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Psychotisch 

November 2009 

Een luide klop op mijn deur. 'Ontbijt' zei een stem. 

Verschrikt keek ik rond de zon verlichte kamer. Verward 

keek ik rond. De kamer was chaotisch en netjes 

tegelijkertijd. Een explosie aan kleding uitte zich in een 

hoek van de kamer. De andere hoeken waren leeg en 

schoon.  

Over een ziekenhuisgang liep ik naar een 

woonkamer met de zelfde soort meubels. Er hing niets 

aan de witte muren. Alles was steriel schoon en netjes.  
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Nog steeds begreep ik niet waarom ik hier was. 

Waarom hadden ze mij hier achtergelaten? Wat was dit 

voor vreemde plek?  

In de huiskamer schoof ik aan bij het ontbijt, 

samen met de andere verwarde patiënten. Deze leken mij 

geërgerd aan te staren. Ik was laat. Ondanks de 

prikkelarme omgeving was ik nog steeds overprikkeld. 

De verwardheid in mijn hoofd uitte zich door een 

onrustige, ingetrokken en chaotische houding. Ik wou 

niemand aankijken, en eigenlijk zo snel mogelijk weer 

terug naar mijn kamer. 

Mijn hoofd zat vol van de vele avonturen die ik 

de maanden ervoor had meegemaakt. Het was niet te 

begrijpen dat juist die avonturen hier zouden eindigen. 'Is 

er iets Albert?' vroeg een verpleegkundige. 'Nee!' 

snauwde ik tegen haar, stond op en begon te ijsberen 

door de kamer. Gedachtes en herinneringen raasden 

verward door mijn hoofd 'Ze begrijpen me verkeerd. Ze 

snappen er niets van. Het komt omdat ik zoveel heb 

meegemaakt.’  

De verpleging keek elkaar bezorgd aan. ‘Hij is 

erg in de war’ hoorde ik ze fluisteren.  
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In Arnhem was ik opgenomen in psychiatrisch 

ziekenhuis de Braamberg. Hier worden mensen 

opgenomen met een ernstige psychologische stoornis. Ik 

zat daar omdat ik een psychotisch had.  

De psychiater was een man van in de vijftig, met 

kalend grijs haar en een bril. Streng zat hij achter een 

groot bureau, in een dure leren bureaustoel. De muur was 

bekleed met diverse diploma’s en krantenkoppen. Hij 

zette zich neer als een absolute expert en autoriteit. Hij 

was het hoofd van de gesloten afdeling, waar ik zat. Hij 

sprak zo duidelijk mogelijk tegen mij. ‘Je bent 

psychotisch’ zei hij terwijl hij mij doordringend aankeek 

‘Weet je wat dat betekend?’  

‘Dat ik dingen heb meegemaakt die jullie niet 

kunnen begrijpen’ zei ik geërgerd. Er was me al drie keer 

uitgelegd wat een psychose was. ‘maar het klopt niet!’ 

zei ik en staarde uit het raam. Even was ik stil. Plots 

begon ik weer te praten ’Er was een onzichtbaar monster! 

Het was een magisch avontuur! Ik kon magie! En 

tijdreizen!’ zei ik vol overtuiging. 

De psychiater leunde achterover in zijn leren 

bureaustoel ‘Ga eens terug naar het begin’ zei hij rustig. 

‘Wat ging er aan vooraf?’ Het antwoord op zijn vragen 

flitste in beelden aan mij voorbij. Beelden van Barcelona, 

Madrid en Lissabon. De onbegrijpelijke dingen die ik 

had meegemaakt kon ik onmogelijk samenvatten in een 

gesprek van een uurtje. Mijn ogen keken hem recht aan 
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‘Ik kan er wel een boek over schrijven zei ik.’ Hij leunde 

achterover ‘Het is een goed idee om alles op te schrijven. 

Dat werkt heel therapeutisch’ zei hij nonchalant. ‘maar 

daar zou ik nu niet aan beginnen. Nu is het belangrijk dat 

je eerst tot rust komt.’ 

In mijn gedachten was ik echter al begonnen aan 

het boek. Het zou goed zijn om te beginnen bij  

belangrijke gebeurtenissen die vooraf gingen aan de 

psychose. Moest ik dan beginnen bij het liften of bij de 

feesten in Barcelona? 
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Deel 1:  

Onverantwoordelijk feesten 
 



 

 

 

 

 

 

1. Feesten in Barcelona 

Juni 2009 

Met mijn achterhoofd op de bar werden er twee flessen 

sterke drank in mijn mond gegoten. De barman pakte 

mijn hoofd en hield mijn mond dicht om mijn hoofd vol 

drank eens flink te schudden. Toen ik overeind kwam 

juichten de feestgangers mij toe. 

Dit was het soort feest dat ik alleen in films had 

gezien. Het was een pool-party bij een grote villa, in een 

buitenwijk van Barcelona. Een DJ draaide opwekkende 

muziek, waar mooie meiden in bikini’s levendig op 

dansten. Nog nooit had ik zo goed gefeest. 
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Het is vreemd om terug te denken aan deze 

dagen. Het was alsof ik een ander persoon was. Een 

stoerdere variant van wie ik nu ben.. Een jonge 

onverantwoordelijke variant.  

Het was het jaar geweest waarin alles goed was 

gegaan. Mijn cijferlijst van mijn studie zag er goed uit, 

fysiek was in topvorm en sociaal was ik erg actief. Aan 

het begin van de zomervakantie was ik met mijn duim 

omhoog bij een tankstation gaan staan. De backpack die 

ik de jaren ervoor had meegenomen naar Australië en 

centraal Amerika was weer op mijn rug. Weer had ik de 

ultieme vrijheid gevoeld dat komt van het reizen zonder 

te plannen. Door te liften en te wild kamperen kwam ik 

een paar dagen later aan in Barcelona. Daar zou ik een 

paar dagen blijven, om vervolgens door te rijzen naar 

Portugal. Het doel van mijn reis was om mijn broer op te 

zoeken in het zuiden van Portugal.  

Na de pool party, om vier s ’nachts, ging ik met de party 

bus terug naar het Centrum van Barcelona, Plaza 

Catalunja. Op dit grote plein stonden ik en een aantal 

jonge mensen enthousiast na te praten. Een klein 

mannetje kwam aanrijden op een klein fietsje. Het was 

een klein, ongewassen mannetje met een rugzak Met veel 

plezier botste hij tegen een grote steen aan, sprong van 

het fietsje en knoopte een gesprek aan met een van de 

feestgangers. Ook ik raakte in gesprek met hem en 

besloot ik met hem mee te lopen. 
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2. De sjamaan van Catalonië 

En zo liep ik door de buitenwijken van Barcelona 

in het licht van de opkomende zon. De Sjamaan praatte 

enthousiast en ik luisterde geïnteresseerd.  

Hij vertelde me over Catalonië dat tot de 

zeventiende eeuw een apart land was geweest. Nog 

steeds voelden de Catalanen zich geen Spanjaarden. Ze 

hebben een eigen taal, eigen wetten en eigen feestdagen. 

Een eigen Identiteit. Hij noemde zichzelf een vader van 

de straat. Het gesprek vond ik zo interessant dat minstens 

drie uur met hem rond heb gelopen door buitenwijken 

van Barcelona.  

Op mijn achttiende verjaardag was ik vertrokken 

naar Australië, waar ik acht maanden had met een 

backpack had rondgetrokken. Ik had het zo naar mijn zin 

gehad dat ik het jaar erna nog een reis zou maken door 

centraal en zuid Amerika. Door al het reizen was ik erg 

verandert, en niet alleen in positieve zin. De 

zelfverzekerdheid die ik had gekregen van mijn reizen 

was een beetje doorgeslagen. Het idee dat ik elke grens 

kon overschrijden begon mentaal voor problemen te 

zorgen. 
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Deze wandeling maakte veel indruk op mij. Tot 

dan toe had ik alleen het centrum van Barcelona gezien. 

De buitenwijken leken veel vriendelijke. De sjamaan 

vertelde over hoe de mensen hier met elkaar leefden en 

voor elkaar zorgden. Het was wel een beetje een vreemde 

situatie. De man die claimde dat hij een sjamaan was, 

was duidelijk een zwerver. Hij droeg een tas bij zich 

waar een fles sterke drank in zat. Hij werd echter wel een 

aantal keer met respect aangesproken door een paar 

mensen die we tegenkwamen. ‘Dat zijn mijn zonen. 

Zonen van de straat die ik help als Sjamaan.’  

Het lukte mij niet om de man te onderbreken. Hij 

bleef maar doorpraten over de mensen die hier in de 

buitenwijken leefden. Op gegeven moment had ik het een 

beetje gehad en nam ik een geforceerd afscheid van hem. 

Daarna besloot ik zelf mijn weg terug te vinden 

naar het appartement waar ik verbleef. Het heeft de hele 

dag geduurd omdat ik hopeloos verdwaald raakte en 

afgeleid door wat ik om mij heen allemaal zag.  



 

17 

3. De gesloten afdeling 

December 2009 – psychiatrische 

ziekenhuis de Braamberg 

Als geen regen  

Is goed 

Zonneschijn is ook goed 

Veel dingen zijn goed 

Daarom is het goed dat sommige dingen vergeten  

mogen worden en eten 

omgezet tot een rechtszaak. 

Als ik niet uitkijk  

en het blijkt  

dat ik leiderschap hebben kan  

bij de thee kan 

en dat koekjes niet boos worden  

als zij opgegeten zijn. 

Dit gedicht schreef ik tijdens mijn psychose. Het 

illustreert hoe warrig ik was. Op een dergelijke manier 

praatte ik ook. Wat ik vertelde ging van de hak op de tak. 

Het eerste wat ik zei had geen verband meer met het 

laatste wat ik zei.  

Het waren dagen waarin ik erg druk over de 

gangen van de kleine gesloten afdeling liep. De kamers 
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waar ik mocht komen waren een woonkamer met een 

keukentje, en mini klein hoog omhekt tuintje, mijn eigen 

kamertje, een toilet en een rookhok. Deze vierkante 

meters deelde ik met een dozijn andere patiënten die 

allemaal op hun eigen manier ernstig in de war waren.  

Een van de huidige bewoners van was een man 
die dacht dat hij god was. Hij was in de veertig en droeg 
net als vele patiënten vieze kleding. Hij zag er uit als een 
zwerver en misschien was hij dat ook. Hij sprak iedereen 
die hij zag aan. Hij beweerde steeds opnieuw een god te 
zijn. Hij maakte er constant een soort rare sarcastische 
opmerkingen over. Opmerkingen die niemand begreep.  

 Er was ook vrouw waar ik van dacht dat ze een 
heks zou kunnen zijn. Haar haren zaten warrig en ze 
keek altijd boos. Ze sprak bijna nooit. Ze snauwde alleen 
af en toe en rookte veel. Een vrouw die berucht stond 
dat ze altijd dezelfde badjas droeg. Ze stonk. Iedereen 
vermeed haar. 

Hier zaten mensen die een gevaar voor zichzelf 
of voor anderen konden zijn. De ernstige gevallen. Dit 
was de gesloten afdeling. Hier zat ik gevangen omdat ik 
niet meer voor mijzelf kon zorgen. 

Op een dag was ik aan het tafeltennissen met 
mijn broer, die net buiten de gesloten afdeling stond. 
Hier mocht ik alleen komen als iemand op mij lette zoals 
een verpleegkundige, of mijn broer. 
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 Terwijl hij mij het derde potje liet winnen rende 
er ineens een man dwars door de doorzichtige deur van 
de gesloten afdeling. Hij viel met de deur op de grond, 
die van een soort plastic gemaakt bleek te zijn. Hij keek 
verward rond, stond op en rende verder. Achter hem 
hoorde ik geroep van de verpleging die hem achterna 
rende. Op dat moment vond ik dat grappig en begon ik 
hartelijk te lachen. De voorbij renende verpleging keek 
een beetje boos naar mij. Hen vond ik suf. Mijn broer 
keek gechoqueerd naar mij. ‘Ja wat’ zei ik tegen hem 
‘dat is toch grappig!’.  

Hij zei niets. 

4. Gebroken glas 

Juni 2009 – een dakterras in 

Barcelona 

Het appartement was op de hoogste verdieping van een 

oud flatgebouw. Hij maakte vaak gebruik van het 

dakterras, waar wij regelmatig een biertje dronken.  

Twee jaar voor deze dagen had ik vier maanden 

gewerkt in Barcelona. Daar had ik Tony ontmoet, een 

Italiaanse jongen van dezelfde leeftijd, wat op dat 

moment negentien jaar was. Tony had plannen gehad om 

een wereldreis te maken, maar was blijven hangen in 

Barcelona omdat het hem zo goed beviel. Hij had een 
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recentelijk een goede baan gekregen. Omdat hij nu 

zoveel meer verdiende kon hij extra veel feesten. 

Het dak terras had een mooi uitzicht over de stad. 

Het was echter aan één kant geblokkeerd door een hoger 

deel. ‘Zouden we daar op kunnen klimmen’ vroeg ik 

spontaan. En wees naar het hoogste deel van het 

dakterras ‘Vanaf daar zal het uitzicht waarschijnlijk 

fantastisch zijn.’ ‘Het kan waarschijnlijk wel’ zei Tony 

terwijl hij zijn schouders ophaalde. Dat zag ik als 

toestemming. Vanaf het deel waar ik stond klom ik op 

een soort schuurtje. Daar klom ik verder omhoog via deel 

van het dak dat uit glas bestond.  

‘Het uitzicht is geweldig. Kom ook hier’ riep ik 

naar beneden.‘Ik geloof het wel’ riep hij terug. ‘geniet jij 

er maar van!’ 

Het klimmen over daken voelde fantastisch. Het 

was een beetje een tijd waarin freerunnen populair was 

geworden door de Assasins Creed spellen. Op deze 

manier deed ik op mijn eigen manier mee aan de hype. 

Het maakte mij zo enthousiast dat ik drie keer dezelfde 

route ging beklimmen. 

Achteraf weet ik dat ik in deze moment al lichtjes 

manisch was. Het weinige slapen van de dagen ervoor 

waren een beetje naar mijn hoofd gestegen.  
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Manisch betekent dat iemand veel energie heeft, 

erg druk en erg warrig kan zijn. Iemand die manisch is 

gedraagt zich dan ook meestal erg onverantwoordelijk. 

Hij luistert niet meer goed, heeft veel wilde ideeën die hij 

gelijk wil uitvoeren en kan warrig over komen. Emoties 

zijn versterkt, vooral enthousiasme.  

Toen ik de derde maal het glazen dak op klom 

pakte ik het glazen dak vast. Deze druk kon het dak niet 

aan. Pats! 

Het glas brak onder mijn gewicht in meerdere 

stukken. Glasscherven schoten langs me heen, en ook 

door mijn been. Een gapende wond bij mijn knie was het 

bewijs dat daar een stuk glas langs geschoten was. 

Verder had ik gelukkig niets meer dan een paar 

schrammen. 

Voordat ik het wist was ik omringt door mensen 

die mij wouden helpen. ‘Het ziet er slecht uit’ zei een 

van Tony's huisgenoten. ‘We moeten het schoonmaken, 

hebben we blanke zeep? ‘ vroeg de volgende. 

‘Het valt wel mee’ zei ik stoer ‘Gewoon een beetje 

Betadine lijkt me genoeg.’ ‘We moeten het met zeep 

schoon maken’ zei de jongen weer. ‘Nee nee, Betadine 

werkt beter’ zei ik verward tegen hem. ‘ik weet wat ik 

doe, mijn moeder is verpleegkundige’. Zijn irritatie 

groeide. ‘Ik ben een dokter verdomme!’ schreeuwde hij. 
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Er viel een stilte, en ik herinnerde dat deze 

huisgenoot mij de dag ervoor uitgebreid had verteld dat 

hij net klaar was met zijn studie medicijnen.  

‘Oh oke prima’ mompelde ik wegkijkend.  

We maakte de wond schoon met blanke zeep. 

Omdat deze jonge dokter geen faciliteiten had om 

de wond te hechten, brachten ze mij naar een EHBO 

post. Daar werd ik erg snel geholpen. Een uurtje of twee 

na het incident had ik vijf hechtingen in mijn knie. 

5. Couchsurfen met een drugsdealer 

Tony keek toch een beetje onzeker terwijl ik de vele 

trappen van het appartementengebouw af hinkelde. ‘Kun 

je niet beter thuis blijven’ zei hij met een hint van 

onzekerheid. Ik had mij echter zelden beter gevoeld ‘nee 

joh, ik ga gewoon weer mee vanavond!’. En dat heb ik 

gedaan.. 

Eigenlijk had ik een paar dagen rust moeten 

nemen om mijn knie te laten herstellen. Dit deed ik 

echter niet, en ging gewoon weer mee feesten. De wond 

in mijn knie voelde ik wel degelijk, maar daar bufferde ik 

gewoon door heen. Het voelde heel stoer om het advies 

van de dokter niet op te volgen en gewoon mee te gaan 
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naar het fantastische nachtleven van Barcelona.  

