
Hoofdstuk 1: Eindelijk ontslagen 
 
‘Wat heerlijk! Met de kerstdagen zijn we gezellig met z’n vieren weer thuis.’  
De verpleegkundige houdt de groene deur voor ons open, zodat we de lift naar de uitgang 
kunnen nemen. Mijn einddoel is bereikt, ook al heeft het heel wat verdriet, woede en onbegrip 
gekost. Niet alleen bij mij, maar ook bij mijn man Roel. Voor onze zoon Bram van elf werd het 
erg zwaar, aan hem was goed te zien dat hij het zich allemaal erg had aangetrokken. Het viel niet 
mee om zijn moeder te bezoeken op zo’n afdeling. Een gebroken been of een zware operatie kan 
iedereen begrijpen, maar op deze manier ziek zijn is een verhaal apart. Job, de jongste telg in ons 
gezin, heeft er allemaal nog geen weet van en dat is maar goed ook. Hij ligt te kraaien van plezier 
in de kinderwagen, terwijl Roel en Bram mijn spullen sjouwen.  
‘Bram, ga jij de lift maar halen.’  
Dat hoef je tegen hem maar één keer te zeggen. De vele tassen met spullen laat hij net voor de lift 
op de grond vallen en snel drukt hij op het knopje. Even later gaan de liftdeuren open. Job en ik 
gaan als eerste naar binnen. De kinderwagen is niet bepaald wendbaar, dus het duurt even 
voordat alles en iedereen een plekje heeft in de ietwat krappe lift. Bram drukt met zijn elleboog 
op het knopje van de eerste verdieping, op die etage is de uitgang naar de parkeergarage.  
‘Wat een rotkleur is dit toch, hè?’ zegt Roel en geeft me een knipoog. 
‘Ja, ik houd eigenlijk meer van groen.’ 
Samen schieten we in de lach. Bram begrijpt het onderonsje niet. 
‘Dat leggen we later nog wel eens uit.’ 
Hij haalt zijn schouders op en eenmaal beneden tilt hij samen met Roel alle tassen de lift uit. 
‘Jeetje, mam, wat heb je allemaal meegenomen?’ 
‘Alles wat ik nodig had, knul’, zeg ik in alle eerlijkheid.  
Dit is het moment waar ik zo ontzettend lang naar verlangd heb. Wat was het een verschrikkelijke 
frustratie! Nu pas zal ik gaan beseffen wat er allemaal met me gebeurd is. Ik leefde in een andere 
wereld, een wereld waarvan ik het bestaan nooit heb geweten. Vijf weken ben ik opgenomen 
geweest, waarvan twee dagen in een kliniek en de overige tijd in een gerenommeerd academisch 
ziekenhuis. Men heeft me verteld dat ik na mijn ontslag een lange weg te gaan heb, maar naar 
huis gaan is voor mij al een hele grote stap in de goede richting. Mijn hersens hebben een flinke 
opdonder gehad en dat moet stukje bij beetje herstellen. Niet alleen op lichamelijk gebied, maar 
ook op het emotionele vlak zal ik deze hele periode moeten verwerken. Het doet me goed dat ik 
vol trots met de kinderwagen door de hal van het ziekenhuis kan paraderen. Roel doet wat 
kleingeld in de betaalautomaat voor een enkele reis naar huis.  
De arts in het ziekenhuis heeft drie soorten medicijnen meegegeven. Eén medicijn om ’s avonds 
goed in te kunnen slapen en twee medicijnen om de aandoening te bestrijden en de 
restverschijnselen tegen te gaan. Die verschijnselen komen volgens de arts nogal vaak voor, maar 
hij heeft niet verteld wat er met me kan gebeuren. We hebben er ook niet naar gevraagd en eerlijk 
gezegd vind ik het allemaal nogal overdreven. Het zal een kwestie van opknappen zijn, zodat ik 
na een paar maanden weer kan werken.  
Eenmaal thuis ga ik met Job in mijn armen als eerste naar binnen. De grote verzameling plastic 
tassen en een volgepropte weekendtas worden op de bank geloosd. Job leg ik neer op een kleurig 
speelkleed in de box.  
‘Wat is het hier rommelig.’ 
‘Ja, mam, met die tassen van jou is het zeker een zooitje.’ 
‘Rommelig? We hebben alles juist opgeruimd’, verdedigt Roel zich. 
Het lijkt wel alsof de woonkamer er anders uitziet dan toen ik vertrok, maar het rare is dat ik geen 
veranderingen kan ontdekken. Geen andere plant, geen nieuw lampje en zelfs geen andere kleur 
waxinelichtje in de houders.  
‘Heb je hier iets veranderd?’ probeer ik nog een keer. 



Het antwoord op die vraag weet ik al, maar ik wil zekerheid hebben. Het kan zijn dat ik iets over 
het hoofd gezien heb. 
‘Nee, eigenlijk helemaal niets.’ 
Vreemd. Er is niets veranderd, maar toch komt alles op me af. Ik begin maar meteen met het 
uitpakken van al mijn tassen. In de weken dat ik opgenomen ben geweest, heb ik veel spullen om 
me heen verzameld. Via de telefoon gaf ik aan Roel door wat ik nodig had en dat leverde een 
enorme waslijst van spullen op. Van een doos met hobbyspullen tot snoeischaar en van 
nagelschaartje tot laptop. Mijn hobbyspullen had ik nodig voor de verloren uurtjes en mijn laptop 
om wat aantekeningen te maken tijdens mijn verblijf. Binnen een uur ligt alles weer op zijn plek. 
Net als ik de strijkbout heb aangezet, roept Roel me. 
‘Suus, kom je naar beneden? Job moet zijn flesje hebben.’ 
‘Ik kom zometeen, ik ga eerst even strijken.’ 
‘Nee, Suus, hij moet nú zijn fles.’ 
Lichtelijk geïrriteerd loop ik de trap af. 
‘Waarom kan jij niet even de fles geven?’ vraag ik aan Roel. 
‘En waarom moet jij zonodig gaan strijken? Je bent net thuis.’ 
Diep in mijn hart weet ik dat hij groot gelijk heeft. Ik denk zelfs dat ze hem in het ziekenhuis op 
zijn hart hebben gedrukt om mij goed in de gaten te houden, want ik heb veel te veel energie. 
Energie is misschien niet het goede woord, het is meer onrust. Er staat al een warme fles op de 
tafel klaar, dus het enige wat ik hoef te doen, is Job uit zijn box halen en hem de fles geven. Wat 
dat betreft maakt Roel het me erg makkelijk. In moeilijke tijden leer je elkaar kennen en 
waarderen. Want dat het de laatste weken moeilijk is geweest, dat is een ding wat zeker is. Job is 
erg gulzig en binnen een paar minuten heeft hij het hele flesje weggewerkt. Het is heerlijk om 
weer thuis te zijn en Job vast te houden wanneer ik dat wil. We zijn nu tenminste niet gebonden 
aan de tijden van het ziekenhuis. In mijn armen ligt een tevreden mannetje op zijn knuistjes te 
sabbelen. Zijn flesje is leeg, maar hij moet nog iets hebben om aan te zuigen.  
‘Heb je zijn speentje ergens gezien?’ vraag ik aan Roel. 
‘Die ligt boven.’ 
Binnen een minuut is Roel weer beneden met een speentje. Bram is inmiddels naar zijn eigen 
kamer gegaan. Vaak heeft hij een dringende behoefte om de indeling van zijn kamer te 
veranderen. Zo’n twee keer per maand ondergaat deze een flinke metamorfose. Roel heeft stukjes 
vilt onder de hoogslaper en de kasten geplakt, zodat Bram naar hartelust kan schuiven zonder 
krassen op het laminaat te veroorzaken. Elke keer verzint hij een nieuwe opstelling, die dan net 
iets beter zou moeten zijn dan de vorige. Meestal wordt zijn kamer hermetisch afgesloten, horen 
we een flink gestommel en mogen we na ongeveer een half uur het eindresultaat komen 
bewonderen. Uiteraard met een glunderende Bram, die ter plaatse een korte uitleg geeft waarom 
hij specifiek die kast op die plek heeft gezet. Tijdens de laatste verbouwing is de grote boekenkast 
zodanig verschoven dat de achterwand is losgeraakt. Het is alleen een kwestie van een paar 
spijkertjes vasttimmeren.   
Roel heeft Job van me overgenomen en met z’n drieën gaan we naar boven. Uit de kamer van 
Bram hoor ik computergeluiden, dus dat betekent dat hij nu geen tijd heeft voor een rigoreuze 
verbouwing. Het kamertje van Job is nog hetzelfde als toen ik het huis verliet. Het behang heeft 
grote lichtblauwe en mosterdkleurige bloemen. Het ziet er beslist niet truttig uit, integendeel, het 
geheel is best stoer voor een babykamer. De meubeltjes waren tweedehands gekocht en alle 
benodigde spullen en diverse maten kleertjes waren op tijd aanwezig.  
Met drie maanden zwangerschap was het kamertje helemaal af. Dat was niet voor niets, want 
onze trouwdag zat er aan te komen. In krap vijf maanden tijd hebben we die dag geregeld, met 
alles erop en eraan. Een taart in de vorm van een witte limousine van een gerenommeerde 
taartarchitect, mijn trouwjurk van een bekende bruidszaak in de regio, de trouwlocatie in een 
sfeervolle boerderij uit de negentiende eeuw, een fotoreportage in een Japanse watertuin met 
vijvers vol koikarpers en ten slotte een sjiek vervoermiddel in de vorm van een crèmekleurige 



Engelse oldtimer met het stuur aan de rechterkant. Bram mocht die dag voorin zitten en de hele 
dag met ons mee als bruidsjonker. Hij had de mooiste dag van zijn leven. Zijn wens kwam uit: 
zijn moeder trouwde met zijn stiefvader Roel. Binnen een paar maanden zou de volgende 
droomwens werkelijkheid worden, namelijk de geboorte van een broertje of zusje. Het aanzoek 
voor die trouwdag was er één om nooit meer te vergeten.  
 
Het was Valentijnsdag. Tijdens de presentatie van een nieuw aangeschaft computersysteem 
haalde een secretaresse me uit de vergaderzaal met een dringende mededeling. Ik schrok 
behoorlijk, want drie dagen ervoor waren beide aanstaande schoonouders tegelijkertijd 
opgenomen in het ziekenhuis op de afdeling hartbewaking.  
‘Dit keer is het een leuke verrassing.’ 
Ze liep mijn kantoor in en ik volgde haar.  
‘Ga hier maar zitten, Suus. Wacht maar af.’ 
Binnen een minuut ging de telefoon. 
‘Mam, kun je even naar beneden komen?’ 
‘Kun je naar beneden komen? Jij hoort op school te zitten!’ 
‘De meester weet ervan en hij vindt het goed. Kom nou maar.’ 
Via de trap haastte ik me naar beneden. Door de grote ramen in de centrale hal zag ik dat er 
buiten een enorme witte limousine stond. Met Bram. Naast hem stond de chauffeur in driedelig 
pak met een geopend portier. De hele straat stond vol met nieuwsgierige mensen, want iedereen 
wilde natuurlijk weten wie daar ging instappen. ‘Mam, ga je met ons mee?’ 
Van de zenuwen kreeg ik spontaan de slappe lach. 
‘Hihihi, dat is wel goed...hihi...maar ik moet mijn spullen nog...hihi...even pakken.’ 
Ik ging naar boven en meldde me af in de vergaderzaal. Mijn collega’s wisten inmiddels dat de 
limo voor mij was bedoeld. De opmerking van de Australische man die de presentatie gaf, zal ik 
nooit meer vergeten. 
‘That’s cool! That’s a big limo!’ 
Nadat ik mijn laptop achter slot en grendel had opgeborgen, ging ik voor de tweede keer naar 
beneden. Bram en ik stapten als ware popidolen in de grote glimmende wagen.  
‘Gaaf hè, mam?!’ 
‘Dat heeft Roel zeker geregeld?’ 
‘Ik mag niks zeggen.’ 
Bram deed met een denkbeeldig sleuteltje zijn mond op slot. De limousine was aan de 
binnenkant bekleed met een donkerrode stof en de sjieke bar was gevuld met allerlei 
verschillende alcoholische drankjes. Onderweg stak Bram af en toe zijn hand uit het raam, een 
beetje heen en weer wapperend. Zo zouden de mensen zeker denken dat er popsterren in zaten. 
Menigeen wilde die hand vasthouden wanneer we bij een verkeerslicht stonden. Na een half uur 
kwamen we bij een parkeerplaats aan. Niet zomaar een parkeerplaats, maar dé plek waar ik van 
Roel mijn allereerste kus kreeg. Hij stond er met een grote bos rode rozen en een prangende 
vraag. Die stelde hij pas toen hij geknield voor me zat. 
‘Lieve schat, wil je met me trouwen?’ 
De vraag lag voor de hand, maar het luxe vervoermiddel, de bekende omgeving, de bijzondere 
dag en de twee mensen waar ik het meeste van hield, maakte het tot een zeer speciaal moment. 
Het is de droom van elke vrouw om op Valentijnsdag met een witte limousine onverwacht 
ontvoerd te worden naar de plek waar het allemaal was begonnen. We moesten toendertijd snel 
afscheid van elkaar nemen, omdat ik naar huis moest vanwege Bram. Maar ik kon me nog goed 
herinneren wat er in het berichtje stond op mijn mobieltje als antwoord op mijn vraag of hij al 
thuis was.  
‘Ik ben nog bezig met de landing, met een dikke kus van Roel.’ 
Dat zette meteen de romantische toon voor onze relatie. 
 



Met een flesje binnen handbereik zit ik die avond met Job op de witte rotan stoel in de 
babykamer. Roel is in de andere kamer bezig met wasgoed op te hangen. Overdag voeden is geen 
probleem, maar ’s avonds is dat een ander verhaal. Dan zie en voel ik dingen heel anders aan. Ik 
ben dan extreem gevoelig voor ieder afwijkend geluid. Mijn gedachten voeren me terug naar de 
angst die ik in het ziekenhuis heb gehad tijdens het voeden. Ik weet dat ik het vertrouwen in 
mezelf volledig ben kwijtgeraakt en emotioneel nog erg uit balans ben. Maar toch zet ik door, 
want ik laat mijn leven niet bepalen door angsten. 
Alsof zijn kleine leventje er vanaf hangt, drinkt Job zijn flesje helemaal leeg. Na een grote boer in 
mijn rechteroor pak ik hem voorzichtig beet en leg hem op de commode neer. Ik werp een blik 
op zijn gezichtje en schrik enorm. In slechts een fractie van een seconde lijkt het alsof er een 
ander jongetje ligt. Ik kijk langer naar hem om mezelf ervan te overtuigen dat het Job is die ik zie. 
Mijn hersens kunnen niet goed verwerken wat ik met mijn ogen zie. De schrik mist zijn 
uitwerking niet. Mijn lichaam is door de adrenaline meteen in opperste staat van paraatheid en 
mijn angsten vieren hoogtij. Het verschonen van zijn luier gaat redelijk, maar ik word 
zenuwachtig van zijn zachte gebrabbel. Mijn handen komen vanaf zijn luier niet hoger dan zijn 
buikje. Terwijl ik toch graag even zijn gezichtje wil aanraken of zijn haartjes wil strelen. 
‘Roel, kun je even komen?’ 
Hij hoort aan mijn stem dat er iets is en staat in een mum van tijd naast me. 
‘Ik durf de speen niet in zijn mondje te doen.’ 
‘Waarom niet?’ 
‘Ik ben bang.’ 
‘Bang? Waarvoor?’ 
‘Dat hij me bijt.’ 
‘Maar lieve schat, dat kan helemaal niet. Hij heeft nog geen tanden.’ 
‘Dat weet ik, maar toch ben ik bang.’ 
Gelukkig maakt hij nergens een probleem van, zodat ik vrijuit alles kan vertellen wat ik aan 
moeilijkheden tegenkom. De gedachte dat Job ineens weer kan veranderen maakt me al bang. 
Dat hij ineens vlijmscherpe tanden zal krijgen en nagels als klauwen. Met mijn verstand weet ik 
dat dat niet kan, maar mijn gevoel holt er kilometers ver achteraan. Ik zit in een achtbaan van 
emoties en heb er totaal geen controle over.  
Roel tilt Job van de commode en legt hem in zijn bedje. Het crèmekleurige ledikantje is 
wekenlang leeg geweest. Tot vandaag. Het kleine lijfje van Job ligt heerlijk warm onder de 
hagelwitte lakentjes en een wollen deken. De gordijnen zijn dicht en de eerste zachte tonen van 
een slaapliedje zijn ingezet. Zachtjes verlaten we zijn kamer. 
‘Bram, zet je de computer uit? Het is voor jou ook de hoogste tijd om te gaan slapen.’  
Vanuit zijn slaapkamer hoor ik wat gemurmel en even later gaat hij de douche in.  
‘Slaapt Joppie al, mam?’ vraagt Bram fluisterend. 
‘Hij is net op weg naar dromenland.’ 
Bram poetst zijn tanden, trekt zijn katoenen pyjama aan en geeft ons een dikke kus. 
‘Welterusten!’ 
‘Welterusten, lieve schat.’ 
Nadat Roel en ik ook hem hebben ingestopt, begeven we ons naar beneden. Nu merk ik pas hoe 
moe ik ben. Ik plof neer op de bank en Roel komt naast me zitten. 
‘Het waren hectische weken, vind je ook niet?’ 
Hij kijkt me aan en ik kan dit alleen maar beamen. Het is heerlijk om weer thuis te zijn, het voelt 
als een warme deken. Veilig in mijn vertrouwde omgeving met de mensen om me heen van wie ik 
houd. Nu wijs ik zijn uitgestrekte armen niet af. Integendeel, ik maak graag gebruik van zijn 
aanbod om eens uitgebreid te knuffelen. Nu pas valt het me op dat Roel er vermoeid uitziet. Het 
lijkt alsof hij in een paar weken tijd meer grijze haren en rimpels heeft gekregen.  
 



Vanuit het ziekenhuis heb ik een medicijn meegekregen zodat ik wat gemakkelijker kan slapen. 
De laatste weken slikte ik deze al en het hielp me om de nacht goed door te komen. De onrust in 
mijn lichaam was behoorlijk groot en ’s nachts werd dat alleen maar heftiger. Eenmaal in bed 
merk ik dat die onrust nog niet verdwenen is. Integendeel. Volledige ontspanning brengt nog 
meer onrust teweeg. Mijn benen willen alle kanten op, behalve rustig op het matras liggen. Alsof 
ik een gigantische jeuk in de botten van mijn onderbenen en voeten heb. Een vreselijk irritant 
gevoel. Het fijnste is om snelle bewegingen met mijn benen en voeten te maken.  
‘Ik hoop dat ik de slaap kan vatten, ik voel me nog erg onrustig.’ 
‘Wat voel je dan precies?’ 
‘Alsof ik de marathon kan lopen.’ 
Roel heeft een brede grijns op zijn gezicht. 
‘Ik kan je opgeven.’ 
‘Een ongetrainde en enigszins verwarde vrouw die het parcours onveilig maakt?’ 
We kijken elkaar aan met een begrijpende blik. Roel en ik denken vaak hetzelfde. Alsof er 
telepathie tussen ons is. Die gedachte laat ik snel gaan, want daar heb ik geen prettige 
herinneringen aan. Mijn medicijnen liggen op het nachtkastje. Eén tablet innemen moet 
voldoende zijn om in slaap te vallen. Ik doe het lampje uit. 
‘Slaap lekker.’ 
‘Welterusten, lieverd.’ 
Het is een paar minuten voor drie op mijn wekker als ik weer wakker word. Al sinds de geboorte 
van Bram heb ik een zwakke blaas en ook nu speelt deze me parten. Ik daal langzaam af van de 
zolder naar de eerste verdieping. Als ik op de laatste tree sta, slaat de schrik me om het hart. Net 
om de hoek in de computerkamer zie ik een groot zwart gevaarte. Hij is met zijn sterke armen 
naar mij gericht en wacht totdat ik beneden ben. Met een lang shirt en een volle blaas zal ik een 
snelle sprint naar de badkamer moeten nemen, want daar ben ik veilig. Met de dichte douchedeur 
zie ik hem tenminste niet. Maar voorlopig sta ik nog op de laatste tree en de nood begint hoog te 
worden. De kou slaat op mijn blaas. Daarom besluit ik om mijn angst opzij te zetten en de gok te 
wagen dat hij me niets doet. Het is te gek voor woorden om bang te zijn voor een zwarte 
bureaustoel. Het is een hele nieuwe ervaring en weer eens wat anders dan spinnen of slangen. Ik 
besluit om niet te gaan rennen, maar gewoon te lopen en de deur achter me op slot te doen. Met 
mijn linkerhand vorm ik een klein schermpje naast mijn ogen, zodat ik aan die kant niets kan 
zien. Snel waag ik de oversteek.  
Eenmaal op het toilet laat ik alles lopen en voel ik me vreemd. ’s Nachts lijkt alles heel anders dan 
overdag. Het is alsof mijn angsten honderden keren versterkt worden en mij volledig in hun 
greep houden. Alles is een stuk geheimzinniger, alsof er elk moment iets engs kan gebeuren. 
Terwijl ik op het toilet zit, vraag ik me af of ik nog wel een spiegelbeeld heb. Doet dat 
spiegelbeeld hetzelfde als ik of gaat het gewoon zijn eigen gang? Is mijn hele lichaam in de spiegel 
te zien of is mijn hoofd verdwenen? Ik kan me niet herinneren dat ik daar in het ziekenhuis zo’n 
last van had.  
Voordat ik opgenomen werd, waste ik na een nachtelijk toiletbezoek altijd mijn handen, nam een 
flinke slok water en keek in de spiegel. Dat laatste is een probleem, net zoals de zwarte 
bureaustoel die mij net aankeek. Nooit gedacht dat een spiegel en een bureaustoel zulke grote 
struikelblokken kunnen worden. Toch besluit ik om het gevecht tegen mijn angsten aan te gaan. 
Langzaam sta ik op van het toilet, maar blijf gebukt staan net onder het spiegelniveau. Tijdens het 
handen wassen kijk ik naar beneden om niet direct geconfronteerd te worden met mijn andere ik. 
Een slok water nemen is geen probleem, want daarvoor moet ik nog wat verder bukken. 
Langzaam kom ik omhoog en ook mijn andere ik verschijnt langzaam. Totdat ze helemaal in 
beeld is.  
Er schieten allerlei bizarre gedachten door mijn hoofd. Ik ben bang dat ze met een halfzwart 
gebit hard en akelig gaat lachen. Of dat ze ineens bij de spiegel wegloopt en ik zonder evenbeeld 
achterblijf. Of dat ze in iemand anders verandert. Of dat ze met een snelle beweging haar armen 



uitstrekt en me wurgt. Ik probeer me te concentreren op andere dingen, zoals mijn toegenomen 
grijze haren en beginnende rimpels. Maar dichtbij de spiegel durf ik niet te komen. Heb ik 
voorheen teveel naar horrorfilms gekeken? Wat een waardeloze situatie is dit! Ik spreek mezelf 
toe en word boos. Mijn hele leven heb ik nooit te maken gehad met dit soort flauwekul en nu is 
dit een flink probleem. Het blijft eng om naar mijn evenbeeld te kijken, maar ik dwing mezelf 
ertoe. Als ik dat niet doe, gaat het van kwaad tot erger en zal ik ’s nachts nooit meer in een 
spiegel durven kijken. Iedereen zal me voor gek verklaren, maar het zij zo.  
Even later zwaait de badkamerdeur open en het sprintje terug naar boven trek ik alsnog. De 
confrontatie met mezelf heeft me veel energie gekost en dat kan ik er niet bij hebben. Al met al 
heeft dit hele geintje meer dan een half uur geduurd. Moed verzamelen duurt bij mij blijkbaar erg 
lang.  
 
Een blik op de digitale wekker vertelt me dat het al kwart over negen is. Ons tweepersoonsbed is 
aan de andere kant leeg. Ik heb blijkbaar zo vast geslapen dat ik Job niet gehoord heb. Zittend op 
de bedrand strek ik mijn lichaam uit. Als ik terugdenk aan mijn nachtelijk toiletbezoek wil ik weer 
in bed gaan liggen, maar mijn volle blaas haalt me over om uit bed te gaan. Bij de laatste tree kijk 
ik om een hoekje de computerkamer in en ontdek de zwarte bureaustoel in dezelfde positie als 
een paar uur eerder. In het daglicht is het een simpele stoel van zwart leer. Niets engs aan. Vanaf 
het toilet zie ik weer de grote ronde spiegel en ook die is een stuk minder angstaanjagend. Wat zit 
ik mezelf dan wijs te maken? Terwijl ik in gedachten ben, hoor ik Roel naar boven komen. Hij 
heeft Job in zijn armen. 
‘Deze kleine meneer gaat nog even een tukje doen, hij heeft het helemaal gehad.’ 
Snel trek ik het toilet door, was mijn handen goed met zeep en volg ze de babykamer in. Job 
krijgt een schone luier en wordt in zijn ledikantje gelegd. Met een tevreden blik kijk ik Roel aan. 
Wat ben ik blij dat ik met hem samen ben en dat hij alles onder controle heeft. Ik hoef hem niets 
te vertellen. Hij maakt heerlijke flesjes voor Job, verschoont en knuffelt hem. Een geboren vader. 
We gaan de kamer uit en lopen samen naar beneden. Beneden in de woonkamer krijg ik een 
dikke knuffel en een evenzo grote kus van mijn lieverd.  
‘Na zijn eerste fles was hij weer erg moe’, verklaart Roel, ‘hoe heb je trouwens geslapen?’ 
‘Wel goed, alleen mijn toiletbezoek duurde iets langer dan normaal.’ 
‘Ja, ik merkte zoiets.’ 
‘Ach ja, ik heb last van angsten en zie dingen die er niet zijn. Dat zal wel weer over gaan, maar 
voorlopig heb ik er wel mee te maken.’ 
Net als er een grote kop koffie voor mijn neus staat, gaat de telefoon. Er staat geen 
telefoonnummer vermeld op het apparaat, dus waarschijnlijk is het Karlijn, een goede vriendin 
van mij. Onze gesprekken gaan meestal over koetjes en kalfjes of de laatste roddels. Maar we 
hebben ook diepzinnige gesprekken over belangrijke levensvragen. Het is maar net waar we voor 
in de stemming zijn.  
‘Suus, ik ben blij dat je weer thuis bent. Hoe is het met je?’ 
‘Eigenlijk best redelijk. Het is wel wennen, maar ik zou niet anders meer willen.’ 
‘Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is niet niks geweest.’ 
Karlijn kwam meerdere keren in het ziekenhuis op bezoek. De eerste keer zit nog vers in mijn 
geheugen. Ze was bang van me geworden, werkelijk doodsbang. Ik merkte dat ze me niet aan 
durfde te kijken. Bram moest topografie leren en Karlijn had hem overhoord. Zo kon ze haar 
aandacht op iemand anders vestigen, zodat ze de confrontatie met mij niet aan hoefde. Voor haar 
was het ook een moeilijke tijd. Dat hoorde ik achteraf van Roel. Toen ik net opgenomen was, 
heeft ze van pure ellende twee nachten niet kunnen slapen. Ze huilde en piekerde en vroeg zich 
af hoe zoiets kon gebeuren.  
‘Moet je veel medicijnen innemen?’ 
‘Ja, best wel. Ik heb drie soorten pillen en totaal acht tabletten per dag.’ 
‘Zo, dat is behoorlijk wat.’ 



‘Ik wil vanavond al stoppen met een slaaptablet. Eens kijken of ik zonder kan.’ 
‘Zou je dat nou wel doen? Je hebt ze niet voor niets meegekregen.’ 
‘Dat is wel zo, maar als het niet gaat, kan ik die pil alsnog innemen. Binnen een kwartier ben ik 
dan knock-out.’ 
We praten over de enorme onrust in mijn lichaam en de verzorging van Job. Na een klein uurtje 
babbelen hangen we op. Job ligt tevreden in zijn box. Het is fijn dat Roel twee weken thuis is in 
de kerstvakantie. Zo kan ik op een rustige manier weer aan mijn eigen omgeving wennen en met 
Job een routine opbouwen. Oorspronkelijk wilden de artsen mij pas twee weken later uit het 
ziekenhuis ontslaan, maar met goede argumenten heb ik hen ervan weten te overtuigen dat dat 
niet zo handig was. Bram zou dan direct naar school gaan en Roel naar zijn werk. Eerlijk gezegd 
durfde ik niet meteen alleen thuis te zijn met Job, zeker niet na alles wat er gebeurd was. Het zou 
een te zware psychische belasting voor me kunnen zijn en wie weet waar dat toe zou kunnen 
leiden. Daar wilde ik liever niet aan denken.  
Ook al hadden ze me in het ziekenhuis goed geholpen om die routine weer op te bouwen, 
eenmaal thuis is dat toch weer anders. Nu is de tijd gekomen om te herstellen van datgene wat er 
allemaal is gebeurd. Volgens de arts is de herstelperiode behoorlijk lang. We krijgen het advies 
om niet in weken of maanden te denken, maar eerder in jaren. Dat vind ik vrij fors, maar de tijd 
zal het leren.  
 
‘Vandaag ga ik de zolder helemaal opruimen.’ 
‘Doe je wel even rustig aan met jezelf? Je bent net uit het ziekenhuis. En bovendien moet Job 
weer een fles hebben.’ 
Roel heeft groot gelijk, maar de onrust moet weg. De onrust in mijn hoofd en de onrust in mijn 
lijf. En ik heb het idee dat dat alleen maar weggaat door op te ruimen. Een goede moeder zal 
altijd voor haar kind kiezen, dus ook in dit geval.  
‘Zo, boefje, kom jij maar eens even mee.’ 
Alsof Job een andere keuze heeft. Ik haal hem uit de box en leg hem in mijn linkerarm. Hij 
onderzoekt me met zijn grote blauwe kijkers. Tevreden zuigt hij op een speentje en valt soms stil 
met sabbelen. Blijkbaar is er iets wat zijn aandacht trekt en vergeet hij even zijn zuigbehoefte. Hij 
wappert met zijn armpjes door de lucht en af en toe raken zijn nog ongecontroleerde ledematen 
mijn gezicht. 
‘Kijk je wel uit? Je bent levensgevaarlijk bezig. Straks heb je je moeder bewusteloos geslagen.’ 
Er verschijnt een grote glimlach op mijn gezicht. Job kijkt me onderzoekend aan, alsof hij 
begrijpt wat ik zojuist heb gezegd. Het is heerlijk om zijn warme lijfje te voelen en te genieten van 
een lief levend wezentje. Een tevreden mannetje bij een gelukkige moeder, een mooier gevoel 
bestaat er niet. Na een tijdje rollen zijn kleine oogjes langzaam weg, het gesabbel wordt minder en 
binnen een half uur heb ik een slapende Job in mijn armen.  
De billetjes van Job hebben het matrasje nog niet geraakt of ik begeef me naar zolder. Ik heb 
genoeg tijd, dus in theorie moet ik een heel eind komen. Halverwege de middag is de hele zolder 
ontdaan van overtollige spullen. Het resultaat is acht volle verhuisdozen met 
rommelmarktspullen, klaar om afgevoerd te worden. Heerlijk! Ook de inloopkast met kleding op 
de eerste verdieping moet er aan geloven. Het overtreft mijn stoutste verwachtingen: elf 
vuilniszakken vol met kledingstukken die weg kunnen. Opruimen heb ik altijd al heerlijk 
gevonden en ze zeggen dat je hoofd daar zo lekker leeg van wordt. En dat kan ik nu heel goed 
gebruiken.  
Niet alleen kleding, maar ook de administratie mag wel eens uitgezocht worden. Alle rekeningen 
worden keurig op tijd betaald, maar deze moeten in ordners opgeborgen worden. Dat zal pas na 
het avondeten worden. Roel heeft in de keuken zijn uiterste best gedaan om mijn 
lievelingsmaaltje te maken: zelfgemaakte nasi met saté. Een koud biertje, een plukje atjar, een stuk 
kroepoek en allerlei andere liflafjes maken de maaltijd compleet. Met die aparte bakjes en schalen 
zit de vaatwasser tjokvol.  



