dat als ik manisch word, dat ik me 

dan moet laten opnemen. Ik weet dat als ik depressief word, dat ik zo veel 

mogelijk moet blijven ondernemen. En als dat niet lukt, dat ik me dan ook moet 

laten opnemen. Ik heb met mijn psychiater in het Uniusziekenhuis – zijn naam is 

dokter Kwelder - uitgebreid gepraat over de dingen waar ik manisch van word. 

Die moet ik zien te vermijden. En ik heb met mijn verpleegkundige Rosa Quant 

besproken wat een goed leven voor mij is. Ik moest van haar vrijwilligerswerk 

zoeken op vaste tijden en met vaste taken. Dat heb ik gedaan. En ik moet zorgen 

dat ik mijn medicijnen iedere dag inneem. Ik zou niet weten wat we daar nog aan 

toe moeten voegen.”

 “O,” zei Tineke, “maar wij gaan ook niet op díe manier praten over manisch-

depressiviteit. Wat jij nou allemaal opnoemt, dat noem ik de middelbare school. 
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Dat heb je nou wel gehad. We gaan een stapje hoger. Wij gaan naar de 

universiteit.”

“Ik wil geen drie gesprekken per week.” 

Wat was dit voor gezeur? Ik wilde hier gevoed en verzorgd worden. Nu moest ik 

gesprekken gaan voeren. Dat was ik echt niet van plan. Ik keek Tineke boos aan.

“Als ik niet wil meewerken, moet ik dan weg van de afdeling?” vroeg ik.  

Ineens viel me op dat er heel vriendelijke ogen zaten achter die vlinderbril. Die 

ogen keken me intens aan, alsof ze iemand probeerden te herkennen. Er viel een 

stilte. Ik schoof naar achteren in mijn stoel. De airco zoemde. Net toen ik dacht dat 

Tineke het gesprek zou beëindigen, haalde ze diep adem. 

“Jij hebt heel nare dingen meegemaakt. Daarom zeg ik als eerste, dat je niet met 

mij hoeft te praten als je dat niet wilt. Maar in dít gesprek wil ik graag dat je naar 

me luistert. Daarna mag je beslissen.”

Ik zakte onderuit in mijn stoel. 

“Als je vaak manisch of depressief bent geweest,” begon Tineke, “en je maakt 

heftige dingen mee, dan moet je daar ook weer lang van herstellen. Al die tijd ben 

je bezig geweest met vechten om overeind te blijven. Je hebt niet de mogelijkheid 

gehad om te ontdekken wat je nou eigenlijk wilt, want je moest je 

noodgedwongen beperken tot de situatie op dat moment.  En wat je echt goed 

kon, dat kon je helemaal niet ontwikkelen en dat is frustrerend.” 

Ik zuchtte. Wat wist zij er nou van. 

“We gaan hier niet uitgebreid met jou praten over wat je moet doen en laten om 

stabiel te blijven. Hoe laat je naar bed moet en of je wel alcohol mag drinken, dat 

is niet van belang. We gaan ook niet speculeren of je bang moet zijn voor een 

verhuizing, of voor een verliefdheid.”

Ze keek me vriendelijk aan.

“Wij spreken hier niet af hoe jij je week moet invullen om te zorgen dat je niet ziek 

wordt.”

Wat dan wel, vroeg ik me af.

Tineke ging door. 

“We gaan niet met jou in het verleden duiken. We hoeven niet te weten waar het 

nou precíes door komt dat jij af en toe ontregelt. En we doen ook niet aan 
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toekomstvoorspellingen. Ik heb geen kristallen bol. En de medicijnen, daar heb je 

dokter Peijnenburg voor.”

 “Waar wil jij het met mij over hebben dan?”

“Over jou.”

Ja, dat leek me duidelijk. 

“Over mij? Het gaat toch sowieso over mij?”

“Ja, maar ik wil met jou praten over jou, hier, en nu. Wie is Tika eigenlijk nog, na al 

dat gedoe? Wat kun je? Wat vind je leuk om te doen? Weet je dat eigenlijk nog 

wel?”

Hè? Ik snapte niet waar ze het over had. Wat een mens. Maar het begon pijn te 

doen in mijn borst. Ik keek naar de palm, naar zijn lichtgroene sprieten. Er zaten 

geen bruine puntjes aan. Hij stond in een glimmend blauwe aardewerk pot met 

een witte olifant erop. De aarde waarin de palm stond was nat, alsof iemand hem 

net nog wat water had gegeven. Hij stond precies op de goede plek, niet te 

donker en niet te licht. 

“Mooie plant is dat,” zei ik. 

“Ja, dat vind ik ook,” zei Tineke.

Ik keek nog eens naar die mooie groene palm. En ineens moest ik huilen.

 “Tika, ik heb het gevoel dat jij op bent,” zei Tineke. 

Ik staarde naar haar vlinderbril. 

“Jij vecht tegen het leven dat je leidt. Je vecht tegen je ziekte. Je vecht tegen de 

psychiatrie. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar je zit er doorheen.”

De pijn in mijn borst kroop omhoog naar mijn keel. Ik kon mijn tranen niet 

stoppen.

“Waarom huil je?” zei Tineke. 

“Omdat ik zo moe ben van alles.”

Ik pakte een tissue. Ik veegde mijn wangen droog, maar het hielp niets. 

“Ik kan er niet meer tegen. Ik moet achter een suffe balie zitten op het Sociaal 

Steunpunt en ze vragen of ik wel een jas aantrek als ik naar buiten ga. Ik mag 

fouten die ik zie in het computersysteem, niet zelf herstellen. Ik mag niet betaald 

werken. Ik moet altijd maar dat vieze valproaatdrankje innemen. En als het fout 

gaat word ik opgenomen in een vieze gore psychiatrische patiëntenflat tussen de 
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psycho’s en de schizo’s. Komt er een arts die me eerst niet binnen wil laten, en die 

me er later weer uit wil gooien. Ze letten nergens op, en als je weer op de keien 

staat dan zoek je het maar uit. Er is niemand die met je wil praten over hoe het is 

verlopen. Er is niemand die begrijpt hoe alleen en verlaten je je voelt. Je mag een 

recept komen halen. En aanhoren dat je moet oppassen. Bij bruiloften en 

begrafenissen, verhuizingen en verliefdheden en vakanties, opstaan en slapen 

gaan, voor de buis hangen en bellen, werken en alcohol en allerlei andere 

achterlijke dingen! En hoe moet ik dan leven? Moet ik een kasplant worden?”

Ik viel stil. Op tafel lagen zes verfrommelde Kleenexen. Ik veegde met een 

zevende mijn gezicht schoon. 

“Ik voel me of ik in een kas zit,” zei ik. “Dokter Kwelder en zijn 

psychiatervriendjes kunnen misschien een luikje in mijn hoofd snoeien, zodat ze 

kunnen zien wat er daarbinnen nou precies gebeurt. Want dat is toch het enige 

waar ze in geïnteresseerd zijn, in de ziekte manisch-depressiviteit. Niet in mij.’

Daar zaten we dan, Tineke en ik, in het witte kamertje met de blauwe stoelen en 

de palm.

“Het enige waar jíj rekening mee moet houden is dat je manisch-depressief bent,” 

zei Tineke. “En alleen jíj weet wat dat inhoudt voor jóu. Anderen kunnen dat 

helemaal niet bepalen. Ze raden jou bijvoorbeeld aan om te werken op vaste 

tijden en met vaste taken, maar dat is misschien wel heel stressvol voor jou.”

 “Ik weet het allemaal niet meer,” zei ik. “Ik leef, en ik wil verder leven, maar ik 

weet niet hoe. Ik moet me hier doorheen vechten. Maar ik zie het einde niet. Ik wil 

toch wel graag met je praten…”

“Mooi zo, dan gaan we de eerste gesprekken plannen.”
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16 Een ziekenhuis is een perfecte plek om te huilen

Het was half december. Ik was nu een maand in het Academisch Ziekenhuis. Papa 

en mama waren terug uit Sicilië, vol nieuwe energie om me te helpen tijdens deze 

opname. Ik mocht in de weekenden bij ze slapen en door de week haalde mama 

mijn post op bij mijn studentenhuis. Ze waren ontzettend trots op me dat ik me had 

laten opnemen. 

“Jij gaat er zo goed mee om,” zei mama. “Je voelt dat het fout gaat en dan ben je in 

staat om te handelen.” 

Ik kon wel begrijpen dat ze me liever in een inrichting zagen dan op het spoor van 

de sneltrein. Zelf wist ik nog niet goed waar deze opname zou eindigen. De witte 

vlek in mijn systeem, het grote wanhopige gebied, daar zat ik nu middenin. De 

grens met het gewone gelukkige leven zag ik niet meer – dat gewone gelukkige 

leven lag achter de horizon. In mijn beleving had ik altijd een rotleven gehad en 

er zou ook nooit verandering in komen. De enige houvast in die wanhopige leegte 

was het ritme van de afdeling. Ik had me erbij neergelegd dat ik om acht uur aan 

het ontbijt moest verschijnen. Tijdens de anderhalf uur creatieve therapie 

schilderde ik landschappen. Ik kon niet goed tekenen. Meestal eindigde ik met 

horizontale vegen in verschillende kleuren. Het waren zeegezichten, vertelde ik 

de therapeut. Na de creatieve therapie dronken de patiënten en 

verpleegkundigen koffie met elkaar. Omdat wij patiënten allemaal depressief 

waren, hadden we elkaar niet zo veel te vertellen. Na de koffie was het tijd voor 

een gezamenlijke wandeling in het natuurgebied dat grensde aan het ziekenhuis. 

Iedereen keek naar de vogeltjes en zei niets. We hadden net zo goed een clubje 

natuur-onderzoekers kunnen zijn. 

Tineke had in het begin alleen maar naar me geluisterd. Normaal als ik in zo’n 

wanhopige ik-kan-niet-leven-periode zat, zei ik helemaal niets. Maar haar 

vertelde ik alles. Over de middelbare school, over het zeilkamp, over Canada, 

over dokter Vreij in Naarden, over instelling De Bossen, en over mijn studietijd die 

zo leuk was geweest. Ik vertelde haar over de teleurstelling toen de 

lerarenopleiding mis ging, en over mijn vreselijke verblijf in het Uniusziekenhuis. 
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Ze wist na drie weken alles van mijn doodse bestaan in de jaren erna. Ze wist van 

Rosa Quant in haar gebreide truien die alleen maar sigaretjes met me rookte, ik 

had haar verteld over de vrijwilligerscentrale, en ik had haar in vertrouwen 

genomen over dokter Kwelder, die gevoelloze robot die alleen maar pillen 

voorschreef. Vooral dat laatste luchtte me op. Eindelijk had ik iemand gevonden 

bínnen de psychiatrie met wie ik kon praten wat me binnen diezelfde psychiatrie 

overkomen was. 

 “Weet je wat hij een keer zei?” zei ik tegen Tineke tijdens één van onze 

gesprekken in het witte kamertje.

“Jouw intelligentie werkt tegen je. Want iedereen denkt dat je heel veel kunt. Dan 

word je overvraagd en dan zul je vroeger of later weer instorten.”

“En wat vóelde je?” vroeg Tineke. 

“Dan dacht ik, laat maar lullen,” zei ik.

“Nee, ik vroeg niet wat je dácht, maar wat je vóelde.”

Daar moest ik diep over nadenken. Wat voelde ik dan. Ik probeerde me het 

moment voor de geest te halen waarop dokter Kwelder zei dat waar gehakt werd 

spaanders vielen. Of die keer dat hij zei dat ik zo moeilijk was als ik manisch was. 

Een andere keer had hij juist gezegd dat je aan mij helemaal niet merkte dat ik 

manisch was. Dat was volgens hem de reden dat ze mij niet wilden opnemen op 

een gesloten afdeling. Ik voelde een pijnlijke bubbel in mijn borst. Daar kwamen 

die verdomde tranen weer. 

“Ik voelde me verdrietig,” zei ik. 

Ik keek naar de palm, die zachtjes wuifde in de airco. 

“Het lag altijd aan mezelf, of aan de omstandigheden,” fluisterde ik. “Zij deden 

nooit iets fout.” 

Tineke schonk twee bekertjes water in uit de kan die naast het gebloemde 

tissuedoosje op de tafel stond. Ik pakte mijn plastic bekertje. Mijn vingers trilden. 

“Het is hier zo anders dan in het Uniusziekenhuis,” zei ik. “Daar leek het wel een 

opvang voor moeilijke pubers. Je houdt je aan de regels en anders rot je maar op, 

en als we je er niet uit kunnen gooien omdat je gedwongen zit opgenomen, dan is 
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dáár het gat van de isoleercel. Ik zat tussen de daklozen en junks, en tussen 

mensen die geen Nederlands spraken. Daar was het één groot gevecht. En met 

dokter Kwelder ook. Dokter Kwelder…”

“Tika,” zei Tineke, “ik wil dat je je heel goed realiseert dat je hier niet in het 

Uniusziekenhuis bent. Ik begrijp dat het heel erg is wat daar is gebeurd. En daar 

praten we natuurlijk over. Maar dat is niet het enige. We moeten het ook hebben 

over hoe jij verder gaat met je leven. Praktisch leven met die ziekte, dat kun je 

wel. Wat ik de middelbare school noemde, weet je nog wel? Maar nu is het tijd 

om aandacht te besteden aan wie je ook alweer bent, wat je wilt en wat je kunt. Je 

bent hier opgenomen. Dus je kunt je verantwoordelijkheden tijdelijk van je 

afschuiven. Probeer je hier te laten ondersteunen, en stop met het allemaal zelf uit 

te willen vechten. Maak gebruik van de hulp die je hier krijgt.” 

Maak gebruik van ons, dat had ze nu al vaak tegen me gezegd. Het was voor mij 

een vreemd concept. Psychiatrie was voor mij de vijand, zeker geen hulpmiddel. 

Maar Tineke had me laten zien dat er tussen de vijanden één vriend zat, een 

bondgenoot. 

“Je bent nu hier, in het Academisch Ziekenhuis, voor een opname, en je kunt hier 

experimenteren. Weet je wat jij gaat doen? Jij gaat in de weekenden naar huis, en 

dan ga jij kijken wat jij nou prettig vindt om te doen.”

In het weekend naar huis! Dat leek me moeilijk. De afgelopen weekenden was ik 

bij papa en mama geweest. Wat moest ik thuis doen? Ik denk dat Tineke mijn 

gezicht zag betrekken, want ze zei:

“We gaan samen een plan maken. En als je terug bent kijken we hoe het is 

gegaan. En als het niet gaat mag je altijd terugkomen naar de afdeling.”