De dag brak aan dat ik door wou met mijn reis 

richting Portugal. In Barcelona had ik een Couchsurf 

adres geregeld in voor Madrid. Het slapen op ander mans 

banken via couchsurfing.com had ik vaker gedaan en was 

mij altijd goed bevallen. Om vanuit de grote stad te liften 

is altijd erg moeilijk, en Spanje is een moeilijk lift land. 

Daarom nam ik de bus. 

Het Couchsurf adres bevond zich in het centrum 

van Madrid. Binnen belde ik aan bij het betreffende 

appartement. ‘Ben jij de coachsurfer? Mooi. Kom 

binnen’ zei mijn host gehaast over de intercom. Het was 

een prachtig appartementengebouw wat er uit zag als een 

luxe herenhuis. Bij de betreffende deur deed hij open. 

Het was een Spaanse man van in de veertig die enorm 

gespierd was. Even schrok ik van de manier waarop hij 

open deed en van zijn enorme postuur.  Zonder te 

knipperen groette ik hem netjes en ging ik naar binnen.  

Het was een luxe appartement, met dure meubels. 

Het zag er allemaal nog nieuw uit. De vloer ook. Binnen 

wou ik op de bank gaan zitten. ‘Stop!’ zei mijn host 

gepanikeerd. Bevroren bleef ik staan en draaide alleen 

mijn hoofd. ‘Doe je schoenen uit!’ zei hij alsof hij dat al 

had gezegd.  

Zonder te laten blijken dat ik vond dat hij zich 
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vreemd gedroeg, deed ik mijn schoenen uit en ging ik 

rustig op de bank zitten. ‘Nee! zei hij weer gepanikeerd 

‘die bank wou ik net verplaatsen!  Ik stond weer op.  ‘Ga 

niet over deze lijn’ zei hij terwijl hij een lijn uitbeeldde 

met zijn zwaaiende armen. Staand volgde ik zijn 

commando’s maar gewoon op. 

Zonder hem verder te leren kennen, heb ik hem 

geholpen zijn bank te verplaatsen. Het voelde alsof ik 

een gorilla aan het temmen was. Temmen door maar heel 

beleeft te doen wat mij gevraagd werd.  

Toen we eindelijk klaar waren plofte hij neer op 

de net geplaatste bank.  ‘Gaat het?’ vroeg ik hem beleeft. 

Hij blies overdreven veel lucht uit, en ademde diep in. 

Eindelijk kalmeerde hij een beetje.  

‘Ik heb drie banen’ zei hij met grote handgebaren 

‘Als uitsmijter, in de bouw, en als drugsdealer. Daarom 

ben ik zo gestrest’. Daar was ik wel door geïntimideerd. 

Maar ik dacht zoiets als ‘ Als ik gewoon rustig blijf is er 

niets aan de hand.’  

‘Oh wat interessant, hoeveel uur werk je voor 

iedere baan?’ vroeg ik vriendelijk. ‘Dat verschilt. Het 

verdient in ieder geval goed!’ zei hij met een plotselinge 

grote lach op zijn gezicht. 
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Al snel was hij uitgepraat. ‘Ik ga een dutje doen.’ 

Zei hij stellig ‘Ga rondlopen in Madrid.’ In gebiedende 

wijs enkelfout ging hij verder ‘vanavond gaan we 

drinken.’ Ik begon te vermoeden dat deze man gewoon 

een drinking buddy zocht. ‘Ik heb hier een paar flessen 

sterke drank. Breng mij een zak ijs en twee liter cola. hij 

dacht even na ‘en chips’. ‘Prima, één zak ijs, twee liter 

cola en een zak chips’ herhaalde ik. Daarbij nam ik mij 

voor die avond rustig aan te doen met drinken. ‘Ik zie je 

hier weer om vijf uur’ gebood hij, en werkte mij het 

appartement uit. 

6. Bezoek op de gesloten afdeling 

December 2009 

Als je wel eens in een psychiatrische ziekenhuis bent 

geweest weet je dat het best schokkend kan zijn. Het is 

een gekkenhuis zoals je dat wel eens in films hebt gezien, 

alleen dan echt. Als je op bezoek bent bij mensen die je 

kent, die daarvoor zich heel normaal gedroegen, is dat 

best wel een heftige ervaring.  

Het was ook een heftige gebeurtenis voor Cyriel, 

een goede vriend van mij, die mij in die tijd kwam 

opzoeken. Cyriel wist zijn ervaring achteraf nuchter te 

verwoorden: 
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Toen Albert in een gesloten afdeling zat 

ben ik hem een paar keer wezen bezoeken. Het 

was een aparte situatie: de laatste keer dat ik van 

Albert hoorde was alles nog goed.  

Wat zo'n psychose eigenlijk betekende wist ik niet 

en al helemaal niet in welke omstandigheden die 

bij Albert tot stand waren gekomen. Dus hield ik 

mijn oordeel voor me en ging graag op bezoek bij 

Albert als vriend. Hopelijk kon ik hem motiveren 

om te herstellen. 

Achter een aantal gesloten, een-richtings-

verkeer, deuren kwamen we eindelijk in een gang 

terecht wat de gesloten afdeling werd genoemd. 

Achter een van die deuren aan de linker kant was 

een klein kamertje met Albert er in.  

Zelf ben ik opgegroeid op een boerderij, en ik 

word altijd een beetje claustrofobisch in 

afgesloten ruimtes, zeker als ze zo zwaar op slot 

zitten.  

Albert was langzamer dan normaal. Hij 

had donkere wallen onder zijn ogen. Zijn 

gelaatsuitdrukkingen waren moeilijk waar te 

nemen. Zijn stem was monotoon. Hij kwam heel 

emotieloos over.  

Wat mij betreft had Albert gewoon wat 

frisse lucht nodig en open ruimte en een doel 
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waarmee hij kon bezig zijn voor een dag. Een 

hele dag hout hakken bijvoorbeeld zou hem goed 

doen. Niet dit. 

Hij leek het wel op prijs te stellen dat wij 

er waren. We hebben wat gekaart en een beetje 

gepraat.  

Nadat hij weg ging zei een van de verplegers 

tegen mij 'goh je krijgt wel veel bezoek'.  'valt wel mee 

hoor' mompelde ik 'niet meer dan één keer per week.’ De 

verpleegkundige keek weg 'de meeste mensen hier 

krijgen geen bezoek.' Hier schrok ik een beetje van.  

7. Paniek! 

Juni 2009, Madrid 

‘Je vader is overleden’ vertelde mijn moeder op een dag. 

Mijn zes jarige hoofdje kon deze zin niet accepteren. 

Even kon ik niet reageren. Deze nieuwe realiteit kon ik 

niet begrijpen. ‘Het kan niet! Het mag niet!’ dacht ik 

terwijl ik daar bevroren bleef staan. Toch was het zo. 

Moest ik nu zonder pappa verder? Wat betekende dit 

voor mijn leven? Voor mijn moeder en broer? Iets brak 

toen in mij omdat ik mij realiseert dat ik het niet kon 

begrijpen. De wereld was veel harder dan ik eerder had 

gedacht. 
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Madrid was gigantisch en statig. Met volle teugen 

snoof ik aan de overvloed van cultuur. Gelukkig als een 

kind keek ik naar de dure huizen, standbeelden en de 

chique winkels. Er was zo veel te zien. Wat was het toch 

een fantastische vakantie!  

Nu de stressvolle situatie bij de drugsdealer en 

Couchsurfing host was afgerond had ik weer tijd om na 

te denken. Het kwam in mij op dat de situatie begon te 

lijken op een film. De hoofdpersoon komt een personage 

tegen die heel anders is dan de meeste. Deze brengt hem 

in een situatie waar het avontuur begint. In Enschede 

hadden dit soort avonturen ver van mij af gestaan. Mijn 

wereld was heel klein en veilig geweest. Drugsdealers 

had ik nooit eerder ontmoet. Die kende ik alleen uit 

films. In films waren drugsdealers eigenlijk altijd 

gevaarlijke figuren. Die gedachte ging als een rilling 

door mij heen. 

Ineens verloor Madrid zijn glans. In de zijstraten 

van de statige hoofdstraat zag ik een paar duistere 

steegjes. Een paar mensen keken mij bozig aan. Mijn 

gedachten werden ook duisterder. 

Plots realiseerde ik me dat deze situatie wel eens 

erg gevaarlijk zou kunnen zijn. 
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De drugsdealer had gezegd dat hij alcohol wou 

drinken, en bedoelde dat hij dronken wou worden. ‘Als 

hij alcohol wil drinken’ dacht ik ‘Zal hij misschien ook 

wel voorstellen om drugs te gaan doen'. 

Deze realisatie leidde tot de volgende ‘Hij is een 

drugsdealer’. Dus hij handelt in drugs. Misschien dat hij 

wel samenwerkt met anderen. Misschien wil hij met mij 

samenwerken. Hij zou mij wel eens willen betrekken in 

zijn criminele bezigheden. Wat voor plannen heeft hij?’ 

Achteraf kan ik hier wel om lachten. Dat hij een 

drugsdealer was betekende nog niet dat hij plannen met 

mij zou hebben. Waarschijnlijk wou hij gewoon 

werkelijk alleen maar een avondje ontspannen onder het 

genot van een fles alcohol, twee liter cola, een zak ijs en 

goed gezelschap.  

Op dat moment raakte ik echter in paniek en kon ik niet 

meer helder nadenken. 

De angst kleurde mijn redenatie 'Hij was wel erg 

dominant en intimiderend over gekomen. Hij woonde in 

een duur huis, dus hij was rijk. Een succesvolle 

drugsdealer. Dus een serieuze drugsdealer. Iemand die 

mensen naar zijn hand kan draaien. Hoe ziet een 

drugsdealer een liftende Nederlandse jonge man? Wil hij 

mij gebruiken als drugskoerier? Dat is niet wat ik wil!' 
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Zoals je misschien al begrijpt werd deze reeks 

aan gedachten steeds minder realistisch. Paniek nam de 

overhand en deed alles er uit zien als gevaarlijk. Hoe 

meer ik in paniek raakte, hoe minder realistisch mijn 

gedachtes waren.  

Dit soort onrealistische, wat ingewikkelde 

gedachtepatronen noemt men ‘wanen’. Deze eerste waan 

was een voorteken van een psychose. Op dat moment 

had ik echter geen idee dat dat er psychisch iets mis aan 

het gaan was. 

Nog altijd liep ik verder over de te drukke straten 

van Madrid. Paniekerig probeerde ik mijzelf te 

kalmeren: ‘Misschien valt het mee. Misschien moet ik 

hier even iemand over vragen’ dacht ik. 

Nog enigszins gecontroleerd sprak ik een man 

aan die aan het bedelen was. De man zag er ongezond 

uit, en zoals veel zwervers, als iemand die regelmatig 

drugs gebruikte.  

In mijn paniek dacht ik chaotisch: ‘oh waarom vraag ik 

dit aan hem? Dit is vast een junkie! Wat als hij ook aan 

de drugs is? Of ook drugs verkoopt?!’.  

Hoe meer ik er over nadacht, hoe meer mijn 

gedachtes leken te kloppen. Deze zwerver was vast en 

zeker een junkie, en kende dus drugs dealers. Het kon 
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wel eens zo zijn dat deze junkie een drugsdealer kende 

die mijn couchsurfing host kende.  

De moed zakte mij in de schoenen. Om mij heen 

wemelde het van de mensen. Dit was een grote stad. In 

grote steden kwam er vaker georganiseerde misdaad 

voor. De kans dat de drugsdealer andere drugsdealers 

kende was erg groot. De kans dat criminelen 

samenwerkten met zwervers was ook aanwezig. 

‘Er is hier in Madrid vast en zeker een hele 

serieuze maffia! Er is een heel netwerk in de stad van 

drugsdealers!’ 

Terwijl ik dit alles aan het denken was brak het 

koude zweet me uit op mijn voorhoofd. ‘Gaat het wel 

goed met je’ zei deze zwerver beleefd, en waarschijnlijk 

bezorgd. 

‘Er is niks aan de hand’ zei ik terwijl mijn stem puberaal 

oversloeg en ik maakte mij uit de voeten. 

8.  Bellen met een detective 

De paniek werd steeds heftiger. Nergens voelde ik mij 

meer veilig. Mijn gedachten raasden aan mij voorbij ‘wat 

als ik gevolgd word? Wat als ze me iets aan willen 

doen?’ 
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Wat voelde als een heldere ingeving was om de 

politie te bellen. Dit wou ik echter niet doen in het zicht 

van potentiële achtervolgers. Het leek mij een goed idee 

mij te verstoppen. 

‘Dit verwachten ze niet’ dacht ik, en klom snel in een 

boom. 

Vanuit de boom belde ik met mijn oude Nokia het 

alarmnummer. In paniek en in de war vertelde ik wat er 

aan de hand was. Binnen een minuut werd ik 

doorverwezen naar een detective. Hem vertelde ik 

uitgebreid van de drugsdealer, het verzonnen netwerk 

van criminelen en mijn backpack. 

Op dat moment was ik erg in de war. De detective 

zal het wel niet helemaal hebben kunnen begrijpen. 

Misschien dat hij wel door had dat ik mentale hulp nodig 

had. 

 

‘Dus je hebt je tas achtergelaten bij een 

drugsdealer’ zei de detective samenvattend ‘Oke. Waar 

ben je?’ 

Na een lange uitleg van mij begreep hij op welk plein ik 

was. 

‘Ik stuur wel iemand naar je’ zei hij. ‘Oke dankjewel’ zei 

ik dankbaar, en bleef wachten in de boom. 
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Vanuit de boom heb ik gewacht op een agent. 

Tussen al die mensen zocht ik naar een agent. Nergens 

zag ik er één. 

Even later werd ik teruggebeld. ‘waar ben je’ zei 

de detective geïrriteerd. ‘Op het plein!' Zei ik ook 

geërgerd ‘Ik zie nergens politie!’ ‘Die is er! Maar ze 

kunnen je niet vinden’ zei hij gefrustreerd. 

Waar ik ook keek, ik zag nergens politie. 'Misschien 

kunnen ze mij niet vinden omdat ik in een boom zit' dacht 

ik nog. Eigenlijk was ik wel blij dat mijn verstop plek zo 

goed was dat de politie mij ook niet kon vinden. Dat ik in 

een boom zat wou ik echter niet vertellen. 

Nog even ging het gesprek heen en weer over 

waar zei en ik waren. De detective wilde het simpel 

houden ‘kom maar gewoon tevoorschijn’ zei hij 

geërgerd. 

Wat ik wou was hun eerst zien ‘Nee’ zei ik boos 'jullie 

eerst'. Hij hing op. 

Hij had er waarschijnlijk genoeg van gehad. De 

gene die mij kon helpen was boos op mij. Het leek mij 

een goed idee om terug te bellen naar het nummer van de 

detective, om mijn excuses aan te bieden. 

Het nummer waarmee hij mij gebeld had belde ik terug. 

Hij hing direct weer op. Toen ik nog twee keer terug 

belde hing hij weer gelijk op. Kennelijk was hij mij echt 

zat. 
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De vierde keer dat ik terug belde hoorde ik een 

lange pieptoon. Op mijn mobiel stond een melding ‘je 

nummer is geblokkeerd.’ 

‘Waaaaaaaaaat?! No way!‘ Dacht ik storm 

verbaasd. Dit kon toch niet waar zijn. Mijn gedachten 

begonnen weer in paniek te racen. 

‘Waarom zou hij dat doen?! Ik zit toch in een 

noodsituatie! Dit kunnen ze toch niet maken!‘ Mijn 

gedachten sloegen volledig op hol ‘Dit is niet eerlijk. Ze 

zijn corrupt… Corrupte politie! Wat nu als de politie ook 

corrupt is!’. Uiteindelijk concludeerde ik dat het goed 

zou kunnen dat de politie corrupt was en samenwerkte 

met drugsdealers. Madrid was niet langer veilig. 

Dit soort onredelijke gedachten patronen zijn 

typerend voor een psychose. Het ene onredelijke 

argument bouwt voort op het volgende. Zonder werkelijk 

bewijs argumenteert een persoon steeds onrealistische en 

raakt overtuigd van zijn eigen onrealistische 

argumenten. 

En ik ben niet de enige die een psychose op een 

dergelijke manier ervaart. Ervaringsdeskundige Bram 

beschrijft hoe zijn psychose begon op YouTube 'het is 

niet dat het(de psychose) in een keer ontstond... ...Het 

sluimert er in. Op gegeven moment raak je de regie kwijt. 

Dan zit je in een psychose. 
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9. Het breken van de simkaart 

Het voelde niet langer veilig om in de boom te zitten. Ik 

klom er uit en liep snel weg van het plein. Al snel kwam 

ik bij een rustige straat waar ik ver achter mij niemand 

kon bespeuren. Niemand volgde mij. Hierdoor kwam ik 

een beetje tot rust.  

