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Omslag
De foto op de omslag is gemaakt bij Terrasmus 
in het Erasmuspark. Je ziet een klein stukje van 
één van de muurschilderingen die daar door Mi
guel Visser zijn gemaakt.  
Ook op pagina 4 zie je iets van zijn werk.

Miguel staat open voor opdrachten!  
Voor meer informatie zie: Hellingproof.com

Moed is een mooi 
woord. Er zit energie 
in. Twee andere woor-
den horen bij hetzelfde 
clubje: Hoop en Geloof.

Vandaag kwam het 
thema ‘Moed’ terug in 
de verschil lende docu-
mentaires van de IDFA 
waar ik mij een dag 
lang in onderdompelde. 
Moed om de nek uit te 
steken met gevaar voor 
eigen leven: in Oeganda door een bekende popster 
die vocht voor vrije verkiezingen en democratie; 
in Turkije door een actrice die het hele land over 
zich heen kreeg toen ze het lef had om er mee naar 
buiten te komen dat ze een geslachtsverandering 
onderging; in de animatiefilm door het verhaal 
van de hoofdrolspeelster Aurora over de vergeten 
Armeense genocide en hoe ze haar eigen trauma op 
bijzondere wijze verwerkte. De dag eindigde met 
het verhaal van de Chilenen die genoeg hadden 
van de wijze waarop de politici met hen als bevol-
king om gingen. Ze gingen spontaan en massaal de 
straat op. Vanuit een gezamenlijk gevoel van poli-
tieke onvrede ontstond de behoefte aan een nieuwe 
grondwet waarin ze zich wel herkenden. Een grond-
wet die er inmiddels ligt. 

Allemaal verhalen over de kracht van mensen om te 
hopen en te geloven in verandering en in vrijheid. 
Die verhalen hebben we nodig in deze chaotische 
tijden waarin destructie, achterdocht en cynisme 
op de loer ligt. Dat is een hele  gemakkelijke val-
kuil. Verleidelijk, maar het werkt niet. Je hebt moed 
nodig om je open te stellen, kritisch te durven zijn 
en vragen te stellen. Je te verbinden met de ander 
ook als het gaat om kwetsbaarheid. Want bij moed 
hoort ook kwetsbaarheid, het lef om je kwetsbaar 
op te stellen. Dat is de weg naar verandering. 

Van moed getuigen ook de verhalen in dit magazi-
ne. De gesprekken van Elsa met Paul en met Bart. In-
zichtelijk en mooie miniatuurtjes. Over de positieve 
levensinstelling van Paul ‘die had ik gewoon’, waar 
zijn kracht en zwakte zat want ondanks dat hij op 
straat stond, maakte hij er wat van. Of het gesprek 
met Bart over het delen van beider ervaringen met 
de GGZ, de herkenning van de psychische worste-
ling. Het laat een mooi inkijkje in het leven van Bart 
zien; hoe hij zich staande houdt met behulp van zijn 
hond, zijn vriendin, zijn kunst. Het helpt dat hij niet 
meer zoveel verwacht van het leven als vroeger en 
dat hij oog heeft voor de behoeften van een ander. 
Want ‘niemand is alleen’, zegt Bart. 

Je moet ook moedig zijn en in jezelf geloven om dit 
mooie magazine van de grond te trekken. Dat deed 
Elsa. Zij zocht en vond nieuwe wegen en nieuwe 
vertelvormen na een moeilijke tijd. Deze verhalen 
geven hoop en troost. Een kleurrijke resonantie van 
levensverhalen als tegenkracht en ankerpunt in een 
wereld vol beroering.

Maaike Riemersma 
Bureaumanager Cliëntenraad Arkin

Wekelijks brengt een onafhankelijke redactie van vrijwilligers nieuws, 
interviews, reportages, ervaringsverhalen, columns, en discussies.

Zorggebruikers, belangenorganisaties en koepels in Amsterdam  
en omgeving luisteren naar Radio Signaal. Een programma van  
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.

Sinds 2006 elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur 

reageer!Luister, oordeel

Postadres: Cliëntenbelang Amsterdam 
Jacob Bontiusplaats 9 (INIT-gebouw) - 1018 LL Amsterdam  

T (020) 75 25 100

Te beluisteren via Radio SALTO op 99.4 en 106.8.  
Op de kabel op 103.3
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Voor u gaat lezen
...nuttige informatie over Elsa van der Kooy, de schrijver

Het motto van deze interviews 

'Door acties en analyses het leven 
 leiden dat voldoening geeft.' 

LET OP! WAARSCHUWING!  
Sommige onderwerpen in de gesprekken kunnen als 
(erg) heftig worden ervaren. 
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In 1986 werd Elsa van der Kooy langzamerhand  
psychotisch. Het duurde tot april 1988 voordat zij  
voor langere tijd werd opgenomen. In de kliniek  
ontmoette ze Bas Krommenhoek; november  
hetzelfde jaar gingen zij samenwonen. 

In 2015 verliest Elsa haar Bas aan suïcide.  
Vier maanden later krijgt ze nare hoofdklachten. 
Elsa bezoekt vele specialisten in de hoop van haar 
klachten af te komen, helaas met weinig succes. 
Vijf jaar later, als ze nog steeds niet weet wat er 
met haar aan de hand is, besluit ze - als laatste 
optie 'om een beter hoofd te krijgen' - om aan haar 
anti-depressiva medicijnen te gaan sleutelen. Dat 
giert enorm uit de klauwen - met als resultaat een 
opname van zes weken. Ze is ziek, erg ziek en wil 
alleen nog maar dood. 

In het begin van het coronatijdperk komt Elsa thuis. 
Alles is anders, terwijl zij juist nu zoveel structuur 
nodig heeft. Door haar zelfdiscipline en haar fami-
lie en vrienden, komt ze de tijd door, en herstelt 
zij stapje voor stapje. Zij treedt zo onbedoeld in de 
voetsporen van Bas en begrijpt dan pas hoe helend 
schilderen voor Bas geweest moet zijn; en hoe dat 
hem door zijn depressies heen heeft getrokken. 

Het gaat nu goed met Elsa. Het betaalde werk is 
gedaan en ze mag en kàn gaan genieten van het 
leven. Natuurlijk is Bas daar, in haar hoofd, in zijn 
schilderijen en bij haar familie en vrienden. Maar 
Elsa kan zeggen dat ze opnieuw gelukkig is. 

Ergens in het proces van herstel, ontdekt Elsa nog 
iets: ze wilde graag weten hoe anderen de weg 
naar een voldaan leven vonden. 

Want hoe pak je dat aan? Wat is er voor nodig? En 
wanneer zeg je 'Het is goed zo als het nu gaat?' 
Elsa vraagt het aan een aantal van de mensen om 
haar heen. En omdat ze is wie ze is, schrijft ze haar 
gesprekken op. Zodat jij en ik er misschien ook wat 
aan hebben.



Donderdag 13 augustus 2020, 11.00 uur
Eerste deel

Voor Bart heb ik croissants meegenomen; 2 brood-
jes, bruin en wit, verse sinaasappelsap, kaas en 
een meloen. We zitten op het balkon, de koelste 
plek in huis. Het is ook de opgeruimdste plek. 

Personalia 
Naam: Bart Keijzer
Geboortedatum: 23 april 1968
Geboorteplaats: De Zilk (spreek je uit als Zilluk)
Middelbare schoolopleiding: VWO
Vervolgopleiding: Universiteit, Sociale Geografie

  (niet afgemaakt). 
Gezinssamenstelling: vader, moeder, oudere broer 
  en zus. 
Relatie: vanaf 2006 een LAT relatie met Henriëtte 

 (kunstenaar, cursusbegeleider Italiaans, thuis-
zorgmedewerker, en vooral, net als Bart, honden-
liefhebber). 

Werk: vrijwilligerswerk bij uitgeverij Tobi Vroegh, 
 (project onder SCIP, een kleine cliëntgestuurde 
vrijwilligersorganisatie, onder de vlag van de 
Regenbooggroep), en begeleiding bij atelier de 

Meijboom (Cordaan), van mensen met NAH (Niet 
Aangeboren Hersenletsel). Bart is verder voorzit-
ter en actief lid van het Diep Water Collectief, 
een cliëntgestuurde kunstenaarsvereniging.

Relatie met de schrijver: Vriend sinds 2003
Woonplaats: Amsterdam IJburg.

Hobby's 
Bart en ik krijgen een discussie, als ik vertel dat we 
het daar ook over gaan hebben. Hij vindt het woord 
hobby's niet serieus genoeg. Passie of hartstocht 
vindt hij een beter woord; ik schrap het woord hob-
by uit mijn vragenlijst. Dan komt Lady even aan ons 
snuffelen. Lady is in 2008 geboren. Zij is een hond 
uit Griekenland, met z'n viertjes overgekomen. Via 
via kreeg Bart Lady. 
 
Passies
Lezen, tekenen, schilderen, schrijven (toneel), to-
neelspelen. 'En Lady,' zegt Bart glimlachend. 'Zij is 
ook mijn passie.' 

Ik vertel Bart dat ik een motto heb voor deze inter-
views die voor een belangrijk deel uit 'het vinden 
en hebben van zingeving van de geïnterviewden' 
bestaat. 

'Door acties het leven te leiden dat voldoening 
geeft.' Het dekt nog niet helemaal de lading. Bart 
denkt even na en geeft uitsluitsel:

'Door acties en analyses het leven te leiden dat 
voldoening geeft.' 

Bingo. 

'Wat denk je als je wakker wordt?'

Bart: 'Lady uitlaten! Als ik 's morgens opsta laat 
ik Lady ongeveer een half uurtje voor de eerste 
koffie uit, tussen 10.30 en 11.00 uur. Dan krijgt 
ze iets te eten en ontbijt ik ook uitgebreid met de 
Volkskrant. Deze krant heeft de meeste kwali
teit vind ik. Koffie is belangrijk, ik drink zo drie 
mokken maar de rest van de dag neem ik weinig 
koffie meer. 's Avonds soms nog een kopje maar 
dan decafé, anders kan ik moeilijker slapen. Als 
er 's morgens geen koffie is raak ik enigszins 
onrustig, maar dat komt haast nooit voor. Ik ben 
niet graag in contact met anderen in de ochtend, 
en dan naar de winkel moeten is niet fijn. Als ik 
toch de deur uit moet, 's ochtends, en ik de buren 
tegenkom, wil ik het liefst geen praatje maken, 
alleen even gedag zeggen. Met Lady is het goed 
zo, zij hoeft ook niet de constante aandacht. Vaak 
ligt ze lekker in haar mandje. Maar ze is altijd blij 
als we naar buiten gaan en ze weet dat ze mag 
zwemmen. 

Bart zet bordjes en messen neer. Ik haal de ontbijt-
spullen uit mijn rugzak. 

'Ja', zegt Bart, 'Elsa, dat weet jij misschien niet 
maar ik eet alleen kaas als die gesmolten is.'

'Dat heb ik helemaal niet gemerkt een paar jaar 
geleden toen ik met jou en Henriëtte op vakantie in 
het huis in Italië was.' 

'Een bruin broodje is misschien gezonder,'  
Bart aarzelt, kan niet kiezen.

'Trakteer jezelf maar eens op een wit broodje,'  
zeg ik.

We eten. 

'Hoe slaap je?' vraag ik. 

'Meestal wel goed. Ik ga laat naar bed, zo 01.00 
tot 02.00 uur en dan slaap ik ongeveer een half 
uur later. Soms ben ik somber als ik wakker word, 
maar als ik goed geslapen heb, niet. Vannacht 
heb ik niet zo goed geslapen, ik heb liggen pieke
ren over een vriend.' 

Ik maak een opmerking over de mokjes. Ik vind ze 
nogal klein; zelf drink ik grote bakken koffie. 

Bart: 'Ik weet niet meer van wie ik ze gehad heb, 
misschien van mijn moeder, dat ze die gewonnen 
heeft bij de postcodeloterij.'

Bart zegt dat hij ook meedoet in de Postcode
loterij, hij bekent: 'Ik durf niet te stoppen met de 
loterij, stel dat dan precies de prijs valt…'

We horen sirenes. 'Hoor je die vaak?' vraag ik.

'Vaak', zegt Bart. 'Er is hier op IJburg overlast 
van hangjongeren. Er is weinig te doen voor ze, 
er zijn niet veel voorzieningen. Ik heb er ooit 
weleens iets van gezegd, toen jongens afval op 
straat gooiden. Ze werden meteen verbaal agres
sief. Ik doe dat nu maar niet meer, dat lijkt me 
het verstandigste. 

Bart en ik praten even over de twee meisjes uit 
Rotterdam die de vorige avond slaags met 
elkaar geraakt waren. Het ene meisje stak 
het andere meisje neer, wat de laatste niet 
overleefde. 

Bart gaat verder: 'Na het ontbijt en de 
krant doe ik mijn oefeningen. Ik heb 
pijntjes net zoals iedereen van mijn 
leeftijd. Ik train me voor ik voor de 
tweede keer een flink eind met Lady ga 
wandelen. Ik oefen mijn buik, schouder, 
rug en benen gedurende ongeveer een 
kwartier, dat is noodzakelijk anders krijg 
ik pijn. Ik ben bij de chiropractor ge
weest, voor een frozen shoulder, maar ik 
kwam er slechter vandaan dan dat ik er 
heen ging. Dus daar ben ik nooit meer 
geweest.'

Met Bart spreek ik over zijn liefde voor de literatuur; zijn grote liefde Lady, zijn 
hond, die zijn steun en toeverlaat is; hoe hij een ernstige vorm van emetofobie 
(angst voor overgeven) overwon; hoe hij geestelijk stabiel blijft maar toch nog 
worstelt met zijn verzamelwoede. En we praten over zijn positieve levenshouding 
en de verantwoordelijkheid die hij voelt jegens de medemens. 

Bart
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Ik vraag Bart hoe zijn verstandhouding is met hulp-
verleners.

'Ik heb alleen mijn huisarts, al zeventien jaar en 
ben er tevreden over. Van hem krijg ik ook mijn 
medicijnen. Ik slik antidepressiva, Anafranil, al 
jaren dezelfde onderhoudsdosis. Sinds mijn vijf
entwintigste neem ik medicijnen voor de behan
deling van depressie en obsessiefcompulsieve 
stoornis. Ik ben al heel erg lang stabiel.'

We drinken ondertussen onze koffie als de buur-
vrouw begint te zingen. 

Bart lacht: 'Ze zingt in het Aziatisch voor haar 
kindje, Jonas. Ik heb beloofd dat ik vanmiddag 
even een uurtje op hem zal passen.'

'Toen ik naar Amsterdam kwam  
was ik negentien. Ik was toen al  

depressief en angstig'
 
'Hoe kwam je hier op IJburg te wonen?'

'Toen ik naar Amsterdam kwam was ik negen tien. 
Ik was toen al depressief en angstig. Ik stond 
op de wachtlijst van CASA 400, een studenten
hotel, waar zo'n tachtig studenten woonden. Ik 
begon in het appartement van een vriend van 
mijn broer. Deze zat doordeweeks in het leger, 
en ik ging in het weekend naar huis, dus dat was 
een mooie combinatie. Na twee jaar verhuisde ik 
naar CASA 400, maar daar moest ik in de zo
mermaanden uit, 's zomers waren ze een hotel 
voor toeristen. Toen kreeg ik een studentenflat 
aangeboden op de Prinsen gracht en daar heb ik 
een paar maanden in onderhuur gezeten. Toen 
ik daar onverwachts uit moest, kon ik niet terug 
naar CASA 400 en ben ik bij mijn broer op zolder 
gaan wonen, ik zal zo tweeëntwintig jaar oud zijn 
geweest. Ik twijfelde heel erg aan mijn studie, 
of ik wel de juiste keuze had gemaakt. Ik las ook 
niet meer zoveel. Het was een leesstop nadat 
ik op de mid delbare school tot de leeslijst was 
gedwongen. 