Dat eerste weekend thuis vertrok ik op vrijdagavond van de afdeling. Op mijn 

kamer keek ik naar een show van Paul de Leeuw op de televisie. De volgende 

dag sliep ik uit. Ik fietste naar de stad. In de bibliotheek haalde ik een reisverslag 

van een man die naar Santiago de Compostela was gelopen en een verhaal van 

een vrouw die jaren per spoor door Italië reisde en van alles meemaakte. Bij de 

V&D dronk ik een glas versgeperste jus d’orange. Ik bewonderde de etalages in 

Hoog Catharijne. In alle kledingwinkels stonden etalagepoppen in glanzende 
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jurken. Bovenin de grote hal met de roltrappen bij het Vredenburgplein hing een 

bewegende Kerstman in een arrenslee. De straten buiten werden overspannen 

met snoeren van lichtgevende sterren. Overal was de geur van hulst en van 

dennentakken. Ik nam een kijkje in een winkel met kettingen en shawls. Ik 

trakteerde mezelf op een veel te dure lichtbruine shawl van heel dunne stof. Aan 

de uiteinden was hij geborduurd met kraaltjes. Er hingen kwastjes aan van teer 

glimmend koord. Zo, nu had ik dit weekend in ieder geval één ding gedaan dat ik 

echt leuk vond. Met de shawl in mijn tas fietste ik naar huis. De zondag las ik mijn 

boeken. ’s Avonds voor het eten nam ik de bus terug naar het 

universiteitsziekenhuis.

De kerstdagen zelf bracht ik door in Bussum. Lieke had inmiddels een vriend. Hij 

heette Stefan en reed op een enorme motorfiets. Ze waren bij me langs geweest in 

het ziekenhuis en toen mocht ik een rondje bij Stefan achterop. 

“Hoe is het nou op de afdeling, Tika?” vroeg mama tijdens ons kerstdiner. We 

zaten in de woonkamer. De tafel was gedekt met mama’s beste damasten 

tafelkleed. Zoals elk jaar had ze de tafel opgesierd met rode linten, die ze met 

knopspelden in een ruitpatroon op het kleed had vastgezet. Ze had haar zilveren 

bestek gepoetst, en het Wedgwood servies dat ze met de zegeltjes van de Albert 

Heijn bij elkaar had gespaard stond van dekschaal tot juskom op tafel te pronken. 

Mijn vader had een hele rosbief gebraden in de oven. In de zilveren kandelaars 

brandden lange witte waskaarsen. 

“O, gaat wel,” zei ik. “Ik sleur mezelf iedere ochtend om vijf voor acht uit bed en 

dan hebben we gezamenlijk ontbijt. Dat programma, daar ben ik nu wel aan 

gewend. Ik vind het beter dan in het Uniusziekenhuis. Daar kon je tot twaalf uur in 

je bed blijven liggen als je wilde, en als je niet naar een therapie wilde dan was er 

niemand die daar iets van zei. Hier is alles verplicht. Anders zou waarschijnlijk 

iedereen de hele dag op bed liggen. En het is zo lekker rustig. Geen psychoten 

die de boel afbreken. Er hoeft nooit iemand de isoleer in.”

“En hoe is het met Tineke?” zei Lieke. 

Ik zuchtte. 

“Ja, Tineke…dat is de beste hulpverlener die ik ooit heb meegemaakt.” 
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 “Ik heb het gevoel dat zij ziet wie ik ben, niet alleen wat ik heb. De meeste 

psychiaters zien mij als iemand met een sticker ‘manisch-depressief’ op mijn 

voorhoofd. Die vinden het een heel moeilijke vraag of ze de persoon moeten 

behandelen of de ziekte.”

“Maar je behandelt toch altijd een persoon?” zei Stefan.

“Nou,” zei ik, “je zal nog verbaasd staan hoe veel psychiaters zich alleen maar 

bezighouden met de ziekte manisch-depressiviteit en de kenmerken daarvan, en 

protocollen voor medicatiebeleid…”

“Wat is een protocol?” zei Stefan.

“O, een standaardaanpak.”

Ik was de draad kwijt. Er viel een stilte, die werd verbroken door Lieke. 

“Tika bedoelt dat ze door psychiaters behandeld is als een geval, niet als een 

persoon.” 

 “En door verpleegkundigen werd je behandeld als een lastige puber,” zei mijn 

moeder. 

“Ja, en ze zeiden allemaal: doe maar heel, heel, héél voorzichtig,” zei ik.

“Maar nu hebben we dus de superverpleegster…hoe heet ze?” zei Stefan.

“Tineke,” zeiden we alledrie tegelijk.

Mijn vader hief zijn glas. 

“Op Tineke.”

“Op Tineke,” riepen wij met zijn allen. 

“Kunnen we dan nu over op een ander onderwerp,” zei Lieke. Ze knipoogde naar 

Stefan. 

“Altijd dat gezeur over die psychiatrie. Stefan heeft een nieuwe motor, dat is óók 

heel belangrijk.”

De afdeling was open tussen Kerst en Oud en Nieuw. Ik had ook weer een 

gesprek met Tineke. 

“Hoe zijn de kerstdagen geweest?” vroeg Tineke. 

“O, gezellig, ik ben bij mijn familie geweest. Mijn zus heeft een vriend, dat is een 

heel aardige jongen. Ze waren ook al wel eens hier langs geweest maar nu 

hebben we nog wat uitgebreider gepraat. Hij zit in de IT maar hij kan er zo over 
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vertellen dat ik het ook snap. En hij is heel sportief, hij rijdt motor, hij is 

bergbeklimmer en hij zeilt.”

“Wat leuk voor je zus,” zei Tineke. Ze schoof naar de punt van haar skai leren stoel. 

“Echt fijn dat je hebt kunnen genieten van de kerstdagen. Ik wilde nu graag 

terugkomen op waar wij het voor de kerst over hebben gehad. Dat je zo in gevecht 

bent met het leven dat je leidt. Het is knap dat je in praktische zin hebt leren leven 

met de psychiatrie en met je ziekte. Je doet wat dokter Kwelder en Rosa Quant 

tegen je hebben gezegd: je slikt je pillen, je hebt vrijwilligerswerk gezocht op 

vaste tijden en met vaste taken, en je probeert een rustig leven te leiden zonder al 

te veel verliefdheden, verhuizingen, begrafenissen, drank, druk en stress. En nu 

verveel je je te pletter en je vraagt je af wat het allemaal nog voor zin heeft. Klopt 

dat?”

Beter had ik het zelf niet kunnen formuleren.

“Je slikt je pillen,” zei Tineke. 

Ze keek me aan vanachter die vlinderbril, met die scherpe blik die ik inmiddels 

zo goed van haar kende. Ik bloosde.

“Tika, ik wil dat je deze vraag eerlijk beantwoordt. Geloof jij dat je 

valproaatdrankje werkt?”

“Nee, want anders zou ik toch niet meer manisch of depressief worden,” zei ik 

zonder nadenken.

“Okee, dus je slikt pillen waarvan je denkt dat ze niet werken. Hoe vaak ben je de 

afgelopen twee jaar gestopt met die valproaat?”

“Ehhh…” 

Ik begon zenuwachtig te lachen. 

“Nou ja, ik hoef het niet precies te weten, maar je slikt het niet trouw.”

“Nee.”

“Maar je zou er ook niet zomaar mee stoppen.”

“Nee, dat zou ik niet verantwoord vinden. Straks werkt het toch.”

“Jij blijft altijd praktisch,” zei Tineke. “Je blijft naar dokter Kwelder gaan omdat je 

anders geen psychiater hebt. Je vindt dat je niks aan hem hebt, maar als je geen 

psychiater hebt is het moeilijker om opgenomen te worden. Praktisch hoor.”

Ik kon haar geen ongelijk geven.
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“Je blijft je valproaatdrank slikken. Je gelooft niet dat het helpt, maar je neemt het 

zekere voor het onzekere. Ook al weer zo praktisch.”

“Je doet rustig aan, omdat je anders wel eens manisch zou kunnen worden.  Maar 

Tika, waarom lees je al die reisverhalen? En waarom werk je bij het Sociaal 

Steunpunt?”

“Anders ben ik bang dat ik alleen maar in bed zou liggen.”

Ik voelde een tinteling in mijn keel en achter mijn ogen. 

 “Schrijf af en toe ook eens wat op van onze gesprekken,” zei Tineke. Ik knikte. 

“Die praktische kant van jou is prima. Die hoef je niet los te laten. Maar je bent 

niet alleen maar manisch-depressief. Je bent ook Tika.” 

“En wij willen weten: wie is Tika nou precies, en wat vindt ze leuk,” zei ik. 

“Precies, en het antwoord ligt bij jou – en wij helpen je.”

Oud en Nieuw vierde ik bij Lieke in Amsterdam. Ze had haar vriendinnen 

uitgenodigd. We kletsten over van alles en nog wat. Eén van haar vriendinnen, 

Elske, had in Utrecht Frans gestudeerd en woonde nu met haar vriend in Bunnik. 

Ze vertelde dat ze van wandelen hield en dat ze de afgelopen zomervakantie met 

haar vriend een mooie tocht in de Pyreneeën had gemaakt. Op haar vraag wat ik 

deed, stak ik mijn gebruikelijke praatje over het Sociaal Steunpunt af, om 

vervolgens snel te informeren of ze met een tentje had gelopen of dat ze in 

berghutten had geslapen. Om twaalf uur staken we bij Lieke op straat wat 

vuurpijlen en fonteinen af. Ik schreef met een sterretje mijn naam in de lucht. 

Tika. Na wat champagne en oliebollen vertrokken Lieke en haar vriendinnen naar 

een café in de stad. Ik ging niet mee. Ik vond het wel best zo. Het was gezellig en 

Liekes vriendinnen waren leuke meiden, maar ik was moe. Lieke had een bedje 

voor me gemaakt in de huiskamer. Toen ik in mijn bed wilde kruipen, zag ik dat 

ze een kaart op mijn kussen had gelegd. Het was een Boomerangkaart met 

reclame voor Marlboro. Er stond een rodeorijder op. 

‘It’s not how many times you fall off the horse, it is how many times you get back 

on’ las ik. Ik legde de kaart onder mijn kussen. 
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Na de jaarwisseling ging het steeds beter met me. De kliniek grensde aan een 

natuurgebied. Ik maakte lange wandelingen. Ik zag hoe mooi de sneeuw was, die 

deze januarimaand overvloedig gevallen was. Thuis haalde ik mijn rubberlaarzen 

op. Ik wandelde op een pad naast een brede sloot. De wind was hard en het was 

ijskoud. Het water spatte tegen de onderste takken van de bomen en struiken. Er 

hingen ijspegels in. 

In de derde week van januari zei Tineke tegen me: 

“Dus alle hulpverleners die jij hebt ontmoet, zijn niet goed in hun vak.” 

“Nou, iedereen wil ik niet zeggen, maar ik ben heel weinig goede tegengekomen. 

Jij bent de eerste die naar mij luistert als persoon en die me niet bekijkt als een 

ziek geval. Jij bent de eerste die geïnteresseerd is in mijn héle geschiedenis en 

niet alleen in het aantal psychoses en opnames dat ik heb gehad. Ik bedoel, jij 

bent de eerste die zich afvraagt wat het met míj heeft gedaan.”

“En wat dacht je toen je mij voor het eerst tegenkwam?”

Ik voelde dat mijn wangen begonnen te gloeien.

“Ik dacht, wat een heks.”

Tineke begon te lachen. 

“En, is het meegevallen?”

“Ja,” zei ik, “jij bent de beste.” 

“Zou je meer van dít soort hulpverlening willen?”

“Ja,” zei ik, “ik vind dat jij mij heel goed helpt.”

“Nou,” zei Tineke, “je kunt ook hulp krijgen als je niet in crisis bent, hoor.”

“Oooo!” riep ik. “Ik dacht dat je pas in de psychiatrie terechtkwam als het echt 

niet meer ging!” 

“Welnee,” zei Tineke. “Er bestaat nog zo veel meer. Je moet juist hulp zoeken als 

het goed gaat. In de tijd dat het goed met jou ging, zoals de afgelopen twee jaar, 

ging jij één keer in de drie maanden naar dokter Kwelder. Dat is weinig. In 

samenwerking met hulpverleners kun je juist proberen om je leven leuker te 

maken.”

“Maar dat ik bij de hulpverlening loop, dat zie ik als bewijs dat ik het verkeerd 

doe in mijn leven.” 
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“Ik denk niet dat jij iets verkeerd doet,” zei Tineke. “Jij gaat inderdaad goed met je 

ziekte om. Maar het is wel heel zwaar voor je. Want jij doet dat allemaal in je 

eentje. Jij hebt nooit geleerd dat je de hulpverlening ook kunt gebruiken bij het 

bereiken van je doelen. Eigenlijk zou je eens moeten experimenteren met kijken 

naar wat je leuk vindt. Maar dan onder goede begeleiding.”

Dat ging me te ver. 

“Ik heb hulpverlening altijd gezien als een extra belasting, bovenop de 

moeilijkheden die ik toch al heb. Je wordt er weggestopt als een volslagen 

krankzinnige. De kamers zijn veel te klein, je hebt geen enkele privacy. Er zijn 

kamers waar vijf vrouwen slapen en waar geen wasbak is. Je mag geen koffie 

zetten wanneer je wilt en ’s avonds na negenen is de keuken op slot.” 

 “Maar geloof jij nog wel dat er iets voor jou te halen valt binnen de psychiatrie?”

Ik bestudeerde de witte olifant op de blauwe pot. De palm maakte nieuwe 

blaadjes. De zon scheen door het raam.

“Nee, eerlijk gezegd niet. Ik hoor wat je zegt maar… ik kan er niet meer in 

geloven. Als jij zegt dat ik ook in goede periodes begeleiding moet zoeken, dan is 

mijn eerste gedachte: ik vertrouw die begeleiding niet. Ze helpen me toch weer 

van de wal in de sloot. En mijn tweede gedachte is: geeft niet, want ik heb ze toch 

niet nodig. Met mijn verstand weet ik dat het waar is wat je zegt. Dat ik met 

begeleiding een beter leven kan leiden. Maar mijn gevoel kan er niet bij. Ik 

vertrouw het niet meer. Mijn hart zegt dat ik niet kan worden geholpen in de 

psychiatrie. Ik moet het honderd procent alleen doen.”

Begin februari smolt de sneeuw. Er bleef een grijze bagger achter die zoutranden 

achterliet op mijn schoenen. De auto’s die aan kwamen rijden bij het Academisch 

Ziekenhuis sproeiden links en rechts modder in de berm. Ik kon dat allemaal 

prima zien, want ik zat steeds vaker op een bankje bij de ingang na te denken 

over de gesprekken met Tineke. Ze accepteerde niet dat ik zei dat ik het alleen 

moest doen. Ze was als een pitbull die niet meer loslaat. Laatst had ze ook weer 

zo’n onderwerp aangepakt. 

“Wat voel je als je de spreekkamer van dokter Kwelder binnengaat?” had ze 

gevraagd. 
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“Dan denk ik, dit is mijn driemaandelijkse lijntje met het Unius voor het geval ik 

weer opgenomen moet worden.”

“Nee, je zegt wat je dénkt. Maar wat vóel je?”