Op dat moment was ik er van overtuigd dat de 

politie samenwerkte met de drugsdealers. En net had ik 

geprobeerd een drugsdealer te verklikken. Dat bracht mij 

in levensgevaar, en ik moest er voor zorgen dat ik niet 

gepakt werd.  

In films had ik wel eens gezien dat de politie een 

mobile telefoon kon traceren. De manier dat de helden 

uit die films de politie om de tuin leiden was door de 

mobiel telefoon ergens achter te laten. Dat vond ik net 

iets te ver gaan, want ik was gehecht aan mijn mobieltje. 

Dus bedacht ik een compromis. Snel haalde ik mijn 

simkaart uit mijn mobile telefoon. Nog even keek ik naar 

deze simkaart. Het zou niet moeilijk zijn een nieuwe te 

krijgen wanneer ik weer veilig in Nederland was. 

Bovendien zou ik via een internet café of dergelijke mijn 

familie te kunnen contacteren. Met deze geruststellende 

gedachte in mijn achterhoofd brak ik mijn simkaart 

tussen mijn vingers en gooide deze in een prullenbak.  

Een tijdje liep ik verder te dwalen door de straten 
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van Madrid, toen ik verderop een lange blonde jongen 

zag lopen met een backpack. Tijdens mijn reizen had ik 

altijd makkelijk kunnen praten met andere backpackers. 

In mijn ervaring zoeken reizigers, vooral die alleen 

reizen, elkaar op. Ze vinden het altijd leuk om verhalen 

te delen over het reizen. Een backpacker kon ik 

vertrouwen. Op mijn initiatief raakte we aan de praat. 

Het was een vrolijke jongen uit Noorwegen. Even nam ik 

de tijd om deze jongen een beetje te leren kennen voordat 

ik hem met mijn problemen opzadelde. Hij vond het 

inderdaad leuk om het te hebben over zijn reizen en 

vroeg ook naar mijn verhalen. Om dat te vertellen was 

precies mijn doel geweest. Deze jongen luisterde 

aandachtig naar al mijn gedachtekronkels. ‘Dat zal toch 

allemaal wel meevallen’ concludeerde hij nuchter. 

‘Waarschijnlijk kun je je backpack gewoon gaan 

ophalen. Kom, ik loop wel met je mee naar zijn 

appartement.’ 

En dat deed hij. Hij ging mee tot onder aan de 

trap van het appartement. Toch wou ik alleen naar 

binnen, om niet te verdacht te lijken. Gewapend met twee 

liter cola, een zak chips en een zak ijs klopte ik om 

precies vijf uur aan bij het appartement van de 

drugsdealer. Aan de andere kant hoorde ik hem praten in 

het Spaans. Hij was aan de telefoon. 

 Na een spannende 10 seconden later deed hij 

open. 'Daar ben je! Kom binnen! Ah, je hebt ijs en cola! 
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Laten we drinken!' zei hij. 'Jammer genoeg ga ik hier 

toch niet blijven.' Smoesde ik. 'Niet blijven?' zei hij 

verbaasd 'hoezo? We gaan toch drinken?' 'Ik ben wat 

vrienden tegen gekomen, en ik verblijf liever bij hun' 

loog ik. Er viel een stilte. 'Oh' zei hij teleurgesteld 'dan 

had je dat niet hoeven te halen. Neem het maar weer 

mee...' 'Nee joh, houd maar' zei ik vrijgevig en zette de 

boodschappen op zijn aanrecht 'ik heb alleen deze nodig.' 

en pakte mijn backpack. 'Weet je het zeker?' zei hij, 

duidelijk teleurgesteld.  'Ja, het zit helemaal goed.' zei ik 

snel' Doei!' 

Waarschijnlijk was er niets aan de hand geweest. 

Hij was waarschijnlijk helemaal niet gevaarlijke 

drugsdealer. Op dat moment zat er, voor het eerst 

werkelijk, een draadje los in mijn hoofd.  

10. Je zult jaren ziek zijn 

December 2009 

Pas na vijf weken kreeg ik andere medicatie. Door deze 

medicatie werd ik snel minder psychotisch. Het 

psychiatrisch ziekenhuis begon ik weer te zie als een 

ziekenhuis. Ineens was het weer logisch dat alles schoon 

en netjes was. Dingen kregen weer de betekenis die ze 

hoorde te krijgen. Dat het allemaal niet echt was geweest 

kwam niet als een schok. Op dat moment was ik zo 
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emotieloos dat het mij niet zo raakte. Wat ik wel wou 

was zo snel mogelijk terug naar de studie. En daarvoor 

moest ik snel weer 'beter' verklaard worden. 

De hoofdpsychiater hield toezicht op ongeveer 

twintig patiënten. Als leider van deze afdeling was hij 

erg druk. Het duurde een paar weken voordat ik hem 

eindelijk weer een uurtje spreken. 'Waarom wou je me 

spreken' zuchtte de hoofdpsychiater psychiater vermoeid. 

'Het is me nog niet duidelijk waarom ik hier nu ben' zei 

ik bijna dringend. 'Omdat je psychotisch bent' zuchtte de 

psychiater. 'psychotisch was' corrigeerde ik. Hij keek me 

serieus aan 'dat moeten we nog even aanzien'. Hij maakte 

een notitie. 'We moeten eerst zeker weten dat je niet 

langer psychotisch bent.’ 'Dat begrijp ik.' Zei ik een 

beetje ongeduldig ' Ik wil echter snel weer terug naar 

mijn studie. Anders loop ik straks wel heel erg ver achter' 

'Aan je studie moet je voorlopig maar niet meer aan 

denken.' zei de psychiater zonder ophef 'Het duurt 

meestal jaren voordat iemand herstelt van een psychose. 

'Jaren!' zei ik geschrokken. 'Dat kun je niet menen!' 

De psychiater zag aan mijn reactie hoe heftig zijn 

uitspraak eigenlijk was geweest. 'Dat geld voor de meeste 

mensen’ zei hij een beetje verontschuldigend ‘Reken er 

in ieder geval een jaar voor. Ga er maar van uit dat je dit 

studiejaar niet meer kan studeren.'  

Mijn energie zakte in mijn schoenen. Een golf 

van angst stroomde door me heen. Tranen stonden plots 
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in mijn ogen. Het feit dat een psychose minimaal een jaar 

hersteltijd vraagt, kwam als een schok. Dat was veel 

langer dan ik verwacht had. ‘Maar ik wil gewoon 

studeren’ wist ik uit te brengen. Even was het stil. Mijn 

wereld leek in te storten. Een jaar herstellen zou ook een 

jaar studie vertraging betekenen. Dat zou betekenen dat 

ik niet langer met mijn vrienden in de klas terecht zou 

komen.  

Wat de psychose zou betekenen voor de rest van 

mijn leven kwam aan als een harde klap in mijn gezicht. 

Dit was realiteit. Wat ik had geloofd was niet alleen een 

psychische geweest, het had ook nog eens hele ernstige 

gevolgen voor de rest van mijn leven. Die realisatie 

herinner ik me als het meest pijnlijke wat ik ooit mee heb 

gemaakt.  

Daarna zou ik nog vaak overdenken wat ik fout 

had gedaan. Was het maar anders gelopen, had ik maar 

contact gezocht met mijn familie. Had ik maar rustig aan 

gedaan in Barcelona, Madrid en Lissabon. Als ik had 

geweten dat je zo ernstig ziek kan worden van 

onverantwoordelijk feesten, liften en gekke avonturen 

dan had ik daar rekening mee kunnen houden. 

Opnieuw keek ik kritisch naar wat er gebeurde 

naar wat ik toen dacht dat het begin was van de 

psychose. Had ik het kunnen voorkomen?  
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Deel twee 

Psychotisch in Lissabon 
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11. Skunk 

Juni 2009, Lissabon 

Bij een mooi uitzicht punt stonden bankjes vanuit waar 

de lagere delen van Lissabon bewondert konden worden. 

Een van die bankjes was bezet door een groepje jongens. 

Met deze Portugese hangjongeren raakte ik aan de praat.  

Ze waren een joint aan het roken. Het was echter geen 

normale joint, maar gerold met skunk in plaats van wiet. 

Skunk kende ik totaal niet. Ze zijden dat het heel heftig 

was. Ze vroegen of ik het wou proberen. 

Dat wou ik wel.  

Speciaal voor mij draaide hij een nieuwe joint 

met skunk. Hij nam eerst zelf een flinke hijs, waarna hij 

hem aan mij gaf. Omdat ik het nog nooit geprobeerd had, 

besloot ik een enkele kleine hijs te nemen. Daarna gaf ik 

de joint met skunk door. De jongens rondom het bankje 

lieten een gezamenlijke ‘boooo’ horen. Ze vonden dat ik 

meer moest roken van de skunk. ‘Kom op man, neem een 

fatsoenlijke hijs’ zei een van hen. Maar ik maakte ze 

duidelijk dat ik niet meer wou proberen. Aangezien meer 

jongens zeiden dat ik er meer van moest roken besloot ik 

weg te lopen. 
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In verhouding met wiet heeft skunk een veel hoger 

THC gehalte. THC geeft een psychedelisch effect, wat in 

grote hoeveelheden hallucinaties en wanen kunnen 

veroorzaken. Skunk staat erom bekend dat het psychoses 

kan starten.  

Nooit had ik gedacht dat die ene kleine hijs mijn 

wereld totaal op zijn kop zou zetten en mij jaren ziek zou 

maken. Op dat moment dacht ik echt dat ik er verstandig 

aan had gedaan niet meer dan niet meer dan een klein 

beetje drugs te proberen en dan weg te lopen.  

Elke keer dat ik drugs gebruikte was feitelijk een kleine 

gok. Het was gokken met mijn eigen mentale 

gezondheid. Mentale gezondheid die ik die avond zou 

verliezen. Een beetje drugs kan kennelijk toch een heel 

destructief zijn.  

12. Onwetend psychotisch 

De zon was net vertrokken achter de oceaan waar 

Lissabon op uitkijkt. In de schemering van de avond 

kwam ik bij een parkje dat er heel droog uit zag. Het gras 

in het parkje was geel van verdroging, en de kruidachtige 

mediterrane planten waren al bijna gestorven. 

In dit parkje zag ik een bijzondere fontein. Het was een 

fontein van natuur rotsen. Langs deze rotsen stroomde 

water. Het was fascinerend. In deze rotsen leek ik van 
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alles te zien. Gezichten, dieren en andere kunst. Een 

beetje zoals je veel kan zien in wolken. In deze 

momenten voelde ik langzaam maar zeker iets 

veranderen in mijn perceptie. Kleuren leken feller te 

worden. Het leek alsof ik meer zag dan ik normaal zag. 

Meer details en meer diepgang. Minimaal een uur heb ik 

de fontein bewonderd. 

Niet dat de fontein zo bijzonder was. Omdat ik 

psychotisch was gaf ik er meer betekenis aan. Er kwam 

veel meer dopamine vrij kwam in mijn hersenen dan 

normaal. Op dat moment was die fontein voor mij heel 

speciaal.  

Aan de andere kant van het park bleek een lege, 

ouderwetse tram te staan. De tram was ook fascinerend.  

In mijn fascinatie leek het mij een goed plan stiekem 

door een openstaande raam naar binnen te sluipen, puur 

voor het avontuur. Aangezien niemand hier erg in scheen 

te hebben besloot ik dit avontuur te vervolgen door op 

het dak van deze tram te klimmen. Daar heb ik een tijdje 

heb gezeten. 

Daar op het dak voelde ik mij fantastisch. Het 

voelde voor mij als een spel. Een beetje zoals de Prince 

of Persia. Misschien dat ik daar ook wel een half uur heb 

gezeten. Het voelde korter. Er was toen echt iets mis met 

mijn perceptie van tijd.  
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Terug beneden kwam ik weer in de tram terecht. 

Daar schrok ik, want de conducteur was terug. Het was 

een mollige Portugese dame, met een vriendelijk gezicht. 

Gelukkig leek ze mij niet te zien.  

Even observeerde ik haar. Ze was totaal niet van mij 

geschrokken. Ze ging onverstoord verder met haar werk. 

Ze bewoog op een robotachtige manier. Zo 

robotachtig dat ik mij begon af te vragen of ze misschien 

een robot was. Maar daar zag ze er te echt voor uit.  

Het leek op deze manier wel een soort speelgoed tram 

waarin ik was beland. Een tijdje observeerde 

robotachtige routine handelingen zoals schakelaars 

omhalen en metertjes bekijken. Dit was te vreemd.  

Dit kon ik niet geloven.  

Toen ze mij eindelijk zag keek ze me met een 

vriendelijke lach aan. ‘We gaan dicht’ zei ze, op een 

robotachtige manier in het Engels. Dat ze ook nog als een 

robot sprak ging mij te ver. Het kwartje viel. 

‘Dit acteer je of niet? Je doet alsof je een robot bent!’ 

spurtte ik uit. Opeens ontspande ze en werden haar 

bewegingen weer menselijk. ‘Woa, jij snapt het!’ zei ze 

met een stralende lach. 'ja, ik denk het. ' zei ik 

ongemakkelijk. ‘Ik ga maar weer’ en vluchtte de tram uit. 

 Het was een beetje te vreemd.  
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13. De wil om te herstellen 

November 2009 - Psychiatrisch 

ziekenhuis de braamberg 

Op mijn klein ziekenhuis kamertje had ik net genoeg 

ruimte om een klein rondje te lopen. Mijn gebalde 

vuisten opende ik en sloot ik steeds. Mijn gedachten over 

de consequenties van de psychose raasden nog voorbij.  

Dat mij verteld was dat ik een jaar zou moeten 

herstellen gaf mij een behoorlijke deuk in mijn 

zelfvertrouwen. In mijn beleving was ik ineens 

verbannen tot een toekomst zonder werkelijk geluk of 

voldoening. ‘De kans dat je de komende jaren een 

normale baan kan hebben is klein’ had de psychiater 

gezegd. ‘een veertig urige werkweek houden de meeste 

mensen die een psychose hebben gehad niet vol.’  

 

Volgens GGZnieuws.nl herstelde 86% van duizend 

onderzochte mensen die een psychose kregen niet 

maatschappelijk. Dit betekend onder andere dat deze 

mensen geen normale baan hadden. Dit komt omdat zij te 

kampen hebben met cognitieve problemen zoals een 

slechte concentratie, een slecht geheugen en 

verwardheid. Waarschijnlijk zou ik niet bij de 14% horen 

die wel maatschappelijk zou herstellen. Bij mij was de 
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kans nog kleiner omdat het bij mij zo lang had geduurd.  

Hoe langer de psychose duurt, hoe kleiner de kans op 

herstel daarna is. Bij de meeste mensen duurt een 

psychose minder dan 3 weken. Mijn psychose had bij 

elkaar ruim vijf maanden geduurd.  

Wat mij was verteld, wat ik hoorde van de 

verpleging en las op het internet kwam neer op ‘Je zult 

jaren ziek zijn en de kans dat je ooit een normaal leven 

kan leiden is heel klein.’ Het was logisch om de 

conclusie te trekken dat het leven op deze manier weinig 

zin had. Het was logisch om te redeneren dat ik maar 

moest opgeven. Mij moest neerleggen bij wat mij verteld 

was. Dat ik dan maar niets moest doen met mijn leven en 

alleen nog maar mijn tijd moest verdoen. 

Dat is niet wat ik wou. 

 Voor de psychose wou ik een verschil maken op 

de wereld. Het liefste was ik een hostel begonnen in een 

land als Brazilië. Daarbij zou ik een groot stuk bos 

opkopen om die te beschermen tegen kaalkap en 

afbranding. Wat ik heel graag wou was ondernemen. 

Echt mijn eigen ding kunnen doen. Dat, en ik zou nog 

veel meer rijzen en leuke avonturen willen beleven dan 

ik al gedaan had.  

Daarvoor moest ik wel gezond zijn.  
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Voor de psychose was een van mijn grootste 

hobby’s al het lezen van zelf hulp boeken. Op dertien 

jarige leeftijd had ik het boek ‘the zeven habits of highly 

effecient teenagers’ van Sean Covey gekregen. Dit ging 

over het aanmaken van positieve gewoontes. Gewoontes 

maken wie je bent, en gewoontes kun je jezelf aanleren. 

Dit boek had ik minstens 10 keer gelezen, en was er van 

overtuigd deze kennis mij ging helpen.  

Het maakte mij niet uit wat psychiaters vonden. 

Het maakte niet uit dat 86% van de mensen niet meer 

volledig herstelde van een psychose. Ik zou bij de 14% 

horen die wel herstelde.  

Gelukkig had ik daarin de volledige support van 

mijn moeder en broer. Ze moedigden mij aan om de 

diagnose niet al te zwaar op te vatten. Mijn moeder zou 

me vertellen 'Het is maar een naampje, een label. Het is 

niet wie jij bent'. Ze hebben me echt bijgestaan in die 

tijd, en dat heeft mij enorm geholpen. 