‘Heb je nog trek in koffie?’ 
‘Ja, lekker, dan pak ik de krant uit de brievenbus.’ 
Samen aan de eettafel de krant doornemen met een dampend bakje koffie erbij is bijna het 
hoogtepunt van de dag. Bram is druk bezig met een computerspelletje. Het opruimen van 
vandaag is misschien wel een beetje teveel geweest. 
‘Ben je moe, Suus?’ 
‘Mmm, ja.’ 
‘Ik denk dat je er rekening mee moet houden dat je herstellende bent. Je bent dan wel uit het 
ziekenhuis, maar je hebt het flink voor je kiezen gekregen. Bovendien heb je een zware bevalling 
achter de rug en slik je zware medicijnen. Allemaal geen dingen waar je veel energie van krijgt. 
Gun jezelf de tijd.’ 
Roel is niet iemand voor donderpreken, maar hij heeft gelijk.  
Rrrrrrrrrr...uit mijn ooghoeken zie ik iets voorbijschieten.  
‘Zag jij dat ook, die spin?’ 
‘Nee, waar dan?’ 
Ik wees op de grond voor de salontafel.  
‘Daar ergens. Hij zal wel onder de televisiekast zitten. Hij was behoorlijk groot.’ 
Roel zakt door zijn knieën en kijkt onder de kast.  
‘Er is niets te zien.’ 
Vreemd, ik dacht toch echt dat er iets over de grond rende. Was dat echt een spin of leek dat 
maar zo? Of ga ik weer dingen zien die er niet zijn?  
Een uurtje later is het bedtijd voor Bram. Hij heeft zijn pyjama aangetrokken en leest nog wat 
bladzijden uit zijn favoriete boek. Ik kniel naast zijn bed en begin een gesprek. 
‘Vind je het fijn dat mama weer thuis is?’ 
Hij knikt. Met zijn gedachten is hij diep verzonken in zijn boek. Ik strijk hem over zijn haar, maar 
dat wil hij niet meer. Hij haalt mijn hand weg.  
‘Ga maar lekker slapen.’ 
Hij legt zijn boek weg en trekt het dekbed verder over zich heen. Voordat hij er helemaal onder 
verdwijnt, geef ik hem snel een dikke kus op zijn wang.  
Even later vlei ik me op de bank naast Roel. 
‘Het hele huis is wel kilo’s lichter geworden.’ 
‘Ik had vanavond nog de administratie willen doen, maar bij nader inzien…’ 
‘…kan dat ook een andere keer’, maakt Roel mijn zin af. 
‘Inderdaad.’ 
‘Ga je de kleding nog verkopen?’ 
‘Nee, die breng ik wel naar zo’n kledingcontainer. Met de rest kan ik op een rommelmarkt gaan 
staan.’ 
‘Zoiets dacht ik al.’ 
Hij had met me meegedacht en de krant al doorgespit op zoek naar advertenties. 
‘Over vier weken kun je terecht op het Dorpsplein.’  
 
De kerstdagen vliegen voorbij en voor we het in de gaten hebben, zijn we in het nieuwe jaar 
beland. Zo gaan er maanden voorbij dat ik overdag alleen ben met Job. Hij drinkt zijn flessen 
leeg, heeft een regelmatig slaapritme en ontdekt steeds weer nieuwe dingen. Hij speelt met zijn 
kleine handjes, probeert met die handjes iets vast te pakken, draait zich om op het boxkleed, pakt 
zijn voetjes beet, zit al snel op zijn knietjes en ten slotte gaat hij staan. Flesjes melk en zachte 
fruithapjes worden vervangen door een boterham, een plakje ontbijtkoek of een soepstengel. Met 
hem gaat het goed, hij groeit als kool.  
Mijn herstel blijkt moeilijker dan gedacht, ik heb het zwaar onderschat. Een normaal gesprek 
voeren is voor mij een enorme psychische belasting, ook al gaat het over koetjes en kalfjes. Men 
wil weten wat er met me is gebeurd, maar begrijpt niet dat ik de gesprekken soms niet kan volgen. 



Alsof mijn hersens een spons zijn geworden die een maximum aan informatie kunnen opnemen. 
Teveel gesprekken op een dag levert gegarandeerd ’s avonds ellende op. Ik zie ineens dingen die 
er niet zijn of krijg zelfs een complete black-out. 
‘Roel, ik zie zwarte schimmen langs het plafond gaan’, vertel ik als we in bed liggen en het licht 
uit is.  
Bij het volgende bezoek aan de psychiater vertel ik waar ik zoal last van heb. 
‘Toen de buurvrouw vorige week op bezoek kwam, zag ik dat de muren gingen opbollen. En 
soms zie ik het gezicht van mijn man vervormen of is zijn stem ineens heel anders van toon.’ 
Hij noteert mijn bevindingen. 
‘Andere keren zie ik alles om me heen in de kleuren rood en groen, soms maar een seconde lang.’ 
Ik word me ervan bewust dat mijn ogen iets anders doorgeven dan dat mijn hersens kunnen 
verwerken.  
‘En nu heb ik het helemaal gehad met die flauwekul!’ schreeuw ik tegen mezelf als ik weer op de 
bedrand zit. Roel doet snel een lampje aan. 
‘Wat is er aan de hand, Suus?’ 
‘Ik zie in de hele kamer weer zwarte schimmen en die schimmen zoeken het nu zelf maar uit. Ik 
ga slapen!’ 
Voor mij is dat de druppel die de emmer doet overlopen. In het vervolg ga ik selectief met 
gesprekken om. De informatie die ik wil horen, laat ik toe. De rest van de overtollige stroom aan 
woorden laat ik voor wat het is. Andere mensen denken dat ik het gesprek aandachtig volg, maar 
het meeste gaat het ene oor in en het andere weer uit. Omdat ik aan anderen niet goed duidelijk 
kan maken dat gesprekken zo belastend voor me zijn, kies ik voor deze optie. Veel goedbedoelde 
adviezen leg ik al meteen naast me neer, want ik weet dat ik ze toch niet zal opvolgen. Er zijn ook 
mensen bij die de hele situatie proberen te begrijpen, maar ik vind dat verspilde moeite. Ik begrijp 
het zelf amper.  
Omdat anderen niets aan me kunnen zien, trekt men al gauw de onjuiste conclusie dat het goed 
gaat. Gedurende lange tijd krijg ik last van extreme moeheid. Zelfs al heb ik de hele nacht goed 
geslapen, dan is het de volgende dag toch mis. Jammergenoeg valt dat net in de periode dat we 
op vakantie zijn. Ik ben gewoonweg niet vooruit te branden: ’s ochtends heb ik geen puf om uit 
bed te komen, ’s middags geen energie om boodschappen te doen, te midgetgolfen, te fietsen of 
te zwemmen en ’s avonds wil ik maar één ding en dat is slapen. Het liefst blijf ik de hele week in 
bed liggen, maar de rest van het gezin heeft ook vakantie en daar wil ik het niet voor verpesten. 
‘O, dat heb ik ook gehad’, is een veelgehoorde zin. En dan leg ik voor de zoveelste keer uit dat dit 
toch echt iets heel anders is dan een postnatale depressie en dat je die twee totaal niet met elkaar 
kunt vergelijken. Sommigen staan me met een glazige blik aan te kijken en weten niet wat ze 
ervan moeten denken. 
Naast de psychische overbelasting, de extreme moeheid en het onbegrip van anderen krijg ik 
depressieve gevoelens. Ik maak Roel deelgenoot van mijn problemen. 
‘Ik voel me somber.’ 
‘Vertel eens, hoe komt dat?’ 
‘Geen idee. Ik voel me zo nutteloos.’ 
‘Lukte het vandaag wel met Job?’ 
‘Ja, dat wel.’ 
‘Nou, kijk eens aan. Dat is goed van je.’ 
Roel weet altijd mijn negatieve gevoelens om te draaien naar iets positiefs. Hij gaat nooit mee in 
mijn somberheid, maar probeert dat te vertalen naar goede dingen die ik die dag heb gedaan. En 
daar ga ik me uiteindelijk weer beter door voelen. 
‘Ik zat te denken aan mijn slaaptabletten.’ 
‘Wilde je die innemen?’ 
‘Ja, allemaal tegelijk.’ 



Inmiddels zijn de tranen in mijn ogen gesprongen. De gedachte om Roel, Bram en Job nooit 
meer te zien, kan ik niet verdragen.  
‘Lieverd, ik kom er nu aan en ben over een kwartiertje thuis. Doe je geen rare dingen? Ik hou van 
je.’ 
Een kwartiertje rotgevoel kan ik wel aan. Bij zijn thuiskomst druk ik meteen de slaaptabletten in 
zijn handen en vraag hem of hij ze ergens wil verstoppen. Zo kan ik niet in de verleiding komen 
om ze in te nemen. De volgende dag brengt hij ze naar de apotheek. Hij wil geen risico nemen 
dat ik weer dezelfde gedachten krijg.  
 
Menig keer zit ik de halve nacht beneden, omdat ik van de onrust geen oog dicht doe. Aan zo’n 
aanval van lichamelijke onrust is Roel inmiddels zo gewend geraakt dat hij zich omdraait en 
gewoon verder slaapt. Dat vind ik niet erg, want hij moet de volgende dag weer aan het werk en 
ik voorlopig nog niet.  
‘Wat ben je aan het doen, Suus?’ 
‘Ik ben even aan het strijken. Het zijn maar een paar dingen, dat is zo gebeurd.’ 
‘Het is vier uur ’s nachts!’ 
‘Maar ik doe geen oog dicht.’ 
‘Het is geen probleem als je beneden zit als je niet kan slapen, maar huishoudelijke klussen blijven 
voor overdag.’ 
Vanuit het ziekenhuis was er op gehamerd dat dag- en nachtritme niet omgedraaid mochten 
worden. Een leven met voldoende nachtrust, regelmatig eten en het vermijden van spanningen en 
stressvolle gebeurtenissen zou de kans op een goed herstel vergroten. 
‘Hoe laat moeten we vandaag in het ziekenhuis zijn?’ 
‘Om half elf moet ik bloed laten prikken en om elf uur hebben we een afspraak.’ 
Mijn lithiumspiegel, de bloedwaarde die gemeten wordt in het ziekenhuis, blijkt bij controle nog 
niet stabiel genoeg. Volgens mijn arts bevind ik me in een nogal wankele toestand. Pas als ik aan 
het werk ga en mijn lithiumspiegel is minstens twee maanden stabiel, mogen de medicijnen 
afgebouwd worden. 
Na een jaar begin ik met een langzame opbouw van mijn werktijd. Eerst twee uur per week 
werken en na twee weken pas uitbreiden tot vijf uur per week. Ik kom al snel tot de ontdekking 
dat ik me moeilijk kan concentreren en heel veel vergeet. Werkzaamheden die ik op een dag 
gedaan heb, ben ik de volgende dag helemaal kwijt. Dat is behoorlijk lastig, omdat het meer tijd 
en energie kost om zaken weer op te pakken. Mijn behandelend psychiater vraagt een onderzoek 
aan om mijn geheugen te testen en het verbaast me dan ook niet dat ik last heb van 
geheugenverlies.  
Regelmatig denk ik nog wel eens terug aan die trieste dag in november. Roel was voor het eerst 
na de bevalling weer aan het werk gegaan. Ogenschijnlijk was er geen vuiltje aan de lucht, maar 
onderhuids rommelde het bij mij. Niemand had kunnen bedenken dat een normaal verlopen dag 
zo dramatisch kon eindigen. Een bizar begin van een vreselijke nachtmerrie.  



Hoofdstuk 2: Tikkertje spelen 
 
Met Bram naast me en Job in mijn armen zwaai ik Roel uit. Bram trekt zijn schoenen aan. Binnen 
vijf minuten moet hij weg met de fiets, anders komt hij te laat op school. 
‘Heb je alles bij je?’ 
‘Ja, volgens mij wel.’ 
Bram heeft een hekel aan te laat komen, dus hij begint de avond ervoor met de voorbereidingen 
voor de volgende dag. Hij legt alvast zijn kleding klaar op de burostoel in zijn kamer en pakt zijn 
rugzak in.  
‘Heb je je goed aangekleed? Het wordt koud vandaag’, adviseer ik hem. 
Bram loopt met zijn slaperige hoofd door de woonkamer en mompelt iets onverstaanbaars. Met 
zijn dikke winterjas dichtgeritst tot aan zijn kin, een warme muts op zijn hoofd en felgekleurde 
handschoenen geeft hij ons een kus en sjouwt zijn zware rugzak naar buiten. Daar staat zijn fiets 
klaar. Even later klettert de tuindeur in het roestvrijstalen slot en is Bram uit het zicht. Nu kan ik 
me helemaal richten op kleine Job.  
‘Heb je lekkere warme melk op?’ 
Zachtjes wrijf ik met mijn rechterhand over zijn buik. Voorzichtig leg ik hem neer in de box en 
zet een muziekje aan.  
‘Straks komt Anne weer. Dat is gezellig.’ 
Ik praat tegen hem alsof hij elk moment iets terug kan zeggen. Hij is nog maar vijf dagen oud, 
ons kleine mannetje. De afgelopen dagen waren zo ontzettend relaxed. Onze kraamverzorgster 
Anne neemt alle zorgen uit handen en dat was precies wat ik wilde na de bevalling van Job. Met 
z’n vieren heerlijk genieten en bijkomen van de zwangerschap en de bevalling. Precies om acht 
uur staat ze op de stoep.  
‘Goedemorgen, Anne.’ 
‘Goedemorgen, alles goed met je?’ 
‘Ja, prima eigenlijk. Ik voel me goed.’ 
‘Dat is mooi. Hoe is het met de kleine man hier?’ 
Gewikkeld in een warme deken en voorzien van een speentje zal het niet lang meer duren 
voordat hij in slaap valt. We bespreken onder het genot van een sterke bak koffie hoe het de 
afgelopen nacht is gegaan met de voedingen en slapen. 
‘Slaapt hij nog steeds door?’ 
‘Ja, dat is geen probleem. Het laatste flesje geven we om elf uur en daarna aan één stuk door tot 
ongeveer zeven uur.’ 
‘Daar boffen jullie mee.’ 
‘Dat kun je wel zeggen.’ 
Al pratend hebben we niet in de gaten dat hij in slaap is gevallen. Er was ineens geen gepruttel 
meer. 
 
De dag vliegt voorbij. Bram komt weer thuis van school en loopt linea recta naar de box waar 
Job in ligt. 
‘Hé, Joppie, hier ben ik weer.’ 
Bram zet de muziekmobiel aan die boven de box hangt. Voorzichtig wrijft hij over het buikje van 
zijn kleine broertje en met een vertederende blik speelt hij met zijn handjes. 
‘Wat zijn ze klein, hè mam?’ 
Ik tover een glimlach. Wat ben ik trots op mijn twee kinderen. Voordat ik het in de gaten heb, is 
het alweer vier uur en komt er visite. De vriendinnen Marjan en Leonie staan voor de deur met 
kadootjes in hun handen. Roel is eerder van zijn werk gekomen om kleine Job in zijn armen te 
sluiten en de visite te ontvangen. Anne zet een grote pot thee klaar en smeert beschuitjes. 
Overdag heeft ze alle werkzaamheden gedaan die ze als kraamverzorgster moet doen, zoals het 
controleren van de hechtingen, mijn temperatuur meten, het toilet schoonmaken en het 



kraamboek invullen. Wat dat betreft is ze er één uit duizenden. Vaak staat haar advies lijnrecht 
tegenover mijn ervaringen, maar zij kan het onderbouwen met argumenten en dat is voor mij een 
goede reden om mijn standpunten te herzien. Haar werkdag zit er op. Terwijl ik haar uitzwaai, 
lopen Marjan en Leonie naar Job toe. Hij ligt rustig in de box op zijn speentje te sabbelen en kijkt 
naar de bewegende diertjes aan de muziekmobiel boven hem. 
‘Wat een schatje!’ zegt Leonie zachtjes. 
‘O, wat een kleine voetjes. Kijk nou!’ zegt Marjan vertederd en stoot daarbij Leonie even aan. 
‘Hoe gaat het met jou? Ben je al een beetje bijgekomen van de bevalling?’ 
‘Mwah, het was echt ontzettend zwaar.’ 
Marjan en Leonie hebben zelf geen kinderen, maar zijn altijd wel geïnteresseerd in andermans 
verhalen hierover. Wat dat betreft kunnen we altijd over allerlei onderwerpen met elkaar praten. 
‘We zouden het bijna vergeten, de kadootjes’, zegt Leonie ineens. 
Uit kleurig pakpapier komt een babygym tevoorschijn. Job is er nog te klein voor, maar over een 
half jaartje weet hij er wel raad mee.  
 
Als alle kraamvisite weg is, lig ik in de relaxfauteuil in de woonkamer nog bij te komen van alle 
drukte. Job heeft geen weet van alle feestelijkheden om zich heen. Hij ligt prinsheerlijk in een 
lichtblauw babypakje te slapen op mijn lege buik. Mijn gedachten dwalen af naar de bevalling. 
Deze was gruwelijk geweest, nog afschuwelijker dan de eerste bevalling.  
‘Als je eenmaal je kind in je armen hebt, dan ben je de bevalling zo weer vergeten’, zei iedereen 
om me heen. Helaas kon ik me elk detail nog goed herinneren. De weeën waren om tien over 
twee ’s nachts begonnen. Bijna een uur later had ik Roel pas wakker gemaakt. 
‘Roel, het gaat gebeuren vandaag.’ 
Hij hoefde zich niet af te vragen wat er ging gebeuren. Hij begreep me direct en was meteen 
klaarwakker. Midden in de nacht stond hij onder de douche en kleedde zich aan. Ik bleef 
urenlang op bed liggen om de weeën op te vangen. Ze waren sterk en gemeen. Op mijn manier 
probeerde ik ze weg te puffen, maar ik merkte dat dat steeds moeilijker werd. Van pure ellende 
liep ik te ijsberen door de slaapkamer om me daarna als een zeeolifant weer op het bed te storten.  
Roel deed de deur van Brams kamer open. 
‘Bram, wakker worden.’ 
‘Waarom ben jij thuis?’ 
‘Mama heeft weeën.’ 
Even later hoorde ik voetstappen op de zoldertrap. Bram kwam kijken hoe het met me ging, 
maar hij schrok behoorlijk. Met tranen in zijn ogen zag hij hoe zijn moeder pijn aan het lijden 
was. Ik verzekerde hem dat het allemaal goed zou komen. Roel zorgde dat Bram een boterham 
gegeten had en zwaaide hem uit toen hij op zijn fiets vertrok. Daarna belde hij de verloskundige 
op. 
‘Alle verloskamers liggen vol’, liet ze weten, ‘en als er één leeg is, moet deze eerst schoongemaakt 
worden.’ 
Pas tegen half elf konden we er terecht. Gewapend met een weekendtas vol spullen gingen we op 
weg naar het ziekenhuis. Elk hobbeltje en elke bocht in de weg kon ik voelen. Instinctief hield ik 
mijn meedeinende buik stevig vast. Op de volle parkeerplaats bij het ziekenhuis klampte ik uit 
pure wanhoop de eerste de beste wildvreemde man aan. Hij was mijn slechtste alternatief voor 
Roel die de auto aan het parkeren was.  
‘Wat is er met u aan de hand? Voelt u zich niet helemaal goed?’ 
Voorovergebogen van de weeënpijn, met opengeritste laarzen en versleten legging maakte ik hem 
duidelijk wat er aan de hand was.  
‘Ik...ik...auw...eeeew...moet bevallen!’ 
Voor mij was het een raadsel hoe het kon dat mijn walvissenomvang hem was ontgaan. Eenmaal 
in de lift was ik het stadium van gecontroleerd puffen voorbij, het was inmiddels een hard 



ongegeneerd kreunen geworden. Het knopje met cijfer zeven was ingedrukt. Niemand vroeg iets, 
want bij één blik op mijn buik wist men al genoeg.  
‘Zijn we er nou nog niet?! Wat duurt dat lang! Ik hou dit niet meer vol!’ 
Hangend in de sterke armen van Roel was ik bezig met een strijd tegen een immense oerkracht. 
Ik kneep zo hard dat zijn armen wit werden, ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. 
Kronkelend van de weeënpijn schoof ik mijn achterwerk op het bed in verloskamer twee.  
‘We moeten uw vliezen gaan breken. Het doet geen zeer, maar u voelt het wel. Alsof u aan het 
plassen bent’, vertelde de verloskundige. 
Op dat moment vond ik alles best, zolang het kind er maar ongeschonden uit kwam. Ze kwam 
tot de ontdekking dat het vruchtwater groen van kleur was, een teken dat het kindje in het 
vruchtwater gepoept had. 
‘Mevrouw de Groot, ik ga u overdragen aan de gynaecoloog. Dit wordt een medische indicatie.’ 
Mijn hoofd werd licht. Een gevoel alsof ik elk moment uit mijn lichaam zou treden en boven 
mijn bed zou gaan zweven. Alsof het lichaam niet meer van mij was en ik er van een afstand naar 
keek. De weeën waren op z’n heftigst en het was alsof iemand anders bezit van mij had genomen. 
Van pure wanhoop wist ik niet meer of ik moest liggen of zitten. Half op de rand van het bed 
was nog het meest comfortabel, die houding zou ik nog het langste volhouden. 
‘Mevrouw de Groot, wilt u gaan liggen?’ 
‘Maar zo gaat het net wat beter.’ 
‘Dat begrijp ik’, zei de verpleegkundige streng, ‘maar met uw kindje gaat het zo niet goed. Die 
komt op deze manier knel te zitten.’ 
Met tegenzin ging ik op mijn linkerzij liggen en de weeën kwamen weer sterker terug dan 
daarvoor. Ze waren zo gemeen geworden dat ik mijn nagels in de armen van Roel had gezet. Zo 
kon ik ze niet alleen beter opvangen, maar ik was ook van mening dat hij op deze manier met mij 
mee moest lijden. Een vrouw in barensnood is nu eenmaal niet meer voor rede vatbaar. 
‘Ik moet persen’, had ik zachtjes tegen Roel gezegd. 
Net ervoor was ik getoucheerd en had nog maar acht centimeter ontsluiting. De verpleegkundige 
had mijn opmerking gehoord. 
‘Dat kan nog niet, mevrouw, u heeft nog geen volledige ontsluiting.’ 
‘En toch moet ik persen!’ 
Mijn lichaam deed vanzelf wat het moest doen.  
‘Komt u dan maar recht liggen, dan gaan we kijken of het zover is.’ 
Weer dat ellendige toucheren. 
‘U heeft inderdaad volledige ontsluiting, dus u mag gaan persen.’ 
‘Dat zei ik toch!’ 
Mijn lichaam was al bezig, maar nu had ik groen licht. Zonder dat ik het had gemerkt, waren er 
meer mensen de kamer binnengekomen. Iedereen deed wat ie moest doen. Sommigen moesten 
alleen maar toekijken, omdat het stagiaires waren. Anderen waren druk in de weer met spullen 
klaarzetten voor als het kindje er eenmaal was. Vaag hoorde ik zeggen dat de gynaecoloog iets 
had geraakt. Ik hief mijn hoofd iets op. Tussen mijn benen door zag ik dat hij met iets bezig was, 
maar niet met mij. Er kwam een verpleegkundige dichter bij het bed staan. 
‘Mevrouw, de gynaecoloog is aan het dweilen om te voorkomen dat hij uitglijdt over al het bloed.’ 
Normaal gesproken krijg ik van een druppel bloed al een naar gevoel, maar nu ging de opmerking 
langs me heen. Ik was volledig geconcentreerd op het krijgen van een kind. Een gezond kind wel 
te verstaan. Mijn eigen gevoelens en gedachten schoof ik opzij.  
‘Gaat het met mijn kindje wel goed?’  
De gezondheid van mijn kind was het allerbelangrijkste. Hoe ik er zelf aan toe was, dat boeide me 
op dat moment niet.  
‘Uw kindje heeft het nogal benauwd, dus we gaan u zometeen een handje helpen.’ 
Na die enorme oerstrijd voelde ik amper nog de kracht om te persen. De verpleegkundige zei dat 
het moest, maar mijn lichaam wilde niet meer. Gelukkig hadden ze daar een middeleeuwse 



oplossing voor: de vacuümpomp. Met een gigantische ruk werd de baby eruit getrokken en niet 
veel later lag er een dampend hoopje minimens op mijn buik die ons met kleine kraaloogjes 
aankeek. Eén blik op een klein maatje adamskostuum om te weten dat deze Job zou gaan heten.  
 
Dan gaat de telefoon en laat ik mijn gedachten weer los. Job ligt nog steeds in dromenland op 
mijn buik. Af en toe beweegt er een mondhoekje. Alsof hij wil lachen, maar zich op het 
allerlaatste moment bedenkt. Hij ziet er zo lief uit en hij ruikt zo lekker. Er verschijnt een brede 
glimlach rond mijn mond. Roel heeft de telefoon in zijn handen. 
‘Voor jou, het is Thijs van de scouting.’ 
‘Kan ik vanavond langs komen? Ik heb een brief die gecorrigeerd moet worden. Zou jij dat willen 
doen?’ 
‘Ja, dat is prima.’ 
Sinds een paar jaar ben ik actief als secretaris bij de vereniging. Brieven nakijken vind ik niet 
alleen leuk, voor mij betekent het ook een nuttige bezigheid. Om iets te doen te hebben, 
corrigeerde ik tijdens mijn zwangerschapsverlof al veel brieven. Na het avondeten staat hij voor 
de deur. Hij blijft onder het afdakje staan, net niet in de regen.  
‘Hier is de brief, ik heb alvast wat wijzigingen aangebracht.’ 
Ik pak de brief aan en bekijk deze vluchtig. Er staan wat doorhalingen en wat gekrabbel in, maar 
het lijkt me niet al te moeilijk. 
‘Het heeft absoluut geen haast. De brief heb ik ook via e-mail gestuurd, dan kun je makkelijker 
corrigeren.’ 
Thijs bedankt me en met de brief in mijn hand loop ik naar boven, naar de kamer waar onze 
computer staat. Omdat ik hiermee aardig bedreven ben, staat de betreffende brief vlot op het 
scherm. Vanaf mijn zwarte bureaustoel kijk ik naar links en geniet van mijn uitzicht. Roel zit op 
de witte rotan stoel met Job in zijn armen. Het is tijd voor zijn flesje. Job heeft de afgelopen 
dagen alle flesjes keurig leeggedronken en vanaf de eerste nacht doorgeslapen. We hebben 
gelukkig geen gebroken nachten. Wat een zaligheid. Al heb ik dan enorm last van mijn rug en 
doen de vele hechtingen zeer, ik ben supertrots op mijn complete gezin. Tegen iedereen heb ik 
altijd verkondigd dat ik graag twee kinderen wilde en die wens is uitgekomen.  
Regel voor regel lees ik de brief door en probeer zoveel mogelijk fouten er uit te halen. Ik ben 
geconcentreerd bezig. Tegelijkertijd spoken er allerlei werkzaamheden door mijn hoofd die ik had 
kunnen doen. Een bonte was draaien, de woonkamer stofzuigen en overhemden van Roel 
strijken. Vandaag is het de eerste dag na de bevalling dat hij weer aan het werk is gegaan, dus aan 
hem wil ik het niet vragen. Hij zal best moe zijn. Ik vraag het morgenochtend wel aan Anne, dan 
kan ik mijn aandacht nu bij de brief houden. Normaal gesproken maak ik voor mezelf lijsten met 
werkzaamheden, maar dat lijkt me niet nodig. Die drie dingen onthoud ik wel. Maar hoe meer ik 
over de werkzaamheden nadenk, hoe meer er bij komt. Moet ik de brief laten voor wat het is en 
even een was aanzetten? Ik sta op en ga in de opening van de inloopkast staan, vlakbij de 
wasmand. Moet er nog een broek van Roel gewassen worden? De laatste dagen zitten deze onder 
de melkvlekken. Zo kan hij niet op zijn werk verschijnen. Rechts zie ik een map met administratie 
staan. Heb ik die rekening van de telefoonkosten al opgeborgen? Waar heb ik die factuur ook al 
weer gelaten? Ik kijk naar links. Er bungelt een knoopje van mijn vest aan een dun draadje. O ja, 
die zou ik nog maken. Daar was ik niet meer aan toe gekomen tijdens de zwangerschap. Wanneer 
wordt het schilderij opgehangen dat al maanden op zolder staat? Er moet nog een nieuwe 
broekriem voor Bram gekocht worden. Heeft hij genoeg sokken? En morgen moeten zijn 
gymspullen weer mee naar school. Niet vergeten. Knoopje aanzetten, wasmachine aan, broeken 
wassen, rekening opbergen, strijkgoed wegwerken, stofzuigen. De gedachten aan schoonmaken, 
opruimen en andere klussen suizen steeds sneller door mijn hoofd. De lijst met werkzaamheden 
wordt al langer en langer: de woonkamer stofzuigen, douche schoonmaken, knoopje aanzetten, 
ramen zemen op zolder, prullenbakken legen, broeken van Roel wassen, flesjes uitkoken, het 
kraamboek invullen, een nieuwe broekriem voor Bram kopen, een was uit de wasmachine halen, 