Voelen, voelen. Jezus, wat was voelen moeilijk. Denken vond ik veel makkelijker.

“Ik voel weerstand. Daar gaan we weer, denk ik dan. Ehhh… sorry, dat vóel ik dan. 

Dat ik een geval ben. Ik voel me een geval, het zoveelste in de rij, en dan voel ik 

me… ja, dan voel ik eigenlijk niks meer. Ik voel dat we hetzelfde gesprek gaan 

voeren als drie maanden terug… ja, ik voel me verveeld. Dat is het eigenlijk. En 

dan weet ik van tevoren dat hij zo’n stomme opmerking gaat maken en dan voel ik 

me boos. En dan zit ik boos en verveeld op de fiets naar huis.”

“Dus jij hebt bij ieder gesprek van tevoren al besloten dat het een half uur 

verspilde tijd zal zijn.”

“Ja,” zei ik, “maar zo is het ook!”

“Tika, niet boos worden. Maar als je zelf niet ziet dat je onderdeel bent van het 

probleem, dan heb je een probleem. Ik begrijp dat er bij jou veel is misgegaan. Je 

hebt behoorlijk wat over je heen gehad. Maar dat betekent niet dat iedereen in de 

hulpverlening een halve gare is. Bovendien vind ik ook dat je veel over je heen 

hebt láten komen.” 

Dat ik niemand meer een kans gaf, daar kon ik me wel in vinden. 

“Jij vindt dat de psychiatrie het in jouw geval allemaal fout heeft gedaan,” zei 

Tineke. 

“Ja,” zei ik, maar ze moet de aarzeling in mijn stem hebben gehoord. 

“We praten een andere keer verder.”

Ik liep de kamer uit, zachtjes uitgewuifd door de palm. 

Lieke kwam bij me langs. 

“Wat een vieze blubberzooi op de weg,” zei ze.

We gingen uit eten in restaurant Campusfood, dat onder een universiteitsgebouw 

in de buurt lag. 

“Je knapt op,” zei ze, “ik hoor het aan je stem en ik zie het aan je ogen.”

“Tineke ramt er wat gezond verstand in bij me,” zei ik. “Ze is beter dan alle 

psychiaters bij elkaar.”
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Lieke bestelde vis en ik een maaltijdsalade. 

“Ben je nog bij papa en mama geweest?” vroeg ik.

“Ja, ik heb woensdag bij ze gegeten, want ik had een bespreking bij een bedrijf in 

Naarden. Ik heb trouwens iets voor je meegenomen.”

Ze graaide in haar tas. Het was een sleutelhanger met een rode T er aan. 

“Dat is een gadget van Tempo Team,” zei ze, “maar het is ook de T van Tika.”

“Leuk! Die hang ik aan de sleutel van mijn kamer.”

“Is het nog een beetje uit te houden bij het uitzendbureau?”

Liekes gezicht betrok.

“Ik heb sinds een week een nieuwe collega, Sabrina. Je zit samen aan één balie, 

weet je wel. En ik krijg nu al pijn in mijn buik als ik haar zie.”

“Hè? Hoezo dan?”

“Omdat ze zo… hoe zeg je dat. Ze weet alles beter. Niet alleen over het werk, maar 

ook over het leven. Ze heeft in die week al drie keer tegen me gezegd dat ze 

zoveel heeft meegemaakt.”

“Zoals wat dan?”

“Ja, dat haar ouders zijn gescheiden toen ze dertien was. En dat ze toen van een 

grote villa naar een flatje moest verhuizen met haar twee broers en haar moeder. 

Haar broers zijn iets ouder en de één is verslaafd aan de heroïne en de ander 

woont in Duitsland en wil niets meer met de familie te maken hebben. Haar 

moeder heeft een zelfmoordpoging gedaan toen Sabrina vierentwintig was. Maar 

ze is gevonden en haar maag is op tijd leeggepompt.”

“Ja, maar dat ís toch ook erg,” zei ik. 

“Ja, maar ik zit daar op mijn wérk,” zei Lieke. “Ik heb het de hele dag hartstikke 

druk. Ik wil helemaal niet al die verhalen van haar erbij. Ze praat de hele tijd over 

zichzelf,” zei ze.

 “En bovendien voelt ze zich boven mij verheven. Ik zit al bijna vier jaar bij Tempo 

Team en zij een week. En ze vertelt mij wat ik moet doen.”

“Stuur haar maar een poosje hierheen,” zei ik. 

“Maar er is hoop,” zei Lieke. “Ik ga intern solliciteren als manager van mijn eigen 

vestiging, of misschien van een andere vestiging. Ben ik meteen van haar af. Of ik 

word haar baas.”
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“Wat gaaf!”

Het was half januari. Dokter Henri Peijnenburg had me laten weten dat voor mij 

het eind van de opname eraan zat te komen. Hij vond me niet meer depressief. Ik 

vond het prima. De laatste weekenden kookte ik weer voor mezelf in de keuken 

van mijn studentenhuis. Het Sociaal Steunpunt had ik laten weten dat ik binnenkort 

terug zou komen. Maar ik had buiten Tineke gerekend. Ze zei dat er als vervolg op 

de kliniek voor mij een heel goede deeltijdbehandeling mogelijk was. Daar zou ik 

onder begeleiding kunnen uitzoeken wat ik leuk vond om te doen en wie ik was. 

Deeltijdbehandeling! Dat had ik één dag in het Uniusziekenhuis gedaan, toen ik 

manisch werd tijdens de lerarenopleiding. Deeltijdbehandeling was kopjes koffie 

drinken met botte verpleegkundigen en aangerand worden in de tuin. 

“Ik denk niet dat dat iets voor mij is,” zei ik tegen Tineke.

“O? Waarom niet?” 

“Nou eh…ik vind dat ik het gewone leven weer in moet, ik wil niet nog langer in 

de psychiatrie blijven.” 

Ze keek oprecht verbaasd. 

“Maar hoe ziet dat gewone leven er dan uit, waar jij van jezelf weer in moet?” 

“Naar het Sociaal Steunpunt, twee ochtenden in de week… het is toch een beetje 

mijn baan.” 

“Maar dat is toch nooit genoeg om je week mee te vullen! En je zei zelf dat je je 

daar te pletter verveelt!”

“Ja, maar ik kan er altijd weer iets bij zoeken, misschien wel iets betaalds.”

“Tika, ik gun het je zo dat je deze behandeling gaat doen. Ik heb er mensen een 

stuk steviger uit zien komen dan toen ze er in gingen. Je krijgt er sociale 

vaardigheden, je maakt een terugvalpreventieplan, je krijgt cognitieve therapie, 

je krijgt maatschappelijke oriëntatie…”

“Ja, maar tijdens mijn opname in het Uniusziekenhuis kreeg ik ook therapie, 

creatieve therapie en psychomotorische therapie, en ik heb er altijd een hekel aan 

gehad.”

“Maar waarom dan?” 
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“Omdat het gewoon tijdvulling is. Je steekt er niets van op. En ik denk niet dat ik 

mezelf kan motiveren om iedere dag voor dat soort dingen hier naar het 

ziekenhuis te komen.”

“Maar wat steek je dan op van je normale leven, Tika? Van het Sociaal Steunpunt 

waar je maar een beetje zit te suffen, en uitslapen, en boeken lezen in bed?”

Ik voelde me boos en wanhopig worden. Wanneer was het een keer goed? 

Wanneer liet de hulpverlening mij met rust? Waarom kon ik niet gewoon doen wat 

ik wilde? Alle hulp, alle adviezen, hadden niets opgeleverd behalve steeds weer 

ziek worden. En waarom zou ik eigenlijk niet de rest van mijn leven op het Sociaal 

Steunpunt werken en uitslapen en boeken lezen in bed? Ik begon te huilen. 

“Als dat nou is wat ik wil,” snikte ik, “dan moet ik dat toch gewoon doen? Ik wil 

geen therapie meer, ik haat therapie.” 

Tineke liet me uithuilen.

“Maar onze deeltijdbehandeling is niet echt therapie,” zei ze toen ik weer rustig 

was. “Niet zoals jij dat hebt gehad in het Uniusziekenhuis. Het is meer een cursus.” 

Ze keek naar het plafond.

“Een cursus, of eigenlijk nog beter gezegd, het is een training. Dat is het. Het is 

een training.” 

Een training. Lieke had ook trainingen, om het vak van intercedent beter te leren. 

Ze had me in restaurant Campusfood verteld dat ze misschien manager van het 

uitzendbureau zou worden. 

Ik besloot dat ik ook wel een training wilde. Maar om dat nou in een psychiatrisch 

ziekenhuis te doen…

“En hoe lang duurt die training dan?”

“Het is drie dagen in de week, en het duurt minimaal een half jaar en maximaal 

een jaar. De tijden zijn geloof ik van half tien tot half vier.”

Zo, halleluja. 

“Dat houd ik nooit vol.”

“Waarom zou je dat niet volhouden?”

Ik wilde wat zeggen over uitslapen, maar iets hield me tegen.

“Het zou zo goed voor je zijn,” zei Tineke. 
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Ik keek naar de palm. Hij stond stil te luisteren. Ik wilde wel geloven in deze 

behandeling, maar ik kon het niet. Het was psychiatrie. Het was therapie. Het zou 

weer een gewicht op mijn nek zijn. En ik was net over mijn depressie heen.

“Ik doe het niet,” zei ik tegen Tineke.

“Ik kan je niet dwingen. Helaas. Het zou zo goed voor je zijn. En ik heb er ook veel 

tijd in gestoken.”

Ze sloeg haar hand voor haar mond.

“Dat mag ik niet zeggen.”

Daar zat ze, in haar blauwe stoeltje. De enige in de hele psychiatrische wereld die 

mijn vertrouwen had. Ze probeerde me ergens naartoe te leiden en ik zei nee. Was 

dat slim? 

“Kan ik er iets over lezen?”

Diezelfde middag kreeg ik van haar een foldertje met het programma van de 

deeltijdbehandeling. Twee dagen later had ik een gesprek met Henri Peijnenburg 

en werd toegelaten tot de deeltijdbehandeling.
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17 Wat vind je leuk?

Ik zat op een maandagochtend eind maart om negen uur in de bus. De deuren 

hadden zich alweer bijna gesloten toen ik naar binnen sprong, tegen de lijven 

van mijn medepassagiers aan. Dit was de bus van het Centraal Station naar de 

universiteit, en die zat op dit tijdstip altijd tjokvol. Buiten zag ik de vertrouwde 

wereld voorbijkomen. Deze busrit was sinds twee maanden routine. Drie 

ochtenden per week stapte ik in de bus. Ik stempelde drie strippen. Ik was 

gewoon een vrouw in een bus onderweg naar een deeltijdbehandeling.  

Ik stond bijna bovenop twee studenten die een ingewikkeld gesprek voerden 

over Thora en profeten. Het had gesneeuwd buiten. Alweer! In de maand februari 

had het soms al lente geleken, maar nu was er een dik pak gevallen. De auto’s 

hadden witte hoedjes op. Ik staarde naar de zandstrooiers die we inhaalden. 

Achter mijn rug ging het over de profeet Maleachi.
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We reden het universiteitsterrein op. Ik bleef nog twee haltes zitten, tot het 

ziekenhuis. Ik liep van de bus naar de deur. De grote draaideur wentelde me de 

warmte in. 

Op de afdeling psychiatrie sloeg ik een zijgang in die naar een koffiekamer 

leidde. Met de kliniek met de gesloten deur had ik nu niets meer te maken. Ook 

niet meer met Tineke, wat ik wel jammer vond. In de koffiekamer stond een tafel 

met tien stoelen er omheen, er was een zitje met skai leren banken, er was een 

keukenblok met een koffieautomaat. Hier en in een aantal aangrenzende zaaltjes 

vond de dagbehandeling plaats. Ik was de eerste vandaag. Binnen een kwartier 

zouden hier vijf andere mensen zijn, plus twee verpleegkundigen. 

De afgelopen twee maanden had ik ontdekt dat het best leuk was, zo’n 

deeltijdbehandeling. De groep was klein en je kreeg veel aandacht van de 

therapeuten en verpleegkundigen. Ik was niet meer somber gestemd over de 

toekomst. Ik wist dan wel niet precies wat ik de rest van mijn leven zou gaan 

uitvoeren, maar ik had wel het idee dat ik hier goede ondersteuning kreeg. Waar 

ik het met Tineke over had gehad – dat ik een zware tijd had gehad, dat ik 

eigenlijk niet goed wist wie ik zelf was en wat ik leuk vond – daar was hier alle 

aandacht voor. 

Om half tien zaten we met acht man in een kring koffie te drinken. De één zag er 

vermoeid uit, de ander juist vrolijk en uitgerust. De verpleegkundigen waren 

waakzaam. Iedereen vertelde hoe het met hem of haar ging. We hadden allemaal 

een depressie, een manie of een psychose gehad. Hanna en Paul hadden een 

zware depressie gehad, Marai moest gedwongen afzien van het krijgen van een 

kind, omdat iedere keer als ze met de medicijnen stopte ze een psychose kreeg. 

Thera had net als ik een manisch-depressieve stoornis. Van één jongeman, 

Damian, had ik nog geen hoogte gekregen. Hij was Arubaan en zei alleen maar 

dat hij terug naar Aruba wilde. 

We werden begeleid door een psychiater, een activiteitenbegeleidster, iemand 

voor de psychomotorische therapie, oftewel de gymles, een psychotherapeute, en 

twee verpleegkundigen. Ik was verbaasd dat je dit zomaar cadeau kreeg van de 

159



ziektekostenverzekering. Vergeleken met een opname, waarbij je een aantal 

maanden in crisis op een afdeling verkeerde en daarna weer op de keien stond, 

was dit een ontzettend luxe behandeling. Zelfs de lunch was gratis. Ik had een 

vaste verpleegkundige gekregen, die ze daar liever ‘mentor’ noemden. Haar naam 

was Anke. Ze was rond de vijftig en ze had een bloempotkapsel. Ons eerste 

gesprek vond plaats in het verpleegkantoor van de deeltijd. Nadat we wat 

formaliteiten hadden doorgenomen, zei ze: 

“Ik heb gehoord dat je wat wantrouwig bent tegenover hulpverleners.”

“Mjaah.”

“Ik heb eens nagedacht hoe ik daarmee om zou gaan. Maar toen dacht ik: ik ga er 

niet speciaal over nadenken wat ik tegen je zeg. Als jij vindt dat ik iets verkeerd 

zeg, dan moet jíj het maar zeggen.”

Tussen Anke en mij verliep het vanaf dat moment goed. 

Deze maandag was na de dagopening de eerste therapie de cognitieve therapie. 

Miriam de psychotherapeute en Henri Peijnenburg, de afdelingspsychiater, plus 

wij zessen, zaten in een zaaltje met een flap-over. Van cognitieve therapie was het 

de bedoeling, dat het je stress verminderde. Dat moest gebeuren door een 

negatieve gedachte bij een bepaalde gebeurtenis om te zetten in een positieve 

gedachte. Miriam vroeg wie er een negatieve gedachte aan zou willen pakken. 