Wat ik als doel aannam was het afmaken van 

mijn studie. Het maakte mij niet uit dat ze mij 

adviseerden te stoppen met mijn studie. Ik ging er alles 

aan doen om mijn studie af te maken. Dat zette ik als stip 

aan de horizon. Als dat lukte, zou dat bewijzen dat ik kon 

herstellen. 
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14. Vandaal 

Juni 2009, Madrid 

Kennelijk had de skunk mijn hersenen zo doen reageren 

dat er nu meer dopamine werd aangemaakt. Er zijn meer 

soorten drugs die zorgen dat er meer dopamine in je 

systeem komt. XTC bijvoorbeeld is pure dopamine. 

Meestal is het effect echter tijdelijk. Wat er bij mij 

gebeurde was dat mijn lichaam zelf meer dopamine ging 

aanmaken. Dopamine wordt aangemaakt door de bijnier. 

De bijnier ging in overdrive. 

Dopamine staat er natuurlijk om bekent dat het 

ons energie geeft en dat we er vrolijk van worden. Te 

veel dopamine maakte mij ontzettend enthousiast en hield 

mij dagen lang wakker.  

Dopamine werk ook als positieve feedback. Als je 

ergens dopamine van krijgt, dan onthoud je dat en leer je 

dat je dat nog een keer moet doen. De dingen waar je 

dopamine van krijgt worden belangrijk voor je. 

Bijvoorbeeld: Dat is ook de reden dat dopamine 

verslavend is. Je lichaam wil er meer van omdat waar je 

dopamine van krijgt belangrijk zou moeten zijn. 

Te veel dopamine betekent dat je te veel dingen gaat zien 

als belangrijk. Iemand die psychotisch is heeft meestal te 
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veel dopamine in zijn systeem. Of je zou kunnen stellen 

dat mensen die psychotisch zijn dopamine krijgen van 

dingen waar je normaal geen dopamine van krijgt. Een 

soort herkennings-error in de hersenen. 

Even later kwam ik terug bij de fontein in het 

parkje. Ondertussen was het donker en koud geworden. 

Het parkje was compleet verlaten. Opnieuw raakte ik 

gefascineerd door het spel van water. De natuurstenen 

muur, en de ouderwetse symbolen. Dit keer viel het me 

op dat er in het water een stalen buis lag. Er lagen ook 

schoenen in het water liggen. Hele rare schoenen, zo raar 

voor mij dat ik dacht dat ze wel eens magische schoenen 

konden zijn. Ze lagen echter net buiten mijn bereik. 

Wat zou er gebeuren als ik die schoenen aan zou 

doen? Misschien gebeurt er dan wel iets bijzonders. Het 

deed mij denken aan een nieuw voorwerp vinden in een 

Zelda spel. Het voelde alsof ik ze moest hebben. Er 

achter moest komen wat er zou gebeuren als ik die 

schoenen aan zou trekken. Naast de fontein besloot ik 

mijn schoenen en mijn shirt uit te doen en mijn 

broekspijpen op te stropen. Deze legde ik naast de 

fontein.  

Mijn paspoort, mobiel en portemonnee haalde ik 

uit mijn broekzakken en legde deze netjes bij mijn shirt 

en schoenen. Ik stapte in het water, en greep eerst de 

metalen buis. Deze trok ik een meter om hoog, tot ik 

merkte dat hij ergens vast zat. Door de buis stroomde 
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waarschijnlijk het water van de fontein. Toen ik daar niet 

verder mee kwam pakte ik de schoenen en stapte weer uit 

de fontein. 

Blij als een kind deed ik mijn nieuwe schoenen 

aan, die natuurlijk helemaal nat waren. Wat het extra 

bijzonder maakte is dat de schoenen mij pasten. In 

buitenlandse winkels had ik maar zelden een maat 46 

schoen gevonden. Dat deze schoenen passen is een teken. 

Dacht ik. Maar een teken voor wat? Met mijn nieuwe 

schoenen liep ik rond om ze te testen. Door mijn natte 

schoenen en broek kreeg het gras van het parkje water. 

Dat is wel fijn voor het gras. Dacht ik vrolijk.  

Weer gingen mijn gedachten op de loop. Het is 

zielig voor de plantjes dat dit parkje te weinig water 

krijgt. Dat, terwijl er genoeg water in de fontein zit! Het 

leek mij een goed idee om de plantjes te gaan helpen. 

Misschien kan ik er voor zorgen dat er meer water uit de 

fontein komt. 

De rand van de fontein was versiert met steentjes. 

Deze steentjes vond ik interessant omdat ze een redelijk 

los leken te zitten. Om te kijken of het kon, begon ik 

stenen van de fontein los te wrikken. En dat kon 

gemakkelijk. Achter deze stenen zat cementen bak. Het 

zou onmogelijk zijn de omranding van de fontein open te 

maken.  
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De losse stenen gooide ik gefrustreerd tegen de 

natuurstenen muur van de fontein aan. Er ging meer 

water stromen. ‘Jeetje, wat is dit?’ dacht ik verrast.  Om 

te kijken of het echt zo was wrikte ik nog een paar stenen 

los en gooide deze ook tegen de fontein. ‘Er komt echt 

meer water uit de fontein!’ Dacht ik enthousiast. 

Om het stenen gooi proces efficiënter te maken 

legde ik eerst twintig stenen op een rij en gooide ze 

vervolgens snel achter elkaar tegen de fontein aan. 

Ondertussen begon het water steeds sneller te lopen. Dit 

bleef ik doen tot mijn vreugde het water in de fontein 

duidelijk hoger werd. Verbluft staarde ik naar wat ik had 

gedaan. Had ik dit nu echt net gedaan? Zou de fontein 

door mij gaan overstromen? Ergens kon ik het niet 

geloven. Het had niet echt gevoeld. Toch was dit echt. 

Voordat ik er verder over na kon denken scheen er ineens 

een velle zaklamp in mijn gezicht. ‘Oi, que passa 

aqui?’(wat gebeurt hier?) zei een man streng. Het was 

een man in een blauw fluoriderend hesje met ‘securidad’ 

er op. Een agent stond een paar meter verderop. 

Hier schrok ik enorm van en rende direct weg. Magische 

uitgaansleven 

Als een haas rende ik de heuvel af, door kleine straten 

totdat ik zeker wist dat ik niet gevolgd werd. Om zeker te 

zijn dat ik niet gevolgd werd ging ik een café in. 

Stilzwijgend zat ik als enige klant aan de bar. Zonder 

shirt en zonder iets in mijn broekzakken.  
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Het was een hele aparte bar, met fluoriderende 

blauwe lichten. De man achter de bar had zich gekleed 

als een soort goochelaar. Daarbij droeg hij een ingevette 

snor en een net bijgehouden baardje.  

Zonder te vragen schonk hij al goochelend een drankje 

voor me in. Het was een bijzonder bruisend drankje. 

Er moet iets op de bodem van het glas hebben gelegen 

want het drankje bleef bruisen. Het kwam in mij op dat 

de barman wel eens een echte tovenaar zou kunnen zijn, 

en dat ik nu in een soort Harry Potter wereld was beland. 

Die gedachte nam ik echter niet werkelijk serieus. ‘Dat 

kan ik niet betalen ‘zei ik eerlijk ‘Het eerste drankje is 

gratis’ zei hij vriendelijk en ging verder met het poetsen 

van glazen. 

Het drankje proefde ik twijfelend. Het smaakte 

net zo bijzonder als deze er uit zag. Een soort van 

alcoholische zeven-up met kruiden. Met kleine slokjes 

genoot ik van het drankje. 

Het enige wat ik nog had waren mijn broek en de 

‘magische’ schoenen die ik in de fontein gevonden had. 

Deze knelde echter mijn voeten nu ze een beetje waren 

opgedroogd. Het begon mij te dagen dat ik al mijn 

spullen die ik die dag had meegenomen kwijt was. En 

omdat ik mijn paspoort niet meer had, was ik ook het 

nummer van de kwijt van de eigenaren van de auto. Het 

zou bijna onmogelijk zijn om mijn backpack zonder dat 

nummer terug te krijgen. Er was een kans dat mijn 
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paspoort naast de fontein zou blijven liggen. Daar hoopte 

ik op. De rest van het drankje sloeg ik achterover en, 

bedankte de barman.  

Tegen de tijd dat ik buiten kwam was het een stuk 

drukker geworden. Kennelijk was ik beland in de 

uitgaanswereld Lissabon. Hoe meer ik rondliep, hoe 

meer mensen ik zag. Mensen dansten op straat rond getto 

blasters en discotheken boomden underground muziek. 

Overal om me heen waren jonge mensen zichtbaar aan 

het genieten van het uitgaan. Dat het uitgaansleven zo 

mooi kon zijn had ik eerder alleen in films gezien. 

In deze straten zwaaide er ook een jongen met 

een poi. Een poi is een gewichtje aan een koord of 

ketting die men sierlijk rondzwaaien. Met onnatuurlijk 

veel zelfvertrouwen gebaarde ik dat ik de pois wou 

gebruiken. De eigenaar ervan gaf ze direct aan me. 

In de jaren ervoor had ik een paar keer de kans 

gehad om te zwaaien met pois. Ik was er nooit werkelijk 

goed in geweest, maar deze avond was ik er ineens een 

stuk beter in geworden. Met grootte snelle bewegingen 

zwaaide ik de pois in de rondte, in de verschillende 

patronen die ik had geleerd. Het voelde fantastisch. Het 

voelde alsof ik het heel goed deed.  

Er stond een groep mensen toe te kijken hoe ik dit 

deed. Ze schenen het prachtig te vinden en juichten me 
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toe. Steeds probeerde ik nieuwe bewegingen, waarvan er 

veel goed leken te gaan. Mijn dans eindigde met een 

harde knal. De poi was per ongeluk hard tegen een 

metalen schutting aan gekomen.  

Waarschijnlijk was het niet werkelijk goed. 

Slaapgebrek en psychose kunnen het vermogen onszelf in 

te schatten erg ondermijnen. De mensen die er om heen 

waren waarschijnlijk niet werkelijk onder de indruk van 

mijn poi kunsten. Dat dacht ik alleen omdat ik 

psychotisch was. 

15. De achtervolging 

Voor de meeste mensen die psychotisch worden, is de 

psychose een hele angstige ervaring. Voor mij was echter 

het grootste deel van de ervaring een hele blije ervaring 

waarin alles fantastisch scheen te zijn. Zelfs ervaringen 

die ik anders als negatief had ervaren. Ze noemen het 

ook wel een ‘positieve psychose’. Deze vorm van 

psychose is zeldzamer dan de meer voorkomende 

‘negatieve psychose’ waarin mensen voornamelijk 

angstig zijn. 

In de ochtendzon liep ik langs de tram rails 

omhoog door nauwe straten van Lissabon, op weg naar 

de betreffende fontein. Daar hoopte ik mijn paspoort 

weer te vinden. De schoenen die ik in de fontein 
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gevonden had ik ergens achter gelaten tijdens die nacht. 

Ze waren misschien toch niet mijn maat geweest.  

Op blote voeten liep ik de heuvel op. Bovenaan 

de heuvel zag ik een aantal politie auto’s geparkeerd, in 

de buurt van de fontein. Hoe verder ik liep, hoe meer 

agenten ik zag. Even bleef ik twijfelend staan. Hadden ze 

de fontein afgezet? Had ik de fontein zo ernstig 

beschadigt dat er politie op af komt? Dacht ik 

beschaamd. Voorzichtig liep ik nog een paar stappen 

door. Ze waren vast niet opzoek naar mij. In de verte zag 

ik de agent die er uit zag als de agent die de avond er 

voor een zaklamp op mij had geschenen. Terwijl ik naar 

hem keek kijk hij naar mij. Zijn gezicht liet ook 

herkenning blijken. Hij wees naar mij en schreeuwde 

‘‘DAT IS HEM!’. Nu keken alle agenten naar mij, en ik 

naar alle agenten. Als een haas schoot ik er vandoor, de 

heuvel af. Direct hoorde ik geren en geschreeuw achter 

mij. Nog nooit had ik zo hard gerend. 

En dat op blote voeten. Die voelde ik helemaal 

niet door de adrenaline door mijn lijf gierde. 

Terwijl ik een trap af vloog bedacht ik me waar ik 

mee bezig was. Dit was een heuse achtervolging! Dit 

voelde als een actie scene van een film! Wat een 

fantastische ervaring, wauw! Dacht ik vrolijk. Dit wordt 

een fantastisch verhaal om later aan mijn vrienden te 

vertellen. Dezen gedachten maakte mij zo vrolijk dat ik 

mijn lachen niet kon inhouden. Luid lachend sprintte ik 
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verder straten door en trappen af.  

Het voelde geweldig. Mijn energie leek 

onuitputtelijk en ik voelde me licht en fit. Misschien dat 

ik de horde aan agenten wel kon ontkomen.  

Door het vluchten maakte ik naast adrenaline ook 

extra veel dopamine aan. Dit is een overlevingsreactie 

die ieder mens heeft als hij of zij moet vluchten. Naast de 

extra energie was ik dus ook extra vrolijk. 

De wandelende mensen schrokken terwijl ik 

voorbij sjeesde. Even keek ik achter mij maar zag geen 

achtervolgers. Luid lachend ging ik nog een trap af. 

Beneden kwam ik op een lang recht stuk weg, langs een 

tramrails naar beneden. Tot mijn schrik kwam er uit een 

andere straat toch een agent aanrennen. Het was een 

enorm gespierde agent, die duidelijk sneller kon sprinten 

dan ik op dit lange rechte stuk. Elke keer dat ik achterom 

keek was hij een paar meter dichter bij gekomen. Dit 

ging ik niet winnen. 

‘Hij zal me waarschijnlijk proberende te 

tackelen’ dacht ik te weten. ‘Dat kan ik beter niet laten 

gebeuren op deze stenen straat. ’ Ik zag een rij 

geparkeerde auto’s. Snel glipte ik links langs de auto’s. 

‘Nu moet hij wel stoppen met rennen’. Maar de ruimte 

tussen de auto’s was zo klein dat ik er een paar seconden 



 

59 

over deed om er langs te komen.  

De gorilla agent knalde langs me heen en wist mij hard te 

raken met zijn gummiknuppel. 

Het deed gek genoeg geen pijn. Wel was ik 

ineens bek af. Misschien kwam de plotse vermoeidheid 

omdat ik wist dat ik verslagen was. Er waren op deze 

schuin lopende straat maar twee kanten die iemand op 

kon. Omhoog of omlaag. Aan de ene zijkant was een 

muur, aan de andere kant een hek met daar achter een 

afgrond naar beneden. De weg terug was geen optie, 

want daar zouden meer agenten komen.  

Langzaam liep ik naar het midden van de weg en 

aanschouwde de agent. Deze was een eindje verderop 

blijven staan met zijn handen op zijn knieën. Hij was 

totaal buiten adem. Hij blokkeerde wel mijn enige 

vluchtroute.  

Hij kwam overeind en grijnsde breed. Hij wist 

ook dat ik geen kant meer op kon. Langzaam deed ik 

mijn handen omhoog en liep richting de muur. De grijns 

van de agent verdween terwijl hij behoedzaam op mij af 

kwam. Nog steeds zwaar hijgend hield hij zijn 

gummiknuppel hoog in de lucht.  

‘GET DOWN!’ schreeuwde hij overdreven hard 

in het Engels. ‘You got me,’ zei ik ook helemaal buiten 

adem.’ ik wees naar de muur en bleef lopen. Het leek mij 
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dat ik mij het beste tegen de muur kon laten arresteren. 

‘let me just go…. To that wall’ zei ik tussen het ademen 

door. Hij kwam steeds dichter bij ‘GET DOWN!’. 

 

Op een afstand waarvan ik het niet verwacht had sloeg 

hoe ineens keihard in de holte van mijn knie. Midden op 

straat viel ik op beide knieën. ‘Okay okay I will get 

down’ zei ik. Langzaam ging ik platter liggen. De gorilla 

vond het kennelijk niet snel genoeg. Een klap tegen mijn 

rug ‘GET DOWN’ schreeuwde hij weer. Hij haalde echt 

uit. 

 

Het vreemde was dat nog steeds tijd geen pijn voelde. 

‘De gummiknuppel doet gewoon niet zeer‘ dacht ik 

overmoedig. ‘Die zullen wel zo gemaakt zijn dat ze niet 

werkelijk pijn veroorzaken.’ Weer begon ik te lachen. 

Om iets te zeggen deed ik mijn hoofd om hoog. Maar 

voordat er woorden uit mijn mond kwamen werd mijn 

hoofd tegen de straat geslagen. Deze stuiterde met 

geweld op de stenen.  

16. Geslagen op het politiebureau 

Even later zat ik met hoofdpijn in een politieauto. Mijn 

hoofd duizelde, en het leek alsof de politieauto 

ongelooflijk snel door de straten van Lissabon reed. Deze 

ervaring kwam op me over alsof ik in een cartoon was 

beland. Geluiden waren versneld en leken vervormd. 