Na mijn broer ging ik in een huis wonen in de 
Staatsliedenbuurt. Het was een soort kraak, 

alhoewel ik de sleutels van de bewoner kreeg die 
weg ging om te gaan samenwonen. Ik betaalde 
wel de huur, tweehonderdvijftig gulden, na twee 
maanden kreeg ik een woonvergunning van de 
gemeente. Met de bakfiets van een vriend ben 
ik verhuisd. Maar in die tijd verloor ik het con
tact met mijn studiegenoten. en stopte ik met 
mijn studie. Toen was ik voor het eerst een heel 
weekend helemaal alleen en de muren kwamen 
op me af. Ik nam een kat, Asieltje, ja ze kwam 
uit het asiel. Daarna ben ik nog een keer verhuisd 
voordat ik op IJburg terecht kwam, naar Water
graafsmeer waar ik zo'n zeven jaar gewoond heb. 

In 2004 is er hier op IJburg een woongroep ge
start, speciaal voor mensen uit de psychiatrie. 
Mijn buurman maakte mij daar opmerkzaam op. 
Ik was toen één van de eerste bewoners van de 
groep. Iedereen had een eigen appartement en 
samen deelden we een grote huiskamer met  
keuken. In het begin deden we wel dingen sa
men, zoals samen eten, maar dat is nu al jaren 
niet meer zo. Er waren spanningen, ook met 
partners. De gezamenlijke huiskamer hebben we 
opgezegd. Iedereen leeft zijn eigen leven. We 
komen nog weleens bij elkaar zoals op verjaarda
gen. Ik vind het fijn dat ik nog enig contact met 
mijn buren heb.'

'Hoe ziet je week eruit?'

De ochtenden zijn voor mij en Lady. Ik laat Lady 
een flink uur uit meestal tussen 12.30 en 13.30 
uur. 

Maandag: Soms ga ik om 14.00 uur naar model
tekenen in het atelier van het Diep water Col
lectief. Soms kom ik terug van het weekend bij 
Henriëtte in Den Bosch, Lady gaat uiteraard altijd 
mee naar Henriëtte.

Dinsdag: Doe ik mijn vrijwilligerswerk bij het 
atelier.

Woensdag: begeleid ik modeltekenen. Dan moet 
ik er om 14.00 uur zijn. Met Lady ga ik dan na 
modeltekenen wandelen naar de uitgeverij in de 
CD-straat, om daar te eten bij het eetproject; dat 
is een mooie wandeling en ver genoeg voor haar. 

Maar sinds corona is het allemaal anders. Ook 
heeft Lady diarree gehad op het atelier, dus 
ik huiver om haar nog mee te nemen in het 
openbaar vervoer. Nu laat ik haar lang alleen; 
ze kan het zo'n vijf à zes uur in haar eentje 
aan. 

Donderdag: ben ik de hele dag op het eiland 
en doe ik huishoudelijke klussen en ga naar de 
bibliotheek. Verder doe ik boodschappen. 

Vrijdag: is mijn manuscriptendag bij de uitge
verij. Ik doe redactiewerk. 

Vòòr corona ging ik minsten eens per week 
eten bij de CDstraat bij Richard is cooking, 
(eetproject op locatie bij SCIP, een kleine 
vrijwilligersorganisatie) maar hij is ermee 
gestopt. Saïd doet het nu en die kan ook lek
ker koken. Sinds corona is alles echter dicht. 
Het atelier, de Meijboom, was ook dicht, dat 
is nu wel weer open, maar ik durf er nog niet 
zo goed naartoe. Ik mis het samen eten wel, 
het sociale en de gezelligheid. Positief is dat ik 
sinds de sluiting vijf kilo ben afgevallen; ik kan 
niet zo goed nee zeggen als het eten zo lekker 
is en er gevraagd wordt wie er nog wat wil. Na 
het eten kijken we soms een film. Dan wordt 
er vaak veel gedronken. Mensen worden druk, 
gaan regelmatig schreeuwen en daar hou ik niet 
van. Ik heb zelf gelukkig geen kwade dronk. Ik 
stop ook voordat ik dronken word. Ik vind het al
oude verhaal gelden: als je niet tegen drank kunt, 
moet je niet drinken. Ik drink twee à drie glazen 
per dag, wijn, en soms een biertje. Ik drink voor 
de ontspanning en het is ook een beloning.' 

'Ik ben zelf half januari dit jaar gestopt met alcohol. 
Alcohol is nooit mijn vriend geweest. Met roken 
had ik dat meer: even zitten, shaggie erbij. Dan had 
ik iets gedaan en dan mocht ik roken.' 

Bart: 'Omdat alles stil stond ben ik twee maan
den het eiland niet af geweest. Ik was ook steeds 
bang dat ik corona had en wilde andere mensen 
niet aansteken. Op maandag 16 maart toen de 
intelligente lockdown was afgekondigd, ging ook 
het atelier van het Diepwatercollectief dicht. Net 
als de uitgeverij. Dus al mijn activiteiten en ook 
mijn sociale contacten vielen weg. Die maandag, 
16 maart, raakte ik lichtelijk in paniek, omdat ik 
ineens mijn structuur kwijt was. Ik ben zeker wel 
eenzaam geweest, en dan nam ik als de vijf in de 
klok zat een borreltje, een troostmoment. Maar 
ik heb die twee maanden beter doorgebracht dan 
ik had verwacht. In die dagen liet ik alleen Lady 
uit en deed ik 's avonds als het rustig was in de 
supermarkt mijn boodschappen. En verder belde 
ik met Henriëtte en andere mensen. Ook ben ik 
thuis gaan tekenen, Lady was model. Én ik ben 
meer online gaan schaken. 

'Vòòr corona vond ik het vreselijk als ik 
langer dan een dag  

niemand zag'
 
Ik merk op dat ik vind dat Bart een grote verant-
woordelijkheid voelt naar zijn medemens. 

'Ja,' zegt hij 'Dat is zo. Maar Henriëtte wilde ook 
niet dat ik kwam en zij blijft bang voor corona 
ook al heeft ze het gehad. Ze is natuurlijk ZZP
er, en zorgt voor mensen, dus dan moet ze geen 
klachten hebben, anders sturen ze haar weg. Nu 
met corona ben ik een stuk soepeler geworden 

wat betreft mijn dag en weekplanning. Vòòr 
corona vond ik het vreselijk als ik langer dan een 
dag niemand zag. Misschien ook omdat ik ouder 
word en meer van de rust mag genieten.' 

'Zullen we gaan wandelen?' 

Bart kijkt naar Lady die verheugd opspringt. Ik 
neem mijn rugzak mee met mijn schrijfpapier. Bart 
neemt een flesje water mee, een drinkbakje voor 
Lady en kleedjes voor op het strandje. Buiten moet 
Lady aan de lijn. We lopen een paar stappen en dan 
vliegt er een plastic zakje uit de broekzak van Bart. 
Het is een poepzakje. 

'Als ik er geen bij me heb, dan ga ik terug om er 
één te halen.' 

Ook hier toont Bart gevoel voor zijn medemens, in 
de poep stappen is immers nooit leuk. 

We lopen langs de waterkant naar het IJburgstrand. 
We komen aan bij een soort boulevard, met veel 
groen. Het is omzoomd met een hek, en hier mag 
Lady vrij. Ze huppelt er vandoor. Ondertussen druk 
speurend en plekjes markerend met haar plas. 
Alsof we het afgesproken hebben praten we zoveel 
mogelijk over koetjes en kalfjes. Even ontspannen 
nadat we al het een en ander met elkaar gedeeld 
hebben. We lopen een momentje van de route af, 
Lady moet weer aan de lijn, en we gaan een brug-
getje over omdat Bart graag bij een waterkraan 
daar vers koud water wil tappen. Lady krijgt ook 
water, maar ze taalt er niet naar. Ik schep wat wa-
ter in mijn handen en drink. 

Vooruit gaan we weer. We lopen een klein half 
uur als we aankomen bij het strandje dat Bart in 
gedachten had. Lady mag weer los. Meteen rent ze 
naar het water. Bart legt de kleedjes neer en gaat 
met Lady in het water spelen. Een stukje naast 
ons ligt een vrouw, haar dochtertje poedelt in het 
water. Als het kind Lady ziet wil ze graag met haar 
spelen. Bart maakt een praatje met het meisje en 
ondertussen gooien ze allebei steentjes waar Lady 
naar hapt. De hond vindt een leuk stuk vloerkleed 
in het water en daar zijn ze het komende kwartier 
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mee bezig, met gooien en apporteren. Ik kijk toe 
hoe Bart met het meisje en Lady speelt. De moeder 
is erg oplettend, ze ligt op haar rug en steunt op 
haar onderarmen. Bart komt uit het water. Ineens 
vertelt de moeder ons dat er hier vanmorgen een 
lichaam is gevonden. Bart vraagt zich af of het 
asielzoekers zijn waarvan er een aantal gehuisvest 
zijn op IJburg: 

'Mensen uit Polen of Midden Amerika kunnen 
vaak niet zwemmen.' 

Bart komt naast me. 'Zou je kinderen hebben ge-
wild?' 

'Nee, vroeger niet,' vertelt Bart. 'Ik werd depres
sief op mijn zeventiende en toen ik opgenomen 
werd voor een dwangstoornis was ik inmiddels 
vijfentwintig en kreeg toen eindelijk medicijnen. 
Niemand heeft mij ooit verteld dat er antidepres
siva is tegen de klachten die ik had; depressie én 
een obsessiefcompulsieve stoornis. 

Ik vond tussen mijn relaties geen stabiele moe
der. En toen ik Henriëtte ontmoette was ik veer
tig, en Henriëtte, achtenveertig. Toen had ik het 
wel gekund, vader zijn, maar Henriëtte zei: 'Twee 
honden is het hoogst haalbare voor ons.' Ik denk 
dat als zij kinderen had gewild, ze een overbe
zorgde moeder zou zijn geweest. Als ik naar een 
lid van het collectief kijk; zij was nooit stabiel 
maar toen ze een kindje kreeg werd ze ineens 
heel verantwoordelijk en gestructureerd. Dus ja…

'Ik wilde het niet hebben en kwam 
met mijn gevoel in verzet' 

Tot mijn zestiende had ik een fijne jeugd, we 
speelden veel, kregen liefde van mijn ouders 
en ik voelde me veilig. Toen kwamen de voor
verschijnselen van de emetofobie: een extreme 
angst voor overgeven. Wat acute stress werd. 
Het zou in de klas kunnen gebeuren; het heeft 
me niet meer los gelaten en het werd een obses
sie. Ik wilde het niet hebben en kwam met mijn 
gevoel in verzet. Het speelt nog steeds omdat 
ik bang blijf voor voedselvergiftiging, maar er is 
nu wel acceptatie. Het gekke is dat ik nooit heb 
moeten overgegeven op school.' 

'Wat was de oorzaak van die klachten denk je?'

Toen ik een jaar of acht was, werd ik misdienaar 
met andere jongens en dan moesten we een bel 
rinkelen en de wijn klaar zetten. Stiekem dronken 
we dan wat van die wijn en dan dacht ik dat ik 
dronken was en was ik bang dat ik moest over
geven. Door de weeks kreeg ik weleens vrij van 
school, als er een trouwfeest was of een begrafe
nis en ik daar als misdienaar aanwezig moest zijn. 
Dan kregen we wat snoep, soms zelfs geld. 

Ik heb Van de koele meren des doods gelezen, 
daar komt het overgeven ook in voor.

Misschien door de jongens uit mijn klas, ze von
den het leuk om bezopen in de klas te zitten en 
daar dan om te lachen, ze dronken gin tonic. Veel 
drinken was stoer. Er was een dominante jongen 
uit een andere klas bijgekomen en hij had be
hoorlijk veel invloed op de rest van de jongens. 
Ik was bang voor drank, ik had angst om de con
trole kwijt te raken. Blowen, drank en roken, het 
werd door mijn omgeving opgedrongen, anders 

hoorde je er niet bij. Van blowen en roken werd ik 
meteen misselijk, dus dat heb ik niet doorgezet. 
Ik behoorde bij de populaire groep, maar was een 
gemiddelde jongere. Je moest je aanpassen aan 
de mores van de groep. Dat was een heel gedoe 
en je moest wat durven. Aan keten deed ik wel 
mee.

'Mijn vader kon goed leren en mijn opa en oma 
wilden dat hij priester zou worden. Hij werd le
raar Engels en Handelsrekenen op een MAVO en 
soms deed hij er ook Aardrijkskunde bij. Ik zat 
gelukkig niet op zijn school. Mijn vader was wel 
een geboren leraar, niet perse om pubers les te 
geven, maar liever gemotiveerde volwassenen, 
zoals in het zogenaamde 2e kans onderwijs. Later 
werd hij overspannen. Mijn moeder had de MULO 

gedaan, zij moest stoppen met werken toen ze 
gingen trouwen, dat was toen nog zo. Zij werkte 
op kantoor. Toen ze trouwden was mijn vader 
negenentwintig en mijn moeder vijfentwintig. Af
gelopen maand waren ze zestig jaar getrouwd.'

'Dat is bijzonder,' zeg ik. 'In de jaren zeventig gin-
gen er veel huwelijken stuk en werd er volop ge-
scheiden.' 

'Wij waren gelovig thuis, Rooms Katholiek en 
mijn vader keurde echtscheiding af. Het huwelijk 
was goed, dus er was sowieso geen reden om uit 
elkaar te gaan.

'Ik vind het nog altijd jammer dat  
ze mij geen kennis hebben laten  
maken met andere vormen van  

religie; het protestantisme,  
het joodse geloof of de islam'

 
Ik werd tot het geloof gedwongen door mijn ou
ders, en dat heeft averechts gewerkt. Ik vind het 
nog altijd jammer dat ze mij geen kennis hebben 
laten maken met andere vormen van religie; het 
protestantisme, het joodse geloof of de islam. 

Toen ik een jaar of veertien was, werd ik ge
vormd door de Rooms Katholieke kerk en kreeg ik 
ineens geld van allerlei tantes. Er was veel fami
lie, mijn moeder kwam uit een nest van twaalf 
kinderen en bij mijn vader thuis waren ze met z'n 
negenen. Bij het vormsel hoort een ceremonie, 
het is jouw bevestiging van de keuze van geloof. 
Maar die keuze kun je helemaal niet maken op 
die leeftijd, en zonder dat je ooit een alternatief 
hebt gezien. Als kind weet je niet beter, doe dit, 
doe dat, en dan doe je het. Maar als puber begon 
ik me af te vragen waarom. Toch lazen we niet 
uit de bijbel thuis en ook baden we niet voor het 
eten. 

Op school werden er wel Bijbelverhalen voorgele
zen door de kapelaan en die kon mooi vertellen, 
hij kwam soms op bezoek, dat was wel grappig, 
ik denk dat hij uit verveling kwam, misschien 
zelfs uit eenzaamheid, hij was alleenstaand. Hij 
was niet zo een vermanende kapelaan. De gods
dienstlessen op de middelbare school daarente
gen werden gegeven door een man die wij het 
wrattenzwijn noemden. Hij kon beslist geen orde 
houden, wij maakten daar volop misbruik van; we 
keetten in de klas, en gooiden knetterende prop
jes tegen de muren, poppers, noemden we die. 

Zonde en verlossing horen bij het Rooms Katho
lieke geloof, het draait om schuld en boete doen. 
Je moet fatsoenlijk leven. Mijn broer was de kerk 
uitgelopen na een conservatieve preek van de 
pastoor. Hij was zeventien. Het waren de vrij

gevochten jaren zestig en zeventig. Hij had lang 
haar, rookte en hij gebruikte ook hasj, ik was 
jonger en zag enorm tegen hem op. Mijn ouders 
wisten dat wel van het blowen. Er was altijd strijd 
tussen mijn vader en broer, dat werd erg duide
lijk toen hij eens een meisje had meegenomen 
dat was blijven slapen. Laatst vertelde mijn broer 
me dat hij terug naar het geloof is gekeerd, hij 
gaat weer naar de kerk, tja wat moet ik er van 
zeggen…' 

Er valt even en stilte. Dan hervat Bart zijn verhaal. 

'Op school had je twee groepen, disco en alter
natief. Ik was beiden, maar dat werd niet getole
reerd, ik werd erom uitgelachen. Toen al had ik 
het gevoel dat ik anders was.