de keuken schoonmaken, sokken kopen, morgen gymspullen mee naar school, de babykamer 
schoonmaken, bedden afhalen, vuilniszak verwisselen, het hele huis opruimen, dweilen, planten 
water geven, toilet schoonmaken, wassen draaien, de hokken op zolder nog meer opruimen, de 
vaatwasser leegruimen, aardappelen schillen. Wat moet er eerst en wat moet er morgen gebeuren? 
Ik weet het niet meer. Zal ik anders eerst beginnen met opruimen? Dat is binnen een uurtje 
gebeurd. Dan heb ik de rest van de nacht de tijd om het hele huis schoon te maken en ben ik 
morgenochtend klaar voordat iedereen wakker wordt. Huis opruimen, flesjes uitkoken, 
vuilniszakken buiten zetten, de vaatwasser verwisselen, sokken aan mijn vest vastmaken, 
aardappelen mee naar school, het kraamboek draaien, gymspullen in de map doen, 
telefoonrekening kopen, stofzuiger schillen, toilet afhalen en bedden dweilen. Er is iets duidelijk 
mis in mijn hoofd, maar ik heb er geen controle meer over. Het is angstaanjagend en ik voel me 
steeds enger worden. Mijn lichaam voelt zwak aan en ik val bijna flauw. Ineens stoppen mijn 
gedachten en blijft er een hoge pieptoon hangen. Alsof ik vlakbij een hoogspanningsmast sta en 
er menselijke kortsluiting is ontstaan. Ik kijk om me heen. Er is ogenschijnlijk niets veranderd, 
maar ik voel me wel heel vreemd. Een gevoel alsof ik alles weet en iedereen kan beïnvloeden. Op 
onverklaarbare wijze voel ik sterk de behoefte om met mijn rechterhand draaiende bewegingen te 
maken. Het gaat vanzelf en er tegen vechten heeft geen zin. Bang om vreemd over te komen met 
die onbedwingbare draaiende rechterhand houd ik deze achter mijn rug verborgen en loop ik 
langzaam naar de babykamer. Roel kijkt me met een onderzoekende blik aan en voelt dat er iets 
aan de hand is. Met mijn draaiende hand en wiebelend van de ene been op de andere probeer ik 
iets duidelijk te maken. 
‘Roel, ik moet je iets vertellen.’ 
‘Wat is er met je? Je kijkt zo raar.’ 
‘Het is heel belangrijk, maar het is moeilijk. Ik voel me niet goed en je moet er niet van 
schrikken.’ 
Mijn woordkeuze is ongewoon en dat merk ik zelf ook. Ik flap er zomaar wat woorden uit. Wat 
er zo belangrijk is, dat weet ik niet eens. Maar mijn ervaring van zonet is wel vreemd en 
zorgwekkend.  
‘Wat is er dan met je?’ 
‘Ik weet het niet, maar ik moet dit doen, anders gaat het niet goed.’ 
Ik laat hem mijn draaiende rechterhand zien. Met een niet begrijpende blik kijkt hij ernaar, maar 
voordat hij iets terug kan zeggen, verhef ik mijn stem. 
‘Roel, jij moet nu de kinderen wegbrengen! Ze moeten dichtbij zijn, maar wel uit huis. Ze mogen 
hier niet meer zijn. Hoor je dat? Breng ze naar de buren, want het gaat niet goed. Luister goed, 
Roel, het gaat niet goed met me! Misschien tref je me straks niet meer levend aan, dus kom snel 
terug!’ 
Dit laat hij zich geen twee keer zeggen. De ernst van de situatie is hem snel duidelijk geworden. 
Hij weet dat ik heel direct kan zijn, maar zo direct heeft hij me nog niet meegemaakt. Snel wikkelt 
hij Job in een warme deken en neemt hem mee naar beneden met mij in zijn kielzog. Dit rare 
gevoel heb ik nog nooit van mijn leven gevoeld. Wat is er in mijn hoofd gebeurd? Is er een ader 
gesprongen? Heb ik net een hersenbloeding gehad? Het enige wat ik weet, is dat de wereld is 
veranderd. Alsof de hele wereld stilstaat. Bram zit onderuitgezakt op de bank met de 
afstandsbediening. Hij zapt van het ene programma naar het andere. Hij ziet een geschrokken 
Roel de trap af komen en gaat snel rechtop zitten. 
‘Bram, doe je schoenen en jas aan, we gaan naar de buren toe.’ 
‘Waarom?’ 
‘Even geen vragen stellen nu. Het gaat niet goed met mama, ze voelt zich niet lekker. Doe maar 
gewoon even wat ik zeg.’  
Bram ziet dat het menens is en zet de televisie uit. Zonder iets te zeggen doet hij wat hem 
gevraagd wordt. Roel blijft er kalm onder, terwijl ik dit verdrietige tafereel gadesla zonder iets te 
zeggen of te doen. Ik sta op de onderste tree van de trap en zie hoe hij de kinderen onder zijn 



hoede neemt. Nog steeds doet mijn rechterhand niet wat ik wil, maar ik laat het maar zo. Dat gaat 
vanzelf wel weer over. Het is belangrijk dat Bram me nog even ziet. Hij heeft niet de indruk dat 
er iets verschrikkelijks aan de hand is, want ogenschijnlijk mankeert zijn moeder helemaal niets. 
Door alle commotie vergeet ik de kinderen te knuffelen of een kus te geven. Ik merk dat ik 
behoorlijk onrustig ben en loop te ijsberen door de woonkamer. Het geeft me de gelegenheid om 
even goed na te denken. In ieder geval wil ik niet slapen, want ik heb belangrijkere dingen aan 
mijn hoofd. Bovendien weet ik niet of ik dan ooit weer wakker word. Er is iets misgegaan in mijn 
hoofd, dus ik moet bij mijn positieven blijven. Het valt niet meer terug te draaien, dus ik zal alles 
moeten ondergaan. Wat moet ik eigenlijk ondergaan? Ik word overrompeld door die conclusie, 
maar hoe kom ik aan die wetenschap? In paniek raken is geen optie, want die reaktie zal me zeker 
niet helpen.  
Bij de buren hoor ik een deur dichtgaan. Nu kan ik Roel vertellen wat er werkelijk met me 
gebeurde. Bij binnenkomst strekt hij zijn armen naar me uit. Knuffelen is het laatste wat ik wil. Ik 
weer hem af en leg mijn trouwring op de keukentafel. Roel kijkt me geschrokken aan. 
‘Ik ga een andere vrouw voor je zoeken.’ 
‘Suus, wat is er aan de hand met je? We zijn nog geen vier maanden getrouwd, wil je nu alweer 
scheiden?’ 
‘Nee, dat is het niet.’ 
‘Wat is het dan wel?’  
‘Ik ben God.’ 
Hij haalt zijn wenkbrauwen op en is zichtbaar geschrokken. Zijn gezicht is zorgelijk en op mijn 
laatste opmerking heeft hij geen antwoord meer. 
‘De komende tijd zal ik belangrijke taken in deze wereld uitvoeren en jij gaat me daarbij helpen. 
De wereld staat iets groots te wachten.’ 
Het verdriet en de wanhoop is duidelijk van zijn gezicht af te lezen. Maar deze taak gaat voor 
alles, ook al doe ik hem er verdriet mee. Ineens kom ik tot bezinning en doe de trouwring terug 
om mijn ringvinger. De dingen die ik zeg, komen misschien wel erg raar over, maar hij moet het 
weten. In de vier jaar dat we samen zijn, ben ik altijd open en eerlijk tegen hem geweest. Dus nu 
ook.  
‘De wereld moet weten dat ik God ben, maar we moeten voorzichtig te werk gaan.’  
Dit zullen de mensen raar gaan vinden en dat besef ik maar al te goed. Weer zo’n gek die denkt 
dat ie God is! Maar dit voelt anders aan, deze keer is het echt. 
‘Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, gaan we dit via televisie en internet bekendmaken. Op 
alle vragen in deze wereld heb ik een antwoord.’ 
Mijn lieverd is met stomheid geslagen. Ik ben overtuigd van mijn nieuwe inzicht en voor mij is 
het zo klaar als een klontje. Nu begin ik te begrijpen wat er boven in de computerkamer is 
gebeurd. God en ik waren een spelletje aan het spelen.  
‘Tikkie, jij bent ‘em!’ had hij gezegd. God heeft zijn hemelse taken tijdelijk aan mij overgedragen. 
In mijn nieuwe leven beschik ik ineens over extra gereedschap, namelijk een megagrote intuïtie en 
telepathische gedachten. Voor mij is er een nieuwe wereld opengegaan, terwijl Roel volledig uit 
het veld is geslagen. De deurbel gaat en hij doet open. Het is de buurvrouw. Ze fluistert iets over 
een telefoonnummer. Ik loop naar haar toe en neem haar gezicht op een liefdevolle manier 
tussen mijn zachte handen. 
‘Jij zult de moeder worden van alle kinderen in deze wereld. Dat is jouw taak. Je zult goed voor 
ze zorgen.’  
De buurvrouw pakt mijn handen vast en zegt dat het wel weer goed komt. Wat er ‘goed moet 
komen’ weet ik niet precies. Er is niets met me aan de hand. Het belangrijkste is dat de wereld 
gaat veranderen en ik zal die grote verandering in gang zetten. Ondertussen is Roel bezig om 
iemand van de huisartsenpost aan de lijn te krijgen. 
‘Dat is helemaal niet nodig! Er hoeft niemand gebeld te worden! Het is alweer over!’  



Natuurlijk begrijp ik dat het voor hem een grote schok is om te horen dat zijn vrouw God is 
geworden. Hij zal langzaam aan het idee moeten wennen. 
‘Je hebt toch gezegd dat je God bent?’ vraagt Roel als hij de telefoon weer neerlegt. 
‘Ach, iedereen zegt toch wel eens iets raars of iets dat ie helemaal niet zo bedoelt?’ probeer ik 
mijn uitlating wat af te zwakken. Maar ik weet dondersgoed dat er wel wat aan de hand is en dat 
ik niet meer de Suus ben waar hij kortgeleden mee getrouwd is. Bovendien heb ik met mensen te 
maken die me niet geloven en daar moet ik rekening mee houden. Laat ik dus voorzichtig zijn 
met wat ik zeg. Voor de rest is het duidelijk. Er is iets gebeurd wat onomkeerbaar is. Een gevoel 
alsof ik met alle mensen in de hele wereld via een onzichtbaar draadje verbonden ben. Op een 
liefdevolle manier. Suus is God. Punt uit.  
‘Let er op dat ik veel water nodig heb. Dat is belangrijk voor me.’  
Nog voordat een huisarts arriveert, probeer ik mijn nieuw verworven telepathische gedachten 
met Roel te testen. Ik ga op de bank zitten en kijk hem indringend aan.  
‘Ga maar een glas water halen en zet dit op het tafeltje naast mij neer.’ 
Ik lach naar hem. Zonder iets te zeggen staat hij op en haalt een glas water. Hij zet dit neer op het 
bewuste tafeltje. Ik weet genoeg. Roel kan mijn gedachten horen. De huisarts arriveert samen met 
zijn chauffeuse. Terwijl hij allerlei oninteressante vragen stelt, houd ik me bezig met andere 
dingen.  
‘Roel, vind jij ook dat die huisarts maar een rare man is?’ 
Ik lach naar hem en hij lacht terug. Wat handig is dat toch. We kunnen met elkaar praten over 
andere mensen zonder dat ze dat horen.  
‘Mevrouw, heeft u mijn vraag gehoord?’ 
‘Wat zei u?’ 
‘U vertelde iets tegen mijn chauffeuse, maar het was niet helemaal duidelijk.’ 
‘Wat was er niet duidelijk?’ 
‘Of u nog weet wat u bedoelde met de Bondgenoten?’ herhaalde de huisarts. 
Ik weet heel goed wat ik bedoel met die uitspraak, maar weten zij het? Dat is de vraag. In bedekte 
termen wilde ik tegen de chauffeuse zeggen dat ik God ben. Zij is immers ook een vrouw, dus zij 
zal me toch wel begrijpen? Het was alleen op een hele omslachtige manier.  
‘Bondgenoten heeft te maken met James Bond. De eerste letter van de voornaam is de J en de 
eerste letter van Jezus is dit ook. Heel simpel.’ 
Iedereen kijkt me met een vragende blik aan en zwijgt. De rest van het gesprek volg ik niet meer, 
want voor mij is het niet meer interessant. Als ze mijn denkwijze niet eens begrijpen, dan houdt 
het op. De chauffeuse ontwijkt steevast mijn ijskoude stalen blikken. Mijn temperatuur wordt 
opgenomen en dat was het dan. De huisarts pakt zijn mobieltje uit zijn binnenzak en toetst een 
nummer in.  
‘Zouden ze nu weggaan? Het wordt de hoogste tijd. Vind je ook niet?’ 
Ik lach naar Roel en hij lacht weer terug. Hij heeft mijn boodschap begrepen. 
‘Werk ze maar de deur uit. Ik ben die twee zat.’ 
Roel staat op en begeleidt ze naar de voordeur. 
‘Goed gedaan!’ 
Wat een opluchting. Het heeft allemaal prima gewerkt. Als God zijnde profiteer ik wel gelijk van 
veel voordelen en één ervan is telepathie. 
‘Vond jij ook dat die huisarts Chinees praatte? Ik heb er geen moer van verstaan. Wel triest dat 
iemand zich zo slecht verstaanbaar kan maken.’  
Ik kijk op de klok. Het is inmiddels middernacht.  
‘Wat gaan we nu doen?’ 
‘Nog even wachten op iemand die je gaat onderzoeken.’ 
‘Wie is dat dan?’ 
‘Dat zie je zo wel, wil je nog wat drinken?’ 
‘Ja, graag.’ 



Hij schenkt nog wat water in en samen gaan we op de bank zitten. Ik vlei me tegen hem aan en 
hij slaat zijn arm om me heen. Hij geeft een kus op mijn haren, alsof ik zijn kleine meisje ben. Na 
een kwartier gaat de deurbel. Een man en vrouw stellen zich voor als psychiater en zijn assistente. 
‘Heb jij die besteld?’ 
Roel kijkt me met een bedrukt gezicht aan. Ongelofelijk, achter mijn rug om heeft hij dus een 
zielenknijper gebeld. Ik raak in de war, maar probeer niets te laten merken. Met een 
wantrouwende blik kijk ik naar de psychiater, die ondertussen zijn verhaal afsteekt. 
‘Mevrouw de Groot, dacht u dat u God was?’ 
‘Heb je hem dat verteld?’  
Ik kijk Roel met een boos gezicht aan, maar hij reageert niet. Zijn ontwijkende blik begrijp ik 
allerminst. Hij zou me toch moeten horen. 
‘Mevrouw de Groot, heeft u mij gehoord?’  
‘Roel, vertel jij maar. Jij hebt gebeld en verteld dat ik God ben. Dus barst maar los!’ 
‘Ik denk dat we even geen contact hebben met uw vrouw. Ze is nogal afwezig, zo te zien.’ 
Snel vlucht ik naar het toilet, want daar heb ik rust. Daar kan ik de tijd nemen om de zaken op 
een rijtje te zetten. Het is te bizar voor woorden, het lijkt wel alsof ik in een vreselijke 
nachtmerrie terechtgekomen ben waaruit ik niet kan ontwaken. Roel doet ineens heel anders 
tegen me en die psychiater vertrouw ik voor geen meter. Ik wil een plan bedenken om hier weg te 
komen, maar er schiet me zo gauw niets te binnen.  
‘Suus, kom je nog van dat toilet af?’ roept Roel naar me. 
‘Ja, ik kom er zo aan, ik ben nog even bezig.’ 
Er ligt in het toilet nog een groot pak kraamverband, dus het verwisselen ervan is het perfecte 
excuus voor mijn lange afwezigheid. Terug op de bank zie ik twee pilletjes op de salontafel liggen. 
Zomaar twee pillen. Zonder verpakking, uit de doordrukstrip en zonder gebruiksaanwijzing. 
‘Zou u die in willen nemen, mevrouw de Groot?’  
‘Wat zijn dat?’ 
‘Het zijn slaappillen.’ 
Ik kijk naar Roel en hij knikt instemmend. Mijn blik is nu gericht op de psychiater.  
‘Wilt u me dood hebben?’ 
‘Hoe komt u daar bij?’ 
Ik moet smoezen verzinnen om de pillen niet in te hoeven nemen, anders heeft mijn laatste 
uurtje geslagen. Onder het mom van ‘mijn kraamverband zit niet goed’ maak ik aanstalten om 
naar het toilet te gaan en pak terloops de pillen van tafel. 
‘Nee, de pillen blijven hier en u neemt ze hier in!’ 
Roel zit er maar een beetje bij en onderneemt totaal geen aktie. Nu weet ik genoeg. Hier wordt 
een complot gesmeed. Het is niet verstandig om iets te laten merken van mijn schokkende 
ontdekking, want ik weet niet wat ze van plan zijn. Maar één ding is zeker: ik vertrouw niemand 
meer. Ook niet de man met wie ik vier maanden geleden trouwde. Is hij die lieve en betrouwbare 
man of doet hij zich anders voor dan dat hij in werkelijkheid is? Spant hij samen met de 
psychiater? Is die man trouwens wel psychiater? Wat zijn ze met me van plan? Zullen ze me een 
dodelijke injectie gaan geven? De meest afschuwelijke gedachten spoken door mijn hoofd, maar 
ik vertrek geen spier. Ik ben werkelijk doodsbang. 
‘Als u de pillen niet wilt innemen, hebben we nog een andere optie voor u.’ 
‘Ik ben één en al oor.’  
‘U wordt in bewaring gesteld en met de ambulance naar een kliniek gebracht.’ 
Dat klinkt als muziek in mijn oren. Wat een opluchting! Geen pillen en geen injectie. De laptop 
van de psychiater weigert dienst, dus hij gebruikt onze computer om de aanvraag in te dienen. 
Nog geen half uur later staat er een ambulance voor de deur. Het is een gure novembernacht. 
Met mijn warme winterjas om me heen geslagen voel ik me als de koningin die in de gouden 
koets stapt. Twee lakeien met fluoriserende geelgroene jassen helpen me met de hoge opstap.  



‘Even een nachtje weg om wat rustiger te worden’, vertel ik als ik mijn gordel heb vastgeklikt. De 
broeder pakt zijn papierwerk en mompelt wat onduidelijke woorden. Met een tevreden blik kijk 
ik naar buiten. Langzaam komt de ambulance in beweging. Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen. 
  



Hoofdstuk 3: De weg kwijt 
 
‘Weet jij nog waar het is?’ vraagt de ambulancebroeder die achter het stuur zit aan zijn collega. 
‘Het is toch bij die parkeerplaats even verderop? Daar is toch de ingang?’ 
‘Het is hier altijd een doolhof van straatjes. Het staat erg slecht aangegeven.’ 
Het is aardedonker en terwijl de ambulance keert, kan ik nog net een bordje ‘Spoedeisende hulp’ 
ontdekken. Het is bijna niet te zien.  
‘Volgens mij is het hier’, probeer ik de chauffeur te helpen, wijzend op het kleine bordje. 
‘Mevrouwtje, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.’ 
Roel weet dat ik niet op deze manier aangesproken wil worden. Op zo’n denigrerende toon 
‘mevrouwtje’ zeggen, daar heb ik een bloedhekel aan. Na talloze keren heen en weer gereden te 
zijn, merk ik dat ze nogal ongeduldig worden. Vinden ze het soms niet prettig om iemand in de 
ambulance te hebben die in de war is? Ik heb alleen maar gezegd dat ik God ben. De ene keer 
weet ik dat heel zeker, de andere keer begin ik daar aan te twijfelen. Nu ben ik zo helder als wat, 
ik weet in ieder geval waar de ingang is. En dat om vier uur ’s nachts. 
‘Ja, hier is het’, zegt de broeder schuin tegenover me.  
‘Dat zei ik toch, dat bordje kwamen we net ook al tegen’, merk ik fijntjes op.  
Roel heeft zijn auto geparkeerd. Samen lopen we over een kronkelend stenen pad richting een 
glazen deur. De deur staat open. We worden verwacht met koffie en thee.  
‘Ze weten mijn naam hier al, dat is wel makkelijk’, fluister ik tegen Roel. Hij kijkt wat bedenkelijk, 
maar ik voel me welkom. Echt zoals het hoort. Even later zitten we aan tafel met een mok warme 
koffie. Ik neem een grote slok. 
‘Ik zal mij even voorstellen, ik ben de behandelend psychiater van deze kliniek. Mijn naam is 
Heusjes.’ 
Bij het horen van die naam spuug ik bijna de koffie weer uit.  
‘Je zal maar Heusjes heten.’  
Ik kijk naar Roel. Hij luistert aandachtig naar wat de man te vertellen heeft.  
‘Je doet net of je me niet hoort.’ 
Geen reaktie. 
‘Schaam je je voor mij of is er iets anders aan de hand?’ 
De psychiater kijkt me met een vragende blik aan. 
‘Weet u dat nog, mevrouw de Groot?’ 
‘Wat moet ik weten?’  
‘Dat u gezegd heeft dat u God was, kunt u zich dat nog herinneren?’  
‘Mmm…. dat wel, maar het is alweer over.’ 
‘Kunt u eens beschrijven wat er gebeurde toen u dat zei?’ 
‘We waren thuis...en ik was boven...toen was er iets...eh...iets met die hand, ja dat was het. En 
toen dacht ik...eh...dat ik God was. Maar dat was maar heel even.’ 
‘Wat was er met die hand, mevrouw de Groot?’ 
‘Ik draaide ermee.’ 
Ik steek mijn hand boven tafel en laat de draaiende beweging zien. Vreemd genoeg heb ik mijn 
hand nu wel onder controle.  
‘Weet u nog hoe u heet?’ 
‘Dat zei u net zelf, ik ben mevrouw de Groot.’ 
‘En uw voornaam?’ 
‘Suus.’ 
‘Mevrouw de Groot, u wordt hier opgenomen op de gesloten afdeling en dan gaan we eens kijken 
wat er met u aan de hand is.’ 
 ‘Ach, maak je geen zorgen’, zeg ik tegen Roel, ‘misschien moet ik gewoon een nachtje blijven. 
Dan kan ik morgen weer naar huis.’ 



‘U zult hier wel meer dan één nachtje blijven, mevrouw de Groot’, voegt Heusjes aan mijn 
conclusie toe, ‘en deze nacht is al bijna voorbij.’ 
‘Hoe laat is het dan?’ 
Roel trekt zijn mouw iets op en kijkt op zijn horloge. 
‘Bijna vijf uur.’ 
‘Ik heb anders nog helemaal geen slaap.’ 
Normaal gesproken ben ik degene die vroeg naar bed gaat, maar het lijkt alsof ik de hele wereld 
aankan. Niet mijn lichaam, maar Roels horloge geeft aan dat het tijd is om mijn bed te gaan 
opzoeken. 
‘Lieve schat, ik zie je morgen weer. Nu ga ik naar huis, ik ben doodmoe.’ 
We nemen afscheid van elkaar en een verpleegkundige neemt me mee. We wandelen door een 
lange gang met aan het eind twee openslaande deuren. Aan elke kant zit om de paar meter een 
deur. Ik krijg er een naar gevoel van, het lijkt wel een gevangenis. 
‘Komt u maar mee, hier is uw kamer.’ 
De verpleegkundige rammelt met zijn sleutelbos. Als ik in de deuropening sta, zie ik een vrijwel 
lege kamer. Aan de linkerkant tegen de betonnen muur staat een keurig opgemaakt bed, aan de 
rechterkant een grote linnenkast en een buro met een stoel. Mijn oog valt op een volle 
weekendtas, die me bekend voorkomt. 
‘Uw man heeft een tas met spullen meegenomen, die hebben wij in uw kamer gezet.’ 
‘Mag ik nog twee extra dekens hebben? Ik ben een enorme koukleum en één deken is veel te 
weinig.’ 
‘Ik ga ze voor u halen.’ 
Ondertussen verplaats ik mijn bed van de linkermuur naar het kleine muurtje onder het raam. 
Aan die muur hangt een radiator en dat is een stuk warmer. Ik ben koud tot op het bot. Even 
later stroomt het warme water uit de kraan over mijn ijskoude handen. Ik poets mijn tanden en 
besluit om met kleding en al in bed te gaan liggen. Al snel komt de verpleegkundige mijn kamer 
binnen.  
‘Hier heeft u de dekens, ik zal ze over u heen leggen.’ 
Drie dekens is genoeg om warm te blijven, maar toch kan ik de slaap niet vatten. Mijn kamer lijkt 
een onneembare vesting, maar geeft geen bescherming tegen mensen met kwade bedoelingen. 
Iedereen kan zomaar mijn kamer binnenkomen. Stel dat ze mij tijdens het slapen toch een 
dodelijke injectie toedienen. Dan word ik nooit meer wakker.  
 
Mijn mobieltje geeft aan dat ik drie uurtjes heb geslapen. De hoogste tijd om te kijken waar ik 
terecht ben gekomen. Ik loop naar de gemeenschappelijke ruimte waar een magere vrouw met 
zwarte haren haar voeten veegt op een mat. Deze ligt niet voor de deur, maar midden in de 
ruimte. Af en toe gaat ze van de mat af, legt deze een paar centimeter verderop, mompelt iets 
onverstaanbaars en begint opnieuw met voeten vegen. Niemand vindt het raar, iedereen is hier 
met zichzelf bezig. Dan zie ik een kale oude man bij het aanrecht staan. Hij hangt voorover en 
drinkt water uit de kraan. Net als hij de kraan heeft dichtgedaan, draait hij deze in tegengestelde 
richting open en begint opnieuw. Zo te zien heeft hij er een dagtaak aan. Als ik me omdraai, staat 
ene Guus voor mijn neus. Tenminste, zo stelt hij zich voor. 
‘En waarom zit jij hier?’ vraagt hij belangstellend. 
‘Geen idee.’ 
Guus schiet in de lach. 
‘Dus je zit hier en je weet niet waarom? Hebben ze je dat niet verteld?’ 
Wat moet ik daarop antwoorden? Ik had gedacht er goed aan te doen om hier een nachtje te 
blijven, maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van. 
‘Ik ben een beetje in de war, geloof ik.’ 
‘Een beetje van het padje af’, grinnikt hij, ‘niet schrikken van al die rare mensen hier, ze zijn best 
aardig’, weet hij me enigzins gerust te stellen.  



‘Ik kom hier al jaren.’ 
Dat is niet echt een best vooruitzicht, denk ik bij mezelf. Hoe ziet mijn toekomst er uit? De moed 
zakt me in de schoenen. Waar ben ik in verzeild geraakt? Ik hoor hier helemaal niet. Guus steekt 
een sigaret op en verdwijnt in het rookhok. Ik ben op mezelf aangewezen tussen al die 
gestoorden hier. Allerlei zonderlinge figuren kijken me met een wazige blik aan.  
Ik heb sterk het gevoel dat ik de verpleegkundigen niet kan vertrouwen. Daar heb ik nog niet de 
vinger op kunnen leggen, maar er is iets raars aan de hand. Ik ga aan een tafel zitten om alle 
nieuwe indrukken te verwerken. Schuin boven me hangt een klok die half twaalf aanwijst. Dat is 
vreemd. Rond achten was ik uit bed, daarna heb ik me gewassen en aangekleed, toen snel gegeten 
en net maakte ik een kort babbeltje met Guus. Ben ik daar drie uur mee bezig geweest? Ik roep 
een verpleegkundige. 
‘Nee hoor, mevrouw de Groot, die klok loopt precies op tijd.’ 
Natuurlijk moeten nieuwe patiënten wennen aan een vreemde omgeving, maar hier heeft 
niemand in de gaten dat er door de verpleging gesjoemeld wordt. In ieder geval met de tijd. Ik 
voel me niet geroepen om anderen hiervan te overtuigen, want ik heb belangrijkere dingen te 
doen. Er zit niets anders op dan het gewoon te accepteren.  
Om de tijd te doden besluit ik de rest van de kliniek te verkennen. In een andere gang zie ik een 
ruimte waar patiënten aan een grote vierkante tafel zitten. Ik blijf in de deuropening staan en 
neem alle nieuwe indrukken in me op. Tegen de rechterwand staat een stellingkast met allerlei 
materialen, zoals verfkwasten, potloden, papier, bollen touw, scharen en legio doosjes met kralen. 
Mijn aandacht is snel getrokken, want als er iets te knutselen valt, ben ik er als de kippen bij. Ik 
loop wat verder de ruimte in en geef mijn ogen goed de kost. De patiënten die hier zitten, zijn 
niet goed bij hun hoofd. Sommigen kijken me met een uitdrukkingsloos gezicht aan, anderen 
hangen scheef in hun stoel en kwijlen. Voor mij is het zeker dat ik hier niet thuishoor: ik ben 
normaal en zij zijn gek. Langzaam loop ik naar voren totdat ik in het midden van de ruimte sta. Ik 
strek mijn armen zijwaarts en roep met een harde stem: ‘Jullie zullen allemaal gered worden, want 
ik ben God.’ 
Mijn boodschap moet voor iedereen een hele opluchting zijn. Eindelijk is er iemand die hen komt 
helpen.  
‘Wilt u de patiënten hier niet van streek maken, mevrouw...eh...’ 
‘... de Groot’, vul ik aan. 
‘Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze ruimte te verlaten?’ 
‘Door mij raken ze niet van streek, eerder door jouw aanwezigheid.’ 
De verpleegkundige schakelt via de pieper hulptroepen in. Met een vermanend vingertje ga ik 
vlak voor hem staan. 
‘Jij moet heel erg oppassen, mannetje. Je weet wel waarom.’ 
Ineens word ik stevig vastgepakt door twee verpleegkundigen. Ze proberen me weg te krijgen uit 
de zaal, maar het lijkt alsof ik vastgenageld sta aan de vloer. Alsof ik een blok beton aan mijn 
voeten heb. Ze kunnen me alleen weghalen als ik dat wil. Ik ben niet voor niets God.  
‘U gaat terug naar uw eigen afdeling, mevrouw de Groot.’ 
Ik besef dat deze actie niet echt handig was en trek mijn allerzieligste gezicht.  
‘Het spijt me zo.’ 
Eerlijk gezegd heb ik er helemaal geen spijt van, ik wilde juist iedereen beschermen. Die 
verpleegkundige was de verpersoonlijking van de Duivel, maar niemand heeft dat gezien.  
‘Blijft u voorlopig maar even op uw kamer, totdat wij u komen halen voor het middageten.’ 
Ik heb een ontzettende trek. Het lijkt wel alsof ik meer energie verbruik dan normaal. De 
verpleegkundige wijst aan waar ik mag gaan zitten, aan het hoofd van de tafel. Aan mijn 
linkerkant zit Guus. Hij heeft een lege blik in zijn ogen. Alsof het hem allemaal niets kan schelen 
dat hij hier zit.  
‘Eet smakelijk allemaal!’  



De mannelijke verpleegkundige staat er als een bewaker bij. Het valt me nu pas op dat er zoveel 
mensen aan tafel zitten. Vanochtend bij het ontbijt heb ik daar niet zoveel aandacht aan 
geschonken. Zijn deze mensen allemaal opgenomen, omdat ze even van het spoor af zijn? Mijn 
gedachten gaan weer alle kanten op. Aan de rechterkant zit de schuchtere Maria, onze voetveeg. 
Uit de manier waarop ze naar me kijkt, kan ik afleiden dat zij weet dat ik God ben. 
‘Wilt u ook wat water?’ vraagt ze aan mij.  
Ze heeft de waterkan al in haar handen. Hoe kan zij weten dat ik veel water nodig heb? Zij heet 
Maria en ik zit aan het hoofd van de tafel. Het gaat even helemaal niet goed met me. Kan het nog 
toevalliger dan dit? Ik vlucht naar mijn kamer en wacht net zolang totdat iedereen klaar is met 
eten. Blijkbaar weet iedereen hier dat ik God ben, alleen besef ik het zelf nog niet helemaal. Dat is 
eng. Nadat ik de stoelen heb horen schuiven over de vloer ten teken dat iedereen klaar is met 
eten, doe ik voorzichtig mijn kamerdeur open. Vanuit de kleine opening kan ik mijn bord met 
eten onaangeroerd op de tafel zien staan. Behoedzaam neem ik even later plaats aan tafel en 
begin langzaam aan mijn koude eten. Nu kan ik rustig nadenken. Tot besef komen dat je God 
bent geworden, is niet zomaar wat. Dat heeft tijd nodig om te bezinken. 
Volgens mij loopt er een grappenmaker rond die niets anders doet dan klokken verzetten. Men 
vindt dat ik opgenomen moet worden, omdat ik zogenaamd in de war ben. Maar door met de tijd 
te rommelen, raak ik nog meer in de war. Waarom heeft niemand dat in de gaten?  
‘Komt u na het eten mee voor een gesprek?’ 
Omdat ik zo in gedachten ben, schrik ik van de stem naast me. Even later zit ik met drie mensen 
aan tafel. 
‘Hoe gaat het met u?’ hoor ik de man tegenover me vragen. In hem herken ik de psychiater die 
ook tijdens het eerste gesprek erbij was.  
‘Goed, en met u?’ 
‘U heeft gezegd dat u God bent, denkt u dat nog steeds?’ 
‘Nee, dat is allang weer over.’ 
De man naast de psychiater moet ik in de gaten houden. Hij heeft iets duivels over zich, net als 
de verpleegkundige vanochtend.   
‘Mevrouw de Groot, in hoeverre gaat het lichamelijk met u?’ 
‘Mijn kinderen...’ 
Met betraande ogen kijk ik hem aan, omdat ik me realiseer dat ik ze al een hele tijd niet heb 
gezien. 
‘Ja, dat begrijpen we, maar kunt u antwoord geven op de vraag?’ 
‘Man, sodemieter op met je vraag! Hoe denkt u dat het is om je kinderen te moeten missen? Hoe 
denkt u dat het is om een baby van vijf dagen thuis achter te moeten laten? Hoe denkt u dat het 
voelt om op hechtingen te moeten zitten? Hoe denkt u dat het is om lichamelijk een wrak te 
zijn?’ 
‘Dus u denkt dat er alleen lichamelijk iets met u aan de hand is?’ 
‘Ja, dat denk ik! En dat heet bevalling. Er is hier een grote vergissing gemaakt. Ik zit hier tussen 
een stel idioten. Nog even en ik word ook zo. Ik wil naar huis, dat is alles! Is dat nou zo moeilijk 
te regelen?’ 
Drie mensen kijken me aan.  
‘Mevrouw de Groot, wij denken dat het beter is dat u nog even hier blijft. Over twee dagen wordt 
u overgebracht naar een groot academisch ziekenhuis hier in de buurt. Daar is een speciale 
babykamer, zodat Job bij u kan zijn. Vindt u dat een goed idee?’ 
‘Daar wil ik nu meteen naartoe.’ 
‘Op dit moment is er geen plek voor u en uw baby.’ 
‘Aan welk verhaal doet me dat toch denken? Het heeft iets met een stal te maken, zo’n 
tweeduizend jaar geleden’, zeg ik cynisch, ‘en toen ik moest bevallen, kwam het ook al niet uit. 
Toen waren alle verloskamers vol. Ziet u ook de bizarre overeenkomsten? Nou, ik wel. Die zijn 
groter dan u voor mogelijk houdt.’ 