Hanna stak haar hand op. Hanna was lang en had een atletisch figuur. Ze was 

directeur geweest van een bedrijf dat luxe parfums importeerde. Ze had ons 

verteld dat ze twee jaar zwaar depressief was geweest. Hanna was, net als ik, in het 

Uniusziekenhuis terechtgekomen. Alleen kwam zij op een afdeling voor 

langdurige patiënten, omdat haar depressie zo lang duurde. Ze had in bed 

gelegen tot ze niet meer kon lopen. Haar voortanden waren uitgevallen en ze had 

haar krullende haren twee jaar niet gewassen, zodat ze als één grote dreadlock op 

haar hoofd zaten. Het Uniusziekenhuis had haar afgeschreven. Ze dachten dat ze 

de rest van haar leven in de instelling zou moeten blijven. Maar via een 

wanhoopspoging van haar familie was Hanna in een ambulance getakeld en naar 

Amsterdam gebracht. Vijf elektroshocks hadden haar daar weer bij haar 

positieven gebracht. Nu was ze sinds vier weken bij de deeltijdbehandeling in de 
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Universiteitskliniek in Utrecht. De bedoeling was dat Hanna zou leren weer te 

leven, zonder te veel geplaagd te worden door schaamte- en schuldgevoelens. 

Maar het lukte nog niet erg. Ze was iedere ochtend fris gewassen en opgemaakt. 

Maar ze droeg vormeloze sweaters. En ze liep met haar schouders naar binnen 

gevouwen, alsof ze haar rug alvast kromde tegen nieuwe ellende. Hanna ging voor 

de flap-over staan, met een stift.

“Wat is de situatie?” vroeg Miriam. Dit was het standaard begin van iedere 

cognitieve therapie-sessie.

“De situatie is dat ik gisteren thuis kwam na een dag hier en dat Jan-Joost tegen 

me zei dat ik vannacht maar weer op de logeerkamer moest.”

Jan-Joost was Hanna’s man. Na een maand therapie met Hanna wist ik meer van 

haar en Jan-Joost dan van mijn eigen zus en haar vriend. Jan-Joost gaf Hanna de 

schuld van alle problemen die waren ontstaan omdat Hanna twee jaar opgenomen 

had gezeten. Het inkomensverlies, het huis dat daardoor verkocht moest worden, 

hun dalende status in de buurt nu zijn echtgenote ineens niet meer de directeur 

was van haar eigen bedrijf maar een psychiatrisch patiënt. In de beleving van Jan-

Joost was Hanna twee jaar lang met haar hoofd onder de dekens gaan liggen, 

zomaar, omdat ze daar zin in had. Hij was in die twee jaar steeds bozer geworden, 

tot hij zich uitgeput ziek moest melden bij zijn eigen werk. Iedere keer als hij 

Hanna ging bezoeken in het Uniusziekenhuis schreeuwde hij zich schor. “Ga wat 

doen!”

Ik stelde me Jan-Joost voor als een prins die zijn prinses terug heeft zien 

veranderen in Assepoester, en hoe hij ook wrikt met het glazen schoentje, het 

helpt niets. Ik vond het sneu voor Hanna, die er per slot van rekening ook niets aan 

kon doen dat ze in het Uniusziekenhuis alleen nog maar in bed kon liggen, en 

achter de gordijnen beestjes hoorde fluisteren. In mijn gedachten zag ik Jan-Joost 

in hun tuin op de rand van de fontein zitten, terwijl hij keek naar haar Dalmatiër, 

die hij twee jaar brokken had gegeven. De Dalmatiër liep over de oprijlaan, langs 

het bord ‘Te Koop’ naar de rand van hun eigen bos waar de terreinwagen, de 

Porsche en de paardentrailer stonden geparkeerd. Hanna was niet onder de 

indruk van de materiële zorgen, die was al lang blij dat ze weer uit haar depressie 
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was. Zij en Jan-Joost zouden echt niet onder een brug eindigen. Die 

onverschilligheid maakte Jan-Joost razend. We hadden Hanna de afgelopen vier 

weken vaker wel dan niet met roodbehuilde ogen zien binnenkomen. 

“En wat voor cijfer geef je deze gedachte?” hoorde ik ineens Miriam zeggen. 

Opletten, Tika, zei ik tegen mezelf, je vindt het zelf ook niet leuk als jij voor de 

flap-over je best staat te doen en dat alle anderen weg zitten te dromen. 

Op het grote witte papier las ik: ‘Gedachte: Ik ben een slechte echtgenote’.

Hanna schreef een grote negen onder de gedachte. We hadden allemaal een 

lijstje waar we redeneerfouten in konden opzoeken, ze waren onderdeel van de 

methode van de cognitieve therapie. Een redeneerfout was bijvoorbeeld dat je te 

snel een negatief oordeel over jezelf velde, op basis van één enkele gebeurtenis. 

Dat heette ‘labelen’. Wij vonden dat Hanna ‘labelde’. Miriam noteerde het en 

vroeg Hanna en ons toen om argumenten voor en tegen de stelling dat ze een 

slechte echtgenote was. Na een kwartier stonden er twee lijstjes op de flap-over. 

Het bewijs dat Hanna een slechte echtgenote was kwam er op neer dat ze twee 

jaar niet in staat was geweest om haar taken als echtgenote te vervullen. Bewijs 

dat ze een goede echtgenote was, was er genoeg. Ze was altijd trouw geweest, en 

ze was een zorgzaam persoon. Wij noemden alle positieve eigenschappen van 

Hanna die we de afgelopen vier weken ontdekt hadden. Hanna rechtte langzaam 

haar rug. Bij de situatie ‘Ik moet van Jan-Joost in de logeerkamer slapen’ moest 

Hanna een nieuwe gedachte formuleren. 

‘We hebben veel meegemaakt en moeten weer aan elkaar en de situatie wennen’, 

schreef ze op. 

“En welk cijfer krijgt deze gedachte?” vroeg Miriam.

Hanna moest lang nadenken en schreef toen een zes op. Ze keek nog eens, kraste 

toen de zes door en maakte er een zeven van. 

Na de cognitieve therapie kregen we de gelegenheid te ontspannen. Iedereen 

tapte een kopje koffie in het keukentje. De verzekering voorzag ook in koekjes bij 

de koffie – vandaag stond er een pak bokkenpootjes op tafel. Het was gewoonte 

om in de pauze niet verder te praten over de therapieën. In plaats daarvan 

kletsten we over van alles en nog wat. Over de sneeuw, waar we afgelopen 
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weekend zo lekker in gewandeld hadden, en dat het bijzonder was dat het zo laat 

in maart nog sneeuwde. Thera had dit weekend nieuwe kleren gekocht in de stad. 

Ze had een  nieuw medicijn gekregen tegen haar depressie, dat ontzettend goed 

werkte. Het nadeel was dat ze zeven kilo was aangekomen, en ze was één meter 

zestig. Ze droeg een jurk tot op haar enkels met stoere veterlaarzen eronder en 

om haar nek hing een enorm, zilveren Keltisch kruis aan een leren veter. 

“Goed gevonden,” zei Hanna, “het valt helemaal niet op dat je wat dikker bent.” 

“Heb je je boek al uit,” vroeg Thera aan mij. Ik had kortgeleden mijn 

achtentwintigste verjaardag met ze gevierd en ze hadden me een boek gegeven 

met foto’s van Andalusië. Ik had ze namelijk tijdens één van de koffiepauzes 

verteld dat ik op mijn achttiende in mijn eentje psychotisch naar Zuid-Spanje was 

gelift, en hoe ik  via Bordeaux, Valladolid, Madrid en Malaga uiteindelijk in 

Torremolinos was uitgekomen. En dat ik daar twee weken op straat geleefd had 

met een junk, met wie ik naar Benidorm wilde liften. Ik had ze verteld dat ik na 

een winkeldiefstal was opgepakt, en dat toen de Spaanse politie ontdekte dat ik 

geen identificatie kon laten zien, dat ik toen was opgepakt wegens illegaal 

verblijf, in de gevangenis was gezet en vervolgens het land uitgezet. Ik had toen 

ook verteld dat mijn familie geen idee had waar ik was, maar dat ik me daar niet 

druk om maakte. Ik leefde in een waanwereld, en in die waanwereld deden dat 

soort details er niet toe. Ik was sinds ik terug was voornamelijk blij geweest dat ik 

het had overleefd, maar ik had ook altijd een verlangen gehad om terug te keren. 

Andalusië trok me, ook al zou ik er wegens mijn ziekte waarschijnlijk nooit meer 

komen. Ze hadden dit verhaal van me gehoord, en ook al veel over wat er daarna 

was gebeurd in het Uniusziekenhuis en in de twee jaar daarna. Hanna had, toen ze 

me voor mijn verjaardag namens de groep het boek overhandigde, in alle 

oprechtheid gezegd dat ze alle respect voor me had dat ik hier zat en probeerde 

er weer bovenop te komen. 

Na de koffiepauze liepen we een trap op naar een lokaal met een rode deur voor 

de therapie maatschappij-oriëntatie. Het werd gegeven door een vrouw die Diana 

heette. Tijdens de therapie moest je doelen stellen. Een doel stellen is: de huidige 

situatie beschrijven, de gewenste situatie, en de stappen die er nodig zijn om het 
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gewenste doel te bereiken. Het ging over alles: werk, huishouden, hobby’s, sport. 

Iedereen nam om beurten het woord en vertelde over het doel waar hij of zij aan 

werkte. Mijn doelen waren om nieuw vrijwilligerswerk te vinden, werk dat ik echt 

leuk vond in plaats van het gehang achter de balie bij het Sociaal Steunpunt. Een 

ander doel was om een liefhebberij, sport of hobby te vinden. Want in bed liggen 

en een boek lezen was natuurlijk soms wel lekker, maar niet de hele tijd. 

“Wat vind je eigenlijk leuk?” vroeg Hanna.

“Toen ik studeerde ging ik wel eens met wat huisgenoten naar de sportschool. En 

ik houd van op het strand liggen.”

Ik viel stil. Wat had ik eigenlijk weinig hobby’s. 

“Ehhh…ik ga wel eens naar de film. En met huisgenoten naar de kroeg. En ik houd 

van lezen.”

“Wat ben je op dit moment aan het lezen?” 

“Solo, van Tania Aebi. Het gaat over een meisje van achttien dat in haar eentje 

rond de wereld is gezeild. Het is heel mooi. En ik heb laatst de Brendan Voyage 

gelezen. Het is geschreven door een man die Tim Severin heet. Hij is de 

Atlantische Oceaan overgestoken in een boot van leren huiden, om te bewijzen 

dat de legende van de Ierse monnik Sint Brandaan best echt gebeurd kan zijn.”

“Ben jij speciaal geïnteresseerd in zeilen dan?” vroeg Thera.

“Ik heb het vroeger gedaan, voordat ik ging studeren. Maar ik durf het niet meer. 

Ik ben bang in de boot. Ik ben bang als hij schuin gaat, ik ben bang als hij hard 

gaat, ik zit gewoon niet lekker in een zeilboot.”

“O, dus dat is niet een goede sport of hobby voor jou,” zei Diana. 

“Nou, als ik buiten de zon op de bladeren zie schijnen en er staat een lekker 

windje, dan zou ik wel eens die muffe stad uit willen en lekker in een boot 

stappen. Maar ja.” 

Was het iets in mijn stem? 

“Wil jij uitleggen wat jij hebt met zeilen?” vroeg Diana.

“Waarom?” 

“Nou, we zitten hier om jou te helpen iets te vinden wat je leuk vindt om te doen. 

En volgens mij heb jij iets met zeilen. Daar kunnen we dan misschien iets mee.”

“Nee, nee, ik hoef het er niet verder over te hebben. Ik wil niet meer zeilen.”
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“Waarom niet? Zeilen is toch leuk?”

 “Hoor eens,” zei ik, “ik heb leren zeilen bij de zeeverkenners. Daar was ik nooit 

bang. Ik leerde iedereen die niet kon zeilen wat ze moesten doen. En met zijn 

vieren of met zijn vijven voeren we dan in zo’n boot. Ik wilde verder met dat 

lesgeven en heb op mijn zestiende een zeilinstructeurscursus gevolgd. Die was 

niet bij de zeeverkenners maar in een jeugdherberg in Friesland. Tijdens die 

week werd ik voor het eerst in mijn leven manisch en was ik ervan overtuigd dat 

ik het heel goed kon. Maar toen ik instructie moest geven was ik depressief 

geworden. Ik kon er niets meer van. Ik heb toch een week instructie gegeven. Dat 

was zo zwaar en daarna was ik bang dat iedereen me uit zou lachen. Ik was 

verdrietig dat ik helemaal mislukt was als instructeur. Ik heb er jaren mee 

gezeten.”

Mijn keel kneep dicht. 

“En je zit er nog steeds mee dat je mislukt bent als zeilinstructeur,” zei Diana. 

“Ja,” zei ik. 

“Maar je bent dol op zeilen.”

Ik knikte. Tranen rolden over mijn wangen.

“Probeer die nare ervaring nou eens weg te denken,” zei Diana, “en probeer eens 

te verwoorden wat je er zo lekker aan vindt.”

Ik schudde mijn hoofd.

“Laat me maar even.” Er viel een traan op mijn broek. 

“Goed, dan gaan we verder met Thera.”

Na de lunch hadden we nog één therapie, de psycho-motorische therapie. Ik 

begreep niet waarom dat zo’n moeilijke naam moest hebben, het was gewoon 

bewegingstherapie. De therapeut leidde uit de manier waarop je sportte of 

oefeningen uitvoerde af hoe het met je ging. Onze therapeute heette Greet en was 

vijfentwintig jaar. Ze bezat een onuitputtelijk repertoire aan oefeningen. Ze liet 

ons bijvoorbeeld skippyballen van de ene naar de ander kant van de sportzaal, 

eerst zo snel mogelijk en daarna in een makkelijk tempo. Ze liet ons zien dat de 

tijd die het kostte niet veel van elkaar verschilde. Ze liet ons op onze hurken zitten 

en elkaar omduwen. Als je kracht zette om niet omgeduwd te worden, viel je plat 
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op je rug. Maar als je meegaf, veerde je zonder moeite weer terug op je hurken. 

Die oefeningen kon je vertalen naar het gewone leven. Soms gaan dingen juist 

moeizaam als je er te veel haast of druk achter zet, en bij tegenslag moet je soms 

maar gewoon denken: Go with the flow in plaats van je er heel erg tegen te 

verzetten. Soms waren we helemaal gaar van de therapieën. Greet liet ons dan een 

spelletje trefbal doen of een potje volleybal. Aan het eind van de therapie riep ze 

ons bij elkaar voor een nabespreking op vierkante poefjes. 

“Hoe vond je het gaan vandaag, Tika?”