We gingen naar de disco in Noordwijk, een uur 
fietsen. Schoolfeestjes waren het leukst, dan 
kon je vrij dansen. En bij klassenfeestjes werd er 
geslijmd, zo noemden wij schuifelen. De jongens 
aan de ene kant, de meisjes aan de andere kant. 
Dan moest je een meisje vragen, vervelend vond 
ik dat.

Op mijn zeventiende ging het mis. Ik kreeg last 
van paniek en was heel bang om in de klas over 
te geven. Van paniek kun je ook misselijk wor
den en last van je maag krijgen, dus zo werd de 
angst nog best reëel. Daarbij of misschien daar
door werd ik depressief. Ik heb het verteld aan 
mijn ouders, ik ging naar de schoolpsycholoog. 
Mijn klassenleraar wist er van, zo ook de rector. 
Ik mocht vlakbij de deur zitten, zodat ik er met
een uit kon. Dat scheelde, dat ik weg kon als het 
moest. De schoolpsycholoog verwees me naar 
een psychiater. Ik vond de psychiater een beetje 
getikt. Toch heb ik hem anderhalf jaar gezien, 
eens per week. 

Toen werd ik opgeroepen voor militaire dienst, de 
psychiater wilde geen briefje voor me schrijven. 
Mijn huisarts gelukkig wel, en zodoende ben ik 
afgekeurd. 

'Wat hebben jouw ouders gedaan in de oorlog?'

'Mijn ouders spraken er soms over. Over de 
honger. Mijn vader had zijn stokpaardjes; dat 
niet alle NSB'ers slecht waren. Van vaders kant 
had mijn opa een transportbedrijf, beter gezegd, 
hij vervoerde zand met een vrachtwagen. Die 
vrachtwagen werd twee keer gevorderd, eerst 
door het Nederlandse leger, tijdens de mobili
satie, toen door het Duitse leger, gedurende de 
bezetting. Misschien moest hij voor de Duitsers 
rijden. Maar ze hebben ook een joods kindje op
gevangen. In het gezin waren meerdere kinderen 
met donker haar en ogen, dus dat joodse kind 
kon er onopvallend tussen. De familie van mijn 
moeder had een boerderij, dus zij hadden niet 
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zoveel honger. Ook zij hielpen af en toe onder
duikers. Dat was gewaagd, want aan de overkant 
van het spoor zat een Duits regiment.'

Hebben jouw ouders er een trauma van opgelopen? 

'Ik weet dat mijn moeder altijd de neiging had om 
onder de tafel te duiken als er een bepaald soort 
vliegtuig over kwam. De spoorlijn werd tijdens de 
oorlog veel gebombardeerd door de Engelsen, en 
niet erg nauwkeurig.'

Lady is uitgespeeld, het meisje en haar moeder 
nemen afscheid. Het is tegen 14.30 uur.

'Ze heeft altijd al een snelle stofwisseling ge
had, maar dit komt de laatste tijd vaker voor. De 
dierenarts weet het niet, misschien moet ik haar 
plas laten onderzoeken.' 

'Maak je je ongerust over Lady?' 

'Ik bekijk het maar van dag tot dag, voorlopig is 
ze nog levendig en blij.' 

'Ben je een beetje bijgeslapen?' 

'Ja, tot kwart voor elf.' 

We bedienen ons ruimschoots van de salade. 

'Er had een wijntje bij gekund,' zegt Bart. 

'Ja,' zeg ik, 'daar heb ik nog over gedacht om dat 
voor je mee te nemen, en toch maar niet gedaan. 
Ik werd moe van overdag drinken. Jullie drinken in 
Italië wel wijn bij de lunch.' 

'Ja, Henriëtte drinkt graag een glas wijn bij de 
lunch. Ik vind het niet zo fijn, overdag drinken, 
het bepaalt je dag zo. Ik word er inderdaad ook 
moe van, maar dat is in Italië niet zo erg, daar 
kun je luieren. Het ziet er ook zo gezellig uit, een 
mooi glas wijn.' 

'Je hebt je haar weer laten knippen, opnieuw door 
de kappersacademie?'

'De kapster in opleiding heeft het nu ook opge
knipt. Het is in de mode, maar ik vond het eigen
lijk nooit zo mooi, maar nu wel. Ze heeft het goed 
gedaan. Ik ben via een goede vriend aan haar 
gekomen. Ze heeft al haar eigen dameskapsalon. 
Ze is zich nu aan het specialiseren in heren en ze 
vindt me een fijn model.' 

'Ik heb me ooit laten wassen, knippen en verven 
door een vrijwilligster die de kappersopleiding 
deed, mocht ik aan het einde van de avond tachtig 
euro afrekenen. Jij hoefde niets te betalen?'

'Nee, niks, maar ik vond het niet zo fijn dit keer. 
Verderop zat zo'n lul zonder mondkapje op en hij 
zat vreselijk te hoesten. De jongedame die hem 
knipte had haar mondkapje op haar kin. Tja, ik 
heb er niets van gezegd, je bent er de baas niet 
hè, en de lerares zei er zelf ook niets van. Verve
lend vind ik het wel.'

De salade smaakt goed; we scheppen nog maar 
eens op. 'Je hebt geen fruitvliegjes,' merk ik op.  
'Ik wel.'

'Nee, maar ik heb motjes. Mijn buurman klaagde 
over muizen. De andere buurvrouw heeft een 
katje genomen en misschien zijn ze via haar naar 
hem toegegaan. Of weer andere buren; er is een 

Dinsdag 25 augustus 2020, 14.00 uur
Tweede deel

stel dat enorme vuilniszakken mee de lift in tilt 
naar beneden. Dat stinkt enorm.'

We duiken opnieuw in Bart zijn jeugd. 

'Ik vond het een positieve ervaring  
dat je alles kon zeggen  

wat je wilde'
 
'Toen ik drie en twintig was vond de huisarts die 
ik een bezoek bracht voor lichamelijke klachten 
dat het niet goed met me ging, Hij zag dat ik heel 
traag reageerde en in een andere wereld verkeer
de. Hij regelde een opname voor me, wat ik al 
wilde toen ik eerder uit mezelf de crisisdienst had 
benaderd. Pas een paar weken later werd ik opge
nomen. Dat was in het SPDC West (Sociaal Psy
chiatrisch Diensten Centrum), ik kwam op de open 
afdeling. Daar ben ik enkele maanden gebleven. 
Ik vond het een positieve ervaring dat je alles 
kon zeggen wat je wilde. Er liepen allerlei mensen 
rond met hun eigen gekkigheid. Ook was ik niet 
eenzaam meer. Daar leerde ik tevens de eerste 
aanzet van het Diep Water Collectief kennen, onze 
cliëntgestuurde kunstenaarsvereniging. Natuur
lijk waren er nare momenten. Ik herinner me een 
Joodse dame die haar bed niet uit wilde komen 
en deed ze dat wel, dan kroop ze over de vloer 
van ellende. Er was ook een meisje dat een zelf
moordpoging had gedaan; ze was verkracht door 
haar vader en was bezig met een juridisch proces 
om afstand te doen van haar vaders achternaam. 
De psycholoog bleef haar met deze achternaam 
aanspreken. Ik vond dat respectloos en er heerste 
ook een boze discussie over onderling. Ik vond dat 
de hulpverleners daar niet goed mee omgingen. 

Na die opname ben ik gaan bouwen aan een be
ter leven. Ik ben nu twee en vijftig, maar voel me 
soms nog heel jong, achttien. Ik voel me jeug
diger dan hoe de mannen van die leeftijd in ons 
dorp op me overkomen.' 

Het is ondertussen 15.30 geworden. De regen klet-
tert tegen de ramen. 

'Als het nu zulk slecht weer is, ga je dan toch een 
lange wandeling met Lady maken? 

'Altijd,' zegt Bart. 'En als we nog naar de bieb wil - 
len, moeten we nu gaan, hij sluit om 16.00 uur.' 

Hij pakt een tas met boeken die al klaar staat. Ik 
kijk er in. Ik zeg: 'Ik heb nu een heel dik boek, uit 
zo'n mini bieb: 'de Correcties', van Frans of zoiets.' 

'Oh, die heb ik ook,' zegt Bart, hij staat op, doet een 
greep in de puinhoop op de vloer en rukt er in één 
keer trefzeker het boek uit. 'En ik heb nog een ander 
boek van hem,' zegt Bart en hij duikt weer en met-
een raak: het juiste boek ligt in zijn hand. 

'We moeten gaan,' zegt Bart. 'Ik moet om drie 
uur thuis zijn om op Jonas te passen.' 

We ruimen alles op, Bart kijkt extra goed of we al-
les schoon achter laten. Hij verzamelt wat vuil dat 
niet van ons is. 

'Ik pak iedere dag wat afval op, en gooi het thuis 
weg.'

Op ons gemak lopen we naar huis, ik zwaai af naar 
de tram. 

'Dag! Tot snel!

Ik bel bij Bart aan. Ik rammel van de honger. 
Mijn normale lunchtijd is allang verstreken. Bin-
nen in de tjokvolle huiskamer zoek ik een plekje 
om mijn rugzak, die de Mediterrane tonijn-
bonensalade bevat, neer te zetten. Het wordt 
uiteindelijk de grond. Ik ga op de bank zitten. Er 
liggen hier geen spullen - even later begrijp ik 
waarom: dit is Lady's plek. Zij eist haar ruimte 
op en doet dat door naast me te klimmen en 
half op mijn lijf te gaan liggen. Het is wel goed 
zo, we zijn beiden tevreden. 

Ik kreeg vanmorgen een app van Bart: 'Lady is 
hersteld, dus je kunt komen. 

Ik vraag: 'Hoe is het nu met Lady?' 

Bart vertelt: 'Ze had van zondag op maandag 
een slechte nacht. Ze slaapt in de gang maar 
ze kwam aan mijn bed en maakte me wakker; 
ze hijgde erg. Ik liet haar meteen uit, maar ze 
ontlastte zich pas de derde keer dat ik haar 
mee naar buiten nam. Toen was het ongeveer 
03.15 uur. Ik heb haar wat te eten gegeven 
want ze had honger, maar dat had ik misschien 
beter niet kunnen doen, want 's morgens ging 
ze aan de diarree. Gisterenavond was haar 
poep nog dun, vanochtend was het goed.'

'Ze oogt monter,' zeg ik. Lady snuffelt uitbundig 
aan mijn rugzak. 
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Ik kijk de huiskamer nog eens rond. Boeken overal, 
op de grond in stapels, op alle oppervlakken, in de 
raamkozijnen. Er is orde in de chaos. Bart kan in 
zijn hoofd alle laadjes opentrekken en weet waar 
zijn boeken liggen.

'Zullen we na de bieb een bak koffie halen bij  
Bagels en Beans?' 

'Lekker,' zegt Bart. 

Ik pak mijn tas en paraplu en telefoon. Ik zal onder-
weg mijn voicerecorder aanzetten zodat we kunnen 
doorpraten.

'Blijft Lady thuis?'

'Ja,' zegt Bart. 'Lady blijft thuis, hè Lady?' 

Het dier kijkt Bart aan en legt dan haar kop terug 
op de grond. 

We stappen in de lift. Onderwijl haalt Bart een 
boek uit de tas en bekijkt daarin de foto's nog even, 
kennelijk moeite hebbend om er afscheid van te 
nemen. We zoeven met de lift naar beneden. Buiten 
komen we de buurvrouw tegen. Ze draagt een kat-
tenmand met inhoud en Bart gaat op z'n knieën om 
het beestje door de spijltjes heen te aaien. 

'Ik zou ook graag een katje willen, maar dat duldt 
Lady niet.'

We lopen richting bibliotheek en steken de paraplu 
op. Bart houdt hem vast en ik manoeuvreer met 
mijn mobiel met geluidsrecorder. Bij de bieb staat 
bij de ingang desinfectiemiddel. Wij reinigen onze 
handen en stappen naar binnen. Bart neemt een 
paar grote stappen en verdwijnt uit mijn gezichts-
veld. Ik laat de omgeving even op me inwerken; het 
is een klein filiaal, zo klein heb ik een bibliotheek 
nog nooit gezien. Bart duikt weer op. 

'Ik vind het te rumoerig. Ik kom liever morgen
ochtend terug dan is het niet zo druk.' 

We stappen de straat weer op.  
'Wat is dat dan,' vraag ik, 'corona 
of te druk?' 

'Allebei,' zegt Bart. 

'Vandaag was normaal gesproken 
jouw vrijwilligers werk bij de Mei-
boom. Maar je durft voorlopig niet?' 

'Nee, die mensen zijn zo kwets
baar, stel dat je daar het virus in
troduceert, dat is een regelrechte 
ramp. Dan sterven ze bij bosjes en dat wil ik niet 
op mijn geweten hebben. Dus ik zal waarschijnlijk 
pas weer gaan als er een vaccin is.'

We lopen door naar het koffietentje. 

Kijk,' wijst Bart, 'Daar is mijn tandartspraktijk.' 

Ik ben altijd blij als ik hoor dat mensen naar de 
tandarts gaan. Ik zie in de psychiatrie veel mensen 
die hun gebit verwaarlozen. Geen geld, angst voor 
de tandarts, en het speeksel dat aangetast word 
door de verschillende medicijnen die ze slikken. Ik 
begrijp dat sommige mensen niet ook nog de disci-
pline kunnen opbrengen om hun tanden te poetsen, 
maar verschrikkelijk vind ik het wel. Mensen heb-
ben vaak weinig geld en dan spreekt de armoede 
ook nog eens uit je mond. Heel treurig.

'Het nadeel van een goede tandarts is dat hij 
vaak bezet is. Als ik buiten de controles langs 
moet, dan is er grote kans dat hij mij niet kan 
helpen, en dan krijg ik een ander en weet je niet 
of dat een goeie is.' 

We passeren een jongen die roept dat het kanker-
druk is. We weten beiden niet hierop te reageren. 
En vragen ons af waarom het nodig is om alles 
kanker te noemen. We komen er niet uit. 

'Jij was nooit zo?'

'Nee, alleen als ik me op een hele gemene  
manier stoot, ga ik vloeken.'

'Ja, dat doe ik ook,' zeg ik. Bart hanteert de paraplu 
terwijl er een windvlaag aan rukt die hem weg 
wil laten vliegen. 'Wat een wind,' zeg ik, 'maar het 
waait altijd op IJburg' zeggen we tegelijkertijd. Er is 
een mistroostig terras bij onze bestemming. Toch 
maar binnen, besluiten we. Het is er drukbezet, we 
krijgen het laatste vrije plekje, bij het raam. Een 
beste plek. 

'Ik wil het over je tweede opname hebben,' zeg ik, 
'maar niet hier denk ik.'  
Bart knikt dat hij het ermee eens is. We bestellen bij 
de serveerster een cappuccino en een latte, en voor 
Bart een muffin. 

Bart en ik zijn allebei lid van de 
cliëntgestuurde kunstenaarsvereni-
ging het Diepwater Collectief. Bart 
is sinds een half jaar voorzitter. 
'Hoe ervaar je deze bestuursfunc-
tie?'

'De penningmeester en de secre
taris doen het meest. Ik leid 
alleen de vergaderingen maar ik 
ben wel van alles op de hoogte 
binnen het collectief. Leiden gaat 
goed, maar de opkomst bij het 

maandelijkse overleg is laag, dus is het niet zo 
moeilijk. 

'Je bent het gaan doen omdat jullie vonden dat er 
op dat moment niemand was die het voorzitter-
schap aan kon?' 

'Ik vond het mijn plicht. De oude voorzitter wilde 
het aanvankelijk een jaar doen, maar ze is dik 
drie jaar gebleven.'

'Ik kan me herinneren dat de vergaderingen altijd 
bijzonder heftig waren, iedereen gooide er maar 
van alles uit, en lang niet op een prettige manier.' 

Bart: 'Er zijn leden die veel aandacht vragen, of 
veel te laat komen. Die willen de behandelde on
derwerpen opnieuw doen. En worden woedend als 
je dat niet toestaat. Dat maakt het lastig.'