Eenmaal terug op de afdeling zoek ik mensen op om mijn hart te luchten. Ik kom in gesprek met 
een blonde vrouw. 
‘Het gaat allemaal heel vervelend voor je worden. Maar uiteindelijk staat je iets moois te wachten.’ 
Met haar gesloten ogen maakt ze een bijzondere indruk op me, alsof ze helderziend is. 
‘Je moet vooral geen vragen stellen. Niet aan de patiënten en niet aan de verpleging. Denk daar 
goed aan.’  
Haar informatie knoop ik goed in mijn oren. Ze lijkt me erg moe, alsof ze altijd wil slapen. Het 
wordt ineens heel erg druk op de afdeling. Dat zullen wel nieuwe patiënten zijn. Zouden ze daar 
wel genoeg kamers voor hebben? Het is al zo vol hier. Roel en ik zitten aan een tafel en tegen 
hem vertel ik in geuren en kleuren wat ik hier allemaal meemaak. Wat je allemaal met een 
deurmat en kraanwater kunt doen. Hij kan er wel om lachen.   
‘Moet je die man zien met dat dienblad. Hij doet net alsof hij een bezoeker is, maar in 
werkelijkheid is hij een patiënt. Zo kan hij ongemerkt naar buiten glippen zonder dat iemand iets 
in de gaten heeft. Slim hè?’  
De blonde vrouw staat samen met haar man in de glazen cabine een sigaretje te roken. Ineens 
krijg ik een ingeving. De afstand tussen de mannen en mij moet hetzelfde blijven. Ik sta op en ga 
precies evenver van Roel af staan als van die man. Roel staat ook op en loopt naar het aanrecht 
om zijn glas met water te vullen. Nu verandert de situatie. Ik probeer ongeveer in het midden uit 
te komen. Daarna een beetje geschuifel met mijn voeten en ik sta weer op de juiste plaats. 
‘Wat ben je aan het doen, Suus?’ 
‘O, niks. Een beetje bewegen, anders word ik zo stijf.’ 
Even later gaat de blonde vrouw met die man naar haar kamer. Nu hoef ik niet meer in het 
midden te gaan staan, want ze zijn uit het zicht. Ik zit te bedenken wat ze daar doen in die kamer. 
Misschien om advies vragen, want ze is immers een wijze vrouw.  
‘Waar denk je aan? Je bent zo ver weg’, vraagt Roel. 
‘Wat zouden die twee in dat kamertje aan het doen zijn?’ 
‘Geen idee. Is dat belangrijk?’ 
‘Nee, misschien niet. Maar ik vroeg het me gewoon af.’ 
Na tien minuten komen ze weer tevoorschijn. Zijn vrouw zal wel de schuld op haar schouders 
nemen voor alle slechte dingen die hij heeft gedaan in zijn leven. Dat zal de reden zijn dat ze zo 
moe is en de hele dag met gesloten ogen rondloopt. 
 
Roel en ik lopen naar de gang van de kliniek. Midden in de gang blijf ik stilstaan en kijk mensen 
met een indringende blik aan. Wanneer ze langslopen, draait mijn lichaam met hen mee om te 
laten merken dat ik ze in de gaten heb. Of het nu patiënten, bezoekers of verpleegkundigen zijn. 
Iedereen moet eraan geloven. Nog nooit heb ik me zo almachtig gevoeld als nu en ik ben er trots 
op.  
‘Wat doe je?’ 
‘Ik wil de mensen laten zien dat ik God ben.’ 
‘Maar ze zijn bang voor je.’ 
Het gesprek tussen Roel en een hulpverlener gebeurt achter een gesloten glazen deur. Ik weet 
niet precies wat er gezegd wordt, maar aan zijn gezicht te zien heeft hij het moeilijk. Of vertelt hij 
misschien dingen over mij die niet in mijn voordeel werken? Des te langer duurt het voordat ik 
naar huis kan, naar mijn kinderen. Gisteren belde hij de psychiater zonder dat ik het wist, vandaag 
verraadt hij me voor de tweede keer. De dichtstbijzijnde verpleegkundige schiet ik aan. 
‘Het gaat niet goed met mijn man. Hij zegt ineens zulke rare dingen. Hij kan niet goed uit zijn 
woorden komen en brabbelt onverstaanbare zinnen.’ 
‘Het is goed dat u dat aangeeft, ik zal kijken wat ik voor u kan doen.’ 
Ik besef dat mijn actie in de gang niet zo handig was. Daarom probeer ik de verpleegkundige te 
overtuigen dat Roel degene is die hier moet blijven. De vraag is of de verpleging in mijn truc gaat 
trappen.  



Hoofdstuk 4: Totale euforie 
 
‘Maak een keuze tussen rijkdom en gezondheid.’ 
Ik weet niet wat er met me gebeurt, maar ineens moet ik kiezen. Wie deze keuze verzint, is mij 
een raadsel. Laat ik maar meewerken, het is ten slotte niet zo moeilijk. Liever gezond in armoede 
leven dan in rijkdom en doodziek, dus mijn keuze is duidelijk. Onmiddellijk denk ik terug aan wat 
de blonde vrouw tegen me had gezegd. Dat ik geen vragen mag stellen. Ze had het zo op mijn 
hart gedrukt dat ik het niet in mijn hoofd zal halen om haar advies aan mijn laars te lappen.    
‘Maak een keuze tussen deze psychiatrische kliniek of het academisch ziekenhuis.’ 
Omdat mijn gezin voor mij op de eerste plaats komt, is het ziekenhuis de meest logische keuze. 
Daar komen Roel en Bram op bezoek en zal ik Job weer zien.  
‘Maak een keuze tussen je vader en je moeder.’ 
Wat is dat voor een onzinnige keuze? Waarom moet ik kiezen tussen mijn ouders? Niemand die 
me een antwoord geeft, maar er wordt wel een antwoord van mij verwacht. De keuzes komen 
volledig uit het niets. Tot nu toe twijfelde ik, maar het begint er steeds meer op te lijken dat ik 
God ben. De schrik slaat me om het hart. Ben ik bezig met de laatste veroordelingen? Gaan we 
allemaal over naar de eeuwigheid zonder dat iemand het in de gaten heeft? Heb ik dan toch gelijk 
gehad? O nee, wat verschrikkelijk! 
‘Je bent sterk genoeg om dit te kunnen dragen.’  
De verpleegkundigen lachen vriendelijk naar me. Weer zo’n signaal. Ze weten er allemaal van. Er 
zijn genoeg signalen geweest en ik heb ze allemaal over het hoofd gezien. De telepathie, de 
Duivel in eigen persoon en Maria die water voor me inschenkt. Blijkbaar heb ik veertig jaar lang 
niet door gehad dat ik de uitverkorene was voor deze wereld. Ik ben dus altijd God geweest. 
Aangenaam. Mag ik even aan het idee wennen?  
‘Geen tijd voor. Wel tijd voor een volgende keuze. De keuze tussen een leven met je ex of Roel aan je sterfbed.’   
Bij deze keuze neem ik weer mijn man en kinderen als uitgangspunt. Mijn antwoord is nu simpel. 
Dat moet ik vaker zo doen. 
‘Maak een keuze tussen je eigen leven en de levens van alle volwassenen en kinderen in deze wereld.’ 
Lastig. Weer even terug naar mijn uitgangspunt. Ik wil terug naar huis, naar mijn gezin. Dus dan 
maak ik een keuze voor mij eigen leven. Maar als ik dieper ga nadenken, betekent dat automatisch 
dat iedereen op deze aarde zal sterven en dus ook mijn gezin. Ik word zenuwachtig. Er moet een 
antwoord komen, maar dat heeft verschrikkelijke gevolgen. Hoe dan ook. Natuurlijk blijven mijn 
kinderen leven. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn leven voor hen zou geven. Mijn gedachten gaan 
razendsnel en ik moet een knoop doorhakken. O, wat erg! Ik raak in paniek. 
‘Paniek zal je zeker niet gaan redden.’  
‘Welke klootzak heeft die vraag dan verzonnen?!’ schreeuw ik hardop. 
De verpleegkundigen kijken verschrikt op van hun computer. Zonder dat ik het in de gaten heb 
gehad, sta ik vlakbij hun kantoor.  
‘Mevrouw de Groot, gaat het wel goed met u?’ 
‘Ja, ik ben alleen een beetje aan het nadenken, dat is alles.’ 
‘Nadenken kan nooit kwaad. Als u iets nodig hebt, dan horen wij dat wel. We zijn in de buurt.’ 
Zojuist was ik tot de conclusie gekomen dat ik God ben. Maar God heeft natuurlijk geen aards 
leven. Hij, of in dit geval zij, is een geval apart. Van de mensen op aarde mag het leven niet 
ontnomen worden. Dan geef ik dus mijn eigen leven wat eigenlijk geen echt leven is. Ik denk veel 
te moeilijk, terwijl het antwoord zo voor de hand ligt. Nu we deze gehad hebben: wat kan er nog 
moeilijker zijn dan een antwoord waarbij ik mijn eigen leven geef? 
‘Maak een keuze tussen de dood van je pasgeboren baby en de dood van je oudste zoon.’ 
Die ellendige keuze zag ik niet aankomen. Voor een moeder is dit normaal gesproken 
onmogelijk. Maar nu niet. Het begint te wennen. Er gebeuren geen vervelende dingen na mijn 
antwoorden. Er gebeurt gewoon helemaal niets. Laat ik maar wat sneller antwoorden geven en 
afgaan op wat er als eerst in mij op komt. En wat meer vertrouwen op de mensen om mij heen, 



namelijk de verpleegkundigen en de patiënten. Bij een goed antwoord, zie ik blije gezichten. Als 
ze bedrukt kijken, moet ik mijn antwoord terugdraaien. Het kost me enorm veel energie en stress, 
want ik wil het goed blijven doen. Dat ligt nu eenmaal in mijn aard. Stoppen is geen optie, dat 
zou de wereld in gevaar brengen. Zo ben ik uren bezig met tienduizenden keuzes. Over diverse 
uiteenlopende onderwerpen en belangrijke levensvragen. Ik heb slechts één doel voor ogen: naar 
huis, naar mijn man en kinderen. Dat is voor mij het enige wat telt en waar ik rekening mee wil 
houden. Normaal gesproken vind ik een quiz best leuk, maar deze sloopt me behoorlijk. Vooral 
omdat ik de voorgaande vragen niet kan loslaten. Ik moet niet alleen de juiste antwoorden kiezen, 
maar ook de antwoorden onthouden. Als ik met een antwoord vastloop, moet ik een stap terug. 
Er hangt veel van af, dus ik moet mijn hoofd er goed bijhouden. Opperste concentratie is van 
levensbelang.  
‘Maak een keuze tussen de aardse ellende en de vredige eeuwigheid.’ 
Deze keuze moet de laatste zijn, er zijn geen keuzes meer over in dit leven. Het is klaar en het is 
goed zo. Mijn hersenen hebben overuren gedraaid, ik ben geestelijk een wrak. 
 
Mijn vader, Roel en Bram komen op bezoek. In de gemeenschappelijke ruimte gaan we aan de 
grote tafel zitten. 
‘Hoe laat is het eigenlijk?’ 
‘Daar hangt een klok, mam, het is zeven uur.’ 
‘Die klok is kapot, die loopt niet.’ 
‘Hij is niet kapot, hij geeft dezelfde tijd aan als mijn horloge.’ 
Met zijn wijsvinger tikt hij op de zijne. 
‘Als het goed is, zou je mobieltje dezelfde tijd aan moeten geven’, voegt Roel er aan toe. 
‘Die hebben ze ingenomen.’ 
‘Waarom?’ 
‘Omdat ik er nogal veel berichtjes mee verstuurde.’  
Roel zucht eens diep. 
‘Ik heb mijn nachtrust nodig. Midden in de nacht berichten beantwoorden gaat me teveel energie 
kosten. De hele situatie is al moeilijk genoeg en ik heb de volledige zorg over Bram en Job.’ 
Eerlijk gezegd kan ik me niet meer herinneren dat ik vannacht berichten heb verstuurd, maar als 
hij dat zegt, dan zal het wel waar zijn.  
‘Zal ik mijn kamer laten zien?’ vraag ik aan Bram en sla een arm om hem heen. Bram voelt zich 
nogal ongemakkelijk tussen de starende en kwijlende mensen. In de beslotenheid van mijn 
vertrek begint mijn vader over een delicaat onderwerp. 
‘Suus, het lijkt ons erg verstandig als je gaat beginnen met medicatie. Dat zeg ik niet zomaar. Dat 
zeg ik, omdat we van je houden en we bezorgd om je zijn.’  
Nog nooit heb ik zo’n ernstige uitdrukking op mijn vaders gezicht gezien, maar het komt 
rechtstreeks uit zijn hart. Voor een man die wars is van ziekenhuizen en artsen is het een 
uitspraak die ik des te serieuzer neem. Zelf vind ik het eigenlijk best redelijk gaan. Hier en daar 
wat vreemde uitspattingen, maar dat is te verwaarlozen.  
‘Ik begrijp het, pa’, zeg ik om hem gerust te stellen. 
Vanuit mijn raam kan ik ze uitzwaaien. Roel loopt buiten door het natte gras naar het raam toe. 
Er kan geen raam open, dus een kus geven is onmogelijk. Daarom leg ik mijn hand op het vieze 
luchtrooster bovenin en Roel doet hetzelfde.  
‘Dag lieverd, tot morgen! En slaap lekker voor straks.’ 
Bram en mijn vader lopen alvast naar de auto, die verderop geparkeerd staat. Mijn vader heeft 
een arm om hem heen geslagen. Mijn kleine man kijkt niet meer om, dus waarschijnlijk moet hij 
huilen. Ze stappen alledrie in de auto en rijden weg. Ik zie dat Bram zijn handen voor zijn ogen 
doet. Er bekruipt me een akelig gevoel. Weten zij misschien meer dan ik? Moet ik de rest van 
mijn leven hier blijven, in een psychiatrische kliniek? Is dit mijn lot geworden? Dieper dan dit kan 
ik niet zinken. Na twee mislukte relaties ben ik eindelijk de ware tegengekomen. Ondanks mijn 



forse overgewicht draagt Roel me op handen en is lief voor de kinderen. Tegen vriendjes schept 
Bram altijd over hem op. Die twee zijn vanaf het begin twee handen op één buik geweest. Job 
beschouw ik op mijn leeftijd als een liefdevol kadootje. Laat ik maar niet teveel aan mijn kinderen 
denken, want dan moet ik huilen. En dat kan ik niet gebruiken, ik heb nog veel te veel te doen.  
 
Na mijn emotionele overpeinzingen heb ik sterk de behoefte aan wat afleiding. Ik loop daarom 
naar de gemeenschappelijke ruimte. Mijn mond valt open van verbazing. Beroemde wereldleiders 
kijken samen met Maria naar de televisie. De leiders zien er niet uit zoals we die kennen van de 
televisie, maar ze zijn wel degelijk aanwezig, alleen in andere gedaantes. Maria staat op van haar 
stoel en gebaart naar mij. 
‘Gaat u maar zitten.’ 
‘Dank u wel.’ 
Met verbazing kijk ik naar dit tafereel. Ik heb nooit geweten dat wereldleiders naar een 
programma over bevallen kijken. Ze zeggen niets, maar ze wachten totdat ik wat ga zeggen. 
‘... ze heeft het erg zwaar, de weeën komen nu om de minuut, maar mevrouw de Groot houdt 
zich erg goed...’  
Mevrouw de Groot?  
‘... Roel pakt een washandje en legt dit op haar voorhoofd...’ 
Het is niet te geloven. Mijn eigen bevalling op de televisie, voorzien van commentaar. Mijn 
gevoel vertelt me dat ik er niet naar moet kijken, dus ik ga naar mijn kamer. Na een uurtje ga ik 
nog eens poolshoogte nemen. Er zit nog maar één iemand te kijken.   
‘Doe jij de televisie eens uit!’ 
‘Als ik wil kijken, dan kijk ik. Daar heeft u niks mee te maken.’ 
‘En toch wil ik dat je hem uit zet.’ 
‘Verpleging!’ 
‘Zeg het maar, meneer de Wit.’ 
‘Ik moet van haar de televisie uitzetten, maar het is pas kwart voor elf.’ 
‘De televisie moet om elf uur uit zijn.’ 
Voor deze wereld ben ik de doorslaggevende factor. De tijd is gekomen dat we deze wereld 
verlaten en overgaan naar de eeuwigheid. Aan mij de twijfelachtige eer om dit proces zo goed 
mogelijk te begeleiden. Waarom heb ik dit nooit geweten? Waarom heeft niemand mij dit verteld?  
‘Ik weet het niet meer.’ 
‘Mevrouw de Groot, ik weet het wel. Ik zal uw kamer openmaken, het lijkt me verstandig dat u 
gaat rusten.’ 
Als ik eenmaal op bed lig, voel ik een enorme onrust in mijn lichaam. Hoe moet het verder met 
deze wereld? Het is allemaal mijn verantwoording. Alle mensen in de wereld wachten op mij. 
Niemand die me iets vertelt, ik moet het zelf bedenken. Ik zal vast wel een goed idee krijgen. 
Roel had gelukkig een kladblok en een pen in mijn tas gestopt. Hij weet dat ik graag schrijf. Dat is 
het. Ik ga de verkorte versie van de Bijbel schrijven, een paar duidelijke regels. Ik mag niets 
vergeten en niet om me heen kijken, want dan gaat het mis. Dan zal de Duivel verschijnen en 
alles verzieken. Deze wereld zal ophouden te bestaan, maar er komt iets anders voor in de plaats. 
Iets veel mooiers en groters dan deze lelijke, verziekte wereld. Het is onherroepelijk. Ook al ben 
ik God, het is onomkeerbaar. Ik begin de regels op papier te zetten.    
 
1. God is liefde, vertrouw op hem (of op haar); 
2. De ellende in deze wereld wordt veroorzaakt door de Duivel; 
3. Bestrijd elkaar niet met tekeningen of woorden; 
4. Respecteer een ander ongeacht leeftijd, geloof, huidskleur en ras; 
5. Help anderen waar je kan; 
6. Wees lief voor elkaar; 
7. Deel alle materiële zaken met elkaar; 



8. Wees goed voor de wereld en haar natuur; 
9. Zorg goed voor kinderen, ook al zijn ze niet van jezelf; 
10. Wees lief voor jezelf en heb respect voor je lichaam. 
 
Nog even een laatste controle of alles er in staat. Volgens mij wel. Het zijn regels waar iedereen in 
deze wereld mee uit de voeten kan. Geen dik boek dat alleen maar voor verwarring zorgt of 
waarmee men elkaar om de oren kan slaan. Wat ik vervolgens moet doen, weet ik niet. Hopelijk 
krijg ik een nieuwe ingeving, want ik zit muurvast. Alles blijft uitstel van executie. De enige optie 
is roerloos op mijn bed blijven liggen, starend naar mijn zojuist geschreven regels. Ik ben niet 
bang om dood te gaan, maar ik voel wel dat er iets verschrikkelijks komt. Laat ik maar niet te veel 
piekeren. Er moet actie komen. Ik moet iets doen, maar wat? Bidden. Waarom heb ik daar niet 
eerder aan gedacht? Ik vouw mijn handen en denk aan thuis. Het papier met de zojuist 
geschreven regels wordt nat van mijn tranen, maar ik moet sterk zijn en mijn emoties onder 
controle houden. Daarom spreek ik mezelf toe. Wat hebben de mensen aan mij als ik me 
ongeremd laat gaan? Wat is er belangrijker dan het einde van de wereld? Ik vraag me af tot wie ik 
mijn gebed zal richten. Normaal gesproken tot God, maar dat heeft nu weinig zin. Laat ik maar 
bidden voor alle mensen in deze wereld. Dat de overgang naar de eeuwigheid voor iedereen goed 
zal verlopen. En dat we gelukkig zullen zijn op onze nieuwe locatie, onze hemelse plek. Geen 
langlopende ruzies, geen dodelijke ziektes, geen verschrikkelijke oorlogen en geen trieste 
verkeersongevallen meer. Alleen maar liefde, vreugde, geluk en rust. Als ik mijn ogen weer open 
doe, kijk ik voorzichtig om me heen. In mijn kamer zie ik geen veranderingen. De Duivel is niet 
op komen dagen. En niet onbelangrijk: ik leef nog! Dan moet er dus buiten mijn kamer iets 
wezenlijks veranderd zijn. Voorzichtig open ik de deur en kijk naar links en naar rechts. De 
verpleegkundigen kan ik uittekenen achter hun computer. Ze zijn volledig gefocust op hun 
elektronische werk. Het lijkt alsof de hele wereld stilstaat. Ik weet niet wat er van mij verwacht 
wordt. Moet ik wachten op een teken of zelf in actie komen? Alle mensen op aarde zwijgen en 
zijn gestopt met hun bezigheden. Er is niets en ik voel niets. Een hele vreemde gewaarwording. 
Wat nu? 
 
Heel in de verte hoor ik een zacht gehuil, het gehuil van een pasgeboren baby. Aan het huiltje te 
horen is Job het niet. Maar wie is het dan wel? Waarom mag die moeder haar baby wel 
meenemen naar de kliniek en ik niet? Even later hoor ik hulpgeroep. Ook in de verte, maar 
dichterbij dan het huilen van daarnet. Wat is er aan de hand? Het roepen zal wel met de baby te 
maken hebben. Ik voel me ineens heel akelig worden en heb sterk de neiging om te gaan huilen. 
Om alle emoties los te laten en me helemaal te laten gaan. Iets in mij vertelt me dat ik daar mee 
moet wachten. Waarom vertelt niemand me wat? De verpleegkundigen laten niets merken. Ze 
kijken wel, maar geven geen aanwijzingen. Ik hoor meer mensen huilen en om hulp roepen. 
Ineens krijg ik op mijn netvlies te zien wat er gebeurt. Het zijn hele indringende beelden van 
gruwelijke gebeurtenissen.  
‘Waar is mama?’ hoor ik een klein meisje wanhopig roepen. Ze heeft rode, ontvelde 
schroeiplekken op haar arm en haar gezichtje. Haar kleren zijn grotendeels verbrand. Ze staat 
midden tussen het rokende puin met een zwartgeblakerde teddybeer in haar armen geklemd. Uit 
het middelste gedeelte van een neergestort vliegtuig strompelen mensen met zware 
verwondingen. Anderen zitten met hun veiligheidsriem nog vast aan hun stoel en kijken verward 
om zich heen. De zijkant van het vliegtuig is volledig weggeslagen door de klap. In de wijde 
omgeving is het een ongelofelijke chaos van brokstukken, persoonlijke spullen en menselijke 
ledematen.  
In een ander deel van de wereld stroomt een rivier over door een onverwachte dijkbreuk. 
Tientallen mensen, dieren, huizen en auto’s worden meegesleurd in de verwoestende muur van 
water. Ik hoor het hulpgeroep van de achterblijvers, omdat geliefden voor hun ogen 



meegenomen worden door de allesverslindende watermassa. Sommige mensen kunnen nog net 
een tak vastgrijpen, anderen zijn reddeloos verloren en gaan ten onder in het kolkende water. 
‘Ik ga nu springen, want als ik nog langer wacht, ga ik weer twijfelen.’ 
Op de tiende verdieping van een flat staat een man achterstevoren met zijn voeten tussen de 
spijlen. Er is niets wat hem tegenhoudt om los te laten. Uit zijn hart hoor ik de laatste 
wanhoopskreet. Vervolgens het ijselijke gegil van de mensen die hem naar beneden zien vallen. 
Terwijl de aanstaande moeder nog van niets weet, voel ik de laatste beweging van haar ongeboren 
baby. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van dit kindje. De kwellende eenzaamheid van een 
doodzieke man op zijn sterfbed raakt me tot in het diepste van mijn ziel. Na een onbenullige 
ruzie met zijn kinderen heeft niemand hem ooit meer opgezocht. Ik adem de laatste adem van 
mensen die doodgaan en huil de laatste traan van mensen die getroffen zijn door de meest 
afschuwelijke ziektes. 
Dan komen ook de kleine verdrietjes bij me binnen. Van de jongen wiens hond is doodgereden 
of het meisje dat verdriet heeft om haar verbroken liefde. De hele wereld huilt en ik hoor en voel 
het allemaal. Al het leed hoopt zich in me op. Alles in mijn verzwakte lichaam en uitgeputte geest 
doet zeer. Akelig zeer. Niet alleen mijn botten en spieren, maar ook mijn hart en mijn ziel. Is dit 
dan het einde van de wereld? Waar hebben we dit aan verdiend? Is de Duivel toch sterker 
geweest dan God? Nee, dat is hij niet, dat weet ik zeker. Ik ben sterk genoeg. Hij krijgt die kans 
van mij niet. Al moet ik daarvoor mijn eigen leven geven, die strijd zal hij nooit winnen. No way! 
‘De keuze tussen rijkdom en gezondheid.’  
Beginnen we opnieuw? Dat kan ik niet meer. Die keuze heb ik al voor mijn kiezen gehad. Laat 
me met rust. Ik moet op zoek gaan naar nieuwe aanwijzingen en daar kan ik de gemaakte keuzes 
niet bij gebruiken, dat is een gepasseerd station. De aanwijzingen voor de volgende belangrijke 
stap denk ik in de gang te kunnen vinden. Voor mijn emoties heb ik simpelweg geen tijd, dus ik 
hoef ze ook niet onder controle te houden. Dat scheelt weer. Aan het einde van de gang zie ik 
een fel wit licht. Gek, dat was me eerder nog niet opgevallen.  
‘Uw keuze voor gezondheid is goed.’ 
Ja, dat wist ik al. Maar wat moet ik met die zinloze informatie? Duizenden mensen in de wereld 
gaan dood en ik krijg een goed antwoord te horen. Zachtjes hoor ik een meisje giechelen. Wat 
een leuk gehoor is dat. Na al die ellende kan ik wel wat opbeurends gebruiken. Vreemd genoeg is 
het gehuil en hulpgeroep ineens weg. Niet dat daarmee alle problemen opgelost zijn, maar er is in 
ieder geval iets gebeurd. Daarmee is een volgende fase aangebroken. We zijn een stap verder, een 
stap dichter bij de eeuwigheid. Opnieuw hoor ik dat kleine giecheltje. Grappig hoor. Er kriebelt 
een minuscuul klein geluksgevoel in mijn hart. 
‘De keuze tussen hoofd en hart.’ 
Dat was inderdaad ook een keuze. Wat had ik daarop geantwoord? Ik weet bijna zeker dat ik daar 
voor mijn hart, voor mijn gevoel, heb gekozen. Ik dacht terug aan de periode dat ik Roel leerde 
kennen. Het was toen niet verstandig om een relatie met hem aan te gaan, maar mijn hart 
schreeuwde erom. Ik had veel liefde te geven.  
‘Uw keuze voor hart is goed.’ 
Het geluksgevoel binnenin lijkt zich verdubbeld te hebben. Dubbel zo blij als daarnet. Het is niet 
veel, maar het is tenminste iets. De volgende keuze komt vrij snel daarna. Nog weer sneller dan 
de keuze ervoor. Nu ik terugdenk, heb ik tot nu toe elke keuze goed afgesloten. Anders hadden 
de verpleegkundigen of patiënten wel gereageerd en had ik keuzes terug moeten draaien.  
De keuzes met de antwoorden volgen elkaar steeds sneller op en iedere keer verdubbelt mijn 
geluksgevoel. Waar dit zal eindigen weet ik niet, want er zijn nog tienduizenden keuzes te gaan. 
Dit is zo ongelofelijk groots en bizar. Het is met geen pen te beschrijven. Het is een kwestie van 
afwachten, ik hoef niets meer te doen. Het is mijn beloning voor alle moeilijke keuzes die ik heb 
moeten maken voor iedereen. De juiste antwoorden volgen elkaar steeds sneller op. Mijn geluk 
zal niet meer te overzien zijn. Ik heb het niet meer onder controle en laat het allemaal maar 
gebeuren. Het is goed zo. Hier heb ik het allemaal voor gedaan. Alsof er in deze wereld een 



geluksmachine in werking is gezet die niet meer te stoppen is. Hoor ik dat goed? Het lijkt wel 
alsof er iemand begint te juichen. Vrij snel erna juicht er nog iemand en daarna nog één. Dan tien 
mensen tegelijk, honderd mensen tegelijk. Honderden mensen tegelijk, duizenden mensen 
tegelijk, een stadion vol blije mensen, een grote stad vol juichende mensen, een land vol joelende 
mensen. Alle mensen in de hele wereld zijn tegelijkertijd blij, het is één grote juichende 
mensenmassa. Nu mag ik al mijn emoties laten gaan. Iedereen in de wereld weet nu dat ik God 
ben. Ik begin stilletjes te huilen. Eerst laat ik wat tranen lopen, begin dan iets harder te snikken en 
ten slotte schreeuw ik het uit en huil met grote uithalen. Alle opgekropte spanning moet er uit. 
Het is een waanzinnige ervaring om mee te maken. Te mooi om waar te zijn.  
Als vanzelfsprekend wandel ik blootvoets stap voor stap naar het steeds feller wordende witte 
licht. Mijn armen zijn gespreid met de binnenkant van mijn polsen naar voren toe. De juichende 
mensenmassa geeft me een immense kracht. Met mijn armen maak ik rustgevende bewegingen, 
alsof ik wil zeggen tegen alle mensen in de hele wereld: kom maar met me mee. Hoe slecht 
mensen ook geweest zijn in dit leven, ik zal ze welkom heten in de eeuwigheid. Mijn gezin zie ik 
al in het witte licht, ik weet nu dat we weer samen zullen zijn. Alle ellende is voorbij, ik mag al het 
voorgaande loslaten. Het geluk wat ik nu ervaar, is geen aards geluk. Het voelt anders, het is van 
een andere orde. Ineens verlies ik de controle over mezelf. Mijn euforische gevoel verdwijnt 
plotseling, alsof het nooit is gebeurd. Het gejuich van de mensen verstomt en maakt plaats voor 
het geluid van voetstappen die dichterbij lijken te komen. Het felle witte licht is verworden tot 
een flauw schijnsel van een buitenlamp die door de ramen naar binnen schijnt. Ik voel me raar, 
maar toch ook weer normaal. Eerlijk gezegd baal ik er behoorlijk van dat ik dat mooie gevoel 
zomaar ben kwijtgeraakt. Ik heb geen idee hoe laat het is, maar dat maakt eigenlijk niet uit. De 
klokken geven toch niet de goede tijd aan. Nu zie ik pas dat ik aan het einde van de gang vlakbij 
de openslaande deuren ben beland.  
‘Mevrouw de Groot, gaat het wel goed met u?’ hoor ik iemand naast me zeggen. 
‘Eh...ja, ik geloof het wel. Wat doe ik hier op de grond?’ 
Ik kijk omhoog en zie het gezicht van een jonge vrouw.  
‘Dat vroegen wij ons ook al af. We zagen u geknield op de grond zitten.’ 
De verpleegkundige steekt haar arm uit. 
‘Ik breng u terug naar uw kamer, dan kunt u gaan rusten.’ 
Met een plof laat ik mezelf op bed vallen. Ik ben werkelijk bekaf van alles.  
 