We hadden getrefbald en ik was nogal fanatiek tekeer gegaan. 

“Ja, normaal ben ik niet zo’n sportieveling, maar ik vond dat spelletje trefbal toch 

wel heel leuk.”

“Hoezo ben jij geen sportieveling,” zei Thera, “volgens mij vind jij het sporten hier 

juist heel leuk.”

“Ja, híer met jullie wel,” zei ik. “Maar verder heb ik nooit veel aan sport gedaan. Ja, 

heel vroeger aerobics.” Ik zuchtte. “Mijn conditie is de afgelopen jaren ook niet 

echt verbeterd, van al dat zittende werk en hangen in bed en de medicijnen.”

Terwijl ik het zei, bedacht ik me dat ik baalde dat ik vanwege de sneeuw weer met 

de bus naar het ziekenhuis moest, en dat ik zodra het kon weer wilde gaan fietsen. 

En dat ik had genoten van de wandelingen met mijn ouders in het Spanderswoud, 

voordat de depressie de overhand nam. 

“Ik houd wel van wandelen en fietsen,” zei ik. “Maar niet van teamsport. En ik zou 

wel een iets betere conditie willen.” 

Hanna en ik kregen binnen de groep een speciale band omdat wij de enige twee 

waren die iedere lunchpauze buiten een rondje om het ziekenhuis liepen. We 

praatten voornamelijk over onze medepatiënten en de verpleegkundigen. Maar 

Hanna vertelde ook vaak over haar werk, en over haar ervaringen in de 

psychiatrie. 

Het was een mooie woensdag in april. We liepen de lange gang door van de 

afdeling psychiatrie naar de ingang. In de hal rook het naar bloemen en 

saucijzenbroodjes, gemengd met een lichte ziekenhuislucht. Hanna had een witte 
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trui aan, geen slobbertrui maar een mooi passend model met een gouddraad erin 

gebreid. 

“Mooie trui heb je aan vandaag,” zei ik. 

“Ja,” zei Hanna, “ik begin weer zin in het leven te krijgen. Ik had vanochtend een 

gesprek met Henri Peijnenburg, die begon ook over mijn trui.”

“En vond hij dat het beter met je ging?”

“Ja hoor, we zijn het aardig eens. Ik vind hem wel goed. Ik ben zoveel psychiaters 

in opleiding tegengekomen waarbij ik me afvroeg wat dát in vredesnaam moest 

worden. Maar hij is wel oké. En als je ziet onder welke omstandigheden hij het vak 

moeten leren…die psychiaters in opleiding hebben toch wel een hele 

verantwoordelijkheid op hun leeftijd.”

Ik vond psychiaters in het algemeen een stelletje prutsers. Het was een 

overtuiging waar ik maar moeilijk vanaf te brengen was. Hanna keek er veel 

genuanceerder tegenaan. 

“Er zijn in elke beroepsgroep ontzettende prutsers, Tika,” zei ze tegen me. 

“Psychiaters zijn ook maar gewoon mensen met een baan.” 

“Ik ben nog nooit een goede tegengekomen,” zei ik. Ik vertelde Hanna  welke 

moeilijkheden ik had gehad met psychiaters vanaf mijn zeventiende. Dokter Vreij 

had niet door dat ik manisch werd. Dokter Kwelder wilde niet luisteren naar mijn 

ervaringen in de instelling. Mevrouw Van Waterloo was gewoon een kutwijf. 

Dokter Henri Peijnenburg had nog niets gedaan waar ik boos over was, maar dat 

zou niet lang meer op zich laten wachten, daar was ik van overtuigd. Op mijn 

achttiende had dokter Rombouts van ‘De Bossen’ me beloofd dat ik een normaal 

leven zou kunnen leiden. Nou, waar was dat normale leven dan? Hanna en ik 

liepen de trap af, richting het busstation van het ziekenhuis. 

“Ze doen alsof ze alles weten, maar eigenlijk weten ze er niets van,” zei ik tegen 

Hanna. 

“Ja, dat klopt,” zei Hanna, “maar waarom word je daar zo boos om?”

We liepen over het busstation, onder het parkeerdek door naar de achterkant van 

het ziekenhuis. 
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“Hoezo word ik daar boos om? Omdat ze niet doen wat ze beloven! Ze hadden me 

een normaal leven beloofd, als ik maar regelmatig zou leven en mijn medicijnen 

zou slikken…”

“Maar dat heb jij toch helemaal niet gedaan? Jij hebt verteld over je studietijd en 

je moeite met de lithium.”

Ik bleef stilstaan. 

“O, nu is het zeker mijn eigen schuld?”

“Nee, het is niet jouw eigen schuld, maar iedereen loopt zijn eigen pad. Een 

psychiater kan wel adviseren, hij kan je proberen te begeleiden. Maar natuurlijk 

doe je niet alleen maar wat de psychiater zegt, want jij bent ziek geworden op een 

leeftijd dat je alles zelf wilt uitproberen.”

Ik keek haar aan alsof ze het Orakel van Delphi was. 

“Maar naar dokter Kwelder en Rosa Quant heb ik wel geluisterd,” zei ik. “En toch 

werd ik weer ziek. Dan zijn ze toch prutsers?”

“Zou kunnen,” zei Hanna. “Maar jij wordt natuurlijk niet ziek omdat Kwelder en 

Quant prutsers zijn. Of omdat jij niet goed naar hun adviezen luistert. Jij wordt ziek 

omdat je manisch-depressief bent.”

Het gouddraad in haar trui glinsterde in het zonlicht. We sloegen opnieuw een 

hoek om, nu liepen we over de oprijlaan voor ambulances. 

“Maar ze luisteren niet naar me. Naar wat ik tijdens mijn opnames heb 

meegemaakt. Tenminste, niet in het Uniusziekenhuis. Hier wel.”

“Ja, daarom zeg ik ook, sommige psychiaters zijn prutsers, en andere zijn goed.”

“Nou, het was vooral een verpleegkundige die goed naar mij heeft geluisterd, ze 

heet Tineke.”

“Ja, sommige verpleegkundigen zijn ook heel goed,” zei Hanna, en de rest van 

onze wandeling vertelde ze een verhaal over een jonge Surinaamse 

verpleegkundige die als één van de weinigen tot haar door kon dringen toen ze 

zo depressief was. 

De dag was omgevlogen. Ik stapte in de stadsbus terug naar huis.  Binnen rook het 

naar rubber, benzine en zweet. Zodra de sneeuw weg was zou ik weer gaan 

fietsen. Ik keek uit het raam, waar de universiteitsgebouwen voorbijkwamen als 
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een film. In mijn hoofd trok de dag aan me voorbij. Toen we over de 

zeilinstructieweek in Heeg hadden gepraat tijdens maatschappelijke oriëntatie, 

was ik begonnen te huilen. Blijkbaar zat het nog diep, die allereerste ontsporing. 

Dat eerste teken dat ik gek was. Ik keek naar de mensen in de bus. Strakke 

spijkerbroeken, gewatteerde jacks met capuchons met een nep-bontkraag, canvas 

rugzakken. Studenten. Ik kon ook nog probleemloos voor student doorgaan. 

Sterker nog, ik wás een student. Maar ik studeerde aan Tineke’s universiteit, al had 

ik Tineke achtergelaten binnen de muren van de kliniek en werd ik nu begeleid 

door Anke. Het diploma dat ik kon halen, was dat ik een onderscheid kon maken 

tussen wat ik hád – een manisch-depressieve stoornis – en wie ik wás: Tika 

Veldhuizen. Maar uit het gesprekje dat ik vandaag met Hanna had gehad in de 

gang, had ik ook nog iets anders gehaald. Als ik opgenomen was, dan kon het niet 

anders of ik zag de psychiater als behandelaar. Ik zat in de penarie, en hij of zij 

moest mij er uit redden. Maar Hanna had gelijk: het waren ook mensen, in een 

veeleisende werkomgeving. Ik keek in de ruit van de bus naar mijn eigen 

spiegelbeeld: ik verweet dokter Kwelder dat hij mij alleen maar zag als een geval 

met een bipolaire stoornis, maar ik had hem gezien als een soort van God die mij 

moest redden. Ik vond hem een botte boer en een slechte behandelaar. Maar het 

was niet zijn schuld dat ik manisch-depressief was. Hij kon mij helemaal niet 

redden. Hij was een mens met een diploma voor psychiater, hij kon mij 

behandelen, maar hij kon mij niet van mijn bipolaire stoornis afhelpen. Ik had me 

aan hem geërgerd. Sterker nog, ik was nog steeds erg boos om dingen die hij had 

gezegd. Maar toch had ik gedaan wat hij me adviseerde. Ergens dacht ik toch, dat 

iemand die psychiater is het wel zou weten. En nu, dankzij die opmerking van 

Hanna, realiseerde ik me dat hij het helemaal niet wist. Ik moest het voor 

vijfennegentig procent zelf doen. Ik leunde met mijn hoofd tegen de koude ruit 

van de bus. Psychiaters waren niet alwetend. Ik moest hun adviezen afwegen 

tegen wat ik zelf wilde en kon. 

Verpleegkundigen waren ook niet alwetend. Maar mijn verpleegkundige Anke 

was wel inlevend, betrokken en intelligent. Met haar had ik iedere week een 

gesprek. 
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We zaten op een dinsdagmiddag in het kantoor van de deeltijd. 

“Is er iets waar je het vandaag speciaal over wilt hebben?” zei Anke. 

Iets had me de laatste dagen wel dwarsgezeten.

“Ik heb zo weinig vrienden,” zei ik. “Ik ga natuurlijk om met mijn huisgenoten en 

met Lieke, maar er is niemand met wie ik echt vriendin ben. Ik ben gewoon 

sociaal niet zo goed.”

“Maar je doet toch leuke dingen met je huisgenoten? En met Lieke heb je zo te 

horen ook goed contact. Hoezo ben je niet sociaal dan?”

“Nou, omdat ik geen vrienden heb. Ik kan niet goed vrienden maken.”

“Tika,” zei Anke, “dat is nou typisch een gedachte die je aan kunt pakken bij de 

cognitieve therapie. Ik zeg nou maar gewoon even wat ik denk, hoor. Als ik jou 

hier zie in de groep, dan vind ik jou helemaal niet ‘sociaal niet zo goed’, zoals jij 

dat zelf noemt. Je toont interesse in de anderen en je bent met iedereen aan het 

kletsen in de pauzes. Ik denk dat jij gewoon niet zo veel gelegenheid hebt gehad 

om vrienden te maken, omdat je eerst opgenomen zat, toen depressief werd, toen 

twee jaar in een klein wereldje hebt geleefd en vervolgens opnieuw depressief 

werd. Maar je gaat bijvoorbeeld wel met je huisgenoten naar de sneak preview.”

“Ja, maar volgens mij nemen ze mij mee omdat ze me een beetje zielig vinden. En 

voor Lieke ben ik toch ook het zieke zusje, waar ze zorg voor moet dragen.”

“Mmmm… het lijkt me niet alleen iets voor de cognitieve therapie, maar ook voor 

de maatschappelijke oriëntatie. Jij kunt als doel nemen om een vriendin te 

maken.”

“Ja hoor, alsof dat zo gemakkelijk gaat.”

“Je kunt het in ieder geval proberen.” 

Een paar dagen later was ik aan de beurt bij de maatschappelijke oriëntatie. 

“Ik moet van Anke als doel stellen om een vriendin te maken,” zei ik.

Ik vond het eigenlijk een beetje belachelijk. Vriendinnen, daar liep je tegenaan 

en dan klikte het of niet. En ik was nou eenmaal sociaal niet zo goed, dus met mij 

klikte het nooit.

“Is er iemand met wie je bevriend zou willen raken?” vroeg Diana. 
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“Nou ja, ik heb op het oud en nieuw feestje van mijn zus bijvoorbeeld een heel 

aardig meisje ontmoet dat in Bunnik woont. Ze heet Elske. Die zou ik best nog wel 

eens willen zien. Maar ja.”

“Waarom bel je haar niet een keer op dan? Jouw zus heeft vast het nummer wel.”

“Ze ziet me aankomen! Ik heb haar één keer gezien!”

“En waar hebben jullie het toen over gehad?”

“Ja, weet ik veel… over haar wandeltocht in de Pyreneeën.”

“Nou, dan vraag je of ze zin heeft om een keer met je te gaan wandelen.”

“Ach, daar heeft ze het toch veel te druk voor. Ze heeft een volledige baan!”

“Maar Tika, als zij jou zou bellen zou je dat toch ontzettend leuk vinden?”

Daar had ik niet van terug. We spraken af dat ik Elske zou bellen om een keer 

langs de Kromme Rijn te wandelen, die tussen Utrecht en Bunnik loopt. 

“Want als ze nee zegt, dan is er toch ook geen man overboord?” zei Hanna. 

Twee weken aarzelde ik en twee weken vroegen ze bij de maatschappelijke 

oriëntatie of ik Elske al had gebeld. Iedere keer zei ik waarom ik het niet durfde 

en iedere keer beargumenteerden ze waarom ik het vooral wél moest doen. Dus 

op een donderdagavond pakte ik de telefoon, belde Lieke en vroeg om het 

telefoonnummer van Elske. Lieke zocht het nummer op in haar telefoonklapper. 

“Dat vindt ze vast leuk, dat je belt,” zei Lieke.

“Hoezo?”

“Nou, ze heeft nog wel eens naar je gevraagd. Waarom ga je haar eigenlijk 

bellen?”

“Wil je het echt weten?”

“Anders zou ik het niet vragen.”

“Ze hebben op de deeltijd gezegd dat ik vrienden moet maken. Nou ja, ik bedoel 

dat ik zei dat ik weinig vrienden had, en toen hebben ze gezegd dat ik moest 

durven afstappen op mensen, want dat die het leuk vinden als ze ergens voor 

gevraagd worden.”

“Maar wat leuk dat je dan aan Elske dacht!”

“Maar ik vind het wel eng hoor.”
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“Weet je, ik zou haar gewoon meteen bellen. Elske is hartstikke aardig. Ga je 

vragen om iets leuks te doen?”

“Ja, ik wil met haar gaan wandelen langs de Kromme Rijn.”

“Aaaah, dat is toch lachen. Volgens mij vindt Elske dat hartstikke leuk.”

“Nou, ik ga haar bellen. Doei!”

De volgende keer dat ik bij maatschappelijke oriëntatie zat zei ik heel trots:

“Ik heb Elske gebeld.”

“En wat zéi ze?” riep iedereen.

“Nou, ze vond het hartstikke leuk dat ik belde en nu hebben we een afspraak om 

over twee weken te gaan wandelen.”

“Goed hoor!” zei Diana.

“Echt knap van je,” zei Hanna.

Hanna vertelde die dag in de koffiepauze een hilarisch verhaal over een lastige 

klant van haar parfumbedrijf en hoe ze dat had afgehandeld. Ze had veel van die 

verhalen, en iedereen lachte zich altijd gek.