'Hoe ben jij bij het collectief gekomen?' 

'Via een vriend die ik leerde kennen tijdens 
mijn eerste opname. Die vriend nam mij overal 
mee naar toe, ook naar het buurthuis, daar was 
een groep, zo'n vijftien mensen. Het waren al
len gelijkgestemden die met kunst bezig wilden 
zijn. Het waren moeilijke mensen, iedereen had 
wat. We kwamen bij elkaar op de zondagen, om 
te schilderen. Ook gingen we bij mensen thuis 
langs, dan liet iemand zijn werk zien en praatten 
we daarover. 

Als kind tekende ik al, maar ik vond dat ik het 
niet goed kon. Ik heb deze remmingen losgela
ten toen ik voor de eerste keer werd opgenomen 
en in de activiteitenruimte van het SPDC West 
kwam. Wat had ik te verliezen? Er waren daar al
lerlei spullen die je kon gebruiken. En dat heb ik 
ook gedaan. Van die eerste tijd in het buurthuis 
is niemand meer over behalve een erelid en ik. Ik 
ben dus het langstzittende lid. Een Sociaal Psy
chiatrisch Verpleegkundige heeft het Diep Water 
Collectief opgezet, heeft de mensen bij elkaar 
gebracht. Er was ook een vertrouwenspersoon. 

Nu hebben we al meer dan twintig jaar ons eigen 
atelier en ook zijn we nog steeds zelfstandig. 
Iedereen is gelijk. We hebben geen begelei
ders meer. Waarom we altijd ieder jaar opnieuw 
gesubsidieerd worden door de gemeente is juist 
omdat we geen coördinator hebben maar dat al
les door de leden zelf wordt gedaan. We hebben 
een relatief klein budget want er zijn geen hoge 
salariskosten. We zijn prachtig, we doen het zelf 
en hebben zo'n vijfenveertig leden die een zinvol
le goede en dus goedkope dagbesteding hebben 
bij het collectief.

Natuurlijk zijn er incidenten. We hebben seksu
ele intimidatie meegemaakt, schofferingen, het 
werk van iemand anders kapot maken (nooit met 
opzet), maar fysiek geweld hebben we nooit mee
gemaakt.'

'Modeltekenen is voor mij 
 de zinnen verzetten; ik ben  

gedachteloos tijdens het  
tekenen' 

'Noem jij jezelf kunstenaar?' 

Bart aarzelt. 'Mja toch wel. Alhoewel ik minder 
fanatiek ben dan tien jaar geleden. Misschien om
dat ik nu Lady heb, misschien omdat ik me niet 
meer hoef te bewijzen tegenover mijn ouders dat 
ik heus wel iets kan. Modeltekenen is voor mij de 
zinnen verzetten; ik ben gedachteloos tijdens het 
tekenen.' 

'Ik begrijp het heel goed, zo werkt dat voor mij ook. 
Even helemaal leeg in het hoofd worden. Wilde je rijk 
en beroemd worden?' 

'Mijn droom is aan gruzelementen. Maar beroemd 
zijn geeft ook grote druk, er wordt heel wat van 
je verwacht. Ik houd erg van mijn vrijheid, en 
ik geloof er ook minder in dat het ooit nog zal 
gebeuren. Het gaat tegenwoordig veel over het 
'conceptuele' op de opleidingen en de musea voor 
moderne kunst en dat trekt me minder aan.
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Toen ik schrijver wilde worden, gaf dat ook 
stress. Ik was toen tweeëntwintig jaar en wilde 
me bewijzen. Met mijn Sociale Geografie was 
ik gestopt. De studie viel me tegen. De theorie 
stond veel te ver van me af. Ik heb er nooit spijt 
van gehad. Vóór mijn eerste opname heb ik drie 
jaar gewerkt en geschreven en ik deed een cur
sus op de schrijversvakschool. In de ochtenden 
maakte ik een boekwinkel schoon en ik werkte 
bij een dame die met een proefschrift bezig was 
en geen tijd nam om haar huis schoon te ma
ken. Tijdens mijn studie heb ik ook nog op kleine 
kinderen gepast. Mijn beurs stopte en ik vroeg 
een uitkering aan. Ik had een vriend, ook een 
schrijver, en wij praatten veel over het schrijver
schap en we lazen elkaars stukken. Wij vonden 
authenticiteit belangrijk, maar dat remde mij af. 
Wat is immers authentiek? De flow ging er uit en 
ik raakte het plezier in het schrijven kwijt. Wij 
verwijderden onszelf wat van elkaar en hij is later 
overleden bij het bergbeklimmen wat er bij mij 
flink in hakte. 

'Zo te horen kan jij helemaal niet tegen stress.'

'Dat klopt, ik vermijd stress, alhoewel je het nooit 
helemaal kan omzeilen. Bijvoorbeeld als ik een 
rol in een toneelstuk heb, dat geeft mij de aller
grootste stress. Desondanks voel ik me na het 
optreden heerlijk en vrij. Dat is dus kortdurende 
en overzichtelijke stress.

'Ik krijg opnieuw dwanggedachten bij 
langdurende spanning. Dus ik zoek 

niet vaak stress'
 
Ik krijg opnieuw dwanggedachten bij langdurende 
spanning. Dus ik zoek niet vaak stress hoewel ik 
toch voorzitter van het collectief geworden, en 
dat gaat goed. Ik geef niet toe aan mijn dwang
gedachtes. Eén is het oude fenomeen: dat ik niet 
wil eten omdat ik bang ben om over te geven. Of 
het bekende, dat je terug naar huis moet omdat 
je niet zeker weet of je het gas hebt uit gedaan. 

Onze koffie is op, we vertrekken naar huis, de regen 
is inmiddels gestopt. 

'Ik hoef geen boodschappen meer te doen, ik heb 
genoeg in huis.'

Thuis bij Bart besluit ik dat het genoeg voor van-
daag is geweest, mijn hoofd zit vol, ik ga naar huis. 
Bart wil mij uitlaten als ineens:

'Wààr heb ik mijn boekentas gelaten?!'

Oprechte paniek. 

Maar meteen: 'Ik ben hem vergeten bij Bagels en 
Beans.'

Ik pak mijn mobiel en bel naar het koffietentje, 
maar het is hier IJburg en op IJburg heb je slecht 
bereik. We gaan naar buiten. 

'Hier kun je het wel proberen.' 

Ik bel opnieuw en een jongedame neemt op. Ja, de 
tas staat er. Ik zeg dat we hem komen halen. 

'Oef!' zegt Bart. 

'Ja, zeg ik, 'stressmomentje?'

We lopen de galerij af. 

'Je kunt je niet altijd onttrekken aan stress, als er 
bijvoorbeeld op zaterdag een blauwe enveloppe 
op de mat ligt waarin staat dat je vierhonderd 
euro moet betalen. En dat je dan pas maandags 
kunt bellen… Ik stress ook als ik mijn sleutels niet 
kan vinden. Als ik dat boek daarstraks niet di
rect had gevonden, zou dat ook spanning hebben 
opgeleverd. Ik wilde laatst iemand een boekje ca
deau doen voor zijn verjaardag, maar ik kon het 
niet vinden en daar zit ik best over in. Dan weet 
ik zeker dat het daar ligt en dan ligt het er niet.' 

We steken de paraplu weer op, de telefoon met de 
spraakrecorder komt opnieuw tussen ons in. 

'Maar het is speciaal als jij een boek weggeeft?' Ik 
zie de afgeladen huiskamer voor me. 

'Jazeker, daar heb ik dan over nagedacht. Af en 
toe denk ik, ik geef dat boek aan die en dan pak 
ik het en dan denk ik: NEE!'

'Dat doet pijn, dan wil je het niet kwijt?'

'Dan merk ik, nee dat wil ik niet. Of wèl, als het 
goed voelt. Ik heb niet bij ieder boek een ge
voel, en dat zijn de boeken die ik los kan laten. 
Dat boek kan een ander soms wèl raken. Ik kan 
boeken jaren hebben liggen en dan plotseling ga 
ik ze lezen. Bij goede boeken vind ik het fijn om 
ze dubbel te hebben, dat ik er één kan weggeven. 
Meestal lees ik meerdere boeken tegelijkertijd. Ik 
lees er op dit moment zes.'

'Volgens mij is het droog.' 

'Nee, nog niet helemaal. Wel bijna.' 

Bart doet de deur open van Bagels en Beans, en 
pakt zijn boekentas die al klaar staat. We groeten 
de jongedames en lopen door naar tram 26. Hij 
komt er al aan in de verte. 

'Dan ga jij met vakantie en zien we elkaar daarna,' 
zeg ik. 'En doe ik de boodschappen en mag jij één 
van je lievelingsrecepten maken, is dat goed? Doe 
je Henriëtte de groeten? Heel veel plezier!'

Ik stap in, even in gevecht met mobiel, tas en 
mondkapje, eer ik kan zwaaien is Bart al niet meer 
te zien. Bonne vacance! 

Donderdag 12 november 2020, 17.00 uur
Derde deel

'Ik heb hard gewerkt,' begroet Bart mij als ik bin-
nen kom en mijn weg naar de bank vind; helaas 
kan ik niet altijd vermijden dat ik op een boek ga 
staan. Ik peil maar even niet hoe Bart dat vinden zal. 

'Oh? Wat heb je gedaan dan?', reageer ik. 

'De centrifuge van mijn wasmachine is stuk, mis
schien het filter, maar daar kan ik niet bijkomen. 
Er moet iemand langskomen en ik moest daarom 
het washok opruimen. Ik heb heel veel wegge
gooid; veel kleine plasticjes en papier en tassen, 
zeker zo'n drie vuilniszakken vol!' 

Ik loop mee naar de keuken en werp een blik in het 
washok. Het is nog niet helemaal schoon, maar ik 
snap dat Bart vindt dat het er nu heel acceptabel uit 

ziet om een monteur langs te laten komen. 

'Mijn wasdroger maakt een raar geluid,' vertel ik, 
'bij mij moet er ook iemand langs komen, hoe heb 
jij die monteur gevonden?' 

'Via internet,' zegt Bart. 

Later die week zal ik vernemen dat een goede en 
handige vriend van Bart het filter heeft weten te 
vinden en de centrifuge gemaakt heeft. Dat scheel-
de weer in de kosten. 

'Ik zou eigenlijk ook zonder druk moeten kunnen 
opruimen,' verklaart Bart. 'En als ik eenmaal bezig 
ben, vind ik het ook best leuk, maar voor ik zover 
kom…er zijn andere dingen die ik leuker vind!' 
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Ik wacht af. 

'Ik ben opgelucht als ik iets heb  
opgeruimd, bijvoorbeeld als ik  

de tafel leegruim of stof afneem'
 
'Lezen en schaken, muziek luisteren…Pas als ik 
helemaal niet meer weet wat ik moet doen, als 
ik me verveel, ga ik opruimen. Het is een hoge 
drempel. Maar ik ben opgelucht als ik iets heb 
opgeruimd, bijvoorbeeld als ik de tafel leegruim 
of stof afneem. Muziek luister ik tijdens de afwas. 
En ja, ik vind een beetje rommel wel gezellig…ik 
leef er omheen. Als er iets in de weg staat, haal 
ik het weg. Wanneer ik met vakantie ben geweest 
en ik kom terug, zie ik wel dat het behoorlijk vol 
is. De krant gaat gewoon twee weken door, en die 
moet ik dan weggooien, dat lukt vaak niet met 
de weekendartikels, die kan ik slecht weg doen. 
Kranten kan ik sowieso heel slecht wegdoen, ik 
wil vaak nog graag een artikel lezen, maar dan 
moet ik weg, met Lady of anderszins en dan leg 
ik de krant weg, om het later te lezen.'

'En dan komt de volgende dag weer een nieuwe 
krant?'

'Ja, verzucht Bart,' en dan herhaalt de geschiede
nis zich…'

Ik weet het, er ligt een behoorlijke laag kranten op 
de vloer, daar waar Bart ze heeft neergelegd. Een 
krantentapijtje. 

We installeren ons op de banken. 

'Vind je het fijn dat je hulp krijgt van je persoonlijk 
begeleider, bij het opruimen?'

'Ja, Daan is een goede stok achter de deur, ook 
sta ik er nu niet alleen voor.'

'Waar komt die enorme uit de hand gelopen verza-
melwoede van boeken en cd's vandaan?'

'Het is iets waar ik heel veel van houd. Bij een 
verzameling is er de kick om iets bijzonders te 
vinden. Tijdens de lockdown heb ik boeken te
ruggevonden en ik besefte toen ook: als er iets 
gebeurt dan heb ik nog altijd een voorraadje, dan 
kom ik niets te kort. Dat gaf een veilig gevoel, 
een houvast.'

'Het is een vorm van controle?'

'Ja, maar ik word wel beknot in mijn ruimtelijke 
vrijheid in huis, dat is het negatieve eraan. Bewe
gen is maar beperkt mogelijk. Henriëtte heeft het 
ook, en wij versterken elkaar daarin.' 

'Daan is geweest vandaag?' 

'Ja, het was een beetje naar, zijn leidinggevende 
had gezegd dat ze de hulp aan mij maar zou
den stoppen. Er gebeurt toch niets bij Bart, had 
ze tegen Daan gezegd, en hij vertelde dat weer 
aan mij. Ik was het er niet mee eens want door 
corona lukte het niet om af te spreken. Daan was 
het met me eens, en hij vertelde dat aan zijn 
leidinggevende. Ik vind het vervelend dat die lei
dinggevende zelf geen contact met mij opneemt. 
Maar goed, Daan zou achter medische mondkap
jes aan gaan, hij zei nog dat hij zijn persoonlijke 
mening niet aan zijn leidinggevende mag geven, 
dat wordt niet op prijs gesteld. Maar Daan is oké.' 

'Maak je meer van dat soort toestanden mee met 
de hulpverlening?'

'Ik heb slechte ervaringen, maar heus niet alles 
is negatief. Het is wel minder geworden met de 
bezuinigingen. Zolang je niet verward op straat 
loopt, krijg je tegenwoordig moeilijker hulp.'

'Dat is wat er met mij is gebeurt,' vertel ik. 'Begin 
dit jaar zocht ik hulp, ik zat in crisis, maar ze wilden 
me niet hebben, pas twee en een halve week later 
vonden ze me slecht genoeg om me op te nemen, 
dat werd de gesloten afdeling. Hadden ze me op-
genomen toen ik er om vroeg, dan was ik lang zo 
slecht niet gewor-
den, en was de zorg 
waarschijnlijk van 
veel kortere duur 
geweest. Had de 
overheid ook nog 
eens in de centen 
gescheeld.' 

'Ik zou wel een 
maandelijks ge
sprek willen heb
ben,' zegt Bart. 
'Met de POH van 
de huisarts bij
voorbeeld (Prak
tijk Ondersteuner 
Huisarts). Het is 
vijftien jaar ge
leden dat ik mijn 
laatste gesprek 
met een SPV (So
ciaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige) 
had. Dat was nog 
voor ik een relatie 
kreeg met Henri
ette. Ik vertelde in 
het begin veel aan 
Henriëtte. Dat is 
nu afgenomen. Zij 
heeft minder ruim
te in haar hoofd, 
zegt ze. Ze is altijd 

aan het werk, en 
nu met die pande
mie… onze relatie 
is misschien niet 
coronaproof, maar 
tot nu toe zijn we 
er nog…' 

'Je appte dat Lady 
weer slechter ging?'

'Ja, ze had giste
renmiddag weer di
arree, vanmorgen 
was het goed, en 
vanmiddag weer 
dunne ontlasting. 
Ze trok niet erg 
aan de riem, dus 
het viel mee, maar 
misschien kan mijn 
eetafspraak voor 
morgen niet door
gaan.'

Ik hoef Bart niet te 
vragen of hij dat 
heel ellendig vindt, 
Lady is prioriteit 
nummer één, altijd. 

'Ik wil het nog wat uitgebreider hebben over som-
berheid.'

'Dat wisselt een beetje. Ik probeer mijn zege
ningen te tellen. Ooit heb ik een krantenartikel 
gelezen over het voorkomen van depressie, en 
dat is dat je bedenkt welke drie dingen er op een 
dag goed zijn gegaan. Ik doe dat altijd aan het 
einde van de dag.'