De volgende ochtend word ik al vroeg gewekt voor het ontbijt. Aan tafel is het voor de 
verpleegkundigen een goede gelegenheid om de patiënten te vertellen welke taak ze die dag 
hebben. 
‘Straks mag u naar buiten om de ganzen en eenden eten te geven.’  
Guus krijgt een belangrijke taak van de verpleging toebedeeld. Hij knikt begrijpend en ik weet 
genoeg. Iedereen doet zijn uiterste best om alles zo normaal te laten verlopen, maar ik doorzie 
alles. Hij heeft de taak om naar buiten te brengen wat er in deze kliniek aan de hand is. Ze 
moeten dit in bedekte termen zeggen, zodat ik niet doorheb wat ‘ganzen en eenden’ zijn. Maar ik 
weet dat daarmee de mensen in de hele wereld bedoeld worden, die voorzien moeten worden van 
het laatste nieuws, het ‘eten’. Deze kliniek wordt wereldnieuws, het zenuwcentrum van de hele 
wereld. De verpleegkundigen zullen wel blij met me zijn. Zo komen ze ook nog eens in de 
belangstelling te staan. Wat moeten mijn ouders supertrots op me zijn. Wel vreemd dat ze er zo 
niet uit zien, ze lijken me erg bezorgd. Aan mij wordt geen taak toegewezen, maar een afspraak. 
‘Mevrouw de Groot, u heeft een gesprek met een advocaat.’  
‘Die advocaat wacht maar, ik heb belangrijkere dingen te doen.’ 
‘Wat moet u dan doen?’ 
‘Haren wassen.’ 
De loodgieter, zo noem ik de oude man van het kraanwater, staat al bij de gootsteen en wacht op 
me. 



‘Maar dat kan u toch straks doen?’ 
‘De advocaat kan ook straks.’ 
‘Komt u even mee?’ 
‘Ik kijk wel wanneer ik tijd heb.’ 
Eerst moeten de zonden van de hele wereld weg gewassen worden. Dat is veel belangrijker dan 
een gesprek met een advocaat. En die zogenaamde advocaat is naar mijn idee een diëtiste. Het 
lijkt me overbodig bezoek. Om haar niet helemaal teleur te stellen, ga ik na de wasbeurt een kijkje 
nemen. Ze zit aan de tafel in de vergaderruimte, stelt zichzelf voor en nodigt me uit om te gaan 
zitten. 
‘Hoe gaat het met u, mevrouw de Groot?’ 
‘Goed hoor, met u ook?’ 
‘Prima. Weet u nog waarom u bent opgenomen?’ 
‘Ja, ik schijn een psychose te hebben.’ 
‘Weet u wat dat inhoudt?’ 
‘Nee, niet echt.’ 
‘Ik zal aan de verpleging vragen of ze dat aan u uit kunnen leggen.’ 
‘Okee, dat is goed.’ 
‘Morgen zal u overgebracht worden naar het ziekenhuis waar uw zoontje Job ook zal zijn. Ik 
denk wel dat u dat fijn vindt.’ 
‘Ja.’ 
‘Fijn u even gesproken te hebben. Veel sterkte in het ziekenhuis. Ik hoop dat u daar weer snel 
opknapt.’ 
‘Dank u wel.’ 
 
Vlak na het gesprek, om één uur, is het tijd voor een warme maaltijd. De klok staat nu ineens wel 
goed. Iedereen heeft naast zijn bord een klein bekertje appelmoes staan. De loodgieter wil aan 
zijn appelmoes beginnen, maar heeft niet in de gaten dat het cellofaan er nog op zit. Met zijn 
lepel probeert hij door het dekseltje heen te hakken. De appelmoes smaakt hem prima, maar het 
is een vermakelijk gezicht hoe hij daarna steeds stukjes cellofaan uit zijn mond probeert te vissen. 
Na het eten vraag ik een gesprek aan met een verpleegkundige. Aan haar wil ik uitleggen wat er 
gisteren met me gebeurde. In mijn lichaam heerste een grote onrust, maar gelukkig heb ik mezelf 
vandaag beter onder controle. Het gesprek bereid ik voor door een nauwkeurige tekening te 
maken met verschillende tekens, zoals deuren en kruizen. Gewapend met pen en papier leg ik 
haar uit wat er aan de hand is.  
‘Kijk, hier ben ik een deurtje doorgegaan en kwam toen in een andere dimensie terecht.’  
Ik wijs haar het deurtje aan die verbonden is met een andere ruimte op de tekening.  
‘Hoe bedoelt u dat?’ 
‘Ik kan het niet helemaal goed omschrijven, maar ik voelde me totaal anders.’ 
‘Wat voelde u dan?’ vraagt ze geïnteresseerd.  
‘Heel vreemd. Ik vertrouwde ineens niemand meer.’ 
‘En toen?’ 
‘Toen ging ik door een volgend deurtje en was ik weer gewoon. Dat herhaalde zich tientallen 
keren.’  
Verderop zie ik Guus in het rookhok zitten. Hij zwaait naar me en ik zwaai terug. 
‘En nu, mevrouw de Groot, bent u nu in de werkelijkheid of in de psychose?’ 
Kort kijk ik de verpleegkundige aan en antwoord stellig: ‘Nu ben ik weer in de werkelijkheid. 
Gelukkig wel.’ 
De verpleegkundige glimlacht. Ik kijk weer naar rechts en ontdek dat Guus weg is. Hij is nergens 
meer te bekennen. Wat raar. Twee seconden geleden zat hij er nog. Hij moet zich wel heel erg 
snel uit de voeten gemaakt hebben. Misschien heb ik het verkeerd gezien. Ik denk er niet meer 



over na en probeer me weer te concentreren op het gesprek. Ik wil iets opschrijven, maar ik 
ontdek dat mijn bloknoot en pen weg zijn. 
‘Weet u waar die gebleven zijn?’  
‘Waar wat gebleven is?’ 
‘Mijn bloknoot, en mijn pen.’ 
‘Die heeft u net zelf weggebracht naar uw kamer.’ 
Vol ongeloof kijk ik haar aan. Ik ben helemaal perplex. 
‘Wat zegt u?’ 
‘Uw bloknoot en pen liggen in uw kamer.’ 
‘Maar hoe kan dat dan, ik was de hele tijd hier?’ 
‘U was niet de hele tijd hier. Waarschijnlijk was u in de psychose en maakte u de dingen niet 
bewust mee. Ik kon wel merken dat u heel erg verward was.’ 
Ik dacht dat ik alles onder controle had, maar dat valt dus tegen.  
‘Wat zei ik dan precies?’ 
‘U zei niets, maar u was in een soort trance. Het was hoogstens wat gebrabbel wat u deed.’ 
‘Gek, daar heb ik helemaal niets van gemerkt.’ 
‘U heeft net een hele gedetailleerde beschrijving van een psychose gegeven. Dat heb ik nog niet 
eerder meegemaakt. Dat is heel interessant.’ 
Onwillekeurig werp ik een blik op de klok. Er verdwijnen ineens mensen en spullen die elders 
weer opduiken. Al peinzend loop ik naar mijn kamer. Het blijft vreemd te ontdekken dat ik 
daarnaast ook stukken tijd kwijt ben. Dat vind ik een rare gewaarwording. Ik vraag me echt af wat 
ik zoal doe tijdens zo’n terugval.  
Ineens heb ik sterk het idee dat ik hoogzwanger ben, ik voel me zo opgeblazen. Als ik naar mijn 
kamer ga en de Duivel komt binnen, dan ben ik verloren. Dan zal ik bevallen van zijn kind en dat 
wil ik onder geen beding. Ik moet uit mijn kamer blijven, dat is duidelijk. Er zit niets anders op 
dan op de gang heen en weer te lopen en een oplossing te bedenken. Als hij mij daar lastigvalt, 
dan ziet de verpleging hem en kunnen ze ingrijpen. Er is haast bij geboden, want ik voel enorme 
aandrang om te plassen. Op een kar van de schoonmaakploeg zie ik luiers liggen. Wat een 
briljante oplossing, al zeg ik het zelf. Snel doe ik in het toilet een luier om en ga daarna weer op 
de gang staan. Nu kan ik met een gerust hart alles laten lopen. Dan pas heb ik in de gaten dat het 
geen zwangerschap is, maar een overvolle blaas. De luier is bij lange na niet toereikend, dus mijn 
broek, sokken en pantoffels zijn doornat. Gelukkig komt een verpleegkundige me helpen. Nu 
komt pas het besef naar boven dat ik vorige week bevallen ben van Job. 



Hoofdstuk 5: Oog in oog met de Duivel 
 
De volgende ochtend zit ik tegenover de blonde vrouw aan de ontbijttafel. 
‘Vandaag heb ik trek in zoetigheid’, zegt ze. 
Ze pakt een boterham, besmeert deze met een dikke laag boter en laat uit het pak hagelslag een 
flinke berg hagel op de boterham landen. Omdat ik thuis altijd alle houdbaarheidsdata van 
verpakkingen in de gaten houd, laat ik ook hier mijn oog op vallen. Het pak hagelslag is ver over 
de datum. 
‘Heb je dat gezien?’ vraag ik aan de blonde vrouw. 
‘Wat moet ik gezien hebben?’ 
Ik laat haar de datum op het pak zien en onmiddellijk vouwt ze de boterham dubbel en legt deze 
naast haar bord neer.  
‘Wel jammer van die boterham.’ 
Ze heeft nu haar zinnen gezet op de bosbessenjam en de volgende boterham wordt dan ook dik 
besmeerd met het paarse goedje.  
‘Heb je de datum nog bekeken?’ vraag ik aan haar, ‘je weet maar nooit.’ 
Ze kijkt op de jampot, vouwt de boterham dubbel en ook deze komt naast haar bord te liggen. 
Dat voorspelt niet veel goeds voor de rest van het zoete beleg. Mijn boterham is nog niet belegd. 
Ik wacht liever af welk beleg nog goed is. Haar derde boterham met pindakaas krijgt dezelfde 
behandeling als de twee ervoor. Drie dubbelgevouwen boterhammen op rij naast haar bord. Ik 
schiet in de lach. 
‘Wat ben jij lekker bezig zeg! Ben je klaargemaakte boterhammen aan het sparen?’ 
Ze kan er de humor wel van inzien en lacht met me mee. Heel even zie ik haar ogen. 
‘Die troep ga ik echt niet eten.’ 
Samen besluiten we om dan maar voor een plak kaas te gaan, daar is in ieder geval niets mis mee. 
De rest van het ontbijt zitten we te gieren aan tafel. Een beetje humor in deze deprimerende 
omgeving kan geen kwaad.  
 
Dezelfde ochtend word ik met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.  
‘Wat is uw naam?’ vraagt de ambulancebroeder als we net op weg zijn. 
Eerlijk gezegd heb ik sterk de neiging om ‘Miss Piggy’ te zeggen, maar dat geeft meer ellende dan 
nodig is. Ik moet mijn belangrijkste doel in de gaten houden en dat is zo snel mogelijk weer thuis 
zijn. 
‘Ik ben Suus de Groot, meneer.’ 
‘Kunt u vertellen waarom u in de kliniek heeft gezeten?’ 
‘Men zegt dat ik psychotisch ben, maar ik ben gewoon een beetje in de war. Dat heeft iedereen 
wel eens.’  
Aan zijn lichaamstaal probeer ik te ontdekken hoe hij zich voelt. Van top tot teen neem ik hem in 
me op en blijf hem gebiologeerd aankijken. Een tikkende pen verraadt dat hij zich nerveus en 
ongemakkelijk voelt. De enige oplossing is naar zijn papierwerk kijken. Regelmatig pakt hij 
andere paperassen, bekijkt deze en legt ze weer weg. Zijn gekreukte voorhoofd doet vermoeden 
alsof er veel gedocumenteerd moet worden. Zouden ze vaker psychotische patiënten vervoeren? 
Moet ik dan wel naar een ziekenhuis? Ik ben immers niet ziek. Telkens als hij een vraag stelt, gaan 
zijn wenkbrauwen eerst omhoog. Voor mij een teken dat hij ook niet begrijpt waarom ik 
opgenomen moet worden.  
‘Ik voel me eigenlijk best goed.’ 
Hij kijkt niet op van zijn papierwerk. 
‘Dat is fijn voor u, mevrouw de Groot.’ 
Dat antwoord geeft geen aanleiding voor verdere discussie. Ik probeer het nog eens. 
‘Vannacht heb ik best goed geslapen.’ 
‘Gelukkig maar, u heeft uw rust hard nodig.’ 



Weer mislukt. 
‘Wat is het voor een afdeling waar ik naartoe ga?’ 
‘Het is de gesloten afdeling van de psychiatrie.’ 
‘Ow, maarre ...wat vindt u?’ 
‘Wat moet ik vinden?’ 
‘Nee, laat ook maar.’ 
‘We zijn er.’ 
De ambulance maakt nog een laatste scherpe bocht. Door de twee kleine raampjes achterin zie ik 
dat het grijze hekwerk achter ons wordt gesloten. We zijn bij de achteringang, de artiesteningang 
van het ziekenhuis. De ambulancebroeders dragen me over aan een verpleegkundige.  
‘Zeg maar Linda tegen me, iedereen van de verpleging wordt bij de voornaam genoemd.’ 
We gaan met de lift naar boven. Boven een groene deur hangt een bord met daarop in grote 
dikgedrukte letters: GESLOTEN AFDELING PSYCHIATRIE.  
‘Hier gaan we naar binnen.’ 
Ze maakt de deur open. Overal hoor ik mensen schreeuwen, vloeken en vreemde geluiden 
maken. Het geeft me geen prettig gevoel. Eenmaal binnen zie ik een lange gang zonder gezellige 
zithoekjes of fleurige plantenbakken. Het lijkt wel alsof ze op alle psychiatrische afdelingen 
ongezellige gangen hebben om het horroreffect in de avond te verhogen. De deuren zitten nu 
aan één kant. Aan de andere kant is een plat dak met grote kiezels en een betonnen muur. 
‘Welke kamer wilt u, mevrouw de Groot?’ 
Het feit dat ik een keuze heb, vind ik een luxe. We staan stil bij een kamer waarin een 
hoogzwangere Aziatische vrouw languit op haar bed ligt. Nu weet ik uit welke kamer de 
scheldpartijen van daarnet kwamen. Mijn aanwezigheid is voor haar geen aanleiding om te 
stoppen met vloeken en tieren. 
‘Wat heeft u nog meer?’ 
We lopen naar de volgende deur. 
‘In deze kamer is ook nog een bed vrij.’ 
Ik zie een blanke vrouw op bed zitten. Met een boze blik kijkt ze heel even op.  
‘Nee, dit lijkt me ook niks.’ 
‘We hebben niets anders voor u. U zult hiermee genoegen moeten nemen. Uw kamergenoot heet 
trouwens Evelien.’ 
Met mijn volle weekendtas en nog vollere tegenzin loop ik de betreffende kamer in en ga op bed 
zitten. De tas zet ik voor me op de grond als grens tussen mijn leefgebied en die van haar. Die 
grens zal ik bewaken, want haar blik voorspelt niet veel goeds. Het is jammer voor haar, maar ik 
ben niet van plan om me daar iets van aan te trekken. Mijn onderlijf schuif ik een stuk naar 
achteren totdat ik met mijn rug tegen de muur zit. Met mijn armen over elkaar neem ik uitgebreid 
de tijd om haar in me op te nemen. Ik ben me er goed van bewust dat mijn lichaamstaal 
uitschreeuwt dat ik haar niet mag en dat is precies de bedoeling. Ze houdt haar hoofd gebogen. 
Af en toe stopt ze een nagel in haar mond en kauwt er op. Zou het van de zenuwen zijn of is het 
een teken van desinteresse? Misschien is ze niet zo onaardig als ik had gedacht, hoogstens een 
beetje wereldvreemd en zielig. Ze besluit om me met rust te laten en loopt de kamer uit. 
 
Er wordt op de deur geklopt. Het is Linda weer. Ze vertelt me dat een collega me straks 
meeneemt voor een wandeling. Als een soort vleeskeuring moeten ze natuurlijk weten wie ze in 
huis hebben gehaald. Evelien is even weg, dus nu kan ik rustig mijn spullen op orde brengen. Ik 
heb de beschikking over de kledingkast die aan de rechterkant staat. Uit mijn tas hevel ik kleding 
over naar de planken. Helemaal bovenin leg ik mijn ondergoed en sokken neer en op de plank 
eronder een paar t-shirts en mijn pyjama. Keurig gesorteerd ligt alles op stapeltjes en soort bij 
soort. Aan de kledingroede hang ik twee broeken, een vest, een paar blouses en mijn jas. Onderin 
zet ik mijn Spaanse pantoffels, doucheslippers en schoenen neer. Mijn toilettas komt als 
afscheiding tussen mijn ondergoed en sokken te staan en het leesvoer, bloknoot en pennen leg ik 



achter mijn pyjama. Normaal gesproken berg ik leesvoer niet op in een grote kast, maar het 
nachtkastje is zo klein dat dat er niet veel in past. De lege tas vouw ik op en leg ik achter de 
schoenen. Aan de linkerdeur van de kast is een grote spiegel bevestigd. Mijn spiegelbeeld ziet 
eruit als een verslonsde vrouw. Met mijn handen probeer ik nog enigzins een model in mijn 
kapsel te kneden. Hoog tijd om een warme douche te nemen en me wat gezelliger aan te kleden.  
Met mijn linkerhand pak ik de kastdeur vast en doe deze dicht. Mijn adem stokt, ik sta stijf van 
schrik. Priemende zwarte ogen in een lang, wit gezicht kijken me aan. Recht voor me op nog 
geen meter afstand staat een lange dunne vrouw in een vuurrode jas. Haar strenge gezicht en de 
kleur rood doet me denken aan de Duivel. Blijkbaar word ik telkens door hem of, in dit geval 
haar, achtervolgd. Ondertussen heb ik wel geleerd om niets te laten merken.  
‘Gaat u mee voor een wandeling, mevrouw de Groot?’ 
Ik knik en loop slaafs achter het rode duivelse gevaarte aan. Ze zal wel de sleutels hebben van alle 
deuren. De Duivel krijgt altijd alle privileges en God moet zich maar zien te redden. Ik begin al 
met een psychologische achterstand, terwijl we nog niet eens begonnen zijn. Ze opent de groene 
deur en we gaan de lift in. In ziekenhuizen, woonflats en kantoorgebouwen hebben liften altijd 
neutrale kleuren, maar hier vonden ze het blijkbaar nodig om de wanden en het plafond felgeel te 
schilderen. Het geheel doet me denken aan een verhaal uit de Bijbel. De Duivel neemt God mee 
naar een berg en laat hem de hele wereld zien. Ik moet dus op mijn hoede zijn, want ze zal 
proberen mij tot iets te verleiden. In de binnentuin lopen we over een kronkelend pad met 
ongelijke keien. Funest voor mijn zwakke enkels, dus opletten geblazen. De opwaartse traptreden 
tillen ons naar een hoger niveau. Het lijkt me heerlijk om haar te laten struikelen of aan te vallen, 
alleen al om een bevestiging te geven van mijn psychische gekte. Ik bedenk me dat dat geen 
garantie is voor een snel ontslag.   
‘Wat een heerlijk weer is het vandaag, vindt u ook niet?’ is haar slechte openingszin. 
‘Ik vind het anders best koud.’ 
Elke vraag die ze stelt, voelt voor mij als een hinderlaag. Of het nu gaat over het weer of iets 
anders, ik heb allang besloten dat dit geen gezellig gesprek gaat worden. En als ik geen gezellig 
gesprek wil, dan komt die er ook niet. Bovendien heeft zij daar haar collega’s voor en wil ik naar 
huis.  
‘Waarom denkt u dat u opgenomen bent?’ 
‘Ze zeggen dat ik een psychose heb.’ 
‘En dat ziet u zelf anders?’ 
‘Ik voel me prima, er is niks met me aan de hand.’ 
We praten wat over koetjes en kalfjes, maar echt ver met haar bevindingen komt ze niet. Voor 
haar blijf ik zo gesloten als een oester.  
 
Als we weer naar binnen gaan, valt het me op dat er op de afdeling maar drie kleuren gebruikt 
worden. Aan het begin van de gang ontdek ik rode panelen. Rood is duidelijk de kleur van de 
Duivel, de kleur van het kwaad. Rood betekent oppassen geblazen. De deuren van de kamers zijn 
geel geverfd. Niet alleen die van de slaapkamers, maar ook die van de babykamer is geel gekleurd. 
Deze kleur betekent verleiding en is het hulpje van de Duivel. Geel is minder krachtig dan rood, 
maar reden genoeg om alert te blijven. Gelukkig zijn er ook groene deuren, namelijk die van de 
toiletten en het washok. Groen is veilig, net als bij een verkeerslicht. De kleuren zijn voor mij 
belangrijke aanwijzingen om verder te komen. Daar moet ik dus iets mee doen, want het is niet 
voor niets dat het mij nu opvalt. 
Aan beide kanten van de gangdeur zijn rode panelen bevestigd. Een eind verderop zie ik dezelfde 
panelen. Voor de zekerheid loop ik de lange gang helemaal uit. Aan het eind maakt deze een 
haakse bocht naar links. Daar zijn geen rode panelen meer te ontdekken. Tussen die rode panelen 
moet zich dus de Duivel bevinden. Ik besluit kamer voor kamer te kijken wie zich daar bevindt. 
Alleen op deze manier kan ik erachter komen waar hij of zij zich schuilhoudt.  



In de eerste kamer ontdek ik een man met een groot wit verband om zijn hoofd met her en der 
een donkerrode plek. Van een afstand observeer ik hem nauwlettend. Hij kijkt naar buiten en ligt 
half onder de dekens. Aan beide kanten van zijn bed staan grote machines die om de beurt 
piepen, zuigen of slurpen. Met draadjes en slangetjes zit hij aan al die apparaten vast. Niet prettig 
om er zo bij te liggen. Zijn kamer is het dichtst bij de verpleegpost, dus in noodgevallen kan de 
verpleging snel ingrijpen. 
In de kamer ernaast is een vrouw bezig met schoonmaken. Ze zit geknield op de vloer met een 
grote ruwe borstel in haar rechterhand en een emmer sop naast haar. De geur van 
schoonmaakmiddelen komt me tegemoet. Wat fijn dat schoonmaken hier zo hoog aangeschreven 
staat. Wat een geruststellend idee dat mijn kamer ook zo goed gedaan zal worden. Zo ga ik nog 
wat kamers af om alleen maar te kijken. Ook mijn eigen kamer en de kamer van de zwangere 
vrouw bevinden zich tussen de rode panelen. Van de laatste kamer aan het einde van de gang is 
de deur dicht. Ik twijfel of ik daar zal aankloppen. Als daar de Duivel zit, weet ik niet hoe hij zal 
reageren. Daarom besluit ik op de grond tegen de radiator aan te gaan zitten en rustig af te 
wachten wanneer er actie gaat komen. Na een paar minuten, veel eerder dan ik had verwacht, 
gaat ineens de deur open. Ik kijk hem recht in zijn gezicht aan, hij kijkt mij onderzoekend aan. 
Voor mij is het meteen duidelijk: hij is de Duivel. Aan de buitenkant is daar niets van te zien. Een 
gewone man, donker haar, klein van postuur. Hij heeft geen rode kleding aan, geen hoorns op 
zijn hoofd of een staart met een vlijmscherpe punt. Maar ik voel het met mijn intuïtie, mijn zesde 
zintuig. De negativiteit druipt er vanaf, ook al zegt hij mij vriendelijk gedag. Hij loopt rustig door 
de gang naar het toilet. Om van alle indrukken bij te komen, loop ik naar mijn eigen kamer en ga 
languit op mijn keurig opgemaakte bed liggen. In mijn bloknoot schrijf ik op: Ik weet wie de Duivel 
is, maar ik zal het nooit vertellen, ter bescherming van de persoon. In levende lijve is hij onder ons, maar hij heeft 
geen kracht meer. Nu niet, nooit gehad en in de eeuwigheid niet. In een slechte fysieke toestand is hij hier, in een 
andere gedaante. 
 
De hoogzwangere vrouw in de kamer naast me hoor ik ineens vreselijk tekeer gaan. De wanden 
tussen de kamers zijn nogal dun, dus ik kan letterlijk verstaan wat ze zegt. 
‘Waarom houden jullie me hier vast?! Ik wil hier weg! Anders vermoord ik jullie! Allemaal!’ 
Nu begrijp ik waarom zij zo aan het schelden en vloeken is. Ze verwacht een kind van de Duivel. 
Het is haar niet gelukt om uit zijn buurt te blijven. Nog verder redenerend kom ik tot de 
ontdekking dat ik in deze kamer totaal niet goed zit. Ik besef dat mijn kamergenoot Evelien ook 
wel wat duivelse trekjes heeft. Zij bevindt zich aan de ene kant en de zwangere vrouw aan de 
andere kant van mij. Het lijkt me daarom nuttig dat ik me ga bezighouden met de vraag hoe ik 
hier weg kan komen. Ik ga op onderzoek uit.  
Verderop in de gang kom ik een plek tegen waar toevallig alledrie de kleuren bij elkaar komen. 
Rood, geel en groen op drie verschillende wanden. Dat moet de oplossing zijn. De enige 
mogelijkheid om deze kleuren tegelijkertijd te kunnen raken, is op de grond te gaan liggen met 
mijn rug, billen en gebogen knieën tegen de wand. De vloer voelt wel koud aan, maar dat heb ik 
er wel voor over. Als ik dit een tijd volhoud, dan zal ik vanzelf wel teruggeflitst worden naar huis. 
Ik besef dat anderen dit raar zullen vinden, maar als ik er mee geholpen ben, dan zal ik dat zeker 
niet laten. Eenmaal op de grond gebeurt er niets. Ik doe mijn ogen dicht en probeer me beter te 
concentreren. Met mijn ene oor tegen de vloer aangedrukt hoor ik in de verte voetstappen. 
‘Wat bent u hier aan het doen?’ 
 Verschrikt doe ik mijn ogen open.  
‘O...ehm...nee, niks. Ik...ehm...doe mijn yoga oefeningen, maar ik was in slaap gevallen.’ 
‘Dat kan gebeuren. Ik zal u even naar uw kamer brengen.’ 
Zwaar teleurgesteld ga ik op bed zitten. Er is helemaal niets gebeurd. Nu moet ik op zoek gaan 
naar andere aanwijzingen om weg te komen. Daarbij heb ik mijn einddoel steeds voor ogen: naar 
huis, naar mijn man en kinderen. 
 



Tijdens het middageten zit ik aan tafel met drie andere vrouwen. Evelien zit tegenover me. Dat is 
vreemd. Eerder op de dag dacht ik al kennis gemaakt te hebben met de Duivel, maar nu zie ik dat 
zij de Duivel in eigen persoon is. Ze kan me nu niets maken, omdat er verpleegkundigen in de 
buurt zijn. Ik schenk geen aandacht aan haar en begin aan mijn maaltijd.  
Schuin tegenover me zit een vrouw die qua kleding en kapsel nogal kleurrijk is. Haar haren zijn 
donkerpaars en rood geverfd en deze kleuren komen terug in haar kleding. Tussen de gekookte 
aardappels en de gestoomde groenten door trek ik de conclusie dat zij het continent Afrika moet 
zijn, want ze heeft erg weinig eten op haar bord. Met haar heb ik direct medelijden. Vlak voor het 
dessert kom ik er achter dat de vrouw naast me het welvarende gedeelte van Europa voor moet 
stellen. Ze zit te kokhalzen. Omdat er in deze landen zoveel overvloed aan eten is, wordt ze er 
misselijk van. Met grote belangstelling volg ik alle gesprekken. Voorlopig lijkt het me beter om 
iedereen eerst te observeren en zo min mogelijk vragen te stellen. Waarschijnlijk weten ze niet 
met wie ze aan tafel zitten. Daar komen ze vanzelf wel achter. Binnenkort kunnen we echt wat 
aan de wereldproblematiek gaan doen. 



Hoofdstuk 6: Complete chaos 
 
Er wordt geklopt op de deur van mijn kamer. Na het eten wilde ik slapen, maar daar krijg ik de 
kans niet voor. Voor mijn gevoel heb ik mijn ogen net dicht gedaan. Die persoon moet een goede 
reden hebben om me wakker te maken. Een vrouw steekt haar hoofd om de hoek. 
‘Bent u mevrouw de Groot?’ 
‘Ja, en wie bent u?’ 
‘Zeg maar Lies. Komt u mee naar de babykamer? Job is er. U mag hem een flesje geven.’ 
Dat is een hele goede reden, maar in alle eerlijkheid moet ik toegeven dat ik veel te moe ben. Mijn 
tegenzin laat ik niet blijken. In geuren en kleuren vertelt ze hoe geweldig ze Job vindt. In de 
babykamer komt de geur van poedertjes, babydoekjes en verse koffie me tegemoet. In een 
keukentje annex wasruimte is een andere verpleegkundige al aanwezig om alles in de gaten te 
houden.  
‘Mevrouw de Groot, ik zal me even voorstellen. Ik ben Sara. Wilt u eerst uw handen 
desinfecteren?’  
Ze wijst me de hendel aan waar ik op moet drukken. Er komt een doorzichtige vloeistof uit 
waarmee ik mijn handen kan insmeren. Dan laat ze me de lade zien waar alle spulletjes van Job in 
zitten.  
‘Die heeft uw man hier neergelegd.’ 
Andere moeders zijn druk bezig met het maken van voeding of het verschonen van een luier. 
Voorzichtig loop ik de slaapzaal in en probeer mijn lieve kleine Job te ontdekken. Aan beide 
kanten staan ledikantjes, drie links en drie rechts. In de eerste aan de rechterkant ligt een klein 
hummeltje. Ik kijk goed. Volgens mij is het niet Job, maar helemaal zeker weten doe ik het niet.  
‘Mevrouw de Groot, komt u hier naartoe?’ fluistert Sara. Ze wenkt me naar een bedje aan de 
andere kant. Daar zal Job liggen. Ik probeer me te herinneren hoe hij er uit zag, maar ik moet tot 
mijn verdriet bekennen dat me dat niet lukt. Zal hij al veel veranderd zijn? Heeft hij nu meer 
haartjes dan toen ik hem voor het laatst zag? Mijn ogen glijden langs de spijltjes van het bedje en 
komen een slapend gezichtje tegen, net boven de dekentjes. Ik kom dichterbij en zet mijn handen 
op de rand van het bedje. Op zijn hoofdje springen kleine blonde krulletjes alle kanten op. Zijn 
oogleden bewegen, net als zijn mondhoekjes. De herinnering van Job op mijn buik in de 
relaxfauteuil komt naar boven. Toen was alles nog heel anders, heel fijn. Nu weet ik niet zo goed 
wat ik moet voelen. Maar dat ligt niet aan Job. Hij kan er allemaal niets aan doen. Ik kijk naar zijn 
schattige oortjes met duizenden donshaartjes en een lief wipneusje.  
‘Hoe kan ik jou vergeten zijn, lieverd?’ fluister ik. 
Ik buig langzaam voorover en raak met mijn ene hand het dekentje. Mijn hart stroomt over van 
liefde en mijn ogen vullen zich met tranen. Zijn warme adem glijdt langs mijn hand. Wat geniet ik 
van dit moment en wat ben ik blij dat we weer samen zijn.  
‘Mama laat je niet meer alleen. Dat beloof ik.’ 
Met een dikke keel en een onterecht schaamtegevoel vraag ik me af hoe het zover heeft kunnen 
komen. Waarom zijn we hier? Waarom kunnen we niet gewoon naar huis? Is dat alleen maar 
omdat ik een vreemde uitspraak heb gedaan? Is dat een reden om ons hier te houden? 
Voorzichtig streel ik zijn zachte haartjes en laat daarna mijn hand op zijn voorhoofdje rusten. De 
dekentjes gaan op en neer. Zijn oogleden maken snelle bewegingen. Hij wordt langzaam wakker 
van mijn aanraking.  
‘Het is tijd dat Job een flesje gaat drinken.’ 
‘Mag ik dat doen?’ 
‘Ja, ik ga u uitleggen hoe dat moet.’ 
Moet een snotneus mij gaan vertellen hoe ik een flesje melk moet maken? Ze merkt niets aan me, 
maar inwendig kook ik ineens van woede.   
‘Weet u hoeveel milliliter flesvoeding hij nodig heeft?’  
‘Ehm…, nee, dat weet ik niet, want ik heb hem een paar dagen niet gezien.’ 