“Ooooh,” zei ik, “dat zou ik allemaal nooit kunnen.”

“Nou, de een is goed in dit en de ander is goed in dat,” zei Hanna. “Jij hebt toch 

Nederlands gestudeerd aan de universiteit? Dat zou ik nooit kunnen. Ik heb geen 

hoofd voor leren. Ik heb niet eens de middelbare school afgemaakt. Ik ben goed 

in kopen en verkopen. Meer niet.”

“Maar met mijn studie heb ik verder niks gedaan,” zei ik. “Ik kan wel goed leren, 

maar ik kan verder niks bijzonders.” 

“Je wilde toch docent worden?”

“Ja, maar dat is totaal mislukt.”

“Ja, maar dat is toch mislukt omdat je manisch werd tijdens je opleiding?”

“Ja.”

“Hoe weet je dan dat je het niet kan?”

“Nou, ik denk dat het te zwaar voor me is. Ik denk dat ik manisch ben geworden 

omdat er te veel druk op me stond vanwege die opleiding.”
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“Maar dat je die lerarenopleiding niet kon afmaken, dat wil toch niet zeggen dat je 

helemaal niks kunt?” zei Thera. “Je heb toch ook twee jaar op dat Sociaal 

Steunpunt gewerkt?”

“Ja, maar dat was echt tien kilometer onder mijn niveau. Ik stond voornamelijk op 

de stoep te roken. Dat zegt niks.”

Ik zag dat Thera en Hanna elkaar aankeken. 

“Tika,” zei Hanna, “jij bent vanuit een psychiatrisch ziekenhuis naar de universiteit 

gegaan en je bent in één keer afgestudeerd. Daarna heb je ongelooflijk veel pech 

gehad. Maar dat wil toch niet zeggen dat je niets kunt? Je kunt sporten, je kunt 

contact maken met mensen, je kunt goed leren. Je bent echt niet dommer of 

onhandiger dan ik, hoor.”

Het werd april, mei. De sneeuw was allang gesmolten, in de pauzes zochten we nu 

de binnenplaats op om buiten te gaan zitten. We ontkrachtten negatieve gedachtes 

bij de cognitieve therapie en stelden doelen bij maatschappelijke oriëntatie. Er 

was ook een therapie die sociale vaardigheden heette, en ook die was voor mij 

heel nuttig. Bij sociale vaardigheden kon je een situatie inbrengen die je moeilijk 

vond. Het maakte niet uit of die situatie al had plaatsgevonden, of dat die nog te 

gebeuren stond. Met iemand uit de groep speelde je de situatie na. Daarna praatte 

je over hoe het was geweest. 

Op een stralende dag in mei was ik aan de beurt bij sociale vaardigheden. 

“En welke situatie wil jij oefenen?” vroeg Angelique, de therapeute. 

“Nou, dat ik op een feestje ben en dat iemand vraagt: ‘En wat doe jij?’ Want ik zit 

voor ik het weet te vertellen dat ik manisch-depressief ben, inclusief hoorcollege 

over wat dat is. En dat wil ik niet, ik wil leren om het een beetje luchtig te houden 

zonder dat ik moet liegen.”

“En met wie zou je deze situatie willen nadoen?”

Ik dacht even na. 

“Met Hanna.”

Hanna en ik gingen naast elkaar in twee stoelen zitten. We bespraken de setting: 

wij waren op een feestje van gemeenschappelijke vrienden en we kenden elkaar 

niet. De gemeenschappelijke vrienden doopten we Clara en Henk.
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“Goh, waar ken jij Clara en Henk van?” zei ik tegen Hanna. 

“Henk is een oud-collega van me waar ik bevriend mee ben gebleven,” zei Hanna. 

“Ik was toen afdelingsdirecteur bij het hoofdkantoor van de DA-drogisterijen. En 

waar ken jij ze van?” 

“Ik ken Henk nog van de universiteit,” verzon ik. 

“O, wat heb je gestudeerd dan?”

“Nederlandse Taal- en Letterkunde.”

“O, natuurlijk, want Henk werkte op onze afdeling Communicatie. En wat ben jij 

met je studie gaan doen?”

Onze deeltijdcollega’s keken met aandacht toe hoe ik me eruit ging redden. “Nou, 

ik heb eigenlijk niks met mijn studie gedaan,” zei ik, “ik ben manisch-depressief. 

Enne…na mijn studie werd ik opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.”

Ik vertelde door over het ziekenhuis en wat manisch-depressief zijn inhield, en dat 

ik nu vrijwilligerswerk deed. Hanna luisterde met interesse, stelde vragen en 

binnen vijf minuten zat ik een psychiatrische uiteenzetting te geven. 

“Stop maar,” zei Angelique. “Eerst Tika. Wat vond je er zelf van?”

“Nou, dit overkomt me dus heel vaak. Ik wil vertellen wat ik doe, maar het lukt me 

dan niet om de ziekte erbuiten te laten, en voor ik het weet vertel ik mijn hele 

hebben en houwen tegen een vreemde op een feestje. Achteraf voel ik me dan 

heel ongemakkelijk.”

“En Hanna, hoe was het voor jou?”

“Nou, ik was natuurlijk gewoon een vreemde op een feestje en ik wilde een beetje 

weten waar ze zoal mee bezig was. En ze vertelde een heel persoonlijk verhaal. Ik 

zou dat niet zo erg vinden als iemand dat tegen mij deed op een feestje.”

“Maar ik wil dat niet op die manier,” zei ik. 

“Wat vonden jullie ervan?” vroeg Angelique aan de groep.

Iemand zei dat ik alles wel beheerst zat te vertellen maar dat je aan mij kon 

merken dat ik er liever niets over had willen zeggen. 

“Hoe zou je kunnen voorkomen dat je onmiddellijk dat verhaal erbij haalt?” zei 

Angelique.

“Je kunt toch gewoon zeggen dat je achter de balie zit bij een Sociaal Steunpunt?” 

opperde iemand.
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“Ja, maar als mensen dan verder vragen dan moet ik een vaag verhaal ophangen, 

en daar heb ik geen zin in,” zei ik.

“Je kunt mensen de pas afsnijden door ze meteen te vertellen wat je hebt 

gestudeerd, maar daar door persoonlijke omstandigheden niet mee aan het werk 

bent gegaan. Als je er meteen duidelijk bij vertelt dat het er niet toe doet wat voor 

omstandigheden dat zijn, dan vraagt niemand door denk ik,” zei Thera. 

Met Hanna moest ik nu het gesprek nog een keer voeren, maar dan op de nieuwe 

manier. We begonnen weer met ons praatje over onze zogenaamd 

gemeenschappelijke vrienden Clara en Henk.

“En wat doe jij?” vroeg Hanna toen ons gesprek op gang was. 

“Ik ben van oorsprong Neerlandica,” zei ik, “ik ben vijf jaar geleden afgestudeerd. 

Maar ik heb wat persoonlijke moeilijkheden gehad. Het doet er niet zo veel toe 

wat die precies zijn. Maar in ieder geval doe ik nu vrijwilligerswerk op een Sociaal 

Steunpunt.”

“O, en wat houdt dat precies in?”

Ik begon te vertellen wat het werk achter de balie van het Steunpunt inhield. 

“Stop maar,” zei Angelique. “Hoe voelde dit?”

“Nou, ik vind het nog steeds niet leuk om te zeggen wat ik doe, maar op deze 

manier heb ik wel veel beter in de hand of ik wel of niet over mijn ziekte vertel.”

“En hoe voelt dat?”drong de therapeute aan. 

“Nou, eh…alsof ik de situatie meer in de hand heb. Het voelt alsof ik zelf de 

controle heb over wat ik wel en niet zeg. Het voelt aan de ene kant moeilijker, want 

ik heb uit mezelf de neiging om heel open te zijn. Maar  aan de andere kant voelt 

het juist makkelijker. Als ik zeg dat ik persoonlijke moeilijkheden heb gehad, dan 

is het gewoon klaar. Dan ben ik niet meer bang dat ik oeverloos ga praten over 

manisch-depressief zijn.   

“Dus je bent minder bang,” zei Angelique.

“Ja,” zei ik, “ik word hier steeds minder bang.”

Hanna en ik liepen terug naar onze stoel, en twee anderen speelden een nieuwe 

situatie. 

De deeltijdbehandeling kende een zomerstop van vier weken. Na die vier weken 

hielden drie mensen uit de groep ermee op, die waren zogezegd klaar. Psychiater 
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Henri Peijnenburg raadde mij aan om tot december te blijven. Van alle kanten 

bleek dat ik veel baat had bij de therapieën. Hij, Anke en de therapeuten vonden 

dat vanuit hun beroepsvisie, maar ook in mijn omgeving begonnen mensen 

veranderingen op te merken. Papa, mama en Lieke vonden dat ik er gelukkiger 

uitzag. Een huisgenoot, die op het IBB was komen wonen tijdens die moeilijke 

twee jaar dat ik op het Steunpunt werkte,  vertrouwde me toe dat hij me eerst een 

sloom wijf vond, maar dat hij vond dat ik steeds meer sprankelde. Hanna en Thera 

bleven ook nog. Dat vond ik prettig. 

Tijdens een cognitieve therapiesessie in oktober was het mijn beurt om een 

negatieve gedachte aan te pakken. 

“Ik voel me vaak minder dan andere mensen,” zei ik. “Ik heb geen baan, geen 

vriend, geen kinderen, geen geld, ik woon nog op een kamer, ik heb een 

psychiatrische ziekte, ik doe vrijwilligerswerk op een plek die ik niet leuk vind…”

“En wanneer denk je dat?” vroeg therapeute Miriam.

“Nou, eigenlijk heel erg vaak,” zei ik.

“Maar wat was de laatste keer dat je dat dacht?”

Ik dacht even na.

“Op de fiets hiernaartoe,” zei ik. “Dan zie ik al die mensen op weg naar hun werk, 

en vrouwen met kinderen achterop de fiets, en dan denk ik, ik ben minder waard 

dan zij.”

Ik schreef de situatie op de flap-over: Ik zit op de fiets en zie mensen op weg naar 

hun werk met kinderen achterop de fiets. Als gedachte zette ik erbij: “Ik ben 

minder.”

“Een lekker duidelijke gedachte,” zei Thera, die ook bleef tot december. 

De gedachte kreeg van mij een negen. Mijn groepsgenoten gaven wat 

redeneerfouten: ik dacht zwart-wit, en ik labelde mezelf negatief. Daarna gingen 

we argumenten vóór mijn stelling en tegen mijn stelling verzamelen. 

De argumenten vóór zette ik in één ruk op de flap: ik heb geen baan, ik heb  geen 

vriend, ik heb geen kinderen, ik woon op een kamer van drie bij drie op het IBB, 

ik heb een psychiatrische ziekte, ik doe vrijwilligerswerk dat ik stom vind. 
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En nu de argumenten tegen, de argumenten dat ik niet minder was dan andere 

mensen. Ik haalde mijn hand door mijn haar. 

“Ik weet het niet.”

“Je hebt mooi haar,” zei Thera. 

“Dank je.”

“Nee, nee, dat moet je opschrijven. Dat je mooi haar hebt.”

Oké, dacht ik, als we zo gaan beginnen, dan weet ik er wel een paar.

Ik heb mooi haar, schreef ik op. En daaronder schreef ik: ik heb mijn doctoraal.

“Je bent een aantrekkelijke vrouw, je bent intelligent,” corrigeerde Hanna. 

Iedereen deed me nu suggesties voor tegenargumenten.

“Je hebt doorzettingsvermogen.”

“Je kunt goed met teleurstellingen omgaan.”

“Je kunt goed reflecteren op je eigen ervaringen.”

“Je bent sportief.”

“Je hebt humor.”

“Je hebt inlevingsvermogen.”

“Je bent gewoon een leuk mens.”

Ik schreef mee. Toen deed ik een stap terug en overzag de twee rijtjes. Hier moest 

ik een nieuwe gedachte uit destilleren. 

“Nou,” zei Angelique, “je zit op de fiets en je ziet al die werkende mensen met 

kindjes achterop en wat denk je dan?”

 “Ook al heb ik geen kindjes of een baan, ik ben toch slim en leuk,” schreef ik op. 

Iedereen begon te lachen. 

“En hoe waar is die gedachte voor je?”

Ik gaf hem een acht. 

Aan het eind van het jaar was de deeltijd voor Hanna, Thera en mij ten einde. We 

hadden voor de laatste keer maatschappelijke oriëntatie, voor de laatste keer 

sociale vaardigheden, voor de laatste keer cognitieve therapie, voor de laatste 

keer psychomotorische therapie van Greet. Ik vond het aan de ene kant jammer 

en aan de andere kant was ik blij dat ik er vanaf was. We namen afscheid van 

dokter Henri Peijnenburg, van Anke, van Miriam, van Angelique, van Greet, en van 
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groepsgenoten die na oud en nieuw nog doorgingen met de behandeling. Ik 

belde ook nog aan bij de kliniek om afscheid te nemen van Tineke, maar die was 

in de tussentijd met pensioen gegaan. 

Thera, Hanna en ik hadden afgesproken om op de aller, állerlaatste dag dat we 

elkaar zouden zien, te gaan borrelen in Campusfood. We namen een tafel in een 

hoek en bestelden bier en zoute pinda’s. Restaurant Campusfood had rode linten 

op de ruiten gedaan met daarin klokjes, gespoten van nepsneeuw. Boven de bar 

hingen twee pluchen rendierkoppen met kerstmutsen op hun hoofd. Overal 

knipperde kerstverlichting. Buiten was het stralend weer, veel te warm voor 

december. We bespraken het broeikaseffect, onze therapeuten, onze 

groepsgenoten, wat we gingen doen met de kerstdagen, en de scheiding van 

Hanna en Jan-Joost. Die was nu een half jaar aan de gang en, helaas voor Hanna, 

had haar scheiding voor Thera en mij een hoog soapgehalte gekregen. Dat krijg 

je ervan als je elkaar drie keer in de week spreekt in een therapiegroep. 

Het gesprek ging van serieuze zaken naar hilarische en weer terug, tot we 

uitkwamen bij plaatsen in de wereld waar we altijd nog graag een keer naartoe 

zouden willen gaan. Nou, bij mij hoefden ze niet lang te raden. Spanje, mijn 

droomland, was afgelopen jaar vaak voorbijgekomen in de gesprekken.

 “Tika, je hebt het er nou zo vaak over gehad, waarom ga jij niet echt naar Spanje?” 

zei Thera.

Ik begon te lachen.

“Dat is mijn grote Sentimental Journey. Opnieuw van Antwerpen naar Brussel en 

dan via Tours naar Bordeaux en Biarritz, en dan via Valladolid naar Madrid, en dan 

van Madrid naar Malaga en dan naar Torremolinos… maar dat zal altijd een droom 

blijven. Ik heb niet eens een rijbewijs. En ik zie ook niet voor me dat iemand die 

rit met me gaat maken.” 