Ik moet lachen: 'Dat doe ik ook, als ik gepoept heb 
en goed geslapen, is dat winst. Weet je die van van-
daag al?'

Bart: 'Dat ik het washok heb schoongemaakt en 
dat wij samen een gezellig moment hebben. De 
derde ga ik straks verzinnen.'

En verder? 

'Ik word somber als ik moe ben, als ik bijvoor
beeld een nacht heb doorgehaald, slaaptekort is 
niet gunstig voor mijn stemming. Het is belang
rijk om de structuur vast te houden.' 

'Ik heb sinds het laatste half jaar een slaapritueel, 
en ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit meer slape-
loos ben.' 

'Van veel alleen zijn  
wordt ik somber'

'Soms ga ik 's morgens weer liggen als ik Lady 
heb uitgelaten. Tijdens de eerste lockdown in 
maart deed ik overdag dutjes. Ik had toch niets 
om handen en ik kon de stad niet in. Van veel al
leen zijn wordt ik ook somber. Ik heb meer ge
wandeld met Lady en probeerde bezig te blijven.'

'Jouw tweede opname.' 

'Ik slikte vanaf 1991 Anafranil. Ik wilde een ander 
middel in 1997, ik had last van de bijwerkingen; 
dorst, veel drinken en zweten. Ik kreeg een ander 
antidepressiva, Fevarin. Daar kreeg ik galbulten 
van en de psychiater zei dat ik acuut moest stop
pen. Ik kon niet meer slapen, en kon daardoor 
niet meer zo goed beslissen en wilde eigenlijk 
niets meer slikken. Ik dacht ik doe het zonder, 
dus ook geen Anafranil meer. Ik werd steeds 
depressiever en uiteindelijk heb ik de politie ge
beld, ik zei dat ze beter konden komen als ze niet 
wilden dat ik mezelf iets aan zou doen. Ze brach
ten me naar het SPDC Oost (Sociaal Psychiatrisch 
Diensten Centrum). Daar kreeg ik pillen en kon ik 
eindelijk weer slapen, maar ze maakten me die 
nacht ieder uur wakker, omdat ze nog bang wa
ren dat ik mezelf iets aan zou doen. Ik had eerder 
mijn casemanager gebeld maar zij nam niet op. 
Het was in het weekend en later zei ze dat ze het 
raar vond dat ik de politie had gebeld. Ik had al 
geen klik met haar. 

De opname was volledig en duurde twee weken. 
Wel ging ik iedere dag mijn katten eten geven. 
Asieltje had inmiddels gezelschap gekregen van 
Kareltje, die haar naam kreeg voor ik wist dat ze 
een poes bleek te zijn.' 

Ik mocht bij mijn zus in huis, maar ik ben op het 
SPDC gebleven, dacht dan belast ik hen minder. 
Toen eenmaal de medicijnen weer waren aange
slagen, ging het snel beter. Ik ging terug naar het 
oude middel, Anafranil, en bouwde weer opnieuw 
op. Dat is de meest gevaarlijke fase: in deze peri
ode worden de meeste zelfdoden gepleegd.

Na die opname ben ik nog twee weken in deeltijd 
geweest, zo kort omdat ik heel erg gemotiveerd 
was om daar weg te gaan.'

'Je bent door je bekendheid met psychiatrie geen 
huisje boompje beestje mens geworden. Hoe ging 
en ga je daar mee om?'

'Toen ik een jaar of dertig was kwam dat besef, 
maar het is denk ik geleidelijk gegaan. Ik heb er 
wel onder geleden. Ik viel erbuiten in de familie. 
De andere kinderen hadden allemaal een goede 
baan en kinderen.' 

'Je bent, denk ik, geen jaloers type.' 
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'Nee, dat ben ik ook niet, maar het is het hele 
plaatje, ik voel me een buitenstaander, en vooral 
als de hele familie bij elkaar is. Ik kan daar erg 
tegenop zien. 

'Ik heb zelf mijn keuzes gemaakt, maar 
in hoeverre heb je de keuze gehad'

 
Mijn moeder ging huilen als ik het onderwerp 
aansneed. Ik praat er nu maar niet meer over. 
Het is een lastig gegeven en het blijft heel gevoe
lig. Mijn vader gaf me later wel meer aandacht, 
hij zei 'Jij bent de man van het boek', hij heeft 
het als leraar aan mij doorgegeven. Hij is nu de
ment aan het worden, is aan het ver-kinderlijken. 
Soms is hij in de war, weet hij niet waar hij is en 
is alles kwijt. Ik heb zelf mijn keuzes gemaakt, 
maar in hoeverre heb je de keuze gehad.'

 'Als je naar jezelf kijkt, wat zie je dan?' 

'Kunst is belangrijk voor me, creëren. Een hobbel 
die ik moet nemen en het geeft voldoening als ik 
er iets van mezelf in kan leggen. Je laat iets ach
ter, alhoewel ik denk dat mijn schilderijen na mijn 
dood in de vuilnisbak belanden.' Bart lacht. 

Ik zeg: 'Mijn boeken verdwijnen ook uit de biblio-
theek hoor.

Opnieuw: 'Als je naar jezelf kijkt, wat zie je dan?'

'Ik moet rechtop lopen!'

'Ben je trots op jezelf?'

'Ja, als ik iets goeds gedaan heb.'

'Henriëtte zei tegen mij: 'Bart is heel erg intelligent. 
Ben je je daar van bewust?'

'Ik weet van mezelf dat ik intelligent ben. Soms 
heb ik moeite met domme mensen. Maar als ze 
bescheiden zijn kan ik vaak goed met ze op
schieten. Ik heb geen enkele behoefte om bij een 
hoogbegaafdenclub te horen. Intelligentie is iets 
wat je mee krijgt.' 

'Ben je senang met jezelf?' 

'Uiteindelijk wel.'

'En wat vind je er van dat je waarschijnlijk je hele 
verdere leven weinig geld zult hebben?'

'Financieel ben ik ook tevreden. Ik vind het een 
kunst om nog minder geld nodig te hebben. Geld 
is noodzakelijk, dat is duidelijk.' 

'Vorig weekend hadden jij en Henriëtte allebei 

afzonderlijk van elkaar dezelfde wijn meegenomen 
toen jullie bij mij kwamen eten. Hij kostte € 1,45.' 

'€ 1,49,' verbetert Bart mij. 'Hij was in de aanbie
ding en dan hamsteren wij, vooral Henriëtte.' 

'Hoe ver ga jij met Lady, die de spil is in jouw leven?'

'Ze is nu twaalf en een bejaarde, ik wil geen grote 
operaties meer voor haar. Ze heeft een baarmoe
der verwijderoperatie gehad, deze was ontstoken 
en ze heeft dus nooit puppy's gehad.' 

'En financieel?'

'Ik ben verzekerd voor Lady, iedere maand betaal 
ik een fors bedrag en krijg drie kwart vergoed, 
ook voor medicijnen.' 

' Stel je hoge eisen?'
 
'Moet je veel van jezelf? Stel je hoge eisen?' 

'Henriëtte wel, ze weet precies hoe ze dingen wil 
hebben. Ik zelf ben geen perfectionist, wel ben ik 
opgegroeid met perfectionisme en onrealistische 
verwachtingen en eisen. Ik had geen vrije opvoe
ding. Er was geen zelfontwikkeling.' 

'Dat is toch gek, omdat jouw vader leraar was?' 

'Ja, hij was een strenge vader, maar had ook wel 
zijn leuke kanten. 

Het eten is klaar. Een simpel maar erg lekker ge-
recht: basmati rijst, met gebakken kastanjecham-
pignons, rode paprika, ui, vegetarische roer-
bakreepjes, courgette en tomatenpuree. 

'Jouw beurt, Bart.' 

'Jouw moeder is Indisch, heeft zij ook in het jappen-
kamp gezeten?'

Die zag ik niet aankomen en ik weet even niet wat 
ik moet zeggen. Niet dat Bart het niet mag weten, 
maar ik heb moeite om me bloot te geven. En deze 
vraag snijd door mijn ziel. Mijn moeder is veel te 
jong overleden en daar heeft haar gedrag aan mee 
geholpen. 

'Ja, ze is in 1933 geboren dus ze heeft de oorlog 
bewust meegemaakt. Ze heeft in Indonesië in het 
vrouwenkamp gezeten, met haar moeder, zus en 
twee broertjes, de jongste was een jaar. En dat is 
zo'n beetje alles wat ik er van weet. Er werd nooit 
over gepraat, mijn vader kon zich pas veel later 
voor zijn kop slaan dat hij haar niet heeft gehol-
pen met het verwerken. Want dat verwerken, dat 
kon ze niet. En toen was psychiatrie nog uit den 

boze. De laatste paar jaren van haar leven dronk ze 
zich regelmatig bewusteloos, om maar even niet 
te hoeven voelen en denken. Dan lag ze een paar 
dagen in bed en stond vervolgens weer op om door 
te gaan. Ze riep in haar slaap om haar moeder, 
die ook veel te jong was gestorven aan baarmoe-
derhalskanker. Ze kreeg een hersenbloeding, heeft 
nog drie dagen geleefd en ze lag in het ziekenhuis, 
gewoon in een bed zonder slangetjes of wat dan 
ook. Toen was het nog niet gewoon om te waken. 
Wij, mijn zussen en onze partners hadden afscheid 
genomen en waren naar huis gegaan. Ik naar mijn 
vader, wij hadden toen nog geen telefoon en de 
politie kwam om twaalf uur 's nachts aanbellen om 
mede te delen dat ze was overleden. Die nacht was 
ik voor het eerst slapeloos. Ik had wat hasj geno-
men om goed te kunnen slapen, maar ik bleef er 
juist wakker van, merkte ik. Pas toen ik begreep dat 
het heel normaal was dat ik slapeloos was, mijn 
moeder was immers overleden, kon ik eindelijk 
slapen. Ze is zesenveertig jaar geworden.'

Ik laat een stilte vallen. 

'Genoeg hierover?'

'Ja wel hoor. De tweede vraag: Heb je spijt dat je 
bent gaan minderen met medicijnen vorig jaar?' 

'Ik heb daar natuurlijk heel veel over nagedacht. Al 
toen ik opgenomen was, in februari en half maart 
2020. En nu kan ik zeggen: Nee, ik heb er geen spijt 
van, het heeft me veel gebracht. Ik heb ontzettend 
veel geleerd over mezelf. Bijvoorbeeld, hoe ik de 
signalen kan lezen die me waarschuwen dat ik aan 
het afglijden ben. Ik ben dik een jaar depressief 
geweest en nu weet ik hoe ik het kan herkennen. Ik 
weet ook dat ik niet zomaar psychotisch zal wor-
den, daar ligt een lange weg aan ten grondslag. 
Verder ben ik niet meer zo bang voor angstaanval-
len. Ik kan ze hebben. 

De werkstress is er af, dat is het voornaamste. Ik 
streste van werkdag naar werkdag, ondanks dat 
ik nog maar 13,5 uur per week werkte. En langza-
merhand ben ik me beter gaan voelen. Mijn hoofd-
klachten zijn soms bijna helemaal weg. Nooit he-
lemaal, en het kan op een dag ook wisselen. In de 
kliniek ben ik weer gaan schrijven. Ik voelde me zo 
slecht dat ik dacht dat ik net zo goed weer achter de 
computer kon gaan zitten, slechter kon haast niet. 
En ik ben ook weer gaan lezen, ondanks dat mijn 
hoofd kan tegenstribbelen. Het weegt op tegen 
me slecht voelen; ik ben blijkbaar een schrijver pur 
sang en dat ik dat jaren niet heb gedaan, daar werd 
ik somberder van dan ik dacht. Ik ben er zo blij mee 
dat ik het terug heb gehaald.'

'We zijn klaar,' zegt Bart. 

Ja,' zeg ik. 'Nog één ding…'

'Wat dan?' 

'Je bent niet de enige. Op radio 3FM hebben ze een 
spel. Daar mogen luisteraars vertellen over hun 
rariteiten, en dan wordt er gevraagd of er meer 
mensen zijn die dat hebben.' 

'Ja, en?'

'Je bent niet de enige die kaas alleen lekker vindt 
als het gesmolten is.' 

'Dat is een hele geruststelling,' zegt Bart. 'Zo zie 
je maar, niemand is alleen.'
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Wij zijn er voor alle Amsterdammers

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangen
behartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren 

van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke 
beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. 

Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn,  
wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. 

Bij alles wat we doen, staat ù als cliënt centraal. 
Hierbij gaan we uit van uw kracht en mogelijkheden.

Je helpt met 
heel je hart ...
... maar wie is er 

voor jou?

clientenbelangamsterdam.nl

@ClientenbelangA

@clientenbelangamsterdam

Heeft u een vraag? 
 Bel ons dan op

(020) 75 25 100
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Zin om ook lid te worden?

Het Diepwater Collectief
Rozengracht 105 A1

1016 LV Amsterdam

020 683 5444
info@diepwater.nl

kunstenaarsvereniging voor  
(o.a. psychisch en/of sociaal)  
kwetsbare Amsterdamse creatieven

Wekelijks brengt een onafhankelijke redactie van vrijwilligers nieuws, 
interviews, reportages, ervaringsverhalen, columns, en discussies.

Zorggebruikers, belangenorganisaties en koepels in Amsterdam  
en omgeving luisteren naar Radio Signaal. Een programma van  
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.

Sinds 2006 elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur 

reageer!Luister, oordeel

Postadres: Cliëntenbelang Amsterdam 
Jacob Bontiusplaats 9 (INIT-gebouw) - 1018 LL Amsterdam  

T (020) 75 25 100

Te beluisteren via Radio SALTO op 99.4 en 106.8.  
Op de kabel op 103.3

grafische vormgeving ∙ tekst ∙ tekeningen

een scherpe blik voor een mooie oplossing
praktische hulp en vriendelijk advies 

bij het maken van boeken, tijdschrijften en meer

www.adrianaschuurman.nl  ∙  email@adrianaschuurman.nl
06 4400 4111 
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Vrijwilligers  
Jouw ervaring als cliënt  

is waardevol!
 

Ben jij (ex-)cliënt of ken jij (ex-)cliënten die  
geschikt zijn om te werken als vrijwilliger voor 

Cliëntenraad Arkin in Amsterdam?  
 

Neem dan contact met het secretariaat: 
Telefoon: 020-5904454  Mail: clientenraad@arkin.nl 

Cliëntenraad Arkin komt op voor de collectieve belangen van 
alle cliënten van Arkin. De cliëntenraad biedt scholing;  
informatiebijeenkomsten en onkostenvergoeding. 
De cliëntenraad zoekt hulp bij het inventariseren van cliënte
nervaringen en het bijdragen aan de collectieve medezeggen
schap en daarmee ook aan de kwaliteit van zorg.  
Wij zijn gevestigd in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.

Fotocollektief de Knoop is geen club, geen vereniging
noch een stichting maar een collectief van amateur- en
hobbyfotografen. De deelnemers ontmoeten elkaar eens per 
week, m.u.v. vakantieperiodes. Doel is om, in een gemoede-
lijke sfeer, elkaar te helpen in de ontwikkeling tot betere fo-
tograaf door samen een bepaald onderwerp te fotograferen 
en het resultaat van commentaar te voorzien, door te leren 
van elkaars sterke kanten, door het bezoeken van tentoon-
stellingen en door af en toe ervaren fotografen uit te nodigen 
hun kennis en ervaring te delen.  
 
De toegang tot het collectief is zeer laagdrempelig, iedereen 
met belangstelling voor fotografie is welkom ongeacht of je 
beschikt over een simpel fototoestel of een (semi)professio-
nele camera. Zin om mee te doen? Kom eens langs.  

Mail voor informatie: fotodeknoop@gmail.com.