De harde waarheid dringt tot me door. Mijn ergernis maakt plaats voor verdriet en pijn. Een paar 
dagen in zijn jonge leventje heb ik moeten missen. Dat doet zeer, heel erg zeer. Die komen nooit 
meer terug. Mijn opgekropte tranen laat ik de vrije loop. 
‘Ik begrijp dat het moeilijk is voor u…’ 
Sara slaat een arm om me heen en probeert me te troosten. 
‘…maar het kon niet anders, ik hoop dat u dat begrijpt. Hij was niet veilig bij u.’ 
Met een betraand gezicht kijk ik haar aan en bevestig haar uitspraak. Verstandelijk gezien weet ik 
dat ik er niets aan kan doen, maar gevoelsmatig is het een heel ander verhaal. Juist in de eerste 
dagen had hij me nodig en liet ik hem in de steek. Wat ben ik voor een moeder? 
‘Uw man heeft dit opgeschreven in de multomap. Hij drinkt nu ongeveer 80 milliliter melk. Hij 
heeft de voeding nodig voor hongerige zuigelingen.’  
Ze laat me een multomap zien waarin al zijn gegevens zijn opgenomen. Hoeveel flesvoeding hij 
drinkt, hoeveel plasluiers hij heeft, hoeveel keren ontlasting en nog andere bijzonderheden zoals 
een bezoek van een arts. Omdat er iedere dag een andere verpleegkundige in de babykamer is, is 
het belangrijk om dit nauwkeurig bij te houden. Zo worden fouten tot een minimum 
gereduceerd. 
‘Laten we beginnen met het maken van de hoeveelheid voeding.’  
Ze pakt een flesje uit de koelkast met de naam van Job er op. Het is dezelfde soort fles als thuis. 
‘Ieder kindje heeft hier zijn eigen fles. Dat is in verband met de hygiëne. Volgens dit schema 
moeten er drie schepjes babyvoeding bij een hoeveelheid water van negentig milliliter. Daarna 
moet er een klein beetje weggespoeld worden totdat er tachtig milliliter overblijft.’  
Ze laat me een schema zien van de flesvoeding met haar vinger op de derde regel. Die regel 
probeer ik te begrijpen, maar ik loop volledig vast. Het hele blad staat vol met getallen en ik kan 
er geen wijs uit worden. Onbegrijpelijk dat ik ooit een studie wiskunde heb gedaan en daar nog 
een geldig diploma voor heb ontvangen. Ik besluit om me niet beter voor te doen dan dat ik ben. 
Ten slotte ben ik niet voor niets in een academisch ziekenhuis.  
‘Zeg maar gewoon wat ik moet doen, want door al die getallen raak ik nog meer in de war.’ 
Inmiddels is Job zachtjes gaan huilen en dat vind ik vervelender dan mijn probleem met die 
getallenbrij. Snel maak ik de voeding zoals Sara het me vertelt. Samen lopen we naar Job. 
‘Ik moet hem eerst een schone luier geven.’ 
‘Dat verschonen komt later wel, geeft u hem eerst maar een flesje.’  
Voorzichtig sla ik zijn dekentje open en ontdek een onbekend babypakje. Ik weet niet eens wie 
dit schattige pakje heeft gegeven en wanneer hij die aan heeft gekregen. Dat zijn de kleine dingen 
die me als moeder raken. Ik besluit om mijn emoties maar even in de koelkast te zetten. Zijn 
adamskostuum is nog hetzelfde als net na de bevalling. Met Job op mijn arm loop ik naar het 
gedeelte dat als woonkamer is ingericht. Een ruim bankstel met heel veel kussens, een paar 
kleurige fauteuils en een salontafel met een paar mokken koffie erop maken de kamer tot een 
gezellig geheel. Even verderop staat een box en manden gevuld met speelgoed. Vijf andere 
moeders zitten gezellig met elkaar te keuvelen, terwijl de flessen gretig leeg worden gedronken. 
Zo te zien is Job de kleinste van het stel. Op de enige stoel die nog vrij is, neem ik plaats. Zodra 
hij zijn flesje heeft ontdekt, begint hij te drinken en houdt het huilen op. Het is heerlijk om hem 
weer te zien en te kunnen knuffelen. Schichtig gaan zijn kleine oogjes heen en weer, want 
focussen op mama lukt nog niet goed. Hij is zo schattig dat ik hem aan alle kanten eens 
uitgebreid wil bekijken. Zijn voetjes gaan heen en weer in zijn iets te grote pak. Met moeite 
probeer ik mijn pink tussen zijn gebalde vuistjes te wurmen. Af en toe ruik ik aan hem en hij ruikt 
nog precies hetzelfde als thuis. 
‘Mevrouw de Groot, Jobs flesje is leeg.’ 
Ineens hoor ik hem lege, zuigende geluiden maken. Snel trek ik het flesje uit zijn mondje, hij 
heeft natuurlijk veel te veel lucht binnengekregen. Wat dom van me. Met twee handen til ik Job 
boven mijn hoofd om hem te laten boeren. Hij kijkt met een samengeknepen gezichtje langs me 
heen. Zijn ogen rollen alle kanten op, hij wordt rood en... 



‘Buuuurp!!’ 
Van schrik laat ik hem bijna vallen. Met een snelle beweging leg ik hem weer in mijn armen, maar 
de lol is er vanaf. Ik zit te trillen als een rietje. Het huilen staat me nader dan het lachen. Ik houd 
het voor gezien. Snel loop ik naar zijn bedje toe, leg hem neer en dek hem toe. Met een flinke ruk 
aan het trekkoord van het speeldoosje maak ik aanstalten om weg te gaan. 
‘Mevrouw de Groot, heeft u Job nog verschoond?’ vraagt Sara aan me. 
‘Nee, ik ben er te moe voor’, lieg ik glashard, ‘wilt u het misschien voor me doen?’ 
‘Dat is prima hoor.’ 
Ik maak me zo snel mogelijk uit de voeten. Niemand heeft gezien wat er met Job gebeurde. Hij 
werd ineens ontzettend rood en liet me enorm schrikken. Zoiets gemeens kan alleen de Duivel 
doen. Hij had het in de gedaante van Job bijna voor elkaar gekregen dat ik hem liet vallen. En 
natuurlijk zou ik hiervan de schuld krijgen, terwijl dat niet terecht was. Dit was een sublieme test 
van de Duivel, ik moet op mijn hoede zijn.  
 
Na het avondeten ga ik rusten. Het is al vroeg donker, maar in dit geval is dat niet zo heel erg. 
Vanuit mijn kamer kijk ik uit op een doorgaande weg in de richting van de stad. Er zijn veel 
lichtjes te zien van auto’s, lantaarnpalen, buitenreclames en het verlichte pompstation aan de 
overkant van de weg. De ramen zijn voorzien van dubbel glas en in dat glas zijn jaloezieën 
ingebouwd. Met een knopje aan de binnenkant van het kozijn kunnen deze bediend worden. Ik 
heb ontdekt dat ik hiermee een veranderend lichtspel kan maken. Het lijkt op een hele grote 
regenboog, maar dan gemaakt van miljoenen lichtjes, weerspiegeld in de jaloezieën. Heel in de 
verte hoor ik muziek spelen, maar het is te ver om het te herkennen. Alhoewel, de eerste 
accoorden van mijn favoriete rocknummer herken ik meteen. Al meer dan dertig jaar ben ik fan, 
dus die tonen weet ik uit mijn hoofd. Van bijna elk nummer kan ik de tekst grotendeels 
meezingen en weet meestal ook nog waarover het gaat. De liveversie van het nummer ‘Bad’ werd 
op onze trouwdag gespeeld, een half jaar geleden. Ik raak er nog steeds door ontroerd. Het zal 
toch niet waar zijn? Zijn ze speciaal hier naartoe gekomen? Word ik opgehaald in een luxe 
limousine om naar een concert van U2 te gaan? Ineens weet ik het zeker. Wie had dat ooit 
gedacht? Dat hebben we wel verdiend na zo’n zware periode. Hoewel het hun muziekvoorkeur 
niet is, waren Roel en Bram de laatste twee concerten er ook bij. Het is allemaal zo logisch als 
wat, want als je God bent, kun je alles bereiken op deze aarde.  
‘Vind je het buiten ook zo mooi?’ vraag ik aan Evelien. 
Ze is weer bezig met haar nagels. Blijkbaar kan ze er niet vanaf blijven. Nerveus mompelt ze iets 
wat ik niet kan verstaan en blijft stoïcijns naar haar nagels turen. Laat ik maar geen moeite meer 
doen om er een gezellig gesprek van te maken, want dat is blijkbaar niet mogelijk. Ze is niet zo’n 
spraakwaterval als ik. Ik ben alleen niet van plan om mijn nieuwe ontdekking te laten verzieken 
door haar passieve en ongeïnteresseerde houding.  
‘Mevrouw de Groot, heeft u even tijd?’  
Ik ben zo druk met het lichtspel en mijn gedachten dat ik het kloppen op de deur niet heb 
gehoord.  
‘Tijd voor wat?’ 
‘Om een paar vragenlijsten in te vullen.’ 
‘Waar gaan de vragenlijsten over?’ 
De verpleegkundige stelt zich voor als Leonie. 
‘Ik heb een etenslijst voor morgen bij me en we willen wat meer weten over uw gezondheid.’ 
‘Dat is prima.’ 
‘Als u alvast de etenslijst invult, dan kom ik straks terug om samen met u de vragenlijst over uw 
gezondheid in te vullen.’ 
Bij elk voedingsmiddel zie ik allerlei tekens staan. Het is mij onduidelijk waar die voor dienen. 
Dan de ontelbare keuzes. Twee of drie boterhammen. Wit of bruin brood. Roggebrood of een 
beschuitje. Eén of twee beschuitjes. Ik begin maar met het aankruisen van een plak ontbijtkoek. 



Met of zonder boter. Ontbijtkoek met boter plus drie bruine boterhammen. Vier boter dus. 
Roomboter, halvarine of margarine. Maar dan heb ik nog geen beleg op mijn boterhammen. Wil 
ik zoet broodbeleg of hartig? Ik heb wel trek in bosbessenjam, maar die staat er niet op. Dan 
maar aardbeienjam, ook goed. Maar bij aardbeienjam wil ik geen boter op brood. Dus drie boter 
in plaats van vier. Met pen had ik al vier boter aangekruisd. De etenslijst is nu fout ingevuld en 
daar baal ik van. Ik ben net begonnen. Welke gevolgen heeft het als ik deze lijst inlever? In ieder 
geval een botertje teveel. Ik ga verder met het broodbeleg. Boterhamworst, kipfilet, corned beef, 
achterham of cervelaatworst? Moeilijk kiezen tussen corned beef en achterham. Beiden dan maar, 
van elk eentje. Er staat ook nog kaas op de lijst. Daar heb ik wel trek in, maar er is geen boterham 
meer om het op te doen. Zal ik de jam maar op mijn ontbijtkoek doen? Dan komen de kuipjes 
boter ook weer goed uit. Geen boter op mijn ontbijtkoek, maar aardbeienjam. Het is geen lekkere 
combinatie, maar altijd nog beter dan een verkeerd ingevulde etenslijst. Nu heb ik een boterham 
met boter over waar kaas op kan. Komijnenkaas, oude kaas, smeerkaas of jong belegen. Van 
oude kaas houd ik sowieso niet, dus ik moet kiezen tussen de andere drie. Het lekkerste vind ik 
de smeerkaas, maar dat gaat weer niet samen met de boter. Hoe moet ik dat nu weer oplossen? Ik 
moet zoveel dingen tegelijk in de gaten houden dat ik het overzicht kwijtraak.  
‘En, is het allemaal gelukt?’ 
Leonie ziet mijn hulpeloze blik. 
‘Zal ik u even helpen?’ 
‘Dat zou fijn zijn, want ik kom er niet meer uit.’ 
Ze bekijkt mijn etenslijst en stelt vragen waarop ik alleen maar met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. 
Ondertussen bedenk ik me dat het niet normaal is dat ik die lijst niet kan invullen. Ik had al eens 
eerder in het ziekenhuis gelegen en had er toen totaal geen moeite mee. Maar het kan zijn dat elk 
ziekenhuis een eigen etenslijst heeft. Dan ligt het in ieder geval niet aan mij. 
‘Laten we verder gaan met de lijst over uw gezondheid. Wilt u die zelf invullen of zullen we deze 
ook samen doen?’ 
‘Laat ik het proberen.’ 
Leonie geeft de vragenlijst aan mij. De eerste twee vragen lukken nog wel, want dat zijn vragen 
over mijn leeftijd en geslacht. Daarna begint het al snel problematisch te worden.  
‘Men zegt dat ik in de war bent, maar denkt u dat ik van deze vragen beter word?’ 
‘Hoe bedoelt u dat?’ 
‘Hier staat de vraag: “Voel je je niet goed in je vel zitten als je je baby niet ziet?” Dat is toch geen 
normale vraag meer, met twee ontkenningen er in? Laat staan als je in de war bent. Wie heeft die 
vragen verzonnen?’ 
Ze zoekt naar een naam op de vragenlijst. 
‘Ene dokter van Bodegom.’ 
‘Gompie mag dan dokter zijn, van psychiatrie heeft hij nog niet veel begrepen. En dan moet je 
ook nog eens een antwoord van nul tot en met vijf aankruisen. Die man is zelf gek.’ 
Ze moet lachen. Na de vragen te hebben bekeken, komt ze ook tot de conclusie dat ze behoorlijk 
lastig zijn. Daarom besluit ze een handje te helpen. Samen worstelen we ons erdoor heen en 
uiteindelijk halen we de eindstreep. Het heeft even geduurd, maar ik vind het fijn dat ze tijd voor 
me vrij heeft gemaakt. Ze neemt de lijsten mee en doet de kamerdeur dicht.  
Na deze vragen zal het ongetwijfeld de hoogste tijd zijn om weg te gaan. Het stellen van vragen 
hoort thuis in de afsluitende fase van een ziekenhuisbezoek. Ik heb alleen vragen zoals ‘Hoe vond 
u uw verblijf hier?’ gemist. Laat ik er maar van uit gaan dat deze vraag hier niet gebruikelijk is. 
Tijd om naar huis te gaan. Eén voor één laad ik de stapeltjes in mijn weekendtas. Keurig netjes 
naast elkaar, de sokken en het ondergoed op de lege plekken onderin. Dan mijn pyjama, broeken 
en jas en ten slotte mijn schoenen, slippers en pantoffels in een grote vuilniszak er bovenop. Roel 
weet dat ik die dingen altijd gescheiden in mijn tas doe. Hij had alvast een paar vuilniszakken 
meegegeven. Niet vergeten mijn toiletspullen uit de douche mee te nemen en mijn vuile wasgoed 



die ik ergens in een hoek geschopt heb. De losse troepjes uit mijn nachtkastje stort ik in het 
zijvak van de tas. Ik ben benieuwd hoe laat ze me komen ophalen, ik ben klaar voor vertrek. 
 
Na een kwartier wachten is er niets gebeurd, dus ik ga maar eens vragen hoe lang het gaat duren. 
Mijn spullen neem ik alvast mee, want anders moet ik weer terug naar mijn kamer. Na een laatste 
check doe ik de deur achter me dicht. Evelien neemt geen moeite om ook maar een woord te 
zeggen. 
‘Hoe laat komt mijn man me ophalen?’ 
In de verpleegpost kijken ze me bedenkelijk aan. Bepakt en bezakt sta ik al vlakbij de groene 
deur, de weg naar de vrijheid.  
‘Hoe bedoelt u dat, mevrouw de Groot?’ 
‘Zoals ik het zeg.’ 
‘Uw man komt u niet ophalen, hij komt vanavond op bezoek. Dus ik weet niet wat u van plan 
bent, maar uw spullen kunt u gerust weer in uw kamer zetten.’ 
Dat heb ik verkeerd begrepen. Roel komt op bezoek en na het bezoekuur ga ik met hem mee 
naar huis. Dan is het nog veel te vroeg om met een tas te sjouwen, want we gaan eerst naar Job 
toe. Ik loop terug naar mijn kamer en zet alles op bed neer. Nu hij er nog niet is, kan ik mooi 
even een wasje draaien. De afgelopen dagen was daar in de kliniek geen gelegenheid voor. In het 
washok staat al waspoeder, dus ik kan zo beginnen. Het maakt mij niet uit om het wasgoed nat 
mee naar huis te nemen. Dan doe ik alles in een vuilniszak en hang ik het thuis aan de waslijn. In 
de resterende tijd tot aan het bezoekuur maak ik in mijn kamer nog wat aantekeningen. Op bed 
voel ik pas hoe moe ik ben. Ik ben bekaf van alle nieuwe indrukken. Heel eventjes doe ik mijn 
zware ogen dicht. Met een zachte warme kus in mijn nek word ik wakker, gevolgd door een natte 
kus op mijn wang.  
‘Dag lieverd’, hoor ik vlak boven me. 
‘Hoi mam’, klinkt het naast me. 
Als ik mijn ogen opendoe, zie ik Roel en Bram staan.   
‘Hoe is het met je?’ 
‘Ik ben in slaap gevallen.’ 
‘Ja, dat zien we. Lekker geslapen?’ 
‘Ja.’ 
‘Zullen we naar Job gaan? Hij moet zijn fles krijgen.’ 
‘Maar ik moet nog een was uit de wasmachine halen.’ 
‘Doe dat maar straks, we gaan eerst naar Job. Dat is veel belangrijker.’ 
‘Dat is waar.’ 
Dat laatste loog ik, want ik wil liever een was ophangen dan dat ik een fles geef. Met z’n drieën 
lopen we de lange gang uit. In de babykamer is het erg druk. Niet alleen de moeders en baby’s 
zijn aanwezig, maar ook alle vaders. Met een stevige handdruk stel ik me aan hen voor. 
Ondertussen maakt Roel een flesje warme melk voor Job klaar. Bram zit op een groot matras en 
vermaakt zich met het aanwezige speelgoed. De ouders drinken koffie, praten met elkaar en 
verzorgen hun kroost. Niemand merkt iets van mijn onrust. Ik heb nog heel veel te doen. Mijn 
was uit de wasmachine halen, aantekeningen maken en mijn gedeelte van de kamer opruimen. 
 
Na het bezoekuur zwaai ik Roel en Bram uit bij de deur. Vreemd, Roel heeft helemaal niets 
gezegd over mijn vertrek. Ik had trouwens wel heel gemakkelijk mee kunnen lopen naar buiten. 
Wat me tegenhoudt, is de gedachte dat Job hier alleen achterblijft en dat kan ik niet over mijn 
hart verkrijgen. Weer terug in mijn kamer vind ik op mijn nachtkastje een stapeltje stencils. Met 
grote letters staat ‘Psychose’ op de voorkant gedrukt. Ik ga op bed liggen en begin te bladeren. 
Het is behoorlijk veel om te lezen. Er staat een opsomming van kenmerken in die bij een 
psychose horen. Het belangrijkste kenmerk is de onrust in je lichaam. Dat is herkenbaar, want ik 
moet nog heel veel doen. Daar wordt een mens onrustig van. Na de eerste bladzijde gelezen te 



hebben, laat ik het document voor wat het is. Normaal gesproken ben ik één en al structuur, 
maar die is nu mijlenver te zoeken. Laat ik proberen om vanaf nu gestructureerd te werken. Als ik 
eerst de was ophaal, dan kan die alvast drogen. Ik loop naar de wasruimte en kijk in de 
wasmachine. Helemaal leeg. Wie heeft er aan mijn wasgoed gezeten? Aan de waslijnen hangt geen 
bekend stukje stof, dus welke druiloor heeft mijn wasgoed meegenomen? Heeft één van de 
viezeriken hier de neiging gehad om dameskleding mee te nemen en zelf aan te trekken? Ik word 
al woest bij de gedachte. Walgelijk gewoon. Normaal gesproken ben ik ruimdenkend, behalve als 
ze aan mijn spullen komen. Net als ik de wasruimte wil verlaten, loop ik verpleegkundige Lies 
tegen het lijf. 
‘Mevrouw de Groot, gaat u zich klaarmaken voor de nacht?’ 
‘Nu al? Hoe laat is het dan?’ 
‘Het is tien uur, om half elf gaan alle lichten uit.’ 
‘Ik ben mijn wasgoed kwijt.’ 
‘Weet u dat zeker?’ 
Lies trekt het deurtje van de wasdroger open. Daar liggen mijn spullen. 
‘Ja, dat was ik allemaal kwijt. Gelukkig ligt het hier. Een pak van mijn hart.’ 
‘Vaak doen patiënten de was van een ander alvast in een wasdroger. Ze willen dan zelf de 
wasmachine gebruiken.’ 
Mijn droge wasgoed prop ik in een plastic tas en zet deze in mijn kamer neer. Ik moet mijn 
weekendtas nog uitpakken, het droge wasgoed strijken, aantekeningen maken, opruimen, stencils 
doornemen en klaarmaken voor de nacht. Dat laatste is nu aan de orde, de rest kan wel tot 
morgen wachten. De volle weekendtas zet ik onderin mijn kast neer, alleen mijn pyjama en 
toilettas vis ik er uit. Aan mijn kant van de kamer ligt in de vensterbank een klok. Eerder op de 
dag had ik aan de verpleging gevraagd of ze er één voor mij konden regelen. Dat gedoe met de 
tijd ben ik helemaal zat. Nu weet ik eindelijk hoe laat het is. Alleen het ophangen is nog een 
probleem. Ik heb geen touw bij me, dus ik zal een andere oplossing moeten bedenken. In mijn 
tuniek zit een lang koord wat aan de ene kant naar binnen getrokken is. Met een veiligheidsspeld 
kan ik die erin rijgen, maar die heb ik niet bij me. Het koord trek ik er maar helemaal uit. Het ene 
uiteinde maak ik vast aan de klok, aan het andere uiteinde bevestig ik een gebogen paperclip die 
ik toevallig in mijn nachtkastje vond. Aan het voeteneind van mijn bed staat een ingeklapt 
kamerscherm tegen de muur. Zo’n ouderwets scherm met witte stof er strak tussen gespannen. 
Deze zet ik pontificaal midden in de kamer, want met Evelien hoef ik toch geen rekening te 
houden. Het is een prima plek om de klok aan te hangen. Zo kan ik zelfs ’s nachts zonder bril 
goed zien hoe laat het is. Aan Eveliens gezicht kan ik zien dat ze niet blij is dat het scherm er 
staat. Maar mij boeit het niet. Ik kan weer een klusje van mijn denkbeeldige lijst af halen. Er 
wordt geklopt op de deur. 
‘Mevrouw de Groot, bent u al klaar?’ 
‘Eh...nee, ik was even bezig...’ 
‘Bezig met dat kamerscherm?’ 
‘Ja, dat vind ik prettiger. Dan heb ik wat meer privacy.’ 
Ik moet toch wat verzinnen.  
‘Maar ik ga me nu omkleden.’ 
‘Over een kwartier kom ik weer even langs om te kijken of u al in bed ligt. U heeft uw rust hard 
nodig.’ 
Met mijn toilettas onder mijn arm en pyjama in mijn hand loop ik naar de wastafel. Gelukkig kan 
de deur op slot. Snel poets ik mijn tanden en kleed me om. Mijn kleren leg ik over de leuning van 
de stoel in de kamer. 
 
De volgende ochtend lig ik in bed te bedenken wat ik vandaag zal gaan doen. Gisteren ben ik aan 
een heleboel dingen niet toe gekomen. In mijn hoofd maak ik alvast een lijstje. Douchen, 
weekendtas uitpakken, wasgoed strijken, ontbijten, aantekeningen maken, Job een flesje geven, 



opruimen en stencils doornemen. Het wordt druk in mijn hoofd. Ik haal uit mijn nachtkastje een 
stuk papier en een pen tevoorschijn. Snel schrijf ik alles op. Laat ik beginnen met douchen en 
aankleden, dat lijkt me een goed plan. Om half negen is het ontbijt. Dat betekent dat ik van 
ongeveer negen uur tot aan het middageten de tijd heb om mijn lijstje af te werken. Het is krap, 
maar in theorie moet het lukken. Na een verfrissende douche loop ik door de lange gang naar de 
eetzaal.  
‘Mevrouw de Groot, u bent ingedeeld bij Roos.’ 
Verpleegkundige Lies wijst een jonge vrouw aan die verderop staat te praten met een arts. Heel 
even kijkt ze mijn kant op en knikt ten teken dat ze weet wie ik ben. Even later komt ze naar me 
toe en steekt haar hand uit. 
‘Ik zal me even voorstellen, ik ben Roos.’ 
Weer een nieuwe naam erbij. Ik denk niet dat ik al die namen kan onthouden.  
‘U bent hier gisteren opgenomen, hoorde ik.’ 
‘Ja, dat klopt.’  
‘Ik zal even uitleggen hoe wij hier als verpleegkundigen werken. Op het whiteboard wordt elke 
dag bovenaan de voornaam van de verpleegkundige geschreven waar u die dag onder valt.’  
Ze wijst op het whiteboard haar eigen naam aan en ik zie meteen dat mijn achternaam in het rijtje 
eronder staat.   
‘Het kan dus zijn dat u morgen aan een andere verpleegkundige wordt toegewezen. In verband 
met steeds wisselende diensten kan dat per dag verschillen. U kunt alle vragen aan hem of haar 
stellen. Na het ontbijt is er een groepsbespreking. Daar hoort u de dagindeling.’ 
‘Dagindeling? Die heb ik zelf al gemaakt, ik heb nog een heleboel te doen.’ 
‘U krijgt van ons de structuur die u nodig heeft.’ 
Het klinkt alsof ze er over nagedacht hebben, maar mijn enige doel is om naar huis te gaan. Hoe 
ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. Eerst moet ik mijn lijst afwerken, daarna komt er vast wel 
weer een volgend idee in me op.  
 
‘Mevrouw de Groot, heeft u iets voor de rondvraag?’ De gespreksleider kijkt me vragend aan en 
ik schud mijn hoofd. Mijn gedachten zijn bij mijn lijst. Zo meteen moet eerst Job een fles krijgen, 
een klus waar ik eigenlijk geen tijd voor heb. Maar ja, het ventje moet ook verzorgd worden en ik 
kan moeilijk verstek laten gaan. Dat kan ik niet maken, want dan word ik als een slechte moeder 
afgeschilderd.  
Na het groepsgesprek loop ik naar de babykamer. Bij de deur staan meer moeders te wachten. 
Aan de deurpost is een bel bevestigd. Ik voel sterk de behoefte om de deur in te trappen in plaats 
van aan te bellen. Het druist tegen mijn oergevoel in als moeder. Mijn kind ligt daar en ik wil bij 
hem zijn. Het is niet eens mogelijk om naar hem toe te gaan als ik dat wil en op een tijdstip dat 
het mij uitkomt. In de babykamer geef ik Job een flesje, verschoon zijn luier en leg hem weer 
terug in zijn ledikantje. De andere moeders zijn nog bezig, maar ik heb belangrijkere dingen te 
doen. 
‘Gaat u nu al weg?’ hoor ik achter me als ik de babykamer wil verlaten. Sara heeft in de gaten dat 
ik er vandoor wil gaan. Ik zal een smoes moeten verzinnen. 
‘Ik heb alles gedaan voor Job. Een flesje, een verschoning en alle controles. Nu voel ik me niet zo 
lekker, dus ik ga even op bed liggen.’ 
‘Dat is prima, gaat u maar.’ 
In werkelijkheid voel me kiplekker, maar ik moet een excuus hebben om alle chaos in mijn kamer 
op te kunnen ruimen. Daar heb ik nu genoeg tijd voor. Bij de verpleegpost krijg ik een flinke 
stapel post in mijn handen geduwd. De verpleegkundige geeft me een hand en stelt zich voor als 
Claudia.  
‘Wat bent u snel klaar in de babykamer.’ 
‘Dat klopt, ik voel me niet zo lekker, ik ga even op bed liggen.’ 
‘Misschien knapt u wat op van uw post.’  