Lichten leken veller en blurden voorbij. De agent achter 
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het stuur draaide zich tijdens het rijden bijna volledig om 

en zei enthousiast in goed Engels ‘wauw man, jij was 

rende echt snel!’ Dat streelde mijn trots. Toch wou ik dat 

hij niet zo ver naar mij toe draaide, en dat hij op de weg 

zou letten.  

De snelheid waarmee de auto door de straten 

scheurde was onwerkelijk. Dit was iets wat echt niet kon. 

Op dat moment dacht ik wel dat het niet klopte, maar 

door alle vreemde gebeurtenissen van de dag leek deze 

nog geeneens zo gek.  

Plots werd ik wakker omdat ik een klap in mijn 

gezicht voelde. Ik keek op en zag kleine agent vrolijk 

naar mij grijnzen. Ik was wakker geworden in een 

politiebureau waar ik met handboeien om op een stoel zat 

te slapen. Even moest ik lachen. De klap deed geen zeer. 

Daarna viel ik weer in slaap. Meerdere keren werd ik 

wakker door een klap in mijn gezicht van dezelfde agent. 

Telkens moest ik lachen. Steeds viel ik snel weer in 

slaap. 

Weer schrok ik wakker. Dit keer bleef was de agent vlak 

voor mij blijven staan. ‘Je moet wakker blijven’ snauwde 

hij. Het was een klein Portugees mannetje met veel 

strepen op zijn uniform. Hij was veel kleiner en molliger 

dan zijn collega’s. Dreigend drukte hij zijn 

gummiknuppel tegen mijn gezicht ‘de volgende keer 

maak ik je hiermee wakker’ zei hij dominante. Dit kon 

mijn vrolijkheid niet drukken. Het was een zelfde soort 

gummiknuppel waar de gorilla mij mee geslagen had. 
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Deze zou ook geen pijn doen. Bovendien kon dit 

mannetje waarschijnlijk helemaal niet hard slaan. Ik 

probeerde mijn lachen in te houden. Dat lukte niet langer 

dan een paar seconden. Controle loos lachte ik nog 

harder.  

Dit vond het mannetje niet leuk. Hij stopte de 

gummiknuppel weg, en klapte een driedelige metalen 

stok uit. Hier schrok ik wel enorm van. Daar kon hij mijn 

botten mee breken. Mijn stemming keerde direct en ik 

stopte met lachen. Het angst zweet barste mij uit.  

Hij liet het koude staal over mijn gezicht glijden. 

‘Misschien ga ik deze gebruiken’ zei hij terwijl hij 

zichtbaar genoot van mijn angst en zijn dominantie over 

mij. 

Volgens mij ben ik daarna toch weer in slaap 

gevallen. Hij had zijn dreiging niet doorgezet. In plaats 

daarvan zette hij mij op een andere plek.  

Het was een ruim kantoor waar alleen de gorilla agent zat 

te werken. Hij zat achter een van de bureaus op een oude 

computer te werken. In volle concentratie was hij op zijn 

computer aan het werk. Hij trok er een heel geïrriteerd 

gezicht bij. Het toetsenbord leek wel van rubber. Het 

typen leek heel zwaar en moeizaam te gaan en ging 

tergend langzaam. Wat is dit voor een raar politiebureau. 

Dacht ik verwondert. Verbluft keek ik hoe de agent aan 

het typen was. Hij concentreerde zich op zijn werk en 

negeerde mij. 
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Om het zo te aanschouwen vond ik erg grappig. 

Opnieuw deed ik mijn best om mijn lachen in te houden. 

Dat lukte niet lang. Door mijn adem in te houden rekte i 

het nog een paar seconden. Ik had het niet meer. 

Sputterend lachte ik hem kei hard uit. De agent schoot 

overeind en kwam gelijk op me af om mijn in gebroken 

Engels te beledigen. ‘why you laugh boy. You think 

funny you?!’ Even lukte het om mijn lachen in te 

houden. 

‘You little shit piece Asshole! Basterd son of a bitch!’ zei 

hij in komisch slecht Engels. Dit was te grappig. 

Langzaam begon ik weer te lachen, en lachte steeds 

harder. Ongecontroleerd bleef ik hem uitlachen. 

Hij werd woest en begon me te slaan met zijn 

gummiknuppel. Ik kon mijn gezicht nog beschermen met 

mijn geboeide handen. Hij sloeg me verder gewoon in 

elkaar. Het deed echter nog steeds bijna geen pijn. Wel 

hield ik op met lachen.  

 

17. Vervelende medicatie 

Juli 2009 – Arnhem 

Voor de psychose en tijdens de psychose was ik heel 

vrolijk en energiek geweest. Een aantal maanden later op 

de psychiatrische kliniek was dat wel anders.  
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Het psychiatrische ziekenhuis waar ik woonde 

had een open en een gesloten afdeling. Wanneer een 

patiënt weer redelijk normaal kon gedragen mocht hij 

naar de open afdeling. Deze noemde men ‘open’ omdat 

je vanaf daar weer een paar uur per dag naar buiten 

mocht. Het idee was dat ik vanuit daar meer kon wennen 

aan de normale maatschappij. Het grootste verschil 

tussen de open en gesloten afdeling waren de mensen. De 

mensen op de open afdeling gedroegen zich allemaal 

redelijk normaal. De meesten gebruikte echter hoge 

doseringen zware medicatie, net als ik op dat moment.  

De anti psychotische medicatie die ik kreeg was 

heftig. De medicatie zorgde ervoor dat de hersenen geen 

dopamine meer ontvangen. Hierdoor kunnen de hersenen 

tot rust komen, maar kan er dus ook geen gelukt of 

enthousiasme gevoeld worden. ‘Je zag er uit als een 

zombie’ zou mijn moeder later nog vaak zeggen. ‘Er zat 

totaal geen vreugde in je.’ Zou ze zich ook herinneren. 

‘Het maakte je allemaal niks meer uit.’  

In die eerste dagen van de open afdeling lag ik 14 

uur per dag op bed. Op dat moment bezat ik nog geen 

laptop of smartphone. Het zwart witte snake spelletje op 

mijn oude Nokia 3310 heb ik helemaal grijs gespeeld. Ik 

verveelde mij enorm, maar was te lusteloos en te moe om 

iets te ondernemen. Bovendien was mij verteld dat ik rust 

moest nemen, en prikkels moest vermijden.  
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Elke hersencel heeft een lange draad die zich 

verbind met een of meerdere andere hersencellen. Deze 

‘draden’ noem je synapsen. Al je synapsen vormen in je 

hersenen een complex web van verbindingen. Tijdens een 

psychose gaan deze synapsen zich op een andere manier 

verbinden. Je beleeft een andere realiteit doordat je 

synapsen anders verbonden zijn dan normaal.  

Door dopamine krijg je een gevoel van geluk of 

enthousiasme waardoor je lichaam weet dat je iets 

‘goeds’ hebt gedaan. Dopamine brengt energie naar de 

synapsen die zich aanspannen om te kunnen bewegen. 

Door de positieve feedback passen de hersenen zich dus 

letterlijk aan. Te veel dopamine zet de hersenen in een 

overdrive. Door de toevoer van dopamine te stoppen met 

medicatie, komen de hersenen tot rust. Doordat de 
synapsen in je hersenen ontspannen is de kans groot 
dat ze terug vallen in oude patronen. Wanneer de 
synapsen weer op de normale plek staan ziet de wereld 
er weer normaler uit.  

 

Toen ik daar in het ziekenhuisbed mij zo 

verveelde dacht ik terug aan de psychose. Als de agenten 

door hadden gehad dat ik psychotisch was, hadden ze de 

schade kunnen beperken. Eigen had ik direct psychische 

hulp moeten krijgen. Maar kreeg ik dat? Nee, het liep 

anders. 

 



 

66 

 

18. Officieel achtergelaten 

juli 2009 – Lissabon 

Een paar uur later zat ik bij het hoofdbureau in het 

centrum van Lissabon. De aardige agent, die eerder mijn 

chauffeur was geweest, was mee. Mijn handboeien 

werden door hem losgemaakt en hij legde mij het plan 

nog een keer uit. Als ik meewerkte zou ik geen straf 

krijgen. ‘alleen zeggen dat ik mijn paspoort kwijt ben’ 

herhaalde ik.  

De agenten brachten mij naar een grote chique 

kamer. Ze lieten me alleen binnengaan. Een oudere agent 

met erg veel strepen en sterren op zijn schouders zat 

achter een groot bureau. ‘Wat kan ik voor je doen?’ zei 

hij op een aardige toon. ‘Ik ben mijn paspoort’ zei ik 

nerveus. Hij keek me een beetje vreemd aan, pakte een 

beetje geërgerd een formulier uit een laatje en klikte zijn 

pen ‘Hoe is dat zo gebeurt?’ Toen vertelde ik dat ik 

tijdens het uitgaan mijn paspoort was kwijt geraakt. 

Natuurlijk liet ik weg dat ik de fontein had vernield. Het 

moet heel warrig zijn overgekomen. Hij vulde samen met 

mij een formulier in en stuurde mij weg. 

Omdat juist hij, de agent van een hoge rang, mij 

weg stuurde was ik weer vrij, zonder verdere procedure. 
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Dat scheelde de agenten die mij hadden gearresteerd 

waarschijnlijk een boel werk. 

Buiten dit kantoor stond de aardige politie 

chauffeur agent mij op te wachten. ‘Hoe ging het’ vroeg 

hij voorzichtig. ‘Goed’ zei ik hem een beetje onzeker. 

‘Mooi’ zei deze agent opgelucht ‘goed gedaan’. ‘Kan ik 

nu gewoon weglopen?’ vroeg ik zachtjes. Hij gaf me een 

grote glimlach ‘Jep, je bent vrij’. 

Het was al avond geworden toen ik ongeboeid 

buiten het politiebureau stond. De aardige agent was nog 

een stukje met me meegelopen. ‘Red jij je wel?’ vroeg 

hij me op een bezorgde toon. ‘Zal ik een slaapplek voor 

je regelen?’ ‘Komt goed.’ Zei ik lachend. ‘Er zit nog wat 

cash in mijn backpack. Als ik die terug heb kan ik door 

naar mijn broer in zuid Portugal.’ 

Voordat ik was weggegaan op mijn liftreis had ik 

een stapeltje cash meegenomen. Dus ik wist dat als ik 

mijn backpack vond, dat ik eventjes genoeg geld zou 

hebben. 

Ineens pakte hij mijn hand. Met een zwarte stift 

schreef hij er een telefoonnummer op. ‘Dat is een 

nummer van een hulpdienst. Als je dit belt, zullen ze je 

onderdak, eten, eigenlijk gewoon alles geven wat je 

nodig hebt. ‘Waarom schrijf je het op mijn hand?’ vroeg 

ik verbaasd. ‘Tja’, zei hij ‘ik kan je wel een kaartje geven 
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maar die raken mensen zoals jij altijd kwijt.’ Ik begreep 

niet wat hij daar mee bedoelde. 

Deze agent dacht al dat ik psychisch niet goed in 

orde was. Toch bracht hij mij niet naar een psychiater of 

psycholoog. Hij liet mij gewoon gaan. Daar zou de 

situatie alleen maar erger van worden. 

19. Verdwaald 

Het begon al donker te worden. Het werd mijn 

missie mijn tas terug te vinden, en dus de meisjes waarbij 

ik die had achtergelaten. Ondanks dat ik al een heel 

avontuur had meegemaakt was ik er van overtuigd dat 

het wel weer goed zou komen. Het hostel waar de 

meisjes verbleven was ik immers geweest. Het zou even 

zoeken zijn, maar ik zou het waarschijnlijk wel kunnen 

vinden. Het probleem was dat ik nog steeds erg snel 

afgeleid raakte. De straten, de mensen, de winkels en de 

planten; alles was interessant. Op dat moment vond ik 

Lissabon verreweg de meest interessante stad om rond te 

lopen die ik kende. Er was zo veel te zien.  

Het duurde niet lang voordat ik door onbekende 

straten liep. Ik was zelfs zo verdwaald geraakt dat ik per 

ongeluk terug liep naar het centrale politie bureau.  

Dit was frustrerend. Ik beet op mijn lip, balde mijn 

vuisten en besloot serieuzer te zoeken. 
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Het werd al donker, en daardoor zag alles er 

anders uit. Sommige wegen herkende ik omdat ik er met 

de meisjes had gelopen. De meesten echter niet.  

Uit wanhoop zocht ik ook nog naar de parkeergarage 

waar de auto stond, maar die kon ik ook niet vinden. 

Frustratie werd boosheid. Daarin vond ik drive. Ik 

weigerde in de put te blijven zitten. ‘Misschien moet ik 

dit gewoon zo meemaken.’ dacht ik gedreven ‘Misschien 

is dit een kans om een belangrijke spirituele ervaring te 

krijgen, net als een Boeddha. Ik ga als een zwerver leven 

in de straten van Lissabon voor een paar dagen, het moet 

zo zijn!’ 
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20. Internetten in een bedrijf 

Mijn dwalen bracht mij bij een groot plein. Hier zag ik 

een indrukwekkende ronde fontein. Overal liepen 

mannen in pak, gehaast naar elegante kantoor gebouwen. 

Dit was een zakelijk gedeelte van Lissabon. Bij deze 

fontein ging ik op de grote stenen rand liggen. Ik was zo 

moe van alle gebeurtenissen en nachten niet slapen, dat 

ik daar op de stenen in slaap ben gevallen. Laat in de 

middag werd ik wakker. De verbaasde gezichten die op 

me neer keken negeerde ik. 

In de grootte herenhuizen aan het plein waren 

meerdere kleine bedrijfjes gevestigd. Nieuwsgierig en 

baldadig liep ik zomaar ergens naar binnen. Misschien 

kan ik hier wel ergens internetten.  

Het was een designer bedrijfje waar ze veel 

computers hadden. Zo beleefd mogelijk vroeg ik aan een 

iemand die daar rond liep of ik even mocht internetten. 

Dat kon wel, maar dan moest ik wel een shirt aantrekken. 

Die had ik niet. Degenen die ik had aangesproken vroeg 

iets aan een collega. Even later zat ik te internetten in een 

nieuw shirt waar hun bedrijf logo op stond. Zelden had ik 

mij zo dankbaar gevoeld. 
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In het bedrijfje heb ik stunts uitgehaald die ik me 

niet kan herinneren. Later heb ik dit berichtje gekregen, 

gestuurd naar mijzelf vanaf mijn eigen account, door 

iemand uit het betreffende bedrijf. 

Hi, Albert, I’m the guy who let you use the 

Internet to check your email. You were kind of messed 

up, and you probably won’t remember. In case you have 

no idea of where you were, you were in Lisbon, Portugal, 

in a design company.  

You were all fucked up in the head. You were 

taking a 40 minute shower in our sink. Before that you 

were saying that we are all creatures from god and that 

you were starting to feel better because you were 

surrounded by white walls and green and all the colours 

of the universe surrounded you. You also said that you 

came on foot all the away from Monte do Cerro, in 

Alentejo, which is kind of impossible, because you said 

that you left there in the day before. 

You said your stuff was stolen. You didn’t want to tell us 

what happen to you because it was a long story. I said I 

could phone your brother, or call the police to take you 

to the Netherlands Embassy, but you said no. You also 

said you tried to speak with your brother in g-mail chat, 

but I don’t know if you succeeded.  

After you washed yourself, the police came and 

they took you away. 
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 I hope that when you read this you are okay and 

have your head cleaned up. 

 Cheers 

P.S.: Oh, sorry for using your email, but it was open. 

Dat het zo gegaan is als beschreven in dat 

mailtje, heb ik mij nooit herinnert. Dit betekend dus ook 

dat alles wat ik mij herinner van de psychose in 

werkelijkheid waarschijnlijk anders is gegaan. In mijn 

herinnerring kon ik nog helder denken en praten. In 

werkelijkheid was dat dus niet zo. 

Mijn uitspraken waren veel onlogischer dan ik het mij 

herinner. Mijn acties veel chaotischer. Dat is erg vreemd 

om te realiseren. 

21. De boom achter het restaurant 

In totaal heb ik vijf dagen rondgezworven in 

Lissabon. In die tijd zou ik steeds psychotischer worden. 

In die tijd heb ik ook niet goed voor mijzelf gezorgd. De 

avonturen hielden mij zo bezig dat ik vergat te eten, te 

drinken en te slapen.  

Nu ga ik niet alle avonturen opschrijven die ik 

heb meegemaakt, dat zijn er te veel, en dat is te 

verwarrend. In plaats daarvan vertel ik een aantal van 
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beleefde avonturen die ik mij nog goed kan herinneren. 

Hier mee hoop ik een indruk schetsen van hoe het is om 

psychotisch te zijn.  