Fotocollektief de Knoop is geen club, geen vereniging 
noch een stichting maar een collectief van amateur  en 
hobbyfotografen. De deelnemers ontmoeten elkaar 
eens per week, m.u.v. vakantieperiodes. Doel is om, in 
een gemoedelijke sfeer, elkaar te helpen in de 
ontwikkeling tot betere fotograaf door samen een 
bepaald onderwerp te fotograferen en het resultaat van 
commentaar te voorzien, door te leren van elkaars 
sterke kanten, door het bezoeken van 
tentoonstellingen en door af en toe ervaren fotografen 
uit te nodigen hun kennis en ervaring te delen.
De toegang tot het collectief is zeer laagdrempelig, 
iedereen met belangstelling voor fotografie is welkom 
ongeacht of men beschikt over een simpel fototoestel 
dan wel (semi)professionele apparatuur. Zin om mee te 
doen? Kom eens langs. Mail voor informatie:
fotodeknoop@gmail.com.



Als ik aanbel bij nummer 35 van Het Amstelhuis 
laat Paul mij via de intercom binnen. De bel is dus 
gemaakt. Binnen zie ik als eerste de bibliotheek 
van het Amstelhuis. Er zitten wat mensen in com-
fortabele fauteuils te praten. Ik roep de lift en zoef 
naar de tweede verdieping. De deur staat los en ik 
betreed het kleine appartement van Paul. 

Paul woont nu alweer vijf jaar in het Amstelhuis. 
Vroeger stond hier de Sint Willibrorduskerk, later 
verpleeghuis Tabitha en nu bieden appartementen 
in dit gebouw onderdak aan degenen die ouder zijn 
dan zeventig jaar en nog goed gezond genoeg zijn 
om zelfstandig te wonen. Iedereen heeft zijn eigen 
voordeur, zijn eigen privé. Er zijn veel faciliteiten 
in huis. Naast de bibliotheek is er een wasserette, 
een fitnessruimte, een praktijk voor fysiotherapie 
en een restaurant dat onder andere een daghap ser-
veert. In het restaurant staan nog een piano en een 
biljart. Er is een kleine zaal die mede dient voor het 
vertonen van films, Verder een paar mooie dakter-
rassen, waar Paul in de zomer veel tijd doorbrengt. 
Ook is er een activiteitenruimte waar allerlei ge-
reedschap ligt. Paul is timmerman in ruste en heeft 
veel van zijn gereedschap daarnaartoe gebracht en 
heeft het uiterst noodzakelijkste zelf gehouden. 

Hij begroet mij en ik zie iets in zijn ogen, wat ik niet 
kan thuisbrengen. 

'Je bent mooi op tijd,' zegt hij.

 Ja, half tien is half tien. Ik laad mijn rugzak uit. 

'Geitenkaas koop ik nooit voor mezelf,' zegt Paul. 

'Vind je het wel lekker dan?' vraag ik. 

'Jawel, jawel,' zegt hij. 

Helemaal zeker ben ik niet, Paul klaagt nooit dus 
soms kom ik er pas achter als ik hem met lange 
tanden zie eten.

Paul wordt gebeld. Ik hoor aan de stem dat het Els is, 
zijn zuster. En ik filter algauw wat er aan de hand is. 

Rustig kijk ik de huiskamer nog eens rond. Het 
appartement is dertig vierkante meter groot, Paul 
komt van honderddertig vierkante meter. Na de 
dood van Anne, zijn vriendin, mijn schoonmoe-
der, is hij nog twee jaar in de eengezinswoning in 
Purmerend blijven wonen, en uiteindelijk weer naar 
zijn lievelingsstad Amsterdam getrokken om in dit 
huis te gaan wonen. 

Er is een schilderij dat ik nog niet eerder heb gezien. 
Verder affiches van Van Goghs's cafeetje, en twee 
jugendstil prenten. Er hangt een modeltekening 
van zijn beste vriendin, Jean, die kunstenaar is aan 
de muur. Zijn appartement is ingericht met zachte 
kleuren, planten staan in de vensterbank, een rode 

uitbundig bloeiende begonia zorgt voor veel vreug-
de, schat ik. Een blauwwitte wolkenlucht aan het 
plafond, geschilderd door zijn zoon, die huisschilder 
en artiest is. En er staat een makkelijke zitbank, 
erbij een stoere houten salontafel.

Na een werkzaam leven als timmerman en klusjes-
man (Paul kan alles maken, en als hij het niet kan, 
dan leert hij het), is er ook in deze kleine studio van 
alles te ontdekken aan wat hij vertimmerd heeft. 
Hij heeft ruimte gewonnen door loze oppervlak-
ten te vertimmeren tot kastruimte: lades onder de 
bank, brede vensterbanken, een kruidenrek, en in 
de badkamer een uiterst functionele en prachtige 
houten kast met veel lades. Alles wat je nodig hebt 
in een huis om comfortsabel te leven is aanwezig, 
en de ruimte oogt niet propperig. De open keuken is 
klein en wordt geflankeerd door een grote tafel die 
in het midden van de kamer uitgeklapt kan worden 
als er meerdere eters komen. En die komen hier vaak!

Een opgeruimd huis. Een weerspiegeling van Pauls 
karakter. 

Paul belt zo'n tien minuten en legt dan neer. Hij 
komt bij me aan tafel zitten. Ik kijk hem aan. 

'Feline is gisteren overleden.'

Feline is de dochter van zijn oudste zoon Bob. Een 
meisje dat een afschuwelijke zeldzame ziekte had 
bij de geboorte. Ze zou niet oud worden, vertelden 
de dokters. 

'Acht en een half is ze geworden,' vertelt Paul. 

Ik grijp zijn hand, wat in coronatijd niet mag. Steun, 
hoe zijn andere mensen met leed deze zware tijd 
door gekomen, deze tijd waarin er niet geknuffeld 
mag worden, geen hand mag worden vastgepakt 
om elkaar bij te staan in zware tijden. Ik heb geen 
verschijnselen, Paul ook niet en we zitten te dicht bij 
elkaar. Maar Paul is één van die mensen die vanaf 
het begin niet moeilijk heeft gedaan over corona. 

We praten nog meer over het overlijden van Paul's 
kleindochter. En gaan dan over tot de orde van de 
ochtend. Er komen ontbijtbordjes op tafel. We eten 
langzaam en rustig. 

'Hoe heb je geslapen?'

'Ik slaap altijd goed, als ik vroeg wakker word, 
draai ik me om en slaap ik weer verder. Vroeger 
als ik een probleem had voor mijn werk waar ik 
een antwoord op moest vinden, ging ik slapen en 
werd ik met de oplossing wakker.' 

We kijken beiden even uit het raam. Het uitzicht is 
fabuleus met uitzicht op de Amstel. Het water rim-
pelt nauwelijks en er is weinig vaarverkeer. 

Met Paul heb ik een gesprek over ouderdom; de ziekte van Khaler; zijn gestrande 
huwelijk en over Anne: zijn vriendin, mijn schoonmoeder, en haar  
alcoholverslaving. Ook spreken we over Niels: mijn schoonbroer die stierf aan 
hartfalen, en Bas: mijn man, met wie Paul zijn eerste ervaring met de psychiatrie 
beleefde. Gelukkig kunnen we veel lachen tussendoor.

Donderdag 10 september 2020, 09.30 uur
Eerste deel

Voor mijn schoonvader Paul heb ik croissants meegeno-
men, twee broodjes, bruin en wit, verse sinaasappelsap, 
geitenkaas en een meloen. We zitten tussen twee lock-
downs in, er zijn versoepelingen. 

Personalia
Naam: Paul Niekerk
Geboortejaar: 6 april 1934
Geboren: plaats Muiden
Middelbare school: HBS

Vervolgopleiding: 2 jaar diensttijd,  
1 jaar Nijenrode

Gezinssamenstelling: vader moeder, een broer en
  twee zussen.

Getrouwd en gescheiden met Wanda, uit dit 
huwelijk vier kinderen, drie zoons en een doch-
ter: Bob, Vincent, Mick en Monique, vijf kleinkin-
deren, waaronder Ninoy. 
 Samen geweest met Anne; moeder van Bas en 
Niels, schoonmoeder van de schrijver

Relatie tot de schrijver: schoonvader
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'Mijn geheugen is een vergiet,  
ik moet in mijn agenda kijken  

wat ik heb staan'
 
'Wat denk je als je wakker wordt?' 

'Ik denk aan Anne, dan sta ik op en ga ik mijn 
routine doen. Tanden poetsen, wassen. Ontbijt 
klaar maken; altijd twee bruine boterhammen 
met hartig beleg. Ik heb eigenlijk nooit honger, 
maar ik eet wel. Koffie na het ontbijt. Ik drink 
één of twee kopjes. Mijn geheugen is een ver
giet, ik moet in mijn agenda kijken wat ik heb 
staan.'

Paul maakt een schrikgeluidje. 

'Ik heb nog niet in mijn agenda gekeken, omdat 
ik nog wist dat jij zou komen, maar ik heb geloof 
ik vanavond de mannenkookgroep.' 

Hij haalt een opschrijfboekje tevoorschijn uit zijn 
jasje en bladert. 

'Ja,' zegt hij, 'vanavond, en ik hoef geen drank
jes mee te nemen. Degene bij wie we gaan eten 
heeft nog volop drank in huis.' 

'Er mochten geen lijken vervoerd wor-
den tijdens de oorlog van de Duitsers'

 
'Vind je het leuk om wat te vertellen over je jeugd?' 

'Ik was elf jaar toen we uit de Tweede Wereldoor
log kwamen. De oorlog heb ik niet als bedreigend 
beleefd, mijn vader was huisarts en hij kreeg 
van de boeren eten toegestopt. Mijn moeder 
had twee volkstuinen waar ze groente en fruit 
teelde, ze weckte ook van alles. Mijn opa betrok 
eveneens producten van zijn grote tuin, hij had 
aardbeien en ander mooi fruit, en een druiven
kas. Mijn oma kreeg in de Bijenkorf in Amster
dam een hartaanval en overleed ter plekke. Er 
mochten geen lijken vervoerd worden tijdens de 
oorlog van de Duitsers, maar ze is toch terug
gebracht naar Maarssen. Ik heb niet getreurd, ik 
had weinig tot geen contact met haar. Toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak had ik de eerste 
klas van de lagere school net achter de rug Ge
durende de oorlog was er geen school en na de 
oorlog deed ik de laatste klas. Tijdens de oorlog 
heb ik vier jaar met mijn vriendjes uit de buurt 
opgetrokken. Het leukste was de wintertijd, we 
gingen schaatsen en als er sneeuw lag maakten 
we sneeuwhutten. We hakten doorzichtig ijs uit 
de sloten, dat werd ons venster van de hut. We 
zaten daar wel met z'n vijven in te dollen en we 
hadden het helemaal niet koud. 

Ik heb in het laatste jaar van de oorlog mijn 
zwem diploma gehaald. In die zomer gingen we 
naar het zwembad de Vecht. Via het zwembad 
kon je ook bij de rivier de Vecht komen en dan 
klommen we op een boot en voeren een eindje 
mee en doken er weer vanaf als we het ver ge
noeg vonden.' 

Paul staat op. 'Kom eens mee.' 

Hij staat op en ik loop achter hem aan naar de bad-
kamer. Hij wijst mij een lijstje, ik kijk en zie dat hij 
zijn zwemdiploma uit 1944 heeft ingelijst en opge-
hangen.

'Dat is toch veel leuker dan een poster?'

'Geweldig,' zeg ik, 'dat sleep je al bijna je hele leven 
met je mee.' 

We gaan weer zitten. 

'Ik kon nauwelijks lezen, schrijven en rekenen 
toen ik van school kwam. Logisch dat ik tien 
jaar over de middelbare school heb gedaan. Ik 
doorliep de HBS-kant, op het Amsterdams Ly
ceum. Mijn moeder stimuleerde mij om te gaan 
studeren. Mijn vader heeft zich nooit veel met 
mij bemoeit en zo werd ik vanzelf een moeders
kindje. Nijenrode leek me interessant om te gaan 
studeren, want dan kon je voor je werk naar het 
buitenland. Ik was al op jonge leeftijd reislustig. 
Ik hoorde van werkkampen die georganiseerd 
werden, voor mensen van alle leeftijden en uit 
alle landen. Daar had ik wel oren naar.

'Mijn broer wilde mee, en dat was 
spannend want wij waren altijd aan 

het knokken'
 
Mijn eerste werkkamp was in Zeeland en van 
daaruit ben ik verder naar Frankrijk en Oos
tenrijk gegaan. Toen werd ik negentien jaar en 
zou in militaire dienst moeten, maar de oproep 
kwam maar niet. In die tussentijd besloot ik om 
naar Zweden te gaan, dat bekend stond met 
goede salarissen in de horeca. Ik had eerder een 
Zweedse boer ontmoet die zei dat hij geen vee 
had en geen landbouw bedreef, maar dat hij een 
bos en een meertje bezat. Hij vroeg me om bij 
hem te komen werken. Hij wilde zomerhuisjes 
verhuren en bootjes laten varen. Mijn broer wilde 
mee, en dat was spannend want wij waren altijd 
aan het knokken, hij vond dat hij de baas was, 
omdat hij ouder was. Maar we zijn toen in die tijd 
heel erg naar elkaar toegegroeid. Drie maanden 
hebben we daar gewerkt. Ik was amper twee da
gen thuis toen ik meteen doorging naar een vol
gend kamp in Nice. De afstanden legde ik altijd 
liftend af en onderweg sliep ik in een jeugdher
berg die er toen nog in elke stad was. Die oproep 
voor militaire dienst was er nog steeds niet. Maar 
in oktober lag dan eindelijk de langverwachte 
brief op de mat, mijn moeder bracht me op de 
hoogte en ik ben naar huis gegaan. 

In dienst heb ik de officiersopleiding gedaan. Ik 
stond onder een kapitein en wij gaven leiding aan 
het bewaken van luchthaven Soesterberg; we 

bestonden uit zo'n vijftig bewakingsmanschap
pen.'

'Wat vond je van de militaire dienst?' 

'Je moest je dienstjaren vol maken, ik verdiende 
goed.' 

'Als je had kunnen kiezen, zou je dan in de militaire 
dienst zijn gegaan?' 

'Nee, ik zou nooit vrijwillig in dienst zijn gegaan, 
maar als je iets moet, dan moet je er maar het 
beste van maken. Ik heb wel een leuke tijd ge
had.'

Ik ken Paul al meer dan dertig jaar en ik vraag: 'Dat 
klinkt helemaal als jouw levensmotto hè?'

 'Ja,' zegt Paul, kort en bondig. 

'Toen ik uit de militaire dienst kwam ben ik dus 
naar Nijenrode gegaan. Daar was ik intern. Ik 
heb dat een jaar gedaan en toen moest ik er af.' 

'Ik raakte een beetje de kluts kwijt'

Ik kijk Paul afwachtend aan. 

'Ja,' lacht hij. 'Ik moest trouwen. Wanda was mijn 
vriendin, mijn eerste, ik was nogal verlegen met 
meisjes. En ze werd zwanger van onze eerste 
zoon. Dus ging ik weg bij Nijenrode om te gaan 
trouwen en te gaan werken. Zij was twintig en ik 
was vijf en twintig. Ze werkte in het ziekenhuis 
als diëtiste. Ook zij had niet veel school gehad 
maar had praktijkervaring opgedaan. Zij werd 
bij mij thuis niet zo goed ontvangen maar ik bij 
haar thuis wel. We zijn alleen voor de wet ge
trouwd; haar vader was atheïst, mijn vader was 
erg christelijk, Nederlands Hervormd, de zware 
kant. Voor mijn moeder hoefde het geloof ook 
niet zo. Vroeger moest ik van mijn vader naar de 
kerk en als ik niet ging, stond daar de doodstraf 
op. Wanda moest stoppen met werken toen we 
trouwden. Zo zat de maatschappij toen in elkaar. 
Na mijn eerste zoon hebben we nog twee zoons 
en een dochter gekregen. We verhuisden naar 
Rotterdam omdat ik daar een baan kreeg. Na 
twintig jaar wilde Wanda van mij scheiden. Ze 
was te vroeg getrouwd, zei ze, en ze vond dat ze 
niet genoeg van het leven had genoten. Ze was 
vreemdgegaan met een vriendje die leuker was 
dan ik. Die relatie duurde al een tijdje. Ik raakte 
een beetje de kluts kwijt. Je bent getrouwd en 
je denkt voor eeuwig en dan is het ineens afge
lopen. In die periode ging ook haar zus scheiden 
en de achterbuurvrouw.' 