Claudia geeft me een knipoog. Als ik ergens gek op ben, dan is het post. Post is van de 
buitenwereld. Is dat het teken? Het teken dat ik nu werkelijk naar huis mag? Voor mij is het 
duidelijker dan ooit: ik krijg het groene licht om naar huis te gaan. In mijn kamer doe ik het 
stapeltje post tussen alle andere spullen. Mijn weekendtas staat nog ingepakt, dus die kan ik zo 
meenemen. Overal vis ik plastic tassen vandaan waar losse rommeltjes in zitten. Snel pluk ik mijn 
toiletspullen uit de douche en stop deze in één van de tassen. Bepakt en bezakt loop ik op mijn 
Spaanse pantoffels recht op mijn doel af: de grote groene deur, de uitgang. Bij de verpleegpost 
tref ik Claudia weer. 
‘Ik dacht dat u zich niet zo lekker voelde, waarom loopt u dan met zoveel tassen te sjouwen?’ 
‘Ik ga naar huis.’ 
‘Wie heeft dat tegen u gezegd?’ 
‘Niemand, maar uw hint was erg duidelijk.’ 
‘Gaat u maar weer terug naar uw kamer, u blijft voorlopig hier.’ 
Zwaar teleurgesteld druip ik weer af naar mijn kamer en gooi alle spullen op bed. Het begint 
inmiddels een behoorlijke frustratie te worden. De ene keer ben ik er heilig van overtuigd dat ik 
naar huis mag, de andere keer weet ik zeker dat ik moet blijven. Dit is zo’n moment dat ik zeker 
weet dat ik moet blijven en dat is geen prettige gedachte. Wie wil er nu opgesloten zitten met een 
stel idioten? Ik in ieder geval niet, ik hoor hier niet thuis. Ik kijk naar de spullen die her en der 
verspreid op mijn bed liggen. Misschien moet ik daar iets mee doen. Dat zou de oplossing 
kunnen zijn. Mijn idee met de kleuren in de gang werkte niet, maar dit moet het zijn. Een koude 
gang is geen goed uitgangspunt om terug te keren naar huis, maar wel een warme kamer. Ik ga bij 
het voeteneind staan en met mijn rug naar het bed gekeerd sluit ik mijn ogen en laat me met 
gespreide armen naar achteren vallen, bovenop al mijn tassen. Na ongeveer een halve minuut te 
hebben gewacht, doe ik mijn ogen open. Zo te zien is er niets veranderd. Ik ben nog steeds in 
dezelfde kamer. De moed begint me in de pantoffels te zakken. Hoe kom ik dan thuis? Ineens 
schiet me iets te binnen. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Ik trek al mijn kleren uit en 
herhaal de actie. Helaas verandert dit ook niets aan de situatie. Snel kleed ik me weer aan, voordat 
Evelien binnenkomt. Dat scheelt een haar, want na een paar minuten gaat de deur open. Ze doet 
haar jas uit en gaat op bed zitten. Het kamerscherm zorgt er voor dat ik niet de hele tijd haar 
chagrijnige postzegel hoef te zien. De hoogste tijd om mijn stapeltje enveloppen eens door te 
nemen. Envelop na envelop moet er aan geloven. Op bijna elke kaart staat een lang verhaal 
geschreven. Over dat men zo geschrokken is van mijn opname en dat ik maar weer snel beter 
moet worden. Uitgebreid lees ik alle verhalen. De ene is wat positiever geschreven dan de andere. 
Blijkbaar vindt men mijn ziekenhuisopname behoorlijk ernstig. Natuurlijk ben ik me ervan 
bewust dat ik op een gesloten afdeling ben geplaatst, maar naar mijn idee is er een onjuiste 
diagnose gesteld. 
Nu ik te horen heb gekregen dat ik toch wat langer moet blijven, besluit ik om mijn tas maar weer 
uit te pakken. Ik volg hetzelfde ritueel als voorheen, maar nu wat sneller. Bovenin ondergoed, 
sokken en de toilettas, daaronder de t-shirts, pyjama, leesvoer, bloknoot en pennen. Mijn 
broeken, vest, blouses en jas hang ik op. Onderin de slippers, schoenen en een opgevouwen tas. 
Evelien zit zoals gewoonlijk nerveus op haar nagels te bijten. Ze zal wel een duivels plan aan het 
smeden zijn. Het valt natuurlijk niet mee om samen met God in één kamer te zijn, maar één ding 
is zeker: God laat zich niet wegpesten. Zou de verpleging ons expres bij elkaar gezet hebben? Af 
en toe is er wel een kort gesprek, maar het is oppervlakkig en afgemeten. Even later verlaat ze 
stilzwijgend de kamer. Ze zal wel met andere mensen willen overleggen wat ze moet doen.  
Dat komt goed uit, want dan kan ik op mijn gemak de rommel opruimen. Ik wist niet dat ik er 
zo’n chaos van kon maken. Overal op bed liggen opengescheurde enveloppen, rondslingerende 
beterschapskaarten, schone kleding die nog gestreken moet worden, vuil wasgoed en lege plastic 
tasjes. Met daarvoor een vooroorlogs kamerscherm en een klok die op klungelige wijze is 
vastgemaakt. Als ik naar haar kant van de kamer kijk, ziet het er een stuk beter uit. Ze heeft 
tussen de grote linnenkast en haar bed een extra tafeltje, die vol staat met kaarten, kadootjes en 



andere leuke hebbedingetjes. Ieder ander die deze kamer zou binnenkomen, ziet aan de 
linkerkant van het kamerscherm een zeer opgeruimd en gezellig gedeelte en rechts ervan een 
ontploft rampgebied. Zo’n tegenstelling zorgt bij mij voor flinke irritatie. De Duivel heeft het 
goed voor elkaar en God maakt er een rotzooitje van.  
Ik verzamel haar uitgestalde kaarten en leg ze op een stapeltje in de vensterbank neer. Haar 
mobieltje controleer ik op ongelezen berichten. Aan de tekst te lezen is het van haar man of 
vriend afkomstig. Al mijn kaarten zet ik op het tafeltje neer, keurig gerangschikt van klein naar 
groot. De kleine kaarten vooraan, de grotere erachter. Zelf probeer ik er ook wat verzorgder uit 
te zien. Ik kleed me om, doe wat make-up op mijn gezicht en steek mijn haar op.  
 
Inmiddels is het etenstijd en dat betekent een warme hap. Daar heb ik wel trek in, want zo’n druk 
bestaan verhoogt je eetlust enorm. Op de gang kom ik Evelien tegen, we groeten elkaar 
vriendelijk. Ik ben benieuwd wat ze van de nieuwe indeling in onze kamer vindt. Uit de etenskar 
haal ik mijn dienblad met eten en zet deze op tafel neer. De plek tegenover me blijft leeg. Na het 
eten zie ik Evelien met Claudia door de gang lopen. Evelien komt als laatste met haar dienblad de 
eetzaal binnen en gaat zwijgzaam aan een lege tafel zitten. Ik zie dat ze niet zo blij is, maar dat is 
nu precies de bedoeling van mijn actie geweest.  
Na het middageten moeten alle baby’s de fles krijgen, dus aan die verplichting moet ik voldoen. 
Daarna heb ik alle tijd om de stencils door te nemen en aantekeningen te maken. Eenmaal terug 
in mijn kamer kom ik tot de ontdekking dat Eveliens spullen weg zijn. Het linkergedeelte van de 
linnenkast is leeg, haar kaarten zijn weg en het nachtkastje aan haar kant is leeg. Eén nul voor 
God. 
Laat ik eerst een bericht naar Roel sturen, dan kan hij alvast wat spullen gaan verzamelen om mee 
te nemen. Het wordt een flinke waslijst, maar ik heb alles nodig: touw, paperclips, schaar, 
nagelvijl, gieter, snoeischaar, bruine laarzen, mijn lievelingsoorbellen, extra paar sokken, sjaal, 
vaas, stengelbengel, plakband en lijm. Hij stuurt een bericht terug en vraagt wat ik in vredesnaam 
met al die spullen moet. Dat leg ik hem later wel uit.  
‘Waar heb je het allemaal zo druk mee?’ vraagt mijn vriendin Saskia als ze met haar man op 
bezoek komt. Haar man raakt in gesprek met Roel. Saskia en ik zijn samen de meegenomen 
bloemen in het water aan het zetten. Zij haalt een stukje van de steeltjes af, ik doe de 
rangschikking in de vaas. 
‘Wassen draaien, voedingen geven, tas inpakken en weer uitpakken, eten, kamer opruimen en 
vragenlijsten invullen. En natuurlijk Job flesjes geven, verschonen en in bad doen.’  
Dat laatste lieg ik, want dat doet Roel altijd. Ze kijkt me met een vragende blik aan en staakt even 
haar werkzaamheden. 
‘Maar je kunt je tas toch gewoon uitpakken?’ 
‘Ze doen erg onduidelijk hier, de ene keer moet ik blijven, de andere keer mag ik naar huis.’ 
‘Vertellen ze dat dan, dat je naar huis mag?’ 
‘Nee, dat niet, maar met hints en lichaamstaal kom je ook een aardig eind.’ 
 ‘Maar is het dan niet zo dat jij je gewoon te druk maakt?’ 
Saskia gaat verder met de bloemen en wacht op mijn antwoord. 
‘Dat kan wel zo zijn, maar ik heb sportschoenen nodig en bij mijn vertrek kunnen ze de 
reinigingsdienst bellen. Het is gewoon een enorme zwijnenstal in mijn kamer.’ 
Ze moet lachen om mijn absurde kijk op mijn verblijf hier.  
‘Ach meid, het is veel te druk in je hoofd. Probeer wat tot rust te komen.’ 



Hoofdstuk 7: De wereld heeft nooit bestaan 
 
Een paar dagen later mogen we tijdens het bezoekuur als voltallig gezin in een aparte kamer 
verblijven. De muren zijn geverfd in een warme kleur oranjerood en op de grond ligt een 
donkerblauw matras vol met grote kussens in allerlei kleuren. Het is heerlijk om met z’n viertjes 
wat privacy te hebben. Roel heeft een hongerige Job in zijn armen en Bram beheert de warme 
fles voor zijn kleine broertje. Het hele lijfje van Job past op het allerkleinste kussen dat we 
kunnen vinden. Ik ga naast hem liggen met mijn rug tegen de muur. Zo kunnen we op een 
comfortabele manier genieten van dit moment. Bram houdt het flesje beet, terwijl de andere kant 
vastgezogen is in het mondje van Job. Hij is een gulzige drinker en al snel is alle gemaakte 
voeding verdwenen. De lege fles belandt op het matras. Bram tilt zijn broertje heel handig 
omhoog en houdt hem tegen zich aan. Er ontglipt een flinke boer. Een spuugdoek op Brams 
schouder voorkomt melkvlekken. Langzaam wiegt hij kleine Job heen en weer en klopt 
tegelijkertijd zachtjes op zijn ruggetje.  
Ineens krijg ik het koud. Werkelijk steenkoud. Mijn hele lichaam voelt de koude muur, dus ik ga 
een stuk verder het matras op. Dat maakt totaal geen verschil. Integendeel, het wordt steeds 
erger. Met de seconde daalt mijn temperatuur en ik voel dat dit niet goed gaat. Mijn vlees en 
botten worden ijskoud en de kou begint steeds dieper en sneller door te dringen. Het is zo erg dat 
het lijkt alsof ik ieder moment kan doodgaan. Mijn blik is op Roel gericht, terwijl ik van ellende in 
elkaar krimp. Hij kijkt me aan en ziet mijn angst. 
‘Lieve schat, ik ben ijskoud van binnen. Kan iemand de verpleging waarschuwen? Ik ga dood, ik 
voel me koud worden.’ 
‘Bram, geef Job maar aan mij’, zegt Roel kordaat.  
Met Job in zijn armen trekt hij aan een koord dat tegen de muur hangt. Er gaat een rood lampje 
branden. De verpleging wordt gewaarschuwd.  
‘Bram, ga bij de verpleging maar even een deken voor mama halen.’ 
De situatie dat hij en Job bij de buren moesten blijven, zit vast nog vers in zijn geheugen. 
Voordat Roel verder nog iets kan zeggen, is Bram al weggerend. Nu is het voor mij een geschikt 
moment om tegen Roel te kunnen vertellen wat me zoal bezighoudt. 
‘Je weet dat ik God ben, hè? Maar toch klopt er iets niet. Ik ben maar aan het dubben en kom er 
niet uit. Als ik God ben, dan moet één van mijn kinderen Jezus zijn. Het is onmogelijk dat ze het 
beiden tegelijkertijd zijn, dus één van hen is de verpersoonlijking van de Duivel.’ 
Roel kijkt me met een verschrikt gezicht aan. Hij slaat een beschermende arm om Job heen.  
‘Lieverd, je bent ziek. Je bent niet voor niks op een gesloten afdeling geplaatst.’ 
‘Luister nou, deze week zag ik in Job de Duivel verschijnen. Hij werd rood, liet een hele harde 
boer en toen liet ik hem bijna vallen. Dat was echt een misselijke rotstreek. Het is gewoon niet 
goed, hij moet dood.’ 
Door met mijn hand dwars op mijn keel een snijdende beweging te maken, geef ik aan hoe ik dat 
wil gaan doen. 
‘Dat kan niet, Suus.’ 
‘Dan moet Bram de Duivel zijn. Daar is ook wat voor te zeggen.’ 
‘Wat dan?’ 
‘Jobs naam begint met de letter J, net als Jezus. En ik ben getrouwd met een man die ‘De Groot’ 
heet.’ 
‘Wat is er met die naam?’ 
‘Dat staat voor de Grootste, de Almachtige en dat ben ik dus in dit geval.’ 
Voor mij is alles zo klaar als een klontje. Waarom heb ik dat niet eerder bedacht? Het is allemaal 
zo logisch. Weer een stap verder in mijn redenatie. Op de gang komen voetstappen versneld 
dichterbij. De deur vliegt open. Een stapel wandelende dekens komt naar binnen rennen met 
daarachter Bram. Hij vouwt ze snel uit en drapeert ze om me heen. Voor mij voelt het als een 
opluchting dat ik Roel deelgenoot heb gemaakt van mijn gedachten. Hij begrijpt me als geen 



ander. Als ik naar hem kijk, zie ik helemaal geen opluchting, maar eerder bezorgdheid. Roos is 
meegekomen om te kijken of alles wel goed gaat.  
‘Ik zal uw temperatuur even opnemen.’ 
Gewapend met een oorthermometer constateert ze dat deze niet verhoogd is.  
‘Nog even uw polsslag en dan hebben we alles gecontroleerd.’ 
‘Wilt u bij ons blijven totdat het bezoekuur voorbij is?’ vraagt Roel. 
‘Dat is over tien minuten.’ 
‘Voelt u zich al wat beter, mevrouw de Groot?’ 
‘Ja, gelukkig wel, door die dekens ben ik een stuk warmer geworden.’ 
Roel kijkt naar Bram. 
‘Wat goed van je, dat je die zo snel kon vinden.’  
Bram staat te glimmen van trots. 
‘Ik weet niet wat het was, maar ik schrok wel enorm. Ineens werd ik ijskoud.’ 
Even later kijkt Roos op haar horloge. 
‘Het is tijd voor u om te gaan. Zal ik de dekens van u overnemen? Dat scheelt u weer sjouwen.’ 
We lopen met z’n allen terug over de lange gang naar de babykamer. Roel legt Job in zijn bedje en 
samen met Bram gaat hij door de bekende groene deur naar de lift. Terug op mijn kamer zijn er 
nog heel wat werkzaamheden te doen: post openmaken, kaarten ophangen, aantekeningen 
maken, stencils doorlezen, was draaien, planten snoeien, vaatwasser uitruimen en kleding 
opruimen. Nog steeds ben ik aan het uitvinden hoe ik het snelste thuis kan komen. Door te 
redeneren over allerlei onderwerpen kom ik steeds verder in mijn denkproces. Dat betekent een 
naderend vertrek. Op de grond met opgetrokken benen tegen gekleurde muren aan liggen heeft 
me niet verder geholpen. Op bed laten vallen, al dan niet gekleed, is evenmin een oplossing 
geweest. Dan moet er een andere manier zijn om weg te komen. Mijn gedachten gaan terug naar 
mijn verblijf in de psychiatrische kliniek. Daar kwam ik na alle gemaakte keuzes steeds een stap 
verder door te bidden. Hoe langer ik had gebeden, hoe meer dimensies ik oversloeg. Als ik op 
bed ga liggen en net doe alsof ik slaap, kan ik eindeloos bidden. Ineens komt het getal 32 bij me 
op met daarachter heel veel nullen. Krijg ik dit getal door als leidraad voor mijn redenering? Dat 
we allemaal in een andere dimensie zitten en we ons daar totaal niet van bewust zijn? Iedereen 
bevindt zich ergens anders, maar als we overgaan naar het hiernamaals, worden we weer één. Het 
is zo logisch als wat, waarom heeft niemand dit nog bedacht? De mens bevindt zich in miljarden 
gedaantes op deze planeet, maar bestaat eigenlijk maar uit één iemand. Dan moet de aarde ook 
wel miljarden jaren bestaan, als alle levens door iedereen een keer geleefd zullen worden. Het is 
met één mens begonnen en het zal ook weer met één mens eindigen. De enige die dit allemaal 
bedacht heeft, is God. Hij creërde de wereld voor zichzelf en ging er spelen. Als mens zijn we 
dus minuscule eenheden van God zelf. Maar als we allemaal één zijn, dan betekent dat dat we 
iedereen kunnen zijn. Maar heeft de wereld dan ooit bestaan?  
Ik besluit om zo lang te gaan bidden totdat niemand meer weet in welke dimensie we zitten. Wat 
is een psychose toch mooi dat ik heb ontdekt dat we in feite maar één persoon zijn en dat die ene 
persoon God is. In ieder mens zit altijd wel iets goeds, al is het dan maar een heel klein beetje. Zo 
ontdekken we allemaal tijdens ons leven dat we een deel van God zijn. De één heeft daar veel 
levens voor nodig, de ander een stuk minder. Maar iedereen leert iets bij na elk geleefd leven. Is 
het niet in dit leven, dan zal het in een volgend leven zijn. Dat is bedoeld om mensen in te laten 
zien hoe God alles heeft bedoeld. Hij licht een tipje van de sluier op. Wel een vreemd idee, maar 
niet eens ondenkbaar. Al mijn bevindingen en conclusies schrijf ik op. Het lijkt me geen goed 
idee als anderen dit lezen, dus verberg ik mijn bloknoot in de onderste la van mijn ladenblok. 
Anderen zouden ermee aan de haal kunnen gaan en aan de media presenteren als hun idee. 
Bovendien is het best shockerend om te lezen dat de wereld helemaal niet bestaat. Wie zal mij 
gaan geloven? Een psychotische vrouw op een gesloten afdeling in het ziekenhuis wordt niet snel 
geloofd, maar ik weet zeker dat ik hier de hele waarheid over de mensheid heb ontrafeld. 
 



Tot nu toe heb ik veel opgeschreven over wat er zoal in mijn hoofd omgaat. Dat blijkt naderhand 
heel nuttig te zijn, want zodra ik de aantekeningen weer teruglees, krijg ik spontaan nieuwe 
ideëen. Al snel volgt een lijstje met actiepunten. Als ik deze lijst volg, zal ik toch een keer thuis 
moeten komen. Ik vraag me af waarom ik dat niet eerder bedacht heb. 
1. Naar het toilet gaan: het is beter om een lege blaas te hebben, want wie weet wat ik 
onderweg aan problemen tegen kan komen; 
2. Handen wassen: een logisch gevolg van de eerste actie; 
3. Spiegelcheck: na het toiletbezoek in de spiegel kijken of ik representatief ben en er niet als 
een voddenbaal bij loop; 
4. Geluidscheck: controleren of mijn stem het doet, het staat nogal onhandig en 
onvoorbereid als ik iets wil vragen en er komt geen geluid uit mijn mond; 
5. Naar de verpleging luisteren: als zij zeggen dat ik terug moet naar mijn kamer, dan moet 
ik daarnaar luisteren. Dan zal het nog geen tijd zijn voor vertrek en heb ik het verkeerd ingeschat. 
Uit hints en lichaamstaal moet ik geen conclusies trekken; 
6. Geen vragen stellen: dat werd me in de kliniek al duidelijk gemaakt door de blonde 
vrouw; 
7. Rusten: dat is altijd goed voor een mens; 
8. Prullenbak opzoeken en afval weggooien: ik houd er niet van om rommel achter te laten; 
9. Water drinken: het helpt me om helder te kunnen denken; 
10. Bij twijfel opnieuw een geluidscheck doen: ik moet iets duidelijk kunnen maken en zonder 
geluid is dat onmogelijk; 
11. Nalezen van mijn aantekeningen: steeds weer kom ik tot de conclusie dat het nalezen van 
mijn notities mij verder helpt in het hele proces, dus dit blijft een belangrijk punt; 
12. Vragen of het geluid uit mag: dit geldt voor de televisie in de gemeenschappelijke ruimte;  
13. Televisie kijken en afwachten: in de gemeenschappelijke ruimte blijf ik tot slot rustig 
wachten. 
 
Na alles op papier gezet te hebben, wordt het tijd om de actiepunten te gaan uitvoeren. Het zal 
toch een keer moeten lukken om thuis te komen? Als ik tijdens het afwerken van mijn lijst door 
iemand gestoord word, moet ik opnieuw beginnen. Mijn lijst met klusjes moet ik nu maar even 
vergeten, dit is belangrijker. De eerste actiepunten gaan goed. Ik ren door de gang heen en weer 
om zo snel mogelijk alles te doorlopen. Van het toilet naar mijn kamer, van mijn kamer 
rechtstreeks naar de keuken en van de keuken naar de gemeenschappelijke ruimte. Ik ben bijna 
aan het einde van mijn lijst. 
‘Willen jullie het geluid van die televisie uitzetten?’ 
Terwijl ik dit zeg, herinner ik me het voorval in de kliniek. Toen waren het de wereldleiders die 
zaten te kijken, nu zijn het gewone stervelingen. Zeker vijf paar ogen kijken me aan.  
‘Nee, dat doen we niet’, zegt Claudia. 
Ze staat meteen op en loopt met me door de lange gang. 
‘Gaat u maar even rusten op uw kamer, u bent veel te veel bezig.’ 
Mijn actiepunten komen met elkaar in conflict. Tegelijkertijd luisteren naar de verpleging en 
vragen of de televisie uit kan, gaan niet samen. Misschien moet ik het wat rustiger aan doen en 
wat minder opzichtig. Anders kan ik mijn terugkeer naar huis helemaal vergeten.  
Mijn tweede poging gaat beter. Mijn laatste actiepunt is wachten, maar na een half uur is er nog 
niets veranderd. Het begint langzamerhand een behoorlijk grote frustratie te worden. Ik probeer 
van alles uit, maar niets helpt. Misschien moet ik het niet bij mezelf zoeken, maar juist bij 
anderen. Laat ik de verpleging eens onder de loep nemen. Zij vertellen me keer op keer dat ik het 
rustig aan moet doen. En misschien hebben ze wel gelijk, want vanmiddag op de weegschaal 
bleek dat ik in een week tijd zo’n tien kilo ben afgevallen. Of zouden de artsen en 
verpleegkundigen mij constant aan het geruststellen zijn om me in de psychose te houden? Steeds 
wordt er tegen me gezegd: ‘Ga maar naar je kamer om wat te rusten.’ Is het een aanmoediging 



om juist meer in actie te komen? Willen ze me duidelijk maken dat ik wat opstandiger moet 
worden? Als ik naar mijn kamer loop, valt het me ineens op dat de deur geel is. Geel staat voor 
verleiding. Al die tijd heb ik gedacht dat uitrusten juist goed was, maar nu denk ik dat ik dat 
verkeerd heb ingeschat. Logisch dat ze me dat niet rechtstreeks vertellen, maar als een hint 
presenteren. Hier in het ziekenhuis, nota bene een academische, wordt natuurlijk van je verwacht 
dat je zelf ook nadenkt en dat de verpleging niet alles hoeft voor te kauwen. Wat voel ik mezelf 
stom. Dat ik dat niet eerder heb ingezien. Vanaf nu kom ik dus niet meer op mijn kamer en zal ik 
de patiënten en verpleegkundigen zo asociaal mogelijk benaderen. Voor mij gaat nu ‘de beuk erin’ 
en deze bewoordingen schrijf ik letterlijk zo op in mijn bloknoot. Ik kijk mijn lijst met 
actiepunten nog eens na en besluit rigoreus te schrappen. Wat er dan overblijft, is een sterk 
gereduceerd lijstje. 
 
1. Water en brood eten: dat is het minste om in leven te blijven; 
2. Plassen en handen wassen: deze horen bij elkaar en zijn makkelijk te onthouden tijdens de 
uitvoering ervan; 
3. Pen, papier en tas op de kamer houden: alle persoonlijke spullen blijven op mijn kamer 
totdat ik zeker weet dat ik wegga; 
4. Aantekeningen teruglezen: soms kom je dan tot de conclusie dat het vorige niet helemaal 
het goede was en kun je zaken bijstellen; 
5. Geen schaamtegevoel naar anderen; 
6. Luisteren: meer naar mezelf dan naar anderen; 
7. Uitrusten op mijn kamer: alleen als ik het niet meer weet. 
 
Deze lijst en het feit dat ik geen schaamtegevoel meer hoef te hebben, zorgen voor een prettiger 
verblijf. Nu kan ik al mijn ongenoegen spuien zonder last te krijgen van een schuldgevoel. 
Verpleegkundige Lies moet het als eerste ontgelden.  
‘Mevrouw de Groot, gaat het wel goed met u? U kijkt zo boos.’ 
‘Ik ben niet boos, ik wil naar huis.’ 
‘Maar u kunt nog niet naar huis, u bent ziek.’ 
‘Ik voel me kiplekker, dus ik begrijp niet waar je het over hebt.’ 
Door het loslaten van mijn schaamtegevoel heb ik sterk de behoefte iedereen te tutoyeren.  
‘U bent ziek in uw hoofd.’ 
‘Hoe kun jij dat nou weten, ben je een arts of zo?’ 
‘Dat heeft de psychiater verteld.’ 
‘Dan wil ik die spreken, want daar klopt niks van.’ 
‘Die heeft u al gesproken, maar misschien is u dat ontgaan. U was erg apathisch op dat moment.’ 
Ik probeer me te herinneren wanneer dat gesprek met die psychiater is geweest. Gisteren was er 
een bijeenkomst waar ik bij moest zijn. Er was een advocaat en een verpleegkundige bij 
betrokken en Roel was er ook. Dan zal er misschien ook een psychiater tussen gezeten hebben. 
Wat ik me nog kan herinneren van dat gesprek is dat ik weer mijn naam moest noemen en 
vertellen hoe mijn thuissituatie er uit ziet. En ook vertellen wat er met mij aan de hand zou 
kunnen zijn. 
‘Gaat u zich klaarmaken voor de nacht? Morgen wordt het voor u een drukke dag.’  
‘Het is al druk genoeg in mijn hoofd. Bovendien bepaal ik zelf mijn dagindeling.’ 
Ze laat zich niet van de wijs brengen door mijn horkerige aanpak. 
‘Om half elf gaat het licht uit.’ 
‘Dat weet ik, dat heb je deze week al verteld. Je valt in herhaling.’ 
‘Welterusten, mevrouw de Groot.’ 
Met een voor haar onhoorbaar ‘stom wijf!’ druip ik af naar mijn kamer. Ik gooi geïrriteerd mijn 
kleding op de grond, vlak voor de deur ontwikkelt zich een bergje. Laat de verpleging maar wat 
moeite doen om binnen te komen, ik doe genoeg moeite om buiten te komen. 



 
Tijdens het groepsgesprek de volgende ochtend voel ik een zeer grote neiging om maar helemaal 
los te gaan. Het maakt me niet uit tegen wie ik ga snauwen, iedereen kan van mij een grote mond 
krijgen. 
‘Mevrouw de Groot, zo meteen heeft u een gesprek met de psychiater, mevrouw van der Tak.’ 
‘En wie geeft Job dan de fles?’ 
‘Dat neemt Margot van u over.’ 
‘En wie is Margot dan wel?’ 
‘Dat is de verpleegkundige waar u vandaag aan toegewezen bent.’ 
Vergeten op het whiteboard te kijken. 
‘Goh, dat schept een goede band tussen moeder en kind.’ 
Anderen moeten gniffelen om mijn rake opmerking. Is dit misschien iets wat vaker voorkomt en 
waar niets mee gedaan wordt? 
‘Om tien uur heb ik tijd voor haar, eerder niet.’ 
‘Mevrouw de Groot, u heeft zich te houden aan de tijden van de psychiater.’ 
‘Meneer de gespreksleider, ik heb me te houden aan de tijden van Job.’ 
Her en der wat gegiechel. Die zat. Na het groepsgesprek besluit ik om nog even naar mijn kamer 
te gaan. Terwijl ik door de gang loop, realiseer ik me dat de Duivel nog ergens moet 
rondzwerven. Mijn kamer bevindt zich immers nog steeds tussen de rode panelen. Nu verdient 
mijn kamer al niet de schoonheidsprijs, maar om de Duivel nog meer te pesten, besluit ik om van 
mijn kamer een nog grotere zwijnenstal te maken dan die al is. Alle rode en gele voorwerpen 
moeten achter de gordijnen gezet worden, hoe groot ze ook zijn. Een bos rode rozen van Roel, 
de rode weekendtas, twee rode shirts, een geel zeepdoosje en een gele deken prop ik tegen het 
raam aan. Er komt bijna geen daglicht meer doorheen, ik heb het helemaal dichtgebouwd. De 
kleuren zijn alleen voor de buitenwereld zichtbaar. Met het knopje aan de zijkant doe ik de 
jaloezieën in de horizontale stand en daarna trek ik de gordijnen dicht. Alle groene dingen stal ik 
zo breed mogelijk uit in mijn kamer. Mijn laatste plan heeft me niet verder geholpen, dus bedenk 
ik een nieuwe. En dat wordt er één waarbij ik alleen maar aan mezelf ga denken. 
1. Aan zoveel mogelijk verleidingen toegeven; 
2. Orde in mijn eigen spullen brengen; 
3. Mijn kamer gezellig maken; 
4. Job en mezelf meer rust gunnen. 
 
Het lijkt me zinvol om de hele afdeling eens na te lopen op gekleurde deuren. Van alle kamers 
zijn de deuren geel geverfd, dus dat betekent dat er zich een verleiding achter bevindt. Dat is 
makkelijk na te gaan, want de allergrootste verleiding is slapen. Aan de ene kant wil ik dat 
ontzettend graag, want ik ben doodmoe. Aan de andere kant kom ik er geen steek verder mee. 
Een andere gele deur is die van de babykamer. Job is een hele grote verleiding, maar in ons 
belang zal ik die kamer voorlopig moeten mijden. Aan het einde van de gang ontdek ik de 
gesprekskamers, met gele deuren. Een betere aanwijzing dan dit kan ik niet krijgen. Voortaan zal 
ik tijdens gesprekken met psychiaters, verpleegkundigen of andere mensen geen informatie meer 
loslaten, want dat is dus de verleiding. Toch eens kijken hoe het met andere deuren zit. De 
verpleegpost, jawel, ik had het kunnen weten. De verleiding om iets te vragen. Ik denk aan wat de 
blonde vrouw in de kliniek tegen me heeft gezegd: ‘Geen vragen stellen.’ En verderop zie ik de 
gele deur van de gemeenschappelijke ruimte, de verleiding om gezellige gesprekken aan te gaan. 
Verleidingen helpen me niet om te herstellen. Integendeel, ze werken mijn hele plan alleen maar 
tegen. In die ruimtes moet ik dus zo min mogelijk komen, want ze houden me steeds verder af 
van waar ik naartoe wil.  
De deuren van het washok, de toiletten, de uitgang, de isoleercel en een onbekende deur zijn 
groen. Dat zijn de juiste deuren. Die onbekende deur intrigeert me wel. Wat zou daarachter zijn? 
De verleiding om dit aan de verpleging te vragen is groot, maar daar trap ik niet in. De 



onbekende deur zit vlak naast de isoleercel, maar ik kan me niet voorstellen dat die twee iets met 
elkaar te maken hebben. Vlak naast die deur hangt een brandslang. Dat is het. Het is een 
vluchtroute naar buiten toe. Achter die groene deur bevindt zich vast een stalen brandtrap, zodat 
je in noodgevallen in een mum van tijd beneden bent. Voor mij is dit de meest ideale oplossing 
om weg te komen. De andere uitgang bij de verpleegpost is vrij onhandig. Ten eerste heb ik daar 
de sleutel niet van en ten tweede weet ik de weg niet. Bij de artiesteningang werd ik 
binnengebracht, maar daar zullen de beveiligingsmensen me eerder signaleren dan dat ik in de 
gaten heb. Maar als ik deze onbekende deur open kan krijgen, sta ik meteen buiten. En wie houdt 
me dan tegen als ik het dan op een lopen zet? Het enige probleem is dat er een slot op zit. Daar 
moet ik nog een oplossing voor bedenken. Laat ik eerst kijken of ik het slot zo open kan krijgen, 
misschien zijn ze het vergeten dicht te doen. 
‘Wat bent u aan het doen, mevrouw de Groot?’ 
‘Eh...mijn...eh...vader werkte vroeger bij een slotenfabriek, dus ik keek even of het een bekend 
slot was.’ 
Verpleegkundige Margot trekt haar wenkbrauwen omhoog en tovert een glimlach tevoorschijn. 
‘En...is het zo’n slot?’ 
‘Nee, volgens mij niet.’ 
Dit is op het randje. Ik hoop niet dat ze doorheeft dat ik glashard sta te liegen.  
‘Gaat u naar Job toe?’ 
‘Nee, bij nader inzien is dat geen goed idee.’ 
‘Volgens mij is de psychiater er al, ik ga even voor u kijken.’ 
Voordat ik kan reageren is ze al weg. Als ik niet naar Job wil vanwege de gele deur, wil ik ook niet 
naar een spreekkamer gaan met dezelfde kleur. Het is leuk dat er een psychiater opgetrommeld is, 
maar van mij krijgt hij niets te horen. Alles wat ik zeg, kan tegen me gebruikt worden.  
Met een uitgestrekte rechterarm komt er een klein vrouwtje op me af. 
‘Wij kennen elkaar nog niet, geloof ik. Ik ben mevrouw van der Tak, de psychiater.’ 
‘Nee, ik heb je nog nooit gezien.’ 
Dat tutoyeren houd ik nog wel even vol. Het zet in ieder geval de eerste toon voor het gesprek. 
Zij zal een goed gesprek verwachten, maar ik ben niet van plan om daar aan mee te werken. En 
men weet inmiddels hoe volhardend ik daarin kan zijn. 
‘Loopt u met me mee?’ 
‘Zeg maar ‘je’. Dat praat wat makkelijker.’ 
‘Ik geef er de voorkeur aan om ‘u’ te zeggen. Dat doe ik met al mijn patiënten.’ 
Naar mijn idee was ik met die onbekende deur aardig op weg. Nu moet ik nog een manier 
verzinnen om die te openen, dat zal niet meevallen. In de spreekkamer neem ik plaats.  
‘Vertelt u eens, mevrouw de Groot, hoe voelt u zich?’ 
‘Ik voel me goed, dus ik kan naar huis.’ 
‘Dat is mooi, dat u zich goed voelt. Maar waarom denkt u dat u hier bent?’ 
‘Geen idee.’ 
Elke keer raak ik geïrriteerd door de vraag waarom ik hier zit. Bovendien moet ik rekening 
houden met het feit dat we achter een gele deur zitten. Teveel informatie loslaten is niet handig. 
Dan speel ik haar veel te veel in de kaart.  
‘U heeft een kraambedpsychose. Weet u wat dat is?’ 
‘Ja, dan ben je gek.’ 
‘Nou, dat is wel erg cru. Heeft u geen zin in dit gesprek?’ 
‘O, dat wel.’ 
‘Maar u reageert erg kortaf.’ 
‘Zo ben ik nu eenmaal.’ 
‘Maar ik zou graag willen weten hoe u erover denkt. Dan kan ik u helpen.’ 
‘Dat begrijp ik, maar ik laat me niet verleiden.’ 
‘Verleiden tot wat, mevrouw de Groot?’ 