Het was een mooie zonnige middag, en ik was bij 

de rand van een park beland. Zonder duidelijke reden 

kwam er een man op me af die op een dringende toon zei 

dat ik hem moest komen helpen. Het was een Portugese, 

net geklede meneer van middelbare leeftijd. Hij zag er uit 

als een manager. ‘Waarom moet je mij hebben?’ vroeg ik 

aan hem.  ‘We hebben gehoord dat je rondzwierf in 

Lissabon. Jij kunt ons helpen, maar er is haast bij.’ Hij 

keek er een beetje betreurt bij. Hij keek er zo sip bij, en 

zijn toon was zo dringend en eerlijk. Het voelde heel 

belangrijk, ook al wist ik niet waarom. ‘Als ik je kan 

helpen wil ik dat wel’ zei ik meelevend, en ging mee. 

Hij nam mij mee naar de achtertuin van een luxe 

restaurant, vlak bij het park. Het restaurant leek verder 

gesloten. Ze lieten mij zitten op het terras achter het 

restaurant. Daar had ik uitzicht op een hele mooie en net 

bijgehouden tuin. In deze tuin stond een hele mooie 

dikke oude boom.  

De man die me had binnen gevraagd stond een 

geanimeerd en emotioneel gesprek te voeren met zijn 

collega’s. Hij wees af en toe naar mij. Een andere man 

kwam op me af. Hij kwam op me over als een rustige 

uitsmijter. ‘Kom maar mee’ zei hij en ik volgde hem.  



 

77 

Hij nam me mee naar de oude grote boom waar ik op uit 

had gekeken. De andere zagen deze beweging en 

kwamen ook aanlopen. 

‘We hebben je hier gebracht om deze boom te 

genezen’ Zei deze rustige man, vol zelfvertrouwen. Hier 

schrok ik van. Aan de ene kant wou ik geloven dat ik de 

boom kon genezen, aan de andere kant was dit te vreemd 

om waar te zijn. ‘Maar ik ben geen bomendokter.’ zei ik 

maar. Veel meer woorden kwamen er niet uit, door een 

brok die in mijn keel ontstond. Dit ontroerde mij diep.  

Een paar jaar ervoor, In el Salvador, een land in 

Centraal Amerika, was ik een keer bevriend geraakt met 

een lokale familie. Met hen was ik een dag naar het 

strand geweest. Aan het einde van die dag had de vrouw 

van het gezin erg last gehad van haar schouder gehad. 

Ze had het uitgeschreeuwd van de pijn terwijl ze in de 

auto stapte. Ze had mij gezegd dat ik haar moest 

genezen, dat ik dat kon en had mijn handen tegen haar 

schouder gedrukt. Dit had haar zichtbaar doen beter 

voelen.  

Ergens geloofde ik dat ik een helende kracht in mij had, 

maar had het nooit durven te geloven. Het was te 

magisch geweest. Magie bestaat niet, toch? 

De man die me had binnen gevraagd zei bijna 

smekend ‘Genees alsjeblieft de boom. We weten dat je 

het kan.’ Het was het proberen waard.  Nu zag ik dat aan 

de achterkant van de boom een grote, gapende wond zat, 
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over de lengte van zijn stam. Geconcentreerd deed ik 

mijn best om de boom te genezen. Voorzichtig raakte ik 

de bast aan. De 3 mannen haalde hun adem. De man die 

mij had binnen gevraag greep richting mijn schouder. De 

rustige man hield hem tegen. Voor hen was dit een zeer 

emotioneel moment. Bijna in trance zocht ik naar het 

probleem, een manier waarop ik kon helpen. Puur 

intuïtief liet ik mijn handen langs de wond van de boom 

gaan. Ineens voelde ik een krachtige magnetische kracht 

van de boom komen. Het voelde alsof ik door een 

krachtige energie in de boom getrokken werd. Alles werd 

zwart. 

22. Het parkje in slow motion 

Het volgende moment werd ik wakker in het parkje waar 

ik eerder bij had gestaan. Daar lag ik op een groot 

rechthoekig grasveld lag. Sproeiers sprongen aan en ik 

sprong overeind.  

Het viel mij op de wereld er ineens totaal anders 

uit zag. Alles leek minder kleur te hebben en alles 

bewoog zich langzamer. Verderop zag ik een paar 

kinderen spelen, op halve snelheid. 

De sproeiers die mij wakker hadden gemaakt 

gingen zeer langzaam rond. Ik maakte er een spelletje 

van rondgaande sproeiers te ontwijken. Dat ging 
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makkelijk omdat alles in slow motion leek te gaan. 

Het viel mij op dat de kinderen die ik zag spelen 

ouderwetse kleding aan hadden. Het parkje leek ook erg 

ouderwets. Alsof ik een paar decennia terug in de tijd 

was gegaan. ‘Hoe ben ik hier terecht gekomen?’ dacht ik 

‘Ben ik door de boom in een andere tijd beland?’ 

 

  In dat parkje stond een hele vreemde en oude 

boom. De takken van deze boom hingen over een ijzeren 

constructie, waardoor de boom onnatuurlijk wijd was 

geworden. Onder deze boom stond een bankje waar ik 

verwonderlijk omhoog heb zitten kijken. Waarom 

groeide deze boom zoals dit? Uiteindelijk besloot ik er in 

te klimmen. 

Bovenin was ik verbaasd. Deze boom groeide 

nauwelijks omhoog, hij groeide vooral naar de zijkanten. 

De boom leunde echt op dit metalen frame. Ik vond het 

er heel onnatuurlijk uitzien en werd er een beetje naar 

van. 

Deze boom bestaat echt. Deze boom staat in 

‘Jardin do Principe Real’, en is een high light van 

Lissabon. In mijn psychose was dit echter een soort 

confirmatie dat er hele vreemde dingen bestonden. 

Dingen waarvan ik niet gedacht had dat ze bestonden. 

  Een Portugese vrouw had mij zien zitten in de 

boom. ‘Hey jij daar’ zei ze in het Engels. ‘Je mag niet in 

deze boom klimmen!’ Even negeerde ik haar, want ik 
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was nog niet van plan om er uit te komen. Hierdoor werd 

ze boos ‘ik bel de politie!’ en ze pakte haar telefoon. 

‘Niet weer hè’ dacht ik maar zei niks. Snel klom ik uit de 

boom en liep ik weg, het park uit. 

Waar ik belande was een winkelstraat, langs een 

drukke autoweg met langzaam rijdend verkeer. In de 

verte hoorde ik sirenen. ‘Had de vrouw echt gebeld? Zijn 

ze nu weer op zoek naar mij? Het zal wel meevallen.’ 

dacht ik geërgerd. Het maakte mij ook een beetje 

paniekerig. De tijd, die tot nu toe in slow motion was 

gegaan, leek ineens te versnellen. Alles leek ineens extra 

snel te gaan.  Een auto toeterde naar mij omdat ik die niet 

gezien had. Op de stoep liep ik langs mensen die een 

groot stuk glas droegen. ‘kijk uit!’ zei een van de 

mannen. Een politieauto raasde met loeiende sirenen 

voorbij. Oh jeej, zijn ze me toch achterna gegaan? Snel 

liep ik een steegje in maar deze liep dood. Terwijl ik 

terug naar de straat liep ging een vrachtwagen achteruit 

het steegje in, zonder mij te zien. Deze wist ik nauwelijks 

te ontwijken en terug op de straat te belanden. 

Rennen durfde ik niet, want dat zou teveel aandacht 

trekken van de politie. ‘Als ik nu weer wordt opgepakt 

zullen ze me niet weer zo makkelijk laten gaan. Ik moet 

maken dat ik weg kom! Misschien moet ik mij 

verstoppen.’  

Bij een bloemenwinkel liep ik naar binnen. Daar 

heb ik mij verstopt tussen de planten totdat ik weer een 
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beetje tot rust kwam. 

Misschien is het je opgevallen hoe ik langzaam 

overtuigd werd van het bestaan van dingen die er niet 

waren. Steeds meer raakte ik ervan overtuigd dat magie 

en magische wezens uit fantasie verhalen toch wel 

bestonden. Achteraf waren het allemaal hallucinaties en 

wanen. 

23. Depressie van niets 

Juli 2009 – De open afdeling van een 

psychiatrisch ziekenhuis. 

 

Al vier weken zat ik op de open afdeling van het 

psychiatrische ziekenhuis in Arnhem. Mijn denkwijze 

was normaler geworden, maar ik bleef mijn onvolwassen 

negentien jarige zelf. Met mijn lage concentratie was 

lezen helemaal geen pretje. Mijzelf inlezen over wat een 

psychose inhield deed ik niet. Daar had ik geen zin in. Ik 

had nergens zin in. 

Uit bed komen was zwaar genoeg. Een stuk 

wandelen was uitdaging genoeg. Twee keer in de week 

20 minuten rennen in Sonsbeek was mijn absolute max. 

Het zat me allemaal zo tegen. Ik had nergens meer zin in. 
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Enthousiast? Dat kon ik niet meer worden. Blij? Geen 

kans. Gevoelloos en lusteloos was ik. ‘Ik denk minder’ 

dacht ik waarna er een stilte viel in mijn hoofd. ‘goh, het 

is zo rustig in mijn hoofd’ weer een stilte.  

Op advies van een psycholoog begon ik weer een 

dagboek bij te houden. Dat zag ik als een hele opgaven 

en besloot daarom samen met de psycholoog om kleine 

stukjes tekst op te schrijven. Een of twee zinnen kon al 

helpen.  

Dagboek 05-november-2009 

Ben een beetje Depri. Bij zwemmen was ik 

niet enthousiast zoals de week er voor. Er gaan 

een bult emoties door mij heen.  

Weinig denken was een spiritueel ideaal voor mij 

geweest. Al vanaf mijn twaalfde was ik geïnteresseerd in 

boeddhisme en meditatie. Mijn moeder had tijdens mijn 

pubertijd een Guru gehad waarmee ze een aantal keer 

naar India was geweest om te mediteren. Mediteren zag 

ik toen nog als stil zitten en minder denken. Stil zijn in je 

hoofd.  

Nu bedroefde de stilte mij. Wat ik nu wou was meer 

gedachten. Ik probeerde meer te denken maar kwam niet 

veel verder dan: ‘wat heb ik vandaag gedaan? Ontbijt, 

wandelen, in de wachtrij gestaan voor de medicatie, 
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lunchen, middagdutje gedaan.’ En verder niks. 

Mediteren leek mij op dat moment niet een goed idee. 

De therapie die ik kreeg was om me te begeven in 

een prikkelarme omgeving. En dat is waar ik was. Er was 

hier, in het psychiatrisch ziekenhuis niets te beleven. 

Dagboek 06-november-2009 

De dagen zijn gevlogen. Ik knipper met 

mijn ogen en poef, we zijn weer zes dagen verder.  

Het valt mij op dat wanneer ik alleen op 

mijn kamer zit, het even wat minder gaat. Nog 

altijd heb ik concentratie problemen en vooral 

mijn ogen worden snel moe. Tja, wat kan ik er 

aan doen? Rust nemen. 

Omdat ik niets deed had ik niks om over te 

praten. Omdat ik niks had om over te praten durfde ik 

niet langer met mensen te praten. Omdat ik niet met 

mensen wou praten durfde ik nergens heen te gaan. En 

omdat ik nergens heen ging, deed ik niets.  

Mijn broer kwam me opzoeken. ‘Hoe is het’ 

vroeg mijn broer. Ik haalde mijn schouders op ‘wel oke, 

met jou?’ ‘ja prima. Ik heb weer een paar opdrachten 

voor mijn bedrijfje gekregen.’ Hij vertelde over zijn 
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diverse werk als freelancer en over de plekken waar hij 

was geweest. Ook vertelde hij over de vrienden die hij 

laatst nog had gezien ‘Hoe is het met jou’ herhaalde hij 

uiteindelijk ‘Wat doe je zoal hier?' 'Niet zoveel’ zei ik 

gevoelloos’. Het was de zoveelste keer dat hij op een 

dergelijke vraag het zelfde antwoord kreeg. ‘Er moet 

toch iets zijn?’ zei hij met verdriet in zijn ogen. Ogen die 

zagen dat ik het moeilijk had 'wat gaat er in je om?'. 

Er viel een pijnlijke stilte.  

Wat een enorm contrast waren die dagen met de 

dagen van de psychose. Het aantal dingen die ik 

meemaakte tijdens de psychose was te veel geweest.  
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24. Het magische gevecht 

Juli 2009 – Lissabon 

De volgorde waarin de gebeurtenissen gebeurden heb ik 

nooit helemaal op een rijtje kunnen zetten. Ik denk dat dit 

op een van de laatste avonden gebeurden van de vijf 

dagen dat ik Lissabon was. 

Overdag liep ik op een groot plein in het statige 

Lissabon. In het midden van het plein zag ik een 

driehoekpatroon, omringt door een patroon met een grote 

cirkel. De buitenkant van de cirkel was versiert met 

kleinere driehoeken. Dit kunstwerk fascineerde mij. Na 

het een tijdje te hebben bestudeert besloot ik om in het 

midden van dit kunstwerk te gaan zitten mediteren.  

Een paar seconden later ging er een schokgolf 

door mij heen. Mijn ogen schoten open. Het was ineens 

nacht. Mijn meditatie houding was niet verandert. 

‘waarschijnlijk ben ik in slaap gevallen.‘ dacht ik 

verwonderd. Maar mijn gevoel zei dat er iets anders aan 

de hand was. Terwijl ik hierover nadacht voelde ik een 

prikkeling tegen mijn huid aan. Het was alsof iemand iets 

naar me gegooid had. Ik stond op en keek om me heen. 

Niemand. 

Weer voelde een zelfde prikkeling op mijn huid. 

Mijn haren gingen overeind staan, en ik kreeg kippenvel. 
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Mijn ogen speurde de donkere straten af naar een 

mogelijke oorzaak. Nog een aantal keer voelde ik deze, 

bijna elektrische prikkels, op mijn huid. Een alarm ging 

af in mijn hoofd. Werd ik aangevallen? Het leek er op dat 

moment wel op. Mijn gedachten tolden door, op zoek 

naar een verklaring. Wat voor vreemd gevoel was dit? 

Had ik te maken met magie?’ 

‘Als ik te maken heb met magie, dan kan ik 

misschien ook magie gebruiken.’ Na alles wat ik had mee 

gemaakt was dit idee niet zo vreemd meer. Ik besloot het 

te proberen. Met mijn ogen dicht visualiseerde ik een 

magisch schild om mij heen. Deze zag ik niet werkelijk, 

toch voelde het veiliger. De prikkelingen hielden op. 

In mijn oog hoeken dacht ik steeds iemand te 

zien, maar als ik keek was er niemand. Alsof mijn jury 

niet gezien wou worden. ‘Dit zou wel eens een magische 

test kunnen zijn.’ redeneerde ik in mijn waan ‘Als dit een 

test is, kan ik beter laten zien wat ik in huis heb.’ 

Vanaf de kleinere driehoeken op de grond stuurde 

ik energie aanvallen alle kanten op. Het was alsof ik 

magische pijlen aan het afschieten was door ze te 

visualiseren. Weer zag ik niets, maar voelde wel een 

soort magische kracht in mezelf die ik projecteerde op de 

wereld. Dit gaf me zelfvertrouwen. Om er zeker van te 

zijn dat ik niet weer aangevallen werd, visualiseerde ik 
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opnieuw een schild om mij heen. Weer ging ik zitten 

mediteren. 'laat ze maar komen' dacht ik. 

25. Vlieg 

Weer opende ik mijn ogen, nog altijd in dezelfde 

meditatiehouding. Om mij heen zag ik een paar mensen 

op het eerder verlaten plein. Wat opnieuw slechts een 

paar seconden later leek, waren waarschijnlijk uren 

geweest.  

Een jonge op een bankje zat mij te observeren. 

Toen hij zag dat ik zijn kant op keek sprak hij mij aan.  

‘Hoi, kom zitten’ zei hij met een kalme vriendelijke toon. 

Het was een jonge van mijn leeftijd met een wit shirt en 

een witte broek. Twijfelend stond ik op en liep ik naar 

hem toe. ‘We hebben je geobserveerd de afgelopen 

dagen’ zei hij rustig. ‘Jullie hebben mij geobserveerd?’ 

herhaalde ik met ongeloof in mijn stem. ‘Ja, we hebben 

je avontuur aangezien, je gemonitord. Je hebt veel mee 

gemaakt’ 

Dit ontroerde mij diep. Het gevoel dat ik op een 

queeste was werd bevestigd. Dit voelde als bewijs dat het 

allemaal echt was. Dat het zin had wat ik deed. Dit wou 

ik op dat moment geloven. 

Voorzichtig ging ik naast hem zitten op het 
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bankje, en nam een moment om een hap adem te nemen. 

Mijn stem brak bijna van de emotie toen ik vroeg ‘zijn 

jullie hier om mij te begeleiden?’ 