'Dat waren de jaren zeventig', zeg ik. 'Massa's 
vrouwen staken elkaar aan om bij hun man weg 
te gaan. Dat gebeurde met mijn moeder ook. Mijn 
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tante scheidde, de bovenbuurvrouw eveneens en 
dan zaten ze bij elkaar te klagen en dronken onder-
tussen flessen sherry leeg. Op en top feminisme.' 

'Ik meldde me ziek en ik ben nooit meer terug
gekeerd. De buik die ik tijdens die management
functie had opgebouwd, raakte ik helemaal kwijt. 
En ook heb ik daarna nooit meer werkstress 
gehad. Na Wanda ben ik gestopt met werken on
der een baas en ik werd zelfstandig ondernemer. 
Eigen baas zijn vond ik heel belangrijk. Ik ging 
timmeren, wat ik nooit eerder had gedaan, ik 
had ook nog nooit geklust. Ik ben een autodidact 
doemens geworden.

Het huwelijk liep op z'n einde en we hadden al 
besloten om niet meer samen op vakantie te 
gaan. Ik was juist op het Parool geabonneerd 
en daarin was een rubriek met “reisgezelschap 
gezocht.” Ze zochten alleenstaande ouders, 
en vooral vaders, met kinderen om samen op 
vakantie naar Frankrijk te gaan. Er werd een 
bijeenkomst georganiseerd door acht vrouwen 
in een bovenwoning bij het Concertgebouw. Het 
was enorm chaotisch. De kinderen waren er ook 
bij en die speelden in het rond. Er werd gebeld, 
druk gepraat, gezocht naar een leuke camping, 
en toen hebben we maar een tweede bijeen
komst georganiseerd voor een week later en 
zonder de kinderen. In die week zouden we ook 
een goeie camping zoeken en dat lukte. 

De vakantie was fantastisch, de kinderen za
gen we alleen bij het eten, ik leerde surfen en 
's avonds was er een wijntje en een treintje. 
Kropen we als volwassenen bij elkaar en ou
wehoerden we wat af. Ik leerde daar Jo ken
nen. Met haar kreeg ik later een latrelatie. Zij 
woonde in Heerhugowaard, was ook gescheiden 

en had geen plannen om te gaan samenwonen. 
Dat paste in mijn straatje, ik wilde ook niet meer 
samenwonen. 

'Dat paste in mijn straatje, ik wilde ook 
niet meer samenwonen'

 
Na die vakantie kwam ik op straat te staan, dat 
was in 1979. Ik stond niet ingeschreven voor een 
huis en toentertijd moest je ongeveer tien jaar 
ingeschreven staan om een huurhuis te krijgen. 
Kopen was geen optie want we hadden al een 
koophuis in Badhoevedorp waar we met ons ge
zin woonden. Ik had altijd voor het geld gezorgd 
en Wanda voor het huis en de kinderen. Via de 
rechter was besloten dat ik alimentatie moest 
betalen. Ik sliep bij vrienden en kennissen, een 
tijdje hier, een tijdje daar. Van alle kanten kreeg ik 
tips waar ik tijdelijk kon wonen. Ik zat tussen woon
ruimtes in, maar ik kon altijd wel ergens terecht.

Als eerste klusopdracht heb ik het huis van Jo 
verbouwd. Ik maakte stapelbedden en reno
veerde de badkamer. Er kwamen allerlei mensen 
langs om te kijken en toen heb ik een start ge
maakt met het bouwen aan een netwerk. De lat
relatie met Jo liep af. Ze vond iemand die avon
tuurlijker was. Ik vond het geen punt, inmiddels 
had ik zoveel vrienden. Ik beleefde mijn vrijge
zellen jaren en soms had ik iets met een vrouw, 
maar dat was alleen voor de gezelligheid. 

'Ik heb nooit ergens over  
ingezeten'

 
Ik heb nooit ergens over ingezeten. Dat heb ik 
van mijn moeder. Mijn vader tobde wel altijd. Ge

lukkig zijn mijn kinderen ook geen piekeraars.'

'Is dat iets wat je verworven hebt, meegekregen, 
deze positieve levenshouding?' 

'Ik denk dat je dat puur in je moet hebben. Ik 
kom ook altijd leuke mensen tegen, er komt 
vrijwel alleen goedheid op mijn pad. En als ik 
een vriendschap sluit dan is dat voor het leven, 
ik ben heel trouw. Mijn vrienden zijn ook geen 
klagers, mensen die zeuren, daar ga ik met een 
grote boog omheen.

Tijdens deze thuisloze tijd zat ik bij gezellige 
vrijgezellengroepjes. Er waren vele vrouwen die 
op me af kwamen en ze wilden allemaal samen
wonen!' Paul lacht gul.

Ik begrijp het wel van die vrouwen; Paul is ook zo'n 
leuke man. 

'Met vijf vrijgezellen hebben we een woongroep 
opgericht. We hebben een pand gekocht in de 
Frans van Mierisstraat in Amsterdam. Het wa
ren de tachtiger jaren, de crisistijd, en het pand 
koste haast niets. Ieder kreeg een grote etage. 
Het was er fantastisch en ik heb daar heerlijk 
gewoond. 

Toen kwam ik Anne tegen.' 

Paul gaat er eens goed voor zitten.

'Ik leerde Anne kennen in 1987. Ik was lid van 
een vrijgezellengroep van zo'n vijfenveertig le
den. Ieder weekend werd er iets georganiseerd. 
Je kon ideeën inbrengen. Mijn idee was om met 
een groep veertien dagen te gaan zeilen van
uit Muiden naar de Waddenzee. Ik had al vaker 
gezeild, maar er gingen mensen mee die dat nog 
nooit gedaan hadden. Met het pinksterweekend 
hebben we het met z'n zessen uitgeprobeerd. 
Iedereen was enthousiast en nog twee mensen 
sloten zich aan. Er konden twaalf mensen mee 
op de boot en toen hebben we een advertentie in 
de krant geplaatst. Daar reageerde Anne op. Wij 
maakten allen kennis met elkaar en ze kon mee. 
De andere drie plekken werden ook opgevuld. 
We maakten de reis in de zomervakantie. Aan 
boord waren de kapitein en zijn scheepsmeid. 
Iedereen hielp mee. Het was een grote boot en 
er was genoeg te doen. Om de beurt werd er ge
kookt, en Anne en ik werden bij elkaar ingedeeld. 
Bij Makkum hebben we boodschappen gedaan 
en hebben we samen gekookt; lasagna met prei, 
paprika en tonijn.'

Ik moet lachen: 'Dat was Bas zijn lievelingseten, en 
ik vraag me af wie het recept verzonnen heeft: Bas 
of Anne! En een glaasje rode wijn zeker?'

'Wijn was er altijd bij,' zegt Paul. 

'In die tijd,' vertelde Bas mij, 'kwam Anne uit haar 
werk, trok een fles wijn open en deed de televisie 
aan. Of je haar toen al alcoholist moest noemen? 
Bas zelf dronk wel tijdens zijn adolescentie, maar 
zeker vanaf zijn dertigste geen druppel meer. Hij 
vond het heel vervelend als ik dronk, altijd bang dat 
ik ook verslaafd zou raken, net zoals mijn moeder, 
net zoals Anne.'

'Ik werd in die twee weken voor de 
tweede keer verliefd'

 
'Ik werd in die twee weken voor de tweede keer 
verliefd. Anne vertelde me meteen dat ze nooit 
wilde samenwonen. Dat was fantastisch. Alle 
vrouwen die ik ontmoette wilden hokken.' Paul 
lacht glunderend. 'Ze zei: 'Er is één ding dat je 
van mij moet weten en dat is dat ik nooit wil sa
menwonen.' Ik zei: 'Er is één ding dat je van mij 
moet weten en dat is dat ik volgende maand vier 
maanden ga reizen.'

Samen met twee vriendinnen en mijn zoon ben 
ik op een grote reis naar Azië gegaan. Anne en ik 
hielden contact door middel van post restante. Ik 
was de enige van de hele groep die steeds post 
had als we weer in een andere stad kwamen. Lag 
er weer een brief voor me van Anne op het post
kantoor. Ik schreef natuurlijk terug en we belden 
soms met elkaar.

Anne ging ook alleen op fietsvakantie. Ze had 
een goede fiets gekocht en een tentje en ze ging 
weken fietsen. Wie doet dat nou? Welke vrouw 
gaat alleen op vakantie?

Anne werkte bij een voogdijvereniging en daar 
werd ze ziek van. Ze kwam thuis te zitten en 
toen ontstond het idee om een oud boerderij
tje te vinden en dat zelf op te knappen. Maar ik 
had nog voor een half jaar werk en dat moest 
eerst af. Ik vroeg of Anne mee wilde helpen, 
want dan duurde dat werk korter en konden we 
eerder naar een boerderij zoeken. Klussen werd 
voor Anne ergotherapie. Ze knapte enorm op en 
vond het werk ontspannend. We klusten door 
het hele land en we verbouwden mijn bus om 
tot een waar paleisje met alles erop en eraan. 
We waren vierentwintig uur bij elkaar, zonder 
problemen. Niels was het huis al uit toen ik Anne 
leren kennen, en toen ook Bas echt op zichzelf 
woonde, zei ze dat het wel duur was, de huur die 
ze betaalde voor de flat. Ik zei, dat ze bij mij kon 
komen, en dat wat we nooit verwacht hadden ge
beurde, wij gingen samenwonen! 

'Dat wat we nooit verwacht hadden 
gebeurde, wij gingen  

samenwonen!'
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Na alle opdrachten zijn we gaan zoeken en we 
hebben wel veertig locaties bezocht. We spelden 
de kranten en gingen haast iedere dag op pad. 
Met het zoeken zijn we een paar maanden bezig 
geweest. In Sint Jans Klooster vonden we wat 
we zochten: de boerderij was compleet verwaar
loosd en stond al jaren leeg. De jeugd uit dat 
christelijke dorp verbouwden daar af en toe de 
boel. Ook was het huis in zo'n slechte staat dat 
het maar niet verkocht werd. Wij hebben het 
gekocht met de omliggende grond van een halve 
hectare voor zeventigduizend gulden.' 

'Ik weet het nog goed,' zeg ik. 'We waren er alle-
maal, op een zondag, jouw vier kinderen met hun 
partners, en Niels, Bas en ik. Het was winter en 
bitterkoud. Er was één kamertje op de boerderij dat 
min of meer bewoond kon worden, boven had-
den jullie een ijskoude slaapkamer en er brandden 
overal kleine kacheltjes. Jullie hadden champagne 
gekocht en om elf uur in de ochtend toasten we 
op het nieuwe project. Daarna gingen we aan het 
werk, ik herinner me dat Monique, jouw dochter, 
met een boormachine iets stond te doen. Niks voor 
mij, ik houd niet van elektrische apparaten, dus ik 
vond dat heel stoer. De jongens gingen slopen en 
Anne en ik hebben de eerste bollen in de voortuin 
gepoot. Het was zo leuk, iedereen bij elkaar.'

'De buurt sprak er schande van,' vertelt Paul, 
'daar hebben we daarna rekening mee gehouden. 
We maakten geen lawaai meer op de zondag.' 

'Al jouw jongens zijn later gaan klussen, zelfstandig 
ondernemer geworden en ik denk dat dit project, 
waar zij vaak aan meegewerkt hebben, de eerste 
aftrap voor ze was?' 

'Ja, ze zijn allen in mijn voetsporen getreden. En 
Ninoy wil kok worden. Ook van mij geërfd, koken' 
(Ninoy is de kleinzoon van Paul). 

'De boerderij was jullie levenswerk, mag ik wel stel-
len. Bas en ik kwamen best vaak langs toch? Ik kan 
me de zomer herinneren dat opnieuw iedereen er 
was, een heel weekend lang, Bas en ik verbleven in 
het bijgebouwtje waar jullie een gastenverblijf ge-
metseld hadden. De rest sliep in tenten op het land. 
Wat hebben we toen ook alweer gedaan?'

'We hebben met z'n allen een terras betegeld 
en 's avonds na het eten, maakten we een groot 
vuur bij de vuurplaats.'

'Ninoy was een jaar of zes en kreeg ontzettend 
veel aandacht van zijn ooms en tantes, hij raakte 
een beetje verwend. Jouw jongste zoon hield 
hem voor de lol aan één been vast en deed net 
alsof hij het kind in de vuurplaats wilde gooien, 
die overdag weliswaar niet brandde.' 

Paul staat op, hij rommelt wat in een kastje en komt 
met een oude verkleurde foto terug. Het is Ninoy 
die met zijn lijf in de lucht bungelt. Mick houdt het 
jongetje lachend aan z'n enkel vast.

'Wat waren dat mooie tijden,' verzuchten we 
beiden. 

Het is half twee, de uren zijn voorbij gevlogen.

'Om twee uur gaat een bewoner uit het huis bui
ten op het terras accordeon spelen,' vertelt Paul. 

'Oh leuk,' zeg ik, 'mag ik mee?'

Het is nog steeds mooi weer, onze jassen blijven op 
de kapstok hangen. We verlaten het appartement. 
Ik zie de gebogen rug van Paul. Vroeger was hij een 
lange rijzige man, nu is hij misschien even groot als 
ik. We nemen de lift naar beneden, Paul bestelt in 
het restaurant twee koffie verkeerd en we gaan aan 
een tafeltje zitten. De koffie is een slechte keuze, hij 
is veel te slap. Niet dat Paul er wat over zegt.

Er komen twee dames aanlopen. 

'Dag Paul, mogen wij er bij komen zitten?' De 
dames ogen olijk. 

Paul begroet de dames met zijn mooie baritonstem 
en geeft toestemming. Zingen! bedenk ik, hij heeft 
eveneens op het prachtige Zeedijkkoor gezeten, 
opgetreden bovendien, op Hartjesdag in de Nieuw-
marktbuurt. Alle koorleden waren in flamboyante 
kleren gestoken. Paul met een zwierige zwarte 
hoed op. Wij waren erbij, Bas en ik. Anne ook. Het 
was zo'n gezellige dag met heerlijk weer. Een onge-
dwongen dag met veel plezier. 

De accordeonist zit al klaar aan de kop van het ter-
ras, waarvandaan iedereen hem goed kan zien en 
horen. Ik had niets verwacht maar hij speelt oude 
stadsliederen en er wordt her en der meegezongen. 
De dames aan onze tafel lachen vriendelijk om zijn 
spel dat nogal hortend en stotend gaat. Af en toe zit 
hij er echt helemaal naast. 

'Ja, ja hij is ook al in de negentig hè!' De dames zijn 
goedlachs, alsof ze weten dat ze bij Paul niet over 
hun kwalen moeten beginnen. Ik bestel nog maar 
eens twee koffie, cappuccino dit keer en die is beter 
te pruimen. We zitten de rit uit, en een uurtje later 
lopen we terug naar Paul's appartement.

'Wonen die twee ook hier? vraag ik als we teruglo-
pen naar zijn appartement. 

'Ik zou het echt niet weten', lacht Paul. 'Ik ken 
niet iedereen hier in huis, maar iedereen kent mij 
wel! En ze willen ook allemaal in mijn groepjes!'

'Je bent een soort Hendrik Groen!' 

'Dat eerste boek van hem over het bejaardenhuis 
vond ik zo leuk! Ik heb heel hard gelachen in me
zelf. Het tweede boek viel me een beetje tegen. 
Ik heb nu het derde boek van een vriend gekre
gen en gelezen en die vind ik wel weer goed.'

Ik neem afscheid van Paul. Het zal dik anderhalve 
maand duren voor we verder gaan met ons tweede 
interview. 

De bel doet het nog steeds en Paul doet open. Ik 
passeer het restaurant weer onderweg naar zijn ap-
partement. Er zit een man aan een tafeltje. Hij doet 
niets, kijkt wat voor zich uit. Hoe eenzaam kun je 
zijn in een pand met honderdveertig mensen van je 
eigen leeftijd? 