‘Tot het loslaten van informatie.’ 
‘Maar u kunt gerust dingen vertellen, ik heb een beroepsgeheim.’ 
‘Beroepsgeheim of niet, de deur is geel.’ 
‘Wat heeft de kleur van de deur met mijn beroepsgeheim te maken?’ 
‘Dat ga ik je niet vertellen, dat is mijn geheim.’  
Hier in het zogenaamde ziekenhuis hebben ze trouwens wel een grappig persoon uitgekozen 
voor de rol van psychiater. Een pittige tante met vastgeplakt haar, een klein zwart knotje op haar 
achterhoofd en een rond studentenbrilletje. Zou dat haar echte haar zijn of een pruik? De dichte 
mist in mijn hoofd, genaamd psychose, begint langzamerhand op te trekken. Tot nu toe heb ik 
gedacht dat ik in een ziekenhuis terecht ben gekomen, maar ik raak er steeds meer van overtuigd 
dat het een toneelclub is. De toneelclub is speciaal voor mij opgezet om mij te doen geloven dat 
ik in een ziekenhuis ben beland. Maar een heleboel dingen spreken dit tegen. Zo hebben de 
verpleegkundigen en artsen hun eigen kleding aan in plaats van witte jassen. Ze zijn dus niet als 
ziekenhuispersoneel herkenbaar. De dingen die ze in bedekte termen tegen me zeggen samen met 
hun lichaamstaal zijn heldere signalen om mij iets duidelijk te maken. Het is vast de bedoeling dat 
ik door middel van dit toneelspel mezelf uit de psychose moet halen.  
Er zijn verschillende karakters neergezet. De persoon met een groot verband om zijn hoofd heeft 
net een operatie aan zijn hersenen gehad en stelt dus iemand voor die een zichtbare psychische 
aandoening heeft. Een man in een rolstoel heeft een zichtbare lichamelijke aandoening en de 
vrouw met smetvrees een niet-zichtbare psychische aandoening. Wat nog briljanter is, is het feit 
dat ze steeds nieuwe mensen kunnen inzetten en anderen wegsturen. Wanneer iemands rol is 
uitgespeeld omdat ik de persoon ontmaskerd heb, wordt de volgende ingezet. Op die manier 
blijft het steeds interessant voor mij. De plek waar ik binnengebracht ben, is al een hele grote 
aanwijzing waar ik aan voorbijgegaan ben. Ik heb de achteringang direct als artiesteningang 
bestempeld. Daar zat ik dus niet ver naast.  
‘U zat in gedachten verzonken. Kunt u mij vertellen wat u dacht?’ 
‘Nee.’ 
‘Dan laten we het hierbij.’ 
Mijn arrogante houding zorgt ervoor dat de psychiater mijn dossiermap weer opbergt in haar tas. 
Ze ziet in dat het gesprek zinloos is. Met haar bevindingen komt ze geen stap verder, maar dat 
was nu net mijn bedoeling. We schudden elkaar de hand en ik ga naar mijn kamer. 
 
Na het middageten wil ik naar Job toe. Ik kan het niet maken om als moeder weg te blijven. Gele 
deur of geen gele deur. Na het eten sta ik samen met de andere moeders bij de babykamer. Er 
heeft al iemand op de deurbel gedrukt, maar er wordt niet opengedaan. En dat terwijl we toch 
duidelijk stemmen horen uit de babykamer.  
‘Mevrouw de Groot, u heeft nog corvee.’ 
Achter me staat verpleegkundige Margot. 
‘Ik moet Job de fles geven.’ 
‘Alleen de vaatwasser moet nog ingeruimd worden. Het is zo gedaan.’ 
Al zuchtend loop ik naar de keuken en doe wat me gevraagd wordt. Na vijf minuten sta ik voor 
de deur van de babykamer en bel aan.  
‘Wie is daar?’ hoor ik iemand van achter de deur zeggen. 
‘Suus de Groot.’ 
‘U bent even niet welkom in de babykamer.’ 
Met een verbaasde blik kijk ik naar de deur, alsof ik van de deur iets wijzer zou worden. 
‘Waarom niet?’ 
Al snel komt Margot aanlopen en vraagt of ik wil plaatsnemen op een stoel in de 
gemeenschappelijke ruimte. 
‘Zoals u nu reageert, bent u een gevaar voor anderen. Van uw man hebben we begrepen dat u 
Job iets aan wilde doen gisteren tijdens het bezoekuur. Klopt dat?’ 



‘Nou...eh...nee, niet echt hoor. Ik was een beetje in de war.’ 
‘En bovendien bent u nogal agressief de laatste tijd. Dat helpt ook niet mee.’ 
In mijn lichaam voel ik weer de agressie oplaaien, maar ik besluit om daar niet aan toe te geven. 
Mijn emoties gaan echt alle kanten op. Agressie, sarcasme, woede, verdriet, me ellendig en 
verward voelen, alles volgt elkaar in rap tempo op. Het lijkt alsof ik van de ene uiterste emotie 
naar de andere ga en dat is bijzonder vermoeiend. De ene keer ben ik er heilig van overtuigd dat 
mijn standpunt juist is en de volgende minuut gooi ik deze net zo gemakkelijk overboord. Dit 
keer ga ik naar mijn kamer toe, maar ik ben vastbesloten om de volgende keer flink stennis te 
schoppen. 



Hoofdstuk 8: Ik blijf 
 
De volgende dag neem ik me voor om mijn meest recente lijstje uit te voeren. Ik geef me volledig 
over aan alle verleidingen in de vorm van koekjes, snoep, limonade en chips. Een heel pak 
koffiekoekjes werk ik in één keer naar binnen, daarna een grote puntzak drop en ten slotte nog 
een halve zak paprikachips. Tijdens het ontbijt merkt niemand dat ik maar een halve boterham 
eet. Gezellig kletsen met de andere moeders en net doen alsof ik eet, gaat me erg goed af. 
Sommige moeders zijn vaak misselijk na het eten, anderen staan na het eten uitgebreid de tafels 
meerdere keren te boenen door hun smetvrees. Afwijkend gedrag wordt dus niet opgemerkt. 
Toch begin ik langzamerhand door te krijgen dat er dingen aan het veranderen zijn. Niet alleen 
veranderingen in mezelf, maar ook in mijn omgeving. Ik voel me minder God en meer de oude 
Suus, maar dat wisselt sterk. De ene keer ben ik in een ziekenhuis, de andere keer in een 
toneelclub. De ene keer heb ik het volste vertrouwen in de verpleging, de andere keer kunnen ze 
wat mij betreft de boom in. De ene keer kan ik me helemaal in mijn lijstje met actiepunten 
vinden, de andere keer ligt deze verfrommeld in de prullenbak. Iedere keer schakel ik om van de 
psychose naar de realiteit. Het blijft nog onduidelijk wanneer ik in welke toestand zit. Omdat ik 
niets of niemand anders heb om op te vertrouwen, vertrouw ik daarom maar op mijn eigen 
waarnemingen en aantekeningen. Ik begin te beseffen dat mijn asociale gedrag naar anderen toe 
totaal geen effect heeft. Eerder een averechts effect, namelijk dat ik Job tijdelijk niet mag zien. 
Het vervelende van alles is dat ik weet dat de verpleging er alles aan doet om me te helpen, maar 
dat er niet één persoon tussen zit die me daadwerkelijk begrijpt. Die weet in welke wereld ik 
verkeer en welke moeilijkheden ik ondervind. Ik neem het niemand kwalijk, maar het besef dat er 
met mij iets aan de hand is begint nu langzaam tot me door te dringen. Maar dat neemt niet weg 
dat ik naar huis wil. De meest voor de hand liggende manier is door de groene deur van de 
uitgang. Omdat ik geen sleutels heb, zal ik moeten wachten totdat er iemand door die deur wil. 
Naast de deur zet ik een stoel neer. Als er iemand binnenkomt, kan ik mooi naar buiten glippen.  
‘Waarom zit u hier?’ vraagt Lies. 
‘Ik wil hier weg.’ 
‘En denkt u dat zo te kunnen bereiken?’ 
‘Ja.’ 
Er verschijnen twee monteurs aan de andere kant van de groene deur. Ze staan op een 
huishoudtrapje vlakbij de liften en zijn bezig met het verwijderen van de plafondplaten. Daarna 
priegelen ze wat met draadjes en kijken af en toe mijn kant op. Ze lachen vriendelijk en ik lach 
terug. Ik begrijp meteen hun hint. Er wordt een vluchtroute voor me voorbereid, maar ik moet 
nog even volhouden. Van deze hint krijg ik weer hoop. Nu zal het niet lang meer duren voordat 
ik thuis ben. Zeker een half uur gaat voorbij voordat er eindelijk een persoon naar binnen wil. 
Tot mijn grote verbazing komt die persoon niet door de groene deur, maar via de verpleegpost 
aan de zijkant. Ik tik en bons op het raam om de aandacht van de receptioniste te vragen, zodat 
zij de deur open kan doen. Ze doet net of ze me niet hoort en negeert me totaal. Na 
onophoudelijk getik en gebons loopt ze geïrriteerd de verpleegpost binnen. Waarom ben ik niet 
eerder op dat idee gekomen? Als mensen daar naar binnen kunnen, kan ik er door naar buiten.  
‘Mevrouw de Groot, u mag hier niet komen!’ 
‘Maar ik wil naar huis!’ 
‘Dat gaat niet.’ 
De verpleging werkt me met harde hand naar buiten toe en doet de gele deur van binnenuit op 
slot. Voor mij is nu de grens bereikt. Wat een arrogantie. Ik doe alle moeite om weg te komen, 
maar het enige wat er gebeurt, is volledige tegenwerking. Niemand die met me praat of me iets 
uitlegt. Alles, maar dan ook alles, moet ik zelf uitzoeken. Het is genoeg geweest. De beuk gaat 
erin, maar dan letterlijk. Ik til de zware stoel boven mijn hoofd en hoop tegelijkertijd dat de 
zitting er niet uit valt.  
‘Kiezen jullie maar uit door welk raam deze stoel kan. Het is genoeg geweest. Ik wil naar huis!’ 



Achter de deur van de verpleegpost hoor ik een druk geroezemoes. Met de stoel boven mijn 
hoofd bedenk ik me dat ik helemaal geen raam wil ingooien. Voor mij is het een noodkreet na 
alles wat ik geprobeerd heb. Misschien beslissen ze dat ik uit het ziekenhuis gezet zal gaan 
worden. Nu ben ik immers een gevaar voor mijn medepatiënten geworden. Ineens gaat de gele 
deur van het slot en gaat alles in een stroomversnelling. Lies en Sara maken mij snel de stoel 
afhandig, terwijl Linda en Margot mijn polsen stevig vastpakken en dubbelvouwen naar beneden. 
Ik kan niet anders dan gebukt staan, in een zeer oncomfortabele positie. 
‘Au, au, blijf van me af! Jullie doen me zeer!’ 
Margot spreekt me op een strenge toon toe. 
‘Mevrouw de Groot, wij brengen u naar de isoleercel.’ 
‘Nee, dat wil ik niet!’ 
‘U wordt de laatste dagen steeds agressiever, dus we laten u even afkoelen.’ 
Huilend en schreeuwend probeer ik me los te wurmen, maar de verpleging is duidelijk zeer 
ervaren.  
‘Maar waarom dan? Ik heb helemaal niks gedaan.’  
‘Noemt u dat niks doen? U dreigt een stoel door het raam te gooien!’ 
Mijn poging om me schrap te zetten en weerstand te bieden mislukt, want mijn laarzen zijn zo 
glad dat ik gemakkelijk naar de isoleercel toe glijd. Daar word ik gedwongen om op een matras te 
knielen.  
‘Op het bord hebben we alle informatie geschreven die u nodig heeft.’ 
‘Ik wil naar mijn kind toe! Neeeeee!’ 
Mijn laarzen worden razendsnel afhandig gemaakt en iedereen maakt zich uit de voeten. Voordat 
ik kan opstaan om naar de deur te rennen, is deze al op slot gedaan. Door het kleine raampje in 
de celdeur zie ik ze nog net weglopen. Ik sla keihard met mijn vuisten op het glas, maar het heeft 
weinig effect. Dan stort ik volledig in. De gedachte dat ik Job nog langer niet kan zien, maakt me 
gek.  
‘Stelletje klootzakken! Durven jullie wel met zoveel! Ik maak jullie af, allemaal!’  
Het voelt alsof de Duivel in mezelf is losgebarsten. Ik schop en sla zo hard en zo veel als ik kan. 
Maar waar ik sla of schop, niemand ziet of hoort me. Afreageren is nu het beste om te doen, 
maar ik kom er niet verder mee. Ik voel me vreselijk ellendig en weet niet wat ik moet doen. Het 
enige wat ik heb is een matras, een deken, twee bekertjes water, een kartonnen po en te weinig 
toiletpapier. In een hoek in het plafond is een camera geïnstalleerd. De gedachte dat ze alles van 
me kunnen zien en waarschijnlijk alles kunnen horen, maakt me weer razend.  
‘Ja, kijken jullie maar! Jullie zitten daar gezellig met z’n allen te kijken hoe ik hier zit!’ 
Ik ga behoorlijk tekeer, het is gewoon ontzettend onredelijk. De muren, ramen en deur moeten 
het flink ontgelden. Met trappen, schelden en slaan probeer ik te bereiken dat ze in ieder geval 
een reactie geven of op zijn minst poolshoogte komen nemen. Maar er gebeurt helemaal niets. 
Eens kijken of ik iets door het raam kan zien, of ik contact kan maken met de buitenwereld. Maar 
ze hebben de jaloezieën zodanig gedraaid dat dat net niet kan.  
‘Wat zijn jullie een stelletje etters!’  
Ze kunnen beter die jaloezieën helemaal dichtdoen, dan kom ik ook niet in de verleiding om te 
kijken. Achter het raam is een document geplakt met de mededeling dat je een klacht kan 
indienen. Het is expres er achter vastgemaakt zodat niemand het er af kan halen, anders had ik 
dat gedaan. Dit lijkt me een uitgelezen kans om de verpleging eens te laten horen dat ze dit niet 
zomaar kunnen doen.  
‘Ja, bij deze maak ik bezwaar. Ik wil naar huis! Kom me maar weer halen!’ 
Geen reactie.  
‘Wat zijn jullie hier lekker bijdehand, zeg! Het bezwaar moet ingediend worden bij een arts, maar 
kan iemand me vertellen hoe ik hem kan bereiken?’ 
Het is heel irritant dat ik geen pen en papier bij de hand heb, want nu mis ik een gedeelte van 
mijn aantekeningen. En bovendien had ik dan iets onaangenaams op papier kunnen zetten en 



voor de camera gehouden. Weer word ik zeiknijdig en loopt te schelden en te vloeken op een 
paar vierkante meter.  
‘Het is waardeloos geregeld hier.’  
Ik loop naar de hoek van de kamer waar de camera hangt. Zwaaiend met twee armen kijk ik recht 
in de lens. Ik probeer met gebaren iets duidelijk te maken. 
‘Hallo, hoort iemand mij?! Ik wil een bezwaar indienen. Kom effe pen en papier brengen.’ 
Weer geen reactie. Waarom komt niemand me halen? Het gevoel van machteloosheid wordt 
alsmaar groter. Alle mogelijkheden om contact met buiten te krijgen, zijn door mij al onderzocht. 
Het besef begint langzaam te komen dat ik hier op mezelf ben teruggeworpen. Misschien horen 
en zien ze me wel, maar doen ze niets. Dat irriteert me mateloos en de adrenaline voel ik alweer 
omhoog schieten. 
‘Kan iemand mij dan vertellen waarom ik niet naar huis toe kan?’ 
Ineens wordt mijn aandacht getrokken door een schoolbord aan de muur waarop staat in welk 
ziekenhuis ik me bevind en hoe laat ze me weer komen bezoeken.  
‘Alsof ik niet weet waar ik ben. En die tijd is zinloos! Er hangt hier geen klok of was dat nog 
niemand opgevallen?’ 
In blinde woede veeg ik met mijn onderarm de woorden van het bord. Geen enkele actie van 
mijn kant heeft effect. Om moedeloos van te worden. Ik laat me op de grond zakken tegen de 
koude betonnen muur.  
Dan denk ik aan kleine Job. Hij ligt hemelsbreed nog geen tien meter bij me vandaan, maar is 
voor mij nog nooit zo ver geweest. Onbereikbaar. Zelfs de mogelijkheid om hem een flesje te 
geven, wordt me ontnomen. De gedachte hieraan maakt me ontzettend verdrietig, maar ik huil 
zonder tranen. Die heb ik even niet. Mijn hart huilt en dat doet meer zeer. Hij zal door Roel best 
goed verzorgd worden of anders door de verpleging. Laat ik er maar niet teveel over nadenken, 
want dan word ik weer laaiend. Mij opsluiten, maar wel voor het kleine mannetje zorgen, hoe 
durven ze. Het belangrijkste is dat ik hier weer uit kom, al weet ik niet hoe. Een stoel door een 
raam willen gooien was in ieder geval niet de juiste keuze, maar dat weet ik nu. Het was niet mijn 
bedoeling geweest om dat te doen, maar ik wist niet hoe ik mijn standpunt duidelijk moest 
maken. Mijn kwaadheid en onmacht bereikten een hoogtepunt, maar wat had ik anders moeten 
doen? 
Na een paar uurtjes in de isoleercel komt het onvermijdelijke moment dat ik nodig moet plassen. 
Laat ik het nog maar even uitstellen, op de kartonnen po kan altijd nog. Het maakt me weer 
razend. Het idee om van mijn verblijf een vreselijke zwijnenstal te maken, komt bovendrijven. 
Het moet dan wel zo’n chaos worden dat ik mezelf er niet mee heb, alleen de verpleging. Er is 
jammergenoeg erg weinig materiaal aanwezig om er een gigantische bende van te maken. Het 
wordt pas leuker als ik ontlasting over de muren kan uitsmeren. Daar zal ik ze zeker mee hebben. 
Maar zover is het dus nog niet. 
‘En jullie zitten zeker mee te kijken met die camera? Heb ik dan geen privacy? Stelletje 
viezeriken!’ 
Wat stond er ook alweer op het schoolbord geschreven? Volgens mij zouden ze om half vijf 
langskomen. Voor mijn gevoel duurt het een eeuwigheid voordat er iemand bij de celdeur 
verschijnt. Net als ik op de grond tegen de muur zit, zie ik een gezicht door het ronde raampje 
kijken. Snel sta ik op en ren naar de deur toe. Ik kijk hem recht in zijn gezicht aan. 
‘Hé, vuile klootzak! Laat me hieruit! Wat zijn dit voor manieren?’ 
Met hard schoppen en bonzen tegen de deur probeer ik hem duidelijk te maken dat dit echt een 
rotstreek is. Hij kijkt me met een meewarig gezicht aan en schudt zijn hoofd. Met stevige passen 
loopt hij weer weg. 
‘Klootzakken kunnen alleen maar klotestreken leveren!’ bries ik. Ik probeer zijn aandacht te 
trekken door op het ruitje te tikken met mijn trouwring, maar hij kijkt niet om. Ik zie dat mijn 
actie toch nog een positieve wending krijgt. In de hal zie ik een klok hangen. Het is half vijf, dus 
ze hebben zich aan hun woord gehouden.  



De plasnood is inmiddels zo hoog geworden dat ik een eerste poging moet gaan ondernemen. 
Het is geen prettig idee dat iedereen mij via de camera kan zien, dus ik moet een zodanige pose 
aannemen dat het discreet blijft. Een lang shirt verhult gelukkig veel. Het handigste is om op het 
matras te zitten, dat ontlast mijn rug. Jaren geleden ben ik geopereerd aan een hernia, dus dat 
blijft altijd een zwakke plek. En na een zwangerschap is mijn rug er niet beter op geworden.  
Waarom zou ik eigenlijk in die kartonnen po plassen? Ik heb die po helemaal niet nodig, ik plas 
gewoon op het matras. Dan mogen zij het weer opruimen, dat is mijn probleem niet. Aan de 
andere kant weet ik niet hoe lang ik hier moet blijven. Als ik wil slapen, dan is een matras wel 
lekker om op te liggen. Beter dan op een harde stenen vloer. De po plaats ik in het midden van 
het matras. Met alleen mijn shirt aan hang ik erboven. De hoeveelheid toiletpapier stelt niets 
voor. Wat dat betreft ben ik een grootverbruiker. De po met inhoud til ik voorzichtig op en zet ik 
aan de andere kant van de cel, zodat ik de pislucht zo min mogelijk ruik. 
Van mijn trappen, slaan en beuken ben ik erg moe geworden. Een eerste geeuw kan ik niet meer 
onderdrukken. Wat ben ik blij dat ik op een droog matras kan liggen. Met mijn gezicht naar 
boven gericht zie ik de camera in de hoek van het plafond. Ervoor is een glasplaat bevestigd die 
net zo groot is als een plafondplaat. Nu zie ik het pas. Waarom heb ik daar niet eerder aan 
gedacht? Er is net zo’n plafonddeel uit als op de plek waar de monteurs bezig waren. Komen die 
monteurs mij bevrijden uit deze cel? Ik vraag me af hoe ik bij dat hoge plafond kan komen, maar 
in ieder geval geeft het me een goed gevoel dat ik de mogelijkheid krijg om te ontsnappen. 
‘Moet ik mijn matras verplaatsen?’ 
Niet alleen hardop vragen en redeneren helpt me om verder te komen, van buitenaf word ik nu 
ook geholpen. De verpleging kan mij horen via de speaker en laat mij weten of mijn conclusie 
juist is of niet. De stoelen heen en weer schuiven lijkt op het grommen van de Duivel en dat is 
voor mij het teken dat ik op de goede weg ben. Wat is er nog leuker dan hem kwaad maken? Hoe 
meer gegrom ik hoor, des te beter het is. De piepers van de verpleging zijn een subtielere manier 
om mij te helpen. De verpleging is niet fysiek aanwezig, maar doen wel hun uiterste best om mij 
op een andere manier te helpen. 
‘Zal ik met mijn rug tegen de muur gaan liggen?’  
Dit keer hoor ik geen piepers afgaan of stoelen die heen en weer geschoven worden. Ineens slaat 
een deur met een harde klap dicht, een duidelijk signaal dat mijn redenering nog niet helemaal 
waterdicht is. Het zijn allemaal uitstekende middelen om verder te komen. Na uren redeneren en 
luisteren heb ik geen puf meer om op te staan en te kijken hoe laat het is. Ik draai me om en ga 
met mijn rug naar de celdeur liggen.  
 
‘Goedemorgen mevrouw de Groot, wakker worden.’ 
Nog versuft van de diepe slaap kan ik niet veel uitbrengen. 
‘Mmmm...’ 
‘Heeft u goed geslapen?’ 
‘Mmm, ja, mmmm...’ 
Het duurt even voordat ik wakker ben, maar als ik ineens meerdere stemmen hoor fluisteren, ben 
ik direct alert. Ik durf ze niet aan te kijken, want ik ben doodsbang. Misschien zie ik wel hele enge 
gezichten of staat de Duivel er tussen. Wel herken ik een stem. 
‘Kunt u zich misschien omdraaien?’ 
‘Nee.’ 
‘Waarom niet?’ 
‘Ik ben bang.’ 
‘U hoeft niet bang te zijn.’ 
Langzaam draai ik me om en als eerste zie ik verpleegkundige Margot. Dat is alvast een 
vertrouwd gezicht. Ik draai me verder om. De anderen zien er ook vrij normaal uit. Een zucht 
van verlichting. 
‘We adviseren u om medicijnen te gaan nemen. Dat zorgt ervoor dat u zich beter gaat voelen.’ 



‘Mag ik hier dan weg?’ 
‘Ja, dan mag u uit deze cel.’ 
Ik vind alles goed, als ik maar weg kan uit dit afschuwelijke hok. Margot reikt me een bekertje 
water aan en twee pilletjes. Ze knikt om aan te geven dat ik ze moet innemen.  
‘Welke dag is het vandaag?’ 
‘Woensdag.’ 
‘Hoe lang zit ik hier al?’ 
‘Iets meer dan vijfentwintig uur.’ 
Ondanks mijn nachtrust ben ik bekaf. Dolblij ga ik naar mijn kamer. Daar tref ik een enorme 
chaos aan, maar dat maakt me niet uit. Dat heb ik zo opgeruimd. Liever chaos in mijn kamer dan 
chaos in mijn hoofd. Eerst maar eens mijn post doornemen. Er liggen heel veel ongeopende 
enveloppen op mijn nachtkastje. Na het lezen ervan ruim ik alle lege enveloppen op, geef de 
ontvangen kaarten een plekje en ruim de rest van mijn kamer op. Nu is het weer een beetje 
toonbaar. Als laatste stap ik onder de douche, kleed me aan en begeef me naar de 
gemeenschappelijke ruimte. 
‘Hoe is het met je?’ vraagt een moeder wiens baby ook in de babykamer verblijft. 
‘Wel goed hoor.’ 
‘Zat je in de isoleercel?’ 
‘Ja.’ 
‘Hoe kwam dat?’ 
‘Ik was nogal onrustig.’ 
Nog steeds blijf ik het idee houden dat deze afdeling speciaal voor mij is opgezet. Niet alleen de 
verpleegkundigen en de patiënten, maar ook de bezoekers maken deel uit van het grote 
toneelstuk. Ik word geconfronteerd met allerlei toevalligheden. In een rolstoel zit een patiënt die 
Rummikub speelt met verpleegkundige Leonie. Leonie wenkt me. 
‘Wilt u misschien dit spel afmaken?’ 
‘Dat is goed. Wie is er nu aan de beurt?’ 
‘Jij bent’, zegt de jongen. 
Direct neem ik plaats op de vrijgekomen stoel, maar ik vind het vreemd. Zou iemand weten dat 
ik dit spel vroeger vaak met mijn moeder speelde? En dat mijn moeder ook een lichamelijke 
beperking heeft? De situatie wordt erg realistisch nagespeeld, maar denken ze echt dat ik hier in 
trap? 
 
Na een paar dagen medicijnen slikken merk ik dat ik een stuk rustiger word. Ik krijg minder de 
behoefte om met duizend-en-één dingen tegelijk bezig te willen zijn. Mijn weekendtas heb ik 
definitief uitgepakt, de kleuren beginnen een minder belangrijke rol te spelen en de Duivel ben ik 
onderweg kwijtgeraakt. Met een kop thee ga ik op de leren bank in de gemeenschappelijke ruimte 
zitten. Over een kwartier begint het bezoekuur.  
‘Halleluja! Verheerlijk God! Halleluja!’ 
Evelien komt binnen, zo te horen in een euforische stemming. Ze gaat naast me staan en kijkt me 
aan.  
‘Je bent gered.’ 
Dat komt me bekend voor. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de kliniek hetzelfde 
deed. Probeert ze duidelijk te maken dat ik God ben? Is dit een nieuwe aanwijzing? Ik raak er 
door van slag, maar laat niets merken. Margot en Lies pakken haar vast en nemen haar mee. Ze 
krijgt een flinke reprimande. Ik was met mijn redeneringen al zo ver gekomen dat er nog maar 
één ding was waar ik nog aan twijfelde. Bevind ik me in een ziekenhuis of is het een 
toneelgezelschap? Hoort het toneelgezelschap bij de realiteit of bij de psychose? Daar kom ik 
maar niet achter. Al eerder heb ik gevraagd hoe ik de verpleging kan herkennen. Ze dragen 
immers geen witte jassen. Lies heeft me toen verteld dat een verpleegkundige herkenbaar is aan 
de pieper die hij of zij bij zich draagt.  



Tijdens het bezoekuur komen Roel, Bram en mijn schoonzus Astrid langs. Misschien kunnen zij 
me helpen om uit te vissen waar ik zit. In eerste instantie probeer ik er omheen te draaien, maar 
uiteindelijk zeg ik maar gewoon waar het op staat. 
‘De artsen fluisteren bepaalde dingen in die jullie tegen mij moeten zeggen om mij in de psychose 
te houden.’ 
‘Hoe kom je daar bij?’ vraagt Roel geschrokken. 
‘Ik begrijp het wel. Ze willen mij niet in de war maken en het hele toneelspel uit laten spelen.’ 
‘Toneelspel?’ vraagt Astrid, ‘je bent hier in een ziekenhuis, Suus.’ 
‘Het hele spel speel ik mee, dat is het beste.’ 
Roel en Astrid kijken me verbaasd aan. 
‘Sorry hoor, maar ik kan jullie dus niet vertrouwen.’ 
Roels gezicht betrekt, hij zucht diep en kijkt Astrid aan. Haar gezicht spreekt boekdelen. De 
zorgen zijn van hun gezichten af te lezen en er ontstaat een vervelende spanning. Bram kan die 
spanning niet meer aan. Hij komt naar me toe, slaat zijn armen om me heen en begint enorm te 
huilen. Dat was het laatste zetje wat ik nodig had. Het is duidelijk. In één klap ben ik vanuit de 
psychose voorgoed in de realiteit beland. Het is geen toneelgezelschap met mensen die een rol 
spelen, het is een ziekenhuis met bekwame artsen, zorgzame verpleegkundigen en zieke 
patiënten. De reactie van Bram is precies zoals een kind is. Een kind kun je nu eenmaal niets 
wijsmaken en mijn theorie dat de artsen hem iets zouden influisteren is meteen om zeep.  
‘Dank je wel, Bram. Je hebt me zo goed geholpen.’ 
Roel en Astrid kijken me vragend aan. De stortvloed van tranen stroomt over mijn wangen. Alle 
opgekropte emoties komen eruit. Het is een enorme opluchting. Eindelijk weer met beide benen 
in de realiteit. Voor het eerst heb ik het gevoel er weer helemaal te zijn. 
‘De psychose is voorbij, mijn kinderen hebben hun moeder weer terug.’  
Hoewel ze nog niet helemaal overtuigd zijn van mijn conclusie, hebben Roel en Astrid nu ook 
tranen in hun ogen. 
‘En ik mijn lieve vrouw’, kan Roel nog net uitbrengen.  
‘Lieverd, twee weken lang was ik er van overtuigd dat ik naar huis kon, maar nu weet ik zeker dat 
dat nog niet kan. Ik moet hier nog even blijven. Vind je dat goed?’ 
Huilend neemt Roel me in zijn armen en fluistert tegen me dat het goed is en dat hij van me 
houdt.  