“Maar je hoeft toch niet precies die route af te leggen,” zei Thera. “Je kunt ook naar 

Malaga vliegen en dan een beetje rondtrekken met een rugzakje. Leuk hoor. Ik 

heb het vorig jaar gedaan.”

“Wát?”
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Ik gooide bijna mijn glas bier van de tafel. 

“Nou ja, niet in Spanje, ik ben naar Polen en Tsjechië geweest omdat ik daar 

vrienden wilde opzoeken.”

“Ja maar… ben jij in je eentje met een rugzak weggegaan? Jij bent toch ook 

manisch-depressief?”

“Dan kan je toch wel weg met een rugzakje? Heb jij dat nog nooit gedaan dan?”

“Ja maar, was je dan niet bang dat je in het buitenland manisch zou worden? Er 

had toch van alles kunnen gebeuren?”

“Hoezo? Ik kan hier in Nederland toch net zo goed manisch worden?”

“Ja, maar dan zit je in de buurt van je eigen instelling.”

“Ja, dan zou ik dus nooit weg kunnen, als ik zo ga redeneren.” 

“Ik zit gewoon anders in elkaar,” zei ik.  

“Ik bedoel er niks verkeerds mee!” zei Thera. “Ik bedoel alleen maar, dat je niet te 

panisch moet zijn.”

“Ik ben niet panisch, ik ben gewoon realistisch.”

“Het is een risico. Maar het leven zit vol risico’s. Ik doe wat ik écht wil. Tenzij ik het 

risico te groot vind, en dan laat ik het verder ook zitten.” 

“Maar wat vinden je ouders en je psychiater er dan van?”

“Tika, jij bent achtentwintig en je bent niet achterlijk. Jíj bent degene die jouw 

wens afweegt tegen het risico, niet een psychiater of iemand uit je familie.”

“Ik heb écht teruggaan naar Spanje zelfs nog nooit bespróken met iemand,” zei ik. 

“Ik heb jaren niet eens terug kúnnen gaan. Eerst mocht ik vijf jaar Spanje niet in 

omdat ik er illegaal was geweest. Daarna had ik geen vervoer, geen budget, geen 

goede gezondheid.”

“Dus Spanje is voor jou sinds je achttiende een droomland,” zei Hanna.

“Je hebt vliegtuigen,” zei Thera. “Er bestaan treinen en bussen. Je kunt overal 

goedkoop slapen in jeugdherbergen. Spanje is niet zo duur. Bovendien ga je niet 

naar de Zuidpool. In Spanje zijn ook ziekenhuizen. Neem een Spaanse verklaring 

mee van wat je hebt. Sluit een goede reisverzekering af. Als er wat gebeurt, ben je 

in drie uur weer thuis.” 

“Mag ik jou nog een keer bellen,” zei ik, “over hoe jij dat precies doet als je op 

reis gaat?”
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Na nog drie biertjes braken we op. We omhelsden elkaar en wensten elkaar veel 

succes in de toekomst. 
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18 Vliegen

Ik bevind me boven de Middellandse Zee, een half jaar na de afloop van de 

deeltijd. Het is half mei. Het vliegtuig vliegt via Mallorca naar Malaga. Ik zit bij het 

raam. Ik denk aan Thera. Ik heb haar in januari gebeld over hoe zij alles aanpakt 

als ze gaat backpacken. We hebben een afspraak gemaakt. Ik ben bij haar langs 

geweest in de HAT-eenheid die ze huurt in het centrum van Zeist. Toen ik bij haar 

wegging, was ik overtuigd. Ik wilde dat ook. En ik kon dat ook. Ik overlegde met 

papa en mama. Zouden zij me wel met een gerust hart weg willen laten gaan? 

Maar zij waren alleen maar blij dat ik ging doen wat ik echt leuk vond.

“En als het misgaat dan?” vroeg ik.

“Wat moet er nou misgaan,” zei papa. 

In mijn rugzak zitten wat kleren, een boekje over Zuid-Spanje, een exemplaar van 

Don Quichotte, en een toilettas. Eerst zie ik onder me alleen maar het blauw van 

de Middellandse Zee. Dan naderen we het eiland Mallorca. Eerst zie ik allemaal 
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bruine rotsen en dan Palma de Mallorca. Het eiland heeft een rotskust, waar een 

laag appartementen over uitgestrooid ligt. Ik zie de grote huizen die over de rand 

van de kust lijken te vallen. Meters beneden de huizen ligt de zee. Het vliegtuig 

maakt een scherpe bocht. Tussen Amsterdam en Mallorca heb ik naar de wolken 

gekeken. Ik dacht aan de afgelopen maanden. Ik ben weer in behandeling op de 

polikliniek van het Uniusziekenhuis, maar niet meer bij dokter Kwelder. Die heb ik 

nog één keer teruggezien, in maart. Ik wilde hem vragen waarom hij nooit was 

ingegaan op mijn klachten en vragen over de dingen die ik had meegemaakt 

tijdens mijn opnames. En ik wilde hem vragen hoe het kon dat hij me 

doorbehandelde met medicijnen en met de nadruk op structuur, terwijl ik voor 

zijn ogen wegzakte in een soort maatschappelijke coma. Zo noem ik althans nu de 

twee jaar dat ik op het Sociaal Steunpunt werkte, naar de sneak preview ging en in 

mijn bed lag. 

Het was een kort en pijnlijk gesprek geworden. Dokter Kwelder leek zich een 

kilometer achter zijn brillenglazen verscholen te hebben, zo afstandelijk was hij. 

Hij weigerde om zijn manier van behandelen ter discussie te stellen. 

“Denk je soms dat wij tegen je zijn?” had hij gezegd.

Ik had Lieke meegenomen. 

“Nee, ze vindt dat jullie haar niet begrijpen,” zei deze.

Dat was het einde van het gesprek. Na een week werd ik opgebeld door de 

secretaresse van de polikliniek. Vanwege een interne reorganisatie was ik uit het 

patiëntenbestand van dokter Kwelder gehaald. Als ik het goed vond, dan zou ik 

voortaan bij dokter Blok komen. 

“Ja hoor, interne reorganisatie!” riep ik in de hoorn. Toen realiseerde ik me dat het 

arme mens achter de balie er ook niks aan kon doen. 

De service bij de vliegtuigmaatschappij is uitstekend. Ik krijg gratis koffie en een 

maaltijd van de aardige stewardess. Het enige minpunt is dat ik mijn benen niet 

kwijt kan. Het is zo ver. Ik ga terug naar Torremolinos. Toen ik er voor de eerste 

keer was, was ik achttien. Ik was psychotisch. Ik liftte zonder geld en paspoort. Nu 

ben ik negenentwintig. Ik heb mijn complete spaarrekening op zak. Ik voel me 

sterk. Ik vlieg. 
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Het is gelukt. Ik weet wat ik wil. Ik wil op reis. Ik wilde altijd al terug naar Spanje. 

Maar ik dacht dat het niet kon. Want ik moest oppassen met vakanties. Wat als ik 

manisch zou worden in het buitenland? Ik kon niet op vakantie. En zeker niet 

alleen. 

Nu ik de deeltijdbehandeling heb afgerond, heb ik besloten niet meer terug te 

gaan naar het Sociaal Steunpunt. Uit de maatschappelijke oriëntatietherapie is 

gebleken dat het werk te saai voor me is en dat ik beter iets kan gaan doen 

waarbij je intensiever met mensen te maken hebt. Ik weet nog niet wat dat gaat 

worden. In ieder geval ben ik wel van plan om lid te worden van een sportclub. De 

afgelopen maanden ben ik begonnen met Spaanse les, als voorbereiding op mijn 

‘sentimental journey’. Maar nu is het een reis op een normale manier, met geld. Ik 

heb het gevoel dat er iets rechtgezet moet worden. Ik ben geen liftende psychoot 

of hulpeloze kasplant. Ik ben Tika Veldhuizen. En ik wil doen waar Tika van houdt: 

sporten, reizen, talen leren.

De Spaanse taal heb ik in zoverre onder de knie dat ik me er wel mee zal redden 

in Spanje. In januari boekte ik mijn ticket. En nu zit ik dus in het vliegtuig. We 

moeten op Mallorca overstappen in een nieuw toestel. We stijgen op en zijn op 

weg naar Malaga. Mijn terugvlucht gaat vanaf Madrid – ik heb besloten als ik in 

Torremolinos ben geweest, naar de hoofdstad te reizen, omdat ik daar ook 

geweest ben toen ik achttien was. 

Malaga Airport ken ik alleen van elf jaar geleden. Toen werd ik met een 

politiebusje naar het vliegtuig gereden om het land uitgezet te worden. Ik ben er 

dus wel vandaan vertrokken, maar ik ben er nog nooit geland. Daar denk ik aan, 

als ik met mijn rugzak door de douane loop en de bus neem naar de binnenstad. 

Ik ga op zoek naar mijn jeugdherberg in de buurt van de Plaza de la Merced. Mijn 

Spaans is goed genoeg om de weg te vragen aan de buschauffeur. Die nacht slaap 

ik voor de tweede keer van mijn leven in een jeugdherberg. De eerste keer was 

tijdens de zeilinstructeursopleiding in Heeg. De zaal in het hostel doet me stiekem 

denken aan een psychiatrisch ziekenhuis: met zes man op een kamer. 
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De volgende dag berg ik mijn kostbaarheden op in het kluisje onder mijn bed.  Ik 

haal een broodje bij de supermarkt om de hoek. Dan ga ik rondkijken in Malaga. 

Ik begin bij het strand. Gisteren ben ik met de bus al langs het park gereden. Ik 

herken het nog. Maar het is dicht, er wordt gewerkt. Het strand is veel kleiner dan 

ik had gedacht. Het ligt als een halve maan tussen de zee en de weg. Het zand heb 

ik in mijn herinnering steeds witter gemaakt. Maar het is helemaal niet wit. Het is 

donkerbruin. De zon schijnt ook niet. Het is wel warm. Er staan parasols van stro 

op het strand en witte plastic strandbedden. Je ziet heuvels en flatgebouwen en 

vrouwen in bikini die op een badhanddoek een boekje liggen te lezen. Ik heb 

altijd gedacht dat het strand van Malaga terugzien een magistraal moment zou 

zijn. Ik voel het korrelige bruine zand onder mijn voeten. Achter me razen de 

auto’s over de weg. Scheveningen vind ik mooier, eerlijk gezegd. 

Van het strand loop ik naar het Alcazaba. Dat herinner ik me ook nog van vroeger. 

Het is een fort op een heuvel. Volgens mij was het elf jaar geleden een oude troep. 

Ik ben er toen naartoe geklommen, dwars door het gras. Nu is het gerestaureerd. 

Er is een nette entree, waar een meneer me een kaartje verkoopt. Het is leuk om 

er rond te lopen. Je hebt een mooi uitzicht over de stad, de haven, het park en de 

zee. Ik leg mijn hand op de oude stenen. Ze voelen stevig en werkelijk. 

Ik loop naar beneden, naar de uitgang. Daar zit een gedrogeerd uitziende gitarist 

op een trapje, die zodra hij me ziet een deuntje begint te tokkelen. Ik geef hem 

wat kleingeld. Zodra ik het trapje af ben, houdt hij weer op. 

Die avond leer ik wat mensen in de jeugdherberg kennen. We gaan met elkaar 

naar een jazzcafé. Ze blijven nog een dag in Malaga en gaan de dag erna met een 

groep naar Granada. Ze vragen of ik zin heb om met ze mee te gaan. Ik zeg dat ik 

naar Torremolinos wil. Ze vragen waarom ik in vredesnaam naar dat betonnen 

oord wil als ik ook met hen mee naar Granada kan reizen. Op dat moment denk ik: 

laat de ‘sentimental journey’ maar zitten. Laat Torremolinos maar zitten. Dat was 

toen. Ik ga gewoon mijn neus achterna en ik zie wel waar ik uitkom. Granada, daar 

wil ik sowieso naartoe. Ik herinner me van mijn psychotische lifttocht, dat ik de 

naam van de stad wel eens op een bord zag staan. Ik ben vlak in de buurt 

geweest, maar ik heb het Alhambra niet gezien. Dat kan natuurlijk niet. Twee 
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dagen later checken we met acht man uit. We nemen de bus naar het grote 

busstation van Malaga en stappen in de bus naar Granada. De rit is 

sprookjesachtig. Links en rechts zie ik groene bergen. Het is mistig. Naast me 

dommelt een Australisch meisje dat al zes maanden over de wereld trekt  met haar 

hoofd tegen de ruit van de bus. 

Het valt me op dat dit allemaal zo normaal aanvoelt. Of ik nou in de bus zit naar de 

deeltijdbehandeling in Utrecht of in de bus van Malaga naar Granada, ik ben en 

blijf dezelfde Tika. Ik raak niet buitensporig opgewonden of heel erg depressief. 

Gisteren zijn we uit geweest met de groep en ik heb het echt niet bij cola 

gehouden. 

“Pas op met drukte, met vakanties, met drank,” fluistert dokter Kwelder in mijn 

hoofd, terwijl de bus de volgende bocht neemt en het volgende  panorama zich 

ontvouwt. Maar zijn stem klinkt steeds zachter.

In Granada aangekomen volgen we een Amerikaanse jongen die een goed hostel 

weet in het Albaicin, de oude wijk op een heuvel. Met vijf man nemen we daar 

onze intrek. In dit hostel hebben ze geprobeerd de sfeer van Duizend en Eén 

Nacht te creëren. Aan de achterkant is een groot terras waar je een fantastisch 

uitzicht hebt over een zee van witte huisjes. 

Granada is een stad van pleinen en fonteinen. En natuurlijk van het Alhambra. Ik 

heb het al gezien vanaf een uitzichtpunt op de heuvel vlak boven mijn 

jeugdhostel, het Mirador San Cristobal. Prachtig. Ik ga morgen meteen naar het 

Alhambra. Ik koop bij de tourist office een ticket. Het Alhambra blijkt uit 

verschillende paleizen te bestaan en in één van die paleizen, het Nasridenpaleis, 

mag je alleen op een bepaald uur naar binnen. Dat uur staat op je kaartje. Ik 

ontdek het pas als ik terug in het hostel mijn ticket bekijk: Tika Veldhuizen mag ’s 

ochtends om half negen het Nasridenpaleis betreden. Even overweeg ik om de 

onderneming af te blazen. Ik heb toch vakantie? Maar de volgende dag sta ik toch 

maar om half acht op. Ik loop naar de Gran Via, waar kleine rode busjes rijden die 

de toeristen de berg op brengen naar het Alhambra. Ik kom boven. Het is nog 

vóór achten. Er is geen mens te bekennen, behalve een vriendelijke, Spaanse 

mevrouw in een blauw uniform achter een loket, die mijn kaartje afscheurt en me 
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een plattegrond meegeeft. Ik volg de bordjes naar het Nasridenpaleis. Het valt me 

op hoeveel dieren hier zijn. Boven mijn hoofd hoor ik het ‘tsjit, tsjit’ van zwaluwen. 