‘Ja!' Zei hij enthousiast 'Ik heb ook een queeste 

gedaan. En ik ben niet alleen. Wij hebben allemaal iets 

meegemaakt zoals jij.’ Hij straalde helemaal terwijl hij 

vertelde over het nut van dit avontuur ‘Dit is een 

persoonlijk avontuur waar iedereen in onze groep door 

heen is gegaan, net als jij.’  

Hij legde mij een theorie uit die ik al eerder 

gehoord had. 'Wij creëren onze eigen wereld, of eigen 

matrix met onze gedachten. Als je die gedachtegang 

letterlijk neemt kun je dus door iets werkelijk te geloven 

de fysieke wereld ombuigen naar je eigen wil.' vertelde 

hij op serieuze toon 'Er is zwaartekracht omdat wij 

daarvan overtuigd zijn. Laat die overtuiging los en je zult 

kunnen vliegen.' legde hij uit.  

Hij vertelde me over een groep jonge mensen met 

magische krachten. Er konden mensen vliegen, 

telekinese, elementen controleren en nog veel meer. 

Dingen die ik niet voor mogelijk hield.  

Dit wou ik graag wou geloven. Het bevestigde 

wat ik jaren daar voor als theorie had gehoord. Tijdens 

mijn reis in Colombia had ik een jonge ontmoet die mij 
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verteld had over Airitarians. Airitairians zijn mensen die 

leven van lucht, in de bergen van Peru. Zonder eten of 

drinken. 'Natuurlijk zitten er daar heel veel bloem pollen 

in de lucht waar ze van leven' had de jonge verklarend 

uitgelegd. Die jongen had mij heel overtuigd verteld dat 

er mensen waren die konden vliegen. Hij had het met zijn 

eigen ogen gezien. Bovendien had hij een jeugd vriend 

die Airitarian was geworden. Hij had het zo rustig, en in 

zo veel detail uitgelegd dat ik het op dat moment geloofd 

had.  

Na het gesprek was de realiteit weer in mij 

gedaald. Natuurlijk kon ik niet werkelijk geloven dat 

mensen konden vliegen. Dat waren fantasieën en 

sprookjes. De avonturen die ik de laatste dagen had 

meegemaakt leken ook wel veel op sprookjes. En die 

sprookjes leken allemaal zo echt. 

‘We zitten allemaal daar boven’ zei hij, en wees 

naar bovenaan de muur aan het einde van het plein. 

Boven aan de erg hoge muur, zag ik een hekje, waar een 

beetje gras uit leek te porren. Achter het hekje was een 

doffe bron van licht. ‘Daar is het doel van dit avontuur.’ 

Zei hij op een serieuze toon. ‘We moedigen je aan om 

daar ook te komen,’ Weer keek ik omhoog. ‘hoe kom ik 

daar?’ De jonge gaf een grote lach. ‘je kunt er naartoe 

vliegen. Laat je overtuigingen achter je, en vlieg 

omhoog’. Verschrikt keek ik hem aan, dit kon hij niet 

menen. ‘Ik? Vliegen? Gewoon vanaf de grond, zo 

opstijgen en vliegen?’ Zei ik ongelovig met grote 
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handgebaren. ‘Ja! gewoon vanaf de grond’ Zijn ogen 

schitterende terwijl hij het zei. ‘Ik weet dat je het kunt!’ 

Het was het proberen waard. 

We stonden op en liepen naar de muur waar 

bovenaan het hekje was, met daarachter het doel van 

deze reis. De muur was echter twaalf meter hoog. 

‘Vliegen. Gewoon vanaf de grond.’ herhaalde ik 

twijfelend. ‘Ja’ zei hij overtuigd.  Kun je mij laten zien 

hoe jij dat doet? ‘Nee' hij liep een paar passen naar 

achteren. ‘Dit is een deel wat je alleen moet doen. Je 

moet dit op eigen kracht doen’ zei hij.  

Met volle concentratie ging ik door mijn knieën.  

'Dit kan niet.' dacht ik. Die gedachten probeerde ik 

helemaal weg te drukken. Vanuit mijn tenen sprong ik 

omhoog. Het was een normale sprong. 

‘Hoe dan?’ zei ik gefrustreerd. ‘Vlieg gewoon 

omhoog. Dan zie ik je zo daarboven.’ verzekerde hij me 

‘Nu moet ik echt gaan. Ik kan je echt niet verder helpen.’ 

Na deze woorden liep hij weg. Het gesprek met dit 

engelachtige figuur had mij helemaal overweldigd. Ik 

moest mezelf eerst nodig kalmeren. ‘Oke, oke, ik kan dit. 

Gewoon vliegen’ dacht ik gefocust. Dit probeerde ik, op 

allerlei manieren, maar dat lukte voor geen ene meter. 
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De zoveelste keer concentreerde ik me op het 

loslaten van de overtuiging dat ik niet kon vliegen. Ook 

probeerde ik de overtuiging dat zwaartekracht bestond 

los te laten. Tig keer sprong ik, zonder te vliegen. Het 

ging niet, het kon niet. 

Uit frustratie probeerde ik de muur te beklimmen. 

In de onderste paar meter van de muur zaten versieringen 

waar ik me aan kon vast houden. Het lukte een paar 

meter te klimmen. Daarna was er geen enkele 

mogelijkheid om verder te klimmen. Terwijl ik naar 

beneden keek verloor ik bijna mijn balans. Dit was te 

gevaarlijk. Voorzichtig klom ik weer naar beneden. Mijn 

frustratie maakte mij onrustig en prikkelbaar,  

Met mijn tanden op elkaar en geklampte vuisten liep ik 

rond. Gedachten stormden door mijn hoofd. ‘Hoe kon ik 

daar boven komen? Zou ik er misschien omheen 

kunnen?’ Dat leek me niet de bedoeling van deze test. 

‘Zouden ze daarboven nog steeds op me aan het wachten 

zijn? Of zouden ze me nu daarboven uitlachen?’ 

Gefrustreerd liep ik weg.  
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26. Begeleid wonen 

December 2009 – Arnhem 

‘Waarom moet ik naar een dergelijk woning?’ 

wou ik weten van de psychiater. ‘Je bent nog niet 

hersteld van de heftige psychose die je hebt 

meegemaakt.’ legde hij uit. ‘Je zult een aantal maanden 

nodig hebben om te wennen aan het normale leven.’ 

‘Kan ik niet gewoon terug naar mijn studentenkamer?’ 

‘Nee, dat raden we af. Gezien de omstandigheden is het 

beter om kleine stappen te maken. Dit onderdeel van het 

herstel duurt ongeveer een jaar' zei hij serieus 'als dat 

goed gaat, mag je weer op jezelf wonen.'  

Bij een zware psychische ziekte altijd een zorgtraject. 

Het idee van het zorg traject is dat het aantal 

stressfactoren stukje bij beetje weer worden toegevoegd. 

Een te snelle overgang van te veel stressfactoren 

tegelijkertijd, kan te veel stress opleveren wat het risico 

op een nieuwe psychose groot maakt.  

Het idee is dat je langzaam weer went aan het wonen op 

jezelf, en je leer om te gaan met een psychische 

gevoeligheid. Eigenlijk was het wonen op de open 

afdeling ook al een stap in mijn herstel proces, de 

volgende stap was dus begeleid wonen. 
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De woning waar ik in terecht kwam was een 

normaal rijtjeshuis in een hele normale woonwijk in 

Arnhem. Er woonden vier andere psychiatrische 

patiënten, van ongeveer de zelfde leeftijd als ik. Elke 

doordeweekse ochtend kwam er een verpleegkundige 

langs om met ons de dag te bespreken. De focus lag op 

een normale dag structuur creëren voor jezelf.  

Als dagbesteding begon ik te spelen in een bandje 

als basgitarist. Het begon met hele simpele deuntjes 

bassen. In eerste instantie ging ik daar een keer per week 

heen.  

De overdaad aan vrijheid werd snel saai. Na een 

paar weken begon het mij flink tegen te staan. Het voelde 

allemaal erg nutteloos. 

Stukje bij beetje begon ik weer meer activiteiten 

te ondernemen. Steeds iets meer stress, steeds drukkere 

dagen. Zo ging ik bijvoorbeeld weer basketballen en 

hardlopen, vaker naar het bandje en soms naar een café 

met vrienden. Altijd deed ik rustig aan. Zo dronk ik 

bijvoorbeeld geen alcohol en ging ik op tijd naar bed.  

Wat een contrast met de psychose zelf.  
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27. Het onzichtbare monster 

Juli 2009 – Lissabon 

Oude, dure gebouwen wierpen grote schaduwen over de 

donkere straten van Lissabon. Het was een koude nacht 

en de straten waren verlaten. Na wat dwalen kwam ik op 

een binnenhof dat omringt werd door enorme villa's.  Het 

voelde niet welkom. Door de kou en dit gevoel gingen de 

haren in mijn nek recht overeind staan. 

Doffe klanken klonken in de verte. Even bleef ik 

staan om te luisteren. De doffe dreunen leken ritmisch op 

mij af te komen. Als voetstappen van een groot beest. Ik 

zocht naar een verklaring maar ik zag niks. Snel liep ik 

verder. Nog een keer keek ik achter me. Daar zag ik 

onregelmatige heuvels in de straat. Alsof een groot zwaar 

wezen de straat had opgestuwd. Volgens mij waren die 

heuvels er eerder niet. Dacht ik al een beetje in paniek.  

Mijn hart begon sneller te kloppen en mijn passen 

werden sneller. Het dreunen ging door en de heuvels 

achter mij leken hoger te worden. ‘Waar komt het 

vandaan?!’ dacht ik verward. De doffe klank werd steeds 

harder. Het leek van achter mij te komen. Daar was 

echter niets te zien. Langs het enige pad begon ik te 

rennen. Nu pas zag ik dat dit luxe binnenhof slechts één 
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uitgang had. Waar ik vandaan was gekomen. 

Zweet en tranen stroomde langs mijn voorhoofd 

en in mijn ogen. Of er nu een monster was of niet, ik 

rende voor mijn leven.  Over mijn schouder dacht ik de 

lucht te zien bewegen. Daar dacht bewegingen van een 

onzichtbaar monster te zien. De lucht om hem heen leek 

te beven, en daardoor kon ik inschatten waar het monster 

ongeveer was. Tijdens het rennen deduceerde ik dat het 

monster minimaal drie keer zo groot als ik zelf was.  

Het pad liep rond het grootte binnenhof. 'als ik 

het monster mij blijft volgen, komt er een weg vrij naar 

de uitgang' dacht ik in paniek. Dit was niet meer leuk. 

Dit voelde als doodsangst en ik wou niet dood. Ondanks 

dat ik moe werd van het rennen, snelde ik naar de 

uitgang. Zonder verder om te kijken bleef ik de straten 

door sprinten.  

Een aantal straten verder stond ik totaal buiten 

adem bij te komen, proestend van de absolute 

inspanning. Zo snel mogelijk wou ik luisteren of ik nog 

gevolgd werd. Met mijn armen op mijn knieën, bleef ik 

intens staan luisteren. Luisteren of de doffe klanken van 

het monster nog kon horen. Het enige wat ik nog hoorde 

was mijn eigen hart dat nog nooit zo snel had geklopt. 
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28. De speelgoedstad 

Die zelfde nacht belande ik in de haven van Lissabon. De 

kade was verlaten. In de ramen van de vele gebouwen 

brandde nergens licht. Langs de kade liep ik naar weer 

naar het centrum. Terwijl ik daar liep keek ik op naar de 

hoge gebouwen. Waren deze altijd al zo hoog? Vroeg ik 

mij af. Het voelde niet veilig, niet prettig. Alle gebouwen 

leken op elkaar. De straten liepen zeer rechtlijnig in 

blokken, waardoor ze allemaal op elkaar leken.  

Het viel mij op dat ik nergens details zag. Het 

was allemaal groots. De details leken te ontbreken. Hoe 

meer ik lette op het gebrek aan detail, hoe meer het er 

uitzag als een grote speelgoed stad. Het gebrek aan 

mensen op straat maakte dit idee al reëler. De haren in 

mijn nek gingen overeind staan. Een rilling liep door 

mijn lijf, waardoor ik de kou van deze nacht nog beter 

voelde. 

Zou het kunnen dat iemand mij kleiner had 

gemaakt met magie? Eerder had ik de wereld in slow 

motion zien gaan. Ik had mij achtervolgd gevoeld door 

een groot onzichtbaar monster. Ook had een soort engel 

mij verteld dat ik kon vliegen. Het idee dat iemand mij 

kleiner had gemaakt met magie leek niet meer zo gek. 
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Uren liep ik langs detail loze donkere gebouwen 

op straten zonder mensen. Toen ik bij een deel kwam dat 

ik herkende, waar ik zeker eerder was geweest, wist ik 

het zeker. Ik zat werkelijk gevangen door magie.  

 

  Geconcentreerd stelde ik me voor hoe een magiër 

me vervloekt zou hebben. Hij had mij op de een of 

andere manier in zijn speelgoedstad gekregen. Nu ik mij 

dit had bedacht, voelde ik ook een drukkende energie op 

mijn schouders. Het was hetzelfde soort energie dat ik 

had gevoeld tijdens het magische gevecht.  

‘Als dit werkelijk een speelgoedstad is waarin ik 

terecht ben gekomen hoe kom ik er dan uit?’ dacht ik 

paniekerig. 'kalmeer jezelf' dacht ik tegelijkertijd in een 

andere stem. 'als dit magie is, heb jij ook magie. Vecht 

terug!' 

Even bleef ik staan en nam een hap lucht. In een 

meditatieve staande houding visualiseerde ik weer een 

magisch schild om mij heen. Dat bracht me rust en 

zelfvertrouwen. Vervolgens probeerde ik mezelf te 

bevrijden van zijn vervloeking. Verwoed visualiseerde ik 

mij hoe ik weer groter werd.  Een heftige schokgolf ging 

door me heen, en ik viel op mijn knieën. Het voelde net 

als de schokgolf die ik had gevoeld bij het magische 

gevecht, alleen veel heftiger. Dit keer voelde het ook 

alsof de zwaartekracht tien keer zo sterk was geworden 

en al mijn ingewanden omlaag trok. De controle over 

mijn lichaam verloor ik. Daar zat ik dan, op de knieën, 



 

98 

 

koud en eenzaam in die donkere straten. Het maakte mij 

hopeloos, ik wist niet meer wat ik moest doen. 

Tranen begonnen ongecontroleerd te stromen. Alle 

kracht leek uit me lichaam verdwenen te zijn. Met geen 

mogelijkheid kon ik op staan. Minuten lang heb ik daar 

gezeten. 

 ‘Genade’ fluisterde ik en raakte in een trans.  

In deze trans voelde ik donkere magie die mij had 

vervloekt. Het voelde alsof een magiër om mij moest 

lachen. Toen hij klaar was met lachen had hij mij 

voldoende vernederd. Terwijl ik hem voelde weglopen 

verdween de extra zwaartekracht van mijn schouders. De 

wereld leek helderder te worden. 

Ik stond op en liep richting het licht van de 

opkomende zon. De zon leek deze illusie op te heffen. 

Stukje bij beetje kwamen er steeds meer details in het 

licht en leek het steeds meer op de echte Lissabon. 
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29. De drie die op mij gelet hadden 

Tijden de diepere psychose geloofde ik echt dat ik in een 

soort fantasie wereld terecht was gekomen. In die wereld 

zag ik dingen die niet konden en wezens die er niet 

waren. Ook dacht ik dingen te kunnen die niet mogelijk 

waren. Misschien heb ik ook mensen gesproken die er 

niet waren. Dat kan ik achteraf niet met zekerheid 

zeggen. In mijn beleving leek het allemaal zo echt.  

 

Langzaam liep ik naar de kade om het 

lichtspektakel van de opkomende zon te aanschouwen. 

Het voelde alsof de zon mij zou redden van de 

speelgoedstad-vervloeking van de nacht er voor. Bij de 

kade werd ik verblind door de opkomende zon die recht 

in me ogen scheen. Langzaam werd ik ervan bewust dat 

er drie figuren recht voor mij stonden. Met een hand voor 

mijn ogen kon ik de drie mensen die voor me stonden 

beter zien. Het waren drie jonge figuren van mijn leeftijd. 

Twee jongens en een meisje die er Portugees uitzagen. 

Toen ik beter keek, zag ik dat ze er heel net gekleed en 

gestyled uit zagen. Ze keken bezorgt naar mij. 

 

Het duurde even voordat ik door had dat ze iets 

tegen mij zeiden. ‘Herken je mij niet?’ zei één van de 

jongens. Mijn handen zakte, en ik liep dichterbij. Het 

leek de zelfde jongen in het wit waar ik eerder die nacht 

mee gesproken had. Hij zag er nu anders uit. 'Eh.. dat 

weet ik niet' wist ik zachtjes uit te brengen. De drie 

figuren keken elkaar aan, en schudden hun hoofden. Het 



 

100 

 

meisje van het gezelschap zei ‘We hebben de hele tijd op 

je gelet.’ De tweede jonge knikte in overeenstemming 

‘We hebben er voor gezorgd dat je veilig bleef.' Een 

heftige emotie van verdriet ging door mij heen. Er 

ontstond een brok in mijn keel waardoor ik niets kon 

zeggen. ‘Kom met ons mee' zei de eerste jonge 'We 

kunnen je helpen.' Tranen biggelde over mijn wangen. Ik 

dacht terug aan het proberen te vliegen. Terug aan het 

moment waarop ik besloten had het op te geven. Vliegen 

was niet gelukt omdat het onmogelijk was voor een mens 

om te vliegen. Het ging te ver. Het werd mij allemaal te 

veel. 