Ik zie wilde katten lopen. Overal zitten mussen, en ik zie zowaar een eekhoorn 

wegroetsen achter een stam. Ik heb op dit uur het Alhambra voor mezelf. 

Keurig om half negen mag ik het Nasridenpaleis in. Nu zijn er wat meer toeristen. 

We mogen vrij rondlopen. Ik dwaal van de ene naar de andere patio, loop door 

prachtige ruimtes. Overal zitten tegeltjes tegen de muur. Patronen van driehoeken 

en sterren, van vierkanten en vijfhoeken. Steen dat zo fijn is uitgehakt dat het aan 

kant doet denken. Geen plekje is onversierd gebleven. Ik zie houten plafonds, 

ingelegd met witte patronen. Overal zijn onverwachte nissen. Arabische teksten 

zijn uitgehakt in de stenen, in een krullend handschrift. Wat me opvalt aan het 

Nasridenpaleis is dat de entree er zo eenvoudig uit ziet. Pas als je binnen bent, 

drapeert het uitbundige interieur zich om je heen. Iedere hoek die ik omsla biedt 

me nieuwe gezichten. Een doorkijkje in een tuin met sinaasappelbomen, een 

boograam met een ragfijn stenen venster, als een spinnenweb. Het paleis is een 

doolhof, maar gelukkig staan er overal bordjes die de route aangeven. De 

volgende gang in, nog een hoek sla ik om… en dan springen de tranen me in de 

ogen. Ik sta, volgens mijn plattegrondje, in de Patio de los Leones, de binnenplaats 

van de leeuwen, een ommuurde tuin. Er staan allemaal heel dunne zuilen, die 

samen wonderlijk fijn bewerkte stenen bogen ondersteunen. In het midden staat 

een stenen bekken, ondersteund door twaalf leeuwen. Er vloeien vier stromen 

water naartoe door stenen goten. Het is er stil. De andere toeristen bewegen zich 

geluidloos, alsof we met zijn allen zijn overvallen door een gewijd iets. Ik kijk naar 

de gaten in het kantwerk. Daar vliegt een zwaluw naar binnen. Ik kan niet in het 

gat kijken, daarvoor zit het te hoog. Maar hier nestelen ze dus. Wat een rust op 

deze plek, wat een schoonheid. Wat een mooie fontein. En dan het getjirp van de 

vogels. Als ik weer depressief word, breng me dan hier maar heen, denk ik, en 

glimlach. 

Ineens staat ze achter me. Een Amerikaanse toeriste. 

“Hi! I am Tina. Shall I take your picture?”
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Ik geef haar mijn fototoestel. Ze geeft me aanwijzingen waar ik moet gaan staan 

zodat de leeuwen er op komen, en de zuilen, en het kanten boogwerk. 

“So you will have a nice picture of yourself on this beautiful spot,” zegt ze. “Did you 

know an enclosed garden is the Arab idea of paradise?” 

Ik blijf een week in Granada. Ik winkel in het Spaans. Het is zelfs in Zuid-Spanje 

warm voor de maand mei, de temperatuur loopt iedere dag op tot tegen de 

veertig graden. Tussen twee en vijf zie je alleen maar toeristen door de smalle 

straatjes rond de kathedraal lopen. Daarna komt de stad weer tot leven. Ik zit in de 

middagrust op een bank bij een fontein. Tussen twee huizenblokken door heb ik 

uitzicht op de bergen. Overal staan afrikaantjes in perkjes. Het is hier zo mooi dat 

ik het gevoel heb dat ik in een levend schilderij zit, in de omarming van Granada. 

Er komen kleine Spaanse vrouwen langs met gekleurde blouses en rechte 

donkere rokken tot halverwege de kuit.

De mensen met wie ik uit Malaga hier naartoe ben gekomen zijn deels verder 

getrokken. Ik heb nieuwe mensen leren kennen in de jeugdherberg. Ze zijn 

aardig. De meesten zijn wat jonger dan ik. Ze zijn klaar met hun studie en reizen 

nu rond voor ze aan het echte leven zullen beginnen. Ze komen uit Australië, 

Nieuw-Zeeland, New York. Ze vertellen waar ze mee bezig zijn, wat ze interesseert. 

Ze zijn ongedwongen en levenslustig. Ik hoop dat als ik weer thuis ben, en als het 

buiten koud is en ik me eenzaam voel, dat ik dan me zal herinneren dat deze 

mensen bestaan. Ik ben thuis wat vijandig tegenover de wereld komen te staan. Ik 

ben ondanks alle therapie toch nog erg op mijn hoede tegenover mensen die ik 

niet ken. Ik leef in Nederland niet ontspannen. Hier in Spanje wel. Als iemand 

vraagt wat ik doe zeg ik dat ik literatuur heb gestudeerd en op zoek ben naar een 

baan, en niemand vraagt door. Overdag gaan de meeste mensen zelf op stap. ’s 

Avonds spreken we af in café Au Lait, waar ze flamencovoorstellingen geven – of ik 

hang in de bar van het hostel. 

Na een week krijg ik een verlangen om verder te reizen. Maar waar zal ik eens 

naartoe gaan? Het lijkt me logisch om met de trein naar het midden van Spanje te 
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gaan, aangezien ik mijn terugvlucht vanaf Madrid heb gepland. Maar ik kan er 

ook voor kiezen om eerst nog naar Sevilla en Cordoba te gaan. Ik heb tijd genoeg. 

Uiteindelijk gooi ik een muntje op. 

De volgende dag zit ik in een aftandse intercity. Er wordt op een televisie een 

Spaanse film gedraaid. Ik probeer met de koptelefoon van mijn discman geluid te 

krijgen via een aansluiting in de stoel, maar dat lukt niet. Ik lees tijdens de zes uur 

durende reis naar Madrid een stukje in Don Quichotte van La Mancha, die ik heb 

meegenomen uit Nederland, en ik denk na.

De deeltijdbehandeling heeft me steviger gemaakt. De twee jaar dat ik bij het 

Sociaal Steunpunt werkte –mijn Sneak Preview periode, mijn grote 

uitslaapmarathon- daar móest wel een depressie op volgen. Nu kan ik leuke 

dingen doen, die me nieuwe energie geven, ik zit in een opwaartse spiraal. Buiten 

flitsen de oneindige vlaktes van La Mancha voorbij. Ik zie alleen maar stoffige 

aarde, olijfbomen en lage druivenstruiken. Don Quichotte, zegt men, werd gek 

omdat La Mancha zo plat is dat je de horizon niet kunt zien…

Zonder de deeltijd, zonder het zelfvertrouwen dat ik daar heb opgedaan, zonder 

de bevestiging van de anderen dat ik heus een mens ben en niet alleen een 

patiënt, had ik nu niet in deze intercity gezeten. Zonder de aansporingen van 

Tineke dat ik de deeltijdbehandeling moest gaan doen,  was ik nu misschien nog 

steeds wel baliemedewerkster bij het Sociaal Steunpunt. Tineke heeft me 

overgehaald om een behandeling aan te gaan in een systeem dat ik niet meer 

vertrouwde. Ik heb mijn leven aan haar te danken. Althans dit leven, in een 

sneltrein op weg naar de Spaanse hoofdstad, met mijn rugzak in het bagagerek 

boven mijn hoofd. 

Vergeleken met de intimiteit van Granada is de Spaanse hoofdstad pompeus, 

druk, onpersoonlijk. Het hostel dat ik heb uitgekozen ligt prachtig in het centrum, 

maar de eerste nacht ben ik de enige gast. Ik slaap op een driepersoonskamer. 

De tweede nacht krijg ik gezelschap van twee Zweedse meisjes, die middenin de 

nacht vakantiefoto’s gaan bekijken met het grote licht aan. Overdag dwaal ik wat 

door de stad. Ik heb een boekje met zogenaamd leuke stadswandelingen. De 

wandeling die ik uitkies, voert me regelrecht een verloederde migrantenbuurt in. 
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Ik doe mijn best Madrid leuk te maken door naar de film te gaan, mezelf mee uit 

eten te nemen, te winkelen en te wandelen. Maar de stad pakt me niet. Ik hang in 

het Retiropark. Ik wil naar het Prado, maar de rij is zo lang dat de moed me in de 

schoenen zinkt. In het hostel vraag ik in mijn beste Spaans of er niet een leuke 

kleinere stad in de buurt is. 

“Quizas Toledo,” misschien Toledo, is het antwoord. 

Wat is er in Toledo dan, wil ik vragen, maar mijn Spaans laat me in de steek. 

Bovendien is het personeel van dit hostel de hele tijd dat ik er verblijf al niet 

behulpzaam. Laat maar, ik ga het zelf wel bekijken in Toledo. Ik zeg dat ik de 

volgende dag vertrek. Een grom is het antwoord.

Met een zucht van verlichting pak ik de volgende dag mijn rugzak in. Ik ga met de 

metro naar station Atocha. Een keurige trein brengt me naar Toledo. Ik stap uit, in 

wat zo te zien een moderne stad is. Ja, en nu? Het station heeft een bar. 

“Centro Ciudad, por favor?”

De vrouw achter de bar wijst naar buiten. Daar is een bushalte. 

“Cuarenta y tres,” zegt ze. 

Ik ga mijzelf steeds slimmer vinden dat ik Spaanse les heb genomen. 

“Muchas gracias.”

De bus komt. Ik stap in. Eerst rijden we door een modern stukje stad, maar al snel 

passeren we een rotonde met in het midden een gigantische oude poort. Voorbij 

die poort gaat het steil de berg op, over een klinkerweg. We rijden regelrecht naar 

het midden van een middeleeuwse stad op een heuvel. Bovenaan de heuvel stapt 

driekwart van de mensen uit de bus. Ik doe dat ook maar. Ik sta op een plein. 

Links is een McDonalds. Als ik me omdraai zie ik een poort in de vorm van een 

sleutelgat. Dat is overduidelijk een poort in Moorse stijl. Op het plein staat een 

witte toeristentrein geparkeerd. ‘Zoco-tren’ staat er op. Ik wil eerst van die rugzak 

af. Ik spreek de eerste de beste Spaans uitziende persoon aan. “Busco un hostel, 

por favor?”

De Spanjaard maakt een breed handgebaar. Overal dus. Ik sla lukraak een steegje 

in. Mijn hemel, wat zijn de straatjes hier steil. Al snel vind ik een hotelletje. De 

prijs is redelijk. Ik krijg een éénpersoonskamer met eigen douche, televisie en 

airconditioning. Ik zet de airco aan en ga even op bed liggen. Vier uur later word 
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ik met prikkende ogen wakker. Het is donker. Ik kijk uit het raam. Mijn kamer ligt 

aan de achterkant op de derde verdieping, aan een steeg. De steeg is zo smal, dat 

ik met mijn hand het dak aan de overkant kan aanraken. De dakpannen zijn warm. 

De stad maakt geen geluid. Er is ook weinig verlichting. Als ik omhoog kijk kan ik 

de sterren zien. Toledo lijkt me een knus stadje. Hoe laat zou het zijn? Op mijn 

horloge is het half elf. Ik heb nog een half broodje en een energiereep in mijn tas. 

Daar moet ik het maar mee doen. Na dat avondmaal val ik al snel weer in slaap. 

Toledo is voor mij gemaakt. Haar geschiedenis gaat zo ver terug dat niemand 

weet door wie ze gesticht is. De stad ligt op een heuvel in een bocht van de rivier 

de Taag. Ik neem de eerste dag van mijn verblijf de Zoco-trein. Die maakt een 

prachtig ritje de stad uit. De Taag wordt overspannen door een brug met één 

enorme boog, uit de tijd van de Moren. Wij nemen een nieuwere brug, zodat we 

de oude brug goed kunnen zien. Eenmaal aan de overkant slingert een weg zich 

omhoog tegen de heuvel aan de andere kant. Na iedere bocht is het uitzicht op de 

stad anders, nieuwer, hoger. Ik ben zonder het te weten aan de goede kant van de 

Zoco-trein gaan zitten, de kant van de stad. In het midden staat een grote 

kathedraal. Vanaf de kathedraal zie je de stad over de heuvel kruipen, als een 

rotsplant. Ze loopt uit tot aan de oevers van de Taag. Aan de oever staan resten van 

oude bouwwerken. Drie dagen haal ik mijn hart op. Toledo is zetel geweest van 

Spaanse koningen, maar ook van Moren en het kende ooit een bloeiend Joods 

leven. Van al die culturen zijn resten bewaard gebleven. De middeleeuwse stad is 

bijna in zijn geheel behouden gebleven. Ik dwaal door de smalle steegjes, bezoek 

kathedralen, moskeeën en synagogen. De Spaanse geschiedenis presenteert zich 

aan me: de synagogen zijn in gebruik geweest als paardenstallen, de moskeeën 

werden omgebouwd tot kerk. 

Na drie dagen bevind ik me op een Middeleeuws bolwerk, uitkijkend over de 

Moorse brug en een kasteel, het Castillo de San Servando, aan de overkant. Er 

staat een briesje dat mijn haren naar achteren blaast. Ik adem de schoonheid in 

van de Taag, van het weidse landschap, zelfs de parkeerplaats voor de bussen uit 

Madrid ontroert me. 
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Ik ga op de rand van het bolwerk zitten. Eerst was ik student, toen patiënt, nu 

toerist, en wie weet wat ik straks ben. Ik wil nog steeds een goede baan met mijn 

studie. Het Sociaal Steunpunt was tweede keus, tweedegraads, tweederangs. Daar 

werd ik ontevreden van, moe, ziek. Of het nog lukt om te gaan werken, zal 

afhangen van hoe ik me ontwikkel. Ik zit op die eeuwenoude stenen, die warm 

aanvoelen. Ik kijk naar de brug en naar het kasteel aan de overkant. Ik zou niet 

weten wat er voor in de plaats zou moeten komen, voor die wens om op mijn eigen 

niveau aan de slag te gaan. Ik ben te ambitieus om werken zomaar op te geven, 

vrees ik. Het gaat nu al langer dan een jaar goed met me. Ik denk dat, als het nog 

een jaar goed gaat, dat ik dan wil proberen in het arbeidsproces te komen. Ik ben 

dan pas dertig jaar. 

Ik weet het allemaal niet. Ik ben realistisch genoeg om te weten dat het ook 

anders kan lopen. Je gaat naar Canada en je eindigt in de isoleercel. Je denkt dat 

je de rest van je leven in een inrichting moet verblijven maar vijf jaar later heb je 

je doctoraal in je zak. Dus wil je voor de klas, maar je leven verwordt tot een 

uitslaapmarathon. Net als je denkt dat het nooit meer goed komt met je, komt er 

een mevrouw met een vlinderbril langs. En ruim een jaar later sta je op een 

bolwerk in Toledo. 

Een hagedis schiet voor mijn neus een spleet in. Dat moet hij weten. Ik houd van 

de wind in mijn haar. 
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