‘Nee’ zuchtte ik zachtjes. 

‘Het moet overweldigend voor je zijn. Dat is het 

voor ons allemaal.' zei de eerste jongen geruststellend 

'Het is oké. We kunnen je werkelijk helpen.' Dit wilde ik 

niet geloven. Dit was niet echt, dit kon ik niet accepteren. 

Er klopte niks van. Het ging mij te ver. 

‘Nee, dit is niet echt!' zei boos ik tegen deze drie 

figuren. Mijn stem was zo vervormd van emotie dat ik 

me afvroeg of ze het wel verstonden. Ze deinsden 

achteruit, geschrokken van mijn reactie. ‘Je moet met ons 

me komen, we zullen voor je zorgen.' Zei de eerste weer, 

nu op een strengere toon. “Ik... Ik... Ik kan dit niet doen, 

sorry.' En ik liep weg.  

‘Wacht!’ zei de eerste emotioneel en wou mij 

achterna komen. Toen ik omkeek zag ik dat het meisje 

zijn schouder had vastgepakt. Ze zei tegen hem ‘laat hem 

gaan' en dat deed hij.  
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Terwijl ik weg liep keek ik nog één keer om. De 

ene jonge keek bijna smekend naar me. Smekend dat ik 

terug moest komen. En de andere twee keken bezorgd, 

maar vastberaden. Ze bleven staan. Mijn keuze was 

gemaakt. 

 

30. Geen zin meer in zwerven 

De gebeurtenissen van de bovenstaande hoofdstukken, en 

nog vele andere vreemde gebeurtenissen hadden al mijn 

aandacht opgeëist. Ondertussen waren er zes dagen in 

Lissabon voorbij gegaan. Al deze tijd had ik nauwelijks 

gegeten, gedronken en geslapen.  

Iemand liep zonder iets te zeggen vlak langs mij 

heen, trappen af. Verward over waar ik was werd ik 

wakker. Het duurde even voordat ik wist waar ik was. 

'Oh ja, ik ben aan het zwerven in Lissabon’ dacht ik 

spijtig. De nacht ervoor was ik terechtgekomen in een 

oud appartementengebouw, waar ik in het trappenhuis in 

slaap was gevallen. De avond ervoor was ik zo moe 

geweest dat de stenen vloer er uitnodigend had uitgezien. 

Nu kon ik voelen dat mensen niet gemaakt waren om op 

de stenen te slapen.  

Buiten was het weer volop licht en warm. Daar 

was ik blij om want de nacht ervoor had ik het erg koud 

gehad. 

Mijn stoffige en kapotte broek zat erg losjes rond 
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afgevallen lichaam. Pas toen ik dat zag realiseerde ik dat 

ik was uitgehongerd. Het kwam bij me op dat ik dagen 

niet fatsoenlijk had gegeten. 

Zonder er verder na te denken liep ik naar het 

eerste restaurantje dat ik zag. Daar wist ik uit te leggen 

dat ik honger had, en geen geld had. 

‘Kom maar mee naar achteren’ zei een nuchtere man 

tegen me. Even later stond er een bord met eten voor me. 

Restjes van de keuken. Erg dankbaar at ik het eten 

schoon op. Nog nooit had een maaltijd zo goed 

gesmaakt.  

Later zou ik me realiseren dat ik in de dagen 

waarin het boek zich afspeelt ongeveer twintig kilo zou 

afvallen. Op dit punt van het verhaal was ik al zo mager 

dat je mijn ribben kon tellen. 

Een deel van mij wou niet om hulp vragen.‘Maar 

het zal wel moeten ’dacht ik terwijl ik mijn lip beet‘je 

hebt jezelf zo laten gaan dat je nu niet meer anders kan 

dan hulp zoeken.’ 

Even verderop kwam ik bij een toeristenbureau. 

Hier wouden ze mij vast wel helpen. ‘Kunnen jullie mij 

broer bellen’ zei ik in het Engels. De vrouw achter de 

balie keek me geschrokken aan. ‘we zijn een 

toeristenbureau’ zei de vrouw. ‘Ja dat weet ik’ zuchtte ik 
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‘maar het is belangrijk’. ‘Maar waarom dan?’ vroeg de  

vrouw voorzichtig. ‘Het is niet meer leuk hier, hij moet 

me komen redden’ zei ik, nog altijd erg verward. Ze 

overlegde met haar collega’s ‘Ga daar maar even zitten 

wachten’ zei ze op professionele toon.’ Dat deed ik. 

In mijn herinnering was ik op dat moment erg 

helder. Achteraf is mij echter verteld dat ik het hele 

toeristenbureau op stelten zette. Op dat moment kwam ik 

heel erg verward en druk over. Veel van wat ik zei was 

geen touw aan vast te knopen. Met moeite konden ze 

genoeg informatie uit mij halen om mij te kunnen helpen. 

31. Gered 

Na een tijdje kwam er een hele nette dame bij mij 

staan. Met een bezorgde blik sprak ze me aan in het 

Nederlands. ‘Ben jij Albert?’  ‘Ja klopt’ zei ik verbaasd. 

Het was Nederlands. 

 ‘Ik ben van de Nederlandse Ambassade’ zei ze 

terwijl ze me onderzoekend aankeek. 'Ik ben er om jou te 

helpen' 

En dat heeft ze gedaan. De rest van de middag is 

ze bij mij gebleven totdat ze mij op de trein zetten 

richting mijn broer in zuid Portugal. Daarnaast heeft ze 

mij een maaltijd gegeven en slippers voor mij gekocht. 
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Dit alles terwijl ze bijna constant aan het bellen was met 

mijn moeder en broer.  

Toen ik uitstapte op Funcheira zag ik niet direct 

bekenden. Het station was zo verlaten dat ik even bang 

was dat ik verkeert zat. Plots verscheen mijn broer uit 

één van de wagons. Hij zag me, en we liepen op elkaar 

af. Voordat ik kon vragen waarom hij uit de trein kwam 

omhelsde hij mij, met veel meer intensiteit en emotie dan 

ik van hem gewend was. ‘Ik was bang dat je niet zou 

uitstappen’ zei hij opgelucht. 

Toen mijn broer mij eindelijk zag herkende hij 

mij bijna niet. Mijn kleding was vreemd geweest. Mijn 

kapsel was vies en lang en ik was veel magerder. Het 

grootste verschil was de manier waarop ik uit mijn ogen 

keek. 'Het was alsof je een ander persoon was.' zou hij 

later zeggen. 

32. Waarom thuis wonen niet ging 

Mijn broer heeft zijn uiterste best gedaan om mij 

in Portugal te kalmeren en te verzorgen. Ik bleef echter 

psychotisch. In de dagen erna overlegde hij constant met 

mijn moeder en een lokale psychiater. Uiteindelijk leek 

het iedereen het beste dat ik naar huis ging. Thuis werd 

het iedereen duidelijk dat ik psychotisch was. Dat 

betekende ook dat ik niet langer voor mijzelf kon zorgen. 
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Ik was te verward. Mijn moeder zou nog vele malen 

vertellen hoe die verwardheid er uit zag:  

“Communiceren ging moeizaam. Wat hij zei was 

bijna niet te volgen. Als ik hem dan weer eens niet 

begreep kon hij ineens heel boos of juist heel verdrietig 

worden. Gespreksonderwerpen veranderden heel snel 

van de hak op de tak. Hij was heel gemakkelijk afgeleid 

door zijn omgeving, en zag deze vaak anders dan hoe wij 

hem zagen. 

In die dagen moest ik constant op hem lette. Hij 

kon de gekste dingen doen. Op dag smeerde hij 

tandpasta op zijn gezicht, als een soort gezichtscrème. 

Een andere dag maakte hij een mengsel van meel, een 

rauw ei, mayonaise, ketjap en zo’n beetje alle kruiden uit 

mijn kastje.  

Als we een wandeling maakte kon hij ineens een 

boom in klimmen of gefascineerd raken door een blaadje 

op de grond. Hij was zo in de war... Het was inspannend 

om altijd op hem te moeten letten als we een stuk gingen 

wandelen. Als ik dat niet zou doen kon hij weer 

verdwalen. Dat ging ik niet weer laten gebeuren. “ 

Mij was wel verteld dat ik een psychose had, 

maar dat maakte mij niet zo uit. Op dat moment zag ik 

het als iets tijdelijks en iets lichts. De ernst van de 

psychose was niet tot mij doorgedrongen. De verwarde 
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acties die ik deed had ik deels zelf niet door en streepte 

ik grotendeels af als creatieve experimenten. Wat mij 

betreft was ik gewoon nieuwe dingen aan het proberen.  

Wat ik wel naar vond is dat niemand mij scheen 

te begrijpen. Dat is ook het voornaamste wat ik 

onthouden heb uit die periode. Zelfs mijn moeder en 

broer, waar ik altijd goed mee had kunnen praten, konden 

mij in deze dagen totaal niet begrijpen. Na verloop van 

tijd waren ze zo moe van mijn verwardheid dat ze niet 

meer probeerde mij te begrijpen. Dat vond ik nog het 

ergste. Totaal genegeerd worden. 

Achteraf is de reactie van mijn moeder en broer 

natuurlijk wel begrijpelijk. Ze moesten zien om te gaan 

met iemand die heel druk was, constant aandacht vroeg, 

veel praatte, niet kon luisteren, gekke dingen deed en 

dingen beweerde die duidelijk niet klopten. Vermoeiend!  

Twee maanden lang woonde ik bij mijn moeder 

thuis en dat was haar echt te veel. Ondanks dat ik 

medicijnen kreeg van mijn huisarts bleef ik psychotisch. 

Deze dagen waren voor mijn moeder mentaal en 

emotioneel heel zwaar. Zo zwaar dat ze het niet vol 

hield. Daarom besloot mijn moeder en broer mij naar een 

psychiatrische ziekenhuis te sturen. 
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En zo kwam ik terecht in een psychiatrisch 

ziekenhuis. Een gekkenhuis zou je het kunnen noemen. 

De grootste gekken worden ook wel psychotisch 

genoemd. Daarom zat ik daar. Daarom was het nodig 

dat ik woonde op de gesloten afdeling, open afdeling en 

daarna bij de Resos.  

En daarmee is dit verhaaltje rond.  

 

33. Weer studeren 

September 2010 

Na ongeveer een half jaar werd het tijd om af te 

spreken met de decaan van mijn studie. Deze vrouw 

verzekerde mij dat ik ondanks mijn lage concentratie 

weer een paar studiepunten kon proberen te halen. Ik had 

van het eerste jaar van mijn studie een paar kleine 

opdrachtjes nog niet gedaan en een paar toetsen niet 

gehaald. Deze begon ik langzaam weer op te pakken.  

 

Dit ging in het begin er moeizaam. In eerste 

instantie kon ik op een dag niet meer dan een paar zinnen 

typen, of alleen maar naar een opdracht kijken. Maar 

stukje bij beetje werd dit steeds meer en lukte het me die 

paar opdrachten af te ronden. Op deze manier haalde ik 

mijn propedeuse. 

 

 



 

108 

 

Dagboek 7-mei- 2010 

Het gaat me al beter de laatste tijd. Ik ben 

weer begonnen met studeren. Ik heb een opbouw 

schema gemaakt: vijfendertig minuten leren en 

tien minuten rust.  Afgelopen woensdag ben ik 

met een paar huisgenoten van de Resos naar het 

bevrijdingsfestival in Wageningen geweest. Als 

enige van de groep kon ik makkelijk over het 

publiek heen kijken. Het was echt leuk. 

 

Na acht maanden op de Resos te hebben gezeten 

kon ik weer op mijzelf gaan wonen. De studie was weer 

begonnen en daar deed ik aan mee. Het idee was om 

vanuit de Resos woning eerst te gaan studeren om de 

overgang naar mijn studentenkamer kleiner te maken. In 

de praktijk pakte het echter anders uit. 

Omdat ik een dag wou uitslapen hebben ze mij op 

staande voet uit het huis gezet.  

'dat kun je niet menen' zei ik verwildert 'omdat ik 

één keer wil uitslapen zetten jullie mij er uit?' 

De verpleegkundige knikte nonchalant 'je dient je 

te houden aan de regels Albert. Als we dat niet 

handhaven slaapt straks iedereen uit.' 

Ze noemde nog een derde argument 'als je kunt studeren 

hoor je hier niet langer te wonen.'  
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Nood gedwongen moest ik verhuizen naar mijn 

oude studentenkamer, waar nog geen vloer lag. Stiekem 

zou ik nog een paar nachten in mijn bed bij de Resos 

blijven slapen, zodat ik nog een vloer kon leggen en mijn 

spullen kon verhuizen. Mijn huisgenoten hielden dit 

geheim van de begeleiding. Zij vonden ook dat ze mij 

niet zo konden behandelen. 

------------------- 

29 augustus 2010 

Er is een hele zomervakantie gebeurt en ik heb het leuk 

gehad. 1 week ben ik in naar Denemarken gelift en in 

twee weken ben ik met een vriend via Italië naar Kroatië 

gelift en terug gelift. Op de terugweg zijn we langs een 

eco-dorp in Oostenrijk gegaan, waar we een paar dagen 

zijn verbleven. Daar schreven we nog een liedje getiteld 

'We had a great time' want dat hadden we.  

Nu is het de laatste dag voor school. Ik voel me 

onrustig. Ben ik klaar voor school? Zal ik weer net als 

een jaar geleden in psychose raken? Ik weet het niet. Wat 

ik wel weet is dat ik het spannend vind. 

--------------------- 

Het studeren ging moeilijker dan het jaar er voor. 

Door de medicatie had ik merkbaar minder energie. Mijn 

korte termijn geheugen was een zeef en mijn concentratie 

was laag. Vooral die eerste periode faalde ik een aantal 

examens, en besloot bepaalde vakken helemaal niet te 

doen. Onder omstandigheden was het al heel goed dat ik 

studeerde, ik hoefde niet goed te presteren. 
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De dosering medicatie was werd in totaal vijf 

keer gehalveerd. De dosering die ik kreeg was zo laag 

geworden dat ik besloot te stoppen. Het afbouwen en het 

stoppen waren mijn keuze geweest. Deze keuze gaf mij 

een gevoel van controle.  

-------------------------- 

13 Juni 2011 

Ben bezig geweest met leren. Leren leren leren. 

Het gaat best goed... ik ben verder dan de meesten van 

mijn klasgenoten. Ik heb nu bijna alle voorbeeldvragen 

beantwoord en het enige wat ik nog moet doen is de 

antwoorden leren. 

-------------------------- 

Het tweede jaar van mijn studie ging best wel 

goed. Het lukte mij, door heel erg mijn best te doen, om 

mee te komen met mijn klasgenoten.  

 

 

34. Hersteld 

November 2011 

De psychiater leunde achterover in zijn leren 

bureaustoel ‘Ga eens terug naar het begin’ zei hij rustig. 

‘Wat ging er aan vooraf?’  
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 ‘Had ik het maar opgeschreven’ zei ik grappend. 

Hij negeerde die opmerking. Dit was een andere 

behandelaar. Hij wou het verhaal opnieuw horen. Dus 

vertelde ik hem kort wat ik had meegemaakt tijdens mijn 

psychose, en wat ik nu wou gaan doen. 

‘Dus als ik het goed begrijp wil je op stage naar 

Brazillie.’ Zei hij vlot ‘Hoe ga je dat aanpakken?’. Even 

dacht ik na ‘Eerst ga ik naar Rio de Janeiro om daar een 

taalcursus te doen. Vervolgens vier ik het Carnaval in 

Rio, wat een week duurt. Daarna ga ik met een bus naar 

mijn stage plek bij een tropisch bos.  

Hij luisterde aandachtig naar mijn plannen ‘Dus 

ze hebben daar wel internet, en je kunt medicatie gewoon 

meenemen. ’Dat lijkt mij prima, dan begeleid ik jou 

vanaf hier via Skype’ 

Over steriele ziekenhuis gangen waar de meubels 

allemaal het zelfde zijn liep ik terug. 

Verwonderd dacht ik aan de vele avonturen die ik 

had meegemaakt in 2009. Mijn hoofd tolde nog steeds 

als ik er aan dacht. De feesten in Barcelona, de 

gestressede drugsdealer, wegrennen van de politie, het 

tijdrijzen en het magische gevecht. Het psychotische 

avontuur waar ik van hersteld was.  

Gelukkig zouden dat niet het enige avontuur zijn.  
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