Voor de lunch heb ik mozzarella, cherrytomaatjes, 
eikenbladsla en pittenmix, met een zoete rodepes-
todressing en een klein broodje ciabatta meegeno-
men. Boven in Paul's kleine keuken sla ik de sla in 
elkaar en amper vijf minuten later kunnen we eten. 
Mijn maag rammelt. Paul zegt geen honger te heb-
ben, zoals altijd, maar desondanks smaakt het hem 
goed, zie ik. 

'Iets anders,' zeg ik. 'Was jij vòòr Bas al bekend met 
psychiatrie?' 

'Bas was natuurlijk een zorgenkindje 
met zijn psychoses en met Niels ging 

het ook niet helemaal lekker'
 
'Nee,' zegt Paul. 'Maar met Niels was het ook niet 
goed. Anne maakte zich altijd druk om Niels en 
Bas, Bas was natuurlijk een zorgenkindje met 
zijn psychoses en met Niels ging het ook niet 
helemaal lekker. Als bij ons de telefoon ging 
dacht ze altijd dat het Bas was, dat er iets ge
beurd was. Bas haalde immers toen hij nog thuis 
woonde, rare dingen uit. Hij ging 's nachts op 
pad en dan ging Anne hem zoeken. Anne bleef 
ongerust, de rest van haar leven.'

'Anne vertelde me eens dat ze op fietsvakantie was 
en aan haar water voelde dat er iets met Bas was. 
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Ze is meteen terug gekeerd en vond Bas in opname 
bij de Adolescentenkliniek.'

Paul: 'Ik had niet zoveel met Niels, hij had hele 
andere ideeën. Bas daarentegen belde mij regel
matig en vroeg hoe iets moest en dan ging ie het 
maken.

Anne en ik zijn regelmatig blijven klussen, om 
geld te verdienen. We waren eigenlijk altijd aan 
het klussen, of bij andere mensen of bij ons zelf 
op de boerderij. Als we weg waren pasten onze 
buren op de katten. Die buren waren de enige 
mensen met wie we in Sint Jansklooster bevriend 
waren. 

'Ik vond al een tijdje overal  
verborgen flessen wijn'

 
En toen ging het mis. Ik vond al een tijdje overal 
verborgen flessen wijn. Anne werd ineens dood
ziek, de huisarts stuurde haar naar het zieken
huis. Daar heeft ze twee weken gelegen en ze 
kreeg de diagnose levercirrose. 

Anne moest stoppen met drinken, anders zou 
ze heel waarschijnlijk komen te overlijden. Maar 
het lukte haar niet en ik wilde geen politieagent 
spelen. Ik adviseerde de Anonieme Alcoholis
ten, maar dat was onder haar stand. Ik sugge
reerde om dan maar niet meer samen te wonen. 
We verkochten de boerderij en Anne kocht een 
huis in Zwolle. Ik ging terug naar Amsterdam 
en kocht daar een leuke etage. Ze is uiteinde
lijk toch naar de AA gegaan. En dat heeft haar 
enorm gesteund in de strijd tegen de alcohol.'

'Jij, Bas en ik zijn elkaar in die tijd altijd blijven zien. 
Je hoorde niet meer bij Anne, maar nog wel bij Bas 
en mij.' 

'Anne en ik hielden nog wel contact. En toen 
kreeg Anne een maagbloeding. De buren heb
ben de ambulance gebeld. Daarna zijn we weer 
heel langzaam nader tot elkaar gekomen. We 
wilden het weer samen proberen, begonnen een 
lat-relatie, en zijn eerst op vakantie naar Vlieland 
gegaan. Het voelde vertrouwd en we noemden 
de periode die we uit elkaar waren geweest 'de 
pauze' en vonden dat het alleen maar goed had 
gedaan voor onze relatie. 

Toen gebeurde het met Niels.'

Niels was de vier jaar oudere broer van Bas. Hij 
maakte er thuis bij Anne een klerezooitje van, en 
Anne was dat zo zat dat Niels op kamers ging. Hij 
begon met de sociale academie maar heeft deze 
nooit af gemaakt. Hij was gek op techniek en werd 
theatertechnicus in een klein theater. Daar heeft hij 
jarenlang als vrijwilliger gewerkt. Zij vroegen hem 

om voor vast te komen werken, en ook om te coör-
dineren, wat hij niet ambieerde. Er werd iemand 
anders aangenomen. Van meet af aan kon Niels 
het met deze man niet vinden. Hij was te leiding-
gevend en Niels kon dat niet aan, hij duldde geen 
baas boven zich. De collega's met wie hij al werkte, 
waren mensen die hij graag mocht. Van de één op 
de andere dag stopte hij met werken bij het thea-
ter. Hij dronk toen al stevig, had grote moeite zijn 
huis opgeruimd en schoon te houden en had vrij-
wel geen vrienden. Soms belde hij Bas en mij en de 
onderwerpen waren altijd dezelfde: zijn katten en 
techniek. Daar kon hij uren over uitweiden. In een 
weekend hebben we met de hele familie geholpen 
zijn huis op orde te krijgen. Maar hij vereenzaamde 
steeds verder en werd een klager. En dat is iets waar 
we ons als familie nog altijd schuldig over voelen. 
Dat we niet méér voor hem gedaan hebben. We wa-
ren een paar keer bij hem langs geweest omdat hij 
niet opnam als we belden. Hij deed de deur na lang 
bellen en bonzen open, in zijn ondergoed. Hij had 
zijn dag- en nachtritme volkomen omgegooid.

'Hij lag al vijf weken dood.  
Waarschijnlijk een hartaanval'

 
Ik: 'De politie belde ons in de ochtend, of ze even 
langs mochten komen. Bas wist het meteen: 'Niels'. 
De politie vertelde dat Niels overleden was. Hij 
werd in de zomer van 2007 levenloos aangetroffen 
in zijn huis, de buren hadden alarm geslagen. Hij 
lag al vijf weken dood. Waarschijnlijk een hartaan-
val. We hebben Anne gebeld, ze zat op dat moment 
in Zwolle, maar vertellen dat Niels was overleden 
hadden we nooit telefonisch mogen doen. We zijn 
wel naar mijn schoonvader Aar gegaan om het per-
soonlijk te vertellen. Hij is nu in de tachtig en heeft 
zijn beide zoons overleefd.'

Paul: 'Dat is het ergste wat je kunt overkomen, 
dat je je kinderen overleefd. Van Feline wis
ten we dat ze niet ouder dan acht of negen zou 
worden. Niels beantwoordde geen emails meer. 
Ook telefonisch was hij niet meer te bereiken en 
hij deed voor Anne de deur niet meer open, had 
zijn naambordje weggehaald en ook de bel was 
verdwenen. Anne had er veel moeite mee dat we 
zijn lichaam niet meer mochten zien. 'Al had ik 
maar een vinger gezien,' zei ze, dan had ze het 
beter kunnen accepteren.

Het leven ging door en we verkochten ons beider 
huis en verhuisden naar Purmerend. Anne moest 
een tuin en in Amsterdam konden we niets vin
den. We vonden een mooie eengezinswoning. 
Ik ging de buurt verkennen en maakte contact 
met gelijkgestemden. Er was een inloophuis voor 
mensen met kanker en ik ben lid geworden dat 
eerste jaar dat bij mij de ziekte van Khaler werd 
gediagnosticeerd en zette weer een kookploeg 
op. Anne had genoeg aan haar tuin en haar fiets. 
Samen hebben we daar nog anderhalf jaar ge
woond. We waren weer zo blij met elkaar.'

'Het zit in de familie, dat ze genoeg hebben aan een 
partner en er vrijwel geen vrienden naast hebben. 
Bas was zo, Niels ook en Aar precies hetzelfde. Ein-
zelgängers.' 

Mijn schoonmoeder was in september dit jaar 
precies negen jaar geleden overleden. Zij en Paul 
waren die middag nog gezellig uit geweest naar 
het winkelcentrum, hadden een lekker bakje kof-
fie gedronken bij hun favoriete café in Purmerend. 
Thuis ging Paul koken en Anne ging even naar 
boven. Toen Paul haar riep voor het eten, kwam ze 
niet. Hij beklom de trap en trof haar roerloos aan, 
achterover liggend op het bed. 

Bas en ik werden om ongeveer 21.00 uur door Paul 
gebeld: Anne had een slagaderlijke hersenbloeding 
gehad en lag in het ziekenhuis. Bas en ik waren op 
dat moment aan het werk, maar we lieten alles 
vallen en reden naar het ziekenhuis. Daar hebben 

we met z'n drieën gewaakt bij Anne. De doctoren 
zeiden dat ze zou overlijden, maar konden niet 
aangeven hoelang haar sterfbed zou duren. We 
hebben gepraat over van alles terwijl we bij haar 
waakten, liefdevol haar haren glad streken, haar 
hand kusten. Bas wilde dat Anne wat morfine kreeg 
toegediend. Hij was zo bang dat ze pijn zou heb-
ben. Ongeveer een uur na de injectie is Anne overle-
den, de morfine hielp haar om deze wereld zachtjes 
te verlaten. Het was kwart voor zes in de ochtend. 
Thuis bij Anne en Paul was de klok precies om kwart 
voor zes stil blijven staan. 

'Hoe was het na de dood van Anne?' 

'Ik kwam weer alleen te zitten, nu in dat grote 
huis in Purmerend. En ik zat daar een beetje weg 
te kwijnen, maar zielig en erg alleen ben ik nooit 
geweest want ik had mijn vrienden.'

'Was je depressief?' 

'Nee, ik weet niet wat dat is. Ruzie maken, dat 
kan ik ook niet. Met Anne had ik nooit ruzie. Wel 
hadden we meningsverschillen, maar dat is iets 
anders.' 

'Jij hebt een heel gezond hoofd. En je slaapt altijd 
goed.'

'Wat ik het meeste mis van Anne is het samen 
slapen. Wij kropen als we naar bed gingen dicht 
tegen elkaar aan. We hoefden niet te praten. Als 
we sliepen rolden we uit elkaar om 's morgens 
als we wakker werden elkaars lijf weer op te 
zoeken. Het gaf me vaak een gevoel van vrede 
en welbehagen. Nu lees ik in bed. Ik lig op mijn 
rug, houd het boek met twee handen omhoog en 
na een kwartier ben ik dan moe genoeg en val ik 
onmiddellijk in slaap.' 

'Na twee jaar ben je van Purmerend terug naar Am-
sterdam verhuisd.' 

'Ik moest weg uit Purmerend van mezelf. Ik zat 
te verpieteren en heb ingegrepen. Ik las over het 
Amstelhuis in de krant, en toen ik terugkwam 
van een vakantie, heb ik me aangemeld en kon 
ik diezelfde week komen op een open dag. Ik 
vond het er fantastisch en heb me meteen in
geschreven voor dit appartement aan het water. 
Eenmaal verhuisd maakte ik snel nieuwe contac
ten.' 

'Ik wil het met je hebben over passies.'

'Theater en koken,' zegt Paul meteen.

Hij vertelt: 'Voor theater moet je in Amsterdam 
zijn, daar is altijd van alles te doen.' Ik ga gemid
deld twee keer per maand naar het theater. 'Ik 
kijk in de krant wat er te doen is en als ik iets 
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vind wat me leuk lijkt, koop ik kaartjes en dan 
zie ik later wel wie er met me mee gaat. Alleen 
ga ik nooit. Dat vind ik niet gezellig.' 

Ik kan me daar volledig in vinden. Ik ben zoals Paul. 
Wij zijn sociale wezens. Paul en ik trakteren elkaar 
om en om op film, theater of toneel. We noemen 
het 'uitjes'. Paul speelt zelf ook toneel en heeft al 
diverse keren opgetreden. Toneel is een rode draad 
in zijn leven. 

'Hoe is dat nu, met corona?' vraag ik.

'De regisseuse is afhankelijk van subsidies en die 
zijn er nu niet. Dus er is niks.' 

'En koken?'

'Ik heb verschillende kookgroepen. Een mannen
kookgroep, wat heel bijzonder is, meestal zijn het 
vrouwen die zich verenigen in dit soort groepen. 
Deze vier mannen komen uit de buurt. Ik heb ze 
leren kennen bij stadsdorp de Pijp. (Stadsdorp 
De Pijp is een vereniging van wijkbewoners, die 
elkaar graag beter willen leren kennen. Daarvoor 
worden er allerlei activiteiten georganiseerd). Het 
is wisselend bij de leden thuis. Degene die aan de 
beurt is, verzint het re cept, doet de boodschap
pen en dan maken we gezamenlijk een drie
gangen diner. We betalen alle maal zes euro en 
nemen onze eigen drankjes mee. 

Verder heb ik een kookgroep die al zeven jaar 
draait, dit zijn wel allemaal vrouwen, komende uit 
alle windstreken, waaronder Purmerend en Korte 
Hoef. Bij die groep zit ook Jean, haar ken ik 
al meer dan dertig jaar. Na de dood van Anne is 
zij één van mijn maatjes geworden. Maar het is 
geen liefdesrelatie, dat wil ik niet meer, met Anne 
had ik het zo goed, daar kan niemand tegenop.'

Naast de kookgroepen zit Paul ook in een filmgroep. 
Ze zijn met z'n vieren; allen mannelijke bewoners 
van het Amstelhuis en ze accompagneren elkaar 
iedere maandagmiddag naar een film. 

'Er is een expert bij op filmgebied die de film uit-
kiest. Hij moet goedgekeurd worden door min
stens twee mannen. Ik ga altijd mee, ook als een 
film me niet trekt. Die expert wil het liefst drie 
films op een dag zien, zo'n liefhebber is hij. Na de 
film eten we meestal hier in het restaurant van 
het huis.'

'En je hebt een leesclub.'

'Er zit een neerlandicus in de leesclub. Hij kan 
hele verhalen vertellen en dat is best interessant. 
We komen eens in de maand bij elkaar, we zijn 
met vier mannen en twee vrouwen, ieder komt 
dus twee keer per jaar aan de beurt om een boek 
voor te stellen. Ik vind de gekozen boeken niet 
altijd even goed. Eigenlijk ben ik niet zo'n lezer, ik 
ben meer een doener en ik ben altijd bezig, maar 
sinds de corona ben ik wel meer gaan lezen.

Wil je koffie? Ik heb net een nieuw koffiezetappa
raat, de oude heeft het begeven.'

Paul zorgt goed voor zichzelf. Als er iets stuk is 
koopt hij het nieuw. Geen getwijfel of dat dat wel 
de moeite waard is vanwege zijn hoge leeftijd, nee, 
gewoon vervangen!

Paul scharrelt in de keuken. Even later staat de koffie 
voor ons klaar.

'Hoe ervaar je het ouder worden?' 

'Het is het begin van het einde. Het lijf gaat slij

ten, na twaalf jaar de ziekte van Kahler zijn er 
nu zes wervels ingestort. Fietsen en zitten gaat 
goed, maar lopen doet pijn. In de stad houd ik 
het redelijk onder controle, je kunt daar overal 
zitten. Ook ben ik dovig.' 

Paul laat mij zijn rechteroor zien waarin ik een mi-
nuscuul hoorapparaatje opmerk. 

'Ik wist helemaal niet dat jij een gehoorapparaat 
hebt!'

'Doofheid zit in de familie.' 

We peinzen beiden even voor ons uit en kijken op-
nieuw uit het raam. Dat raam trekt aandacht, zoals 
een televisie dat kan doen als je die aan hebt staan 
terwijl je met iemand in gesprek bent. Maar dit is 
niet storend, alleen maar rustgevend.

'Geweldig toch, ik heb het mooiste uitzicht van 
het hele gebouw! Kijk, die hijskraan, ik heb hele
maal meegemaakt hoe ze die opgebouwd heb
ben. Er is hier altijd wel iets te zien.' 

'En je hebt geen bril,' ga ik verder. 

'Een leesbril. Vroeger haalde ik mijn leesbrillen 
bij de Albert Cuyp, voor een euro het stuk, maar 
ik heb nu een sterkte van vierenhalf, vijf, en die 
verkopen ze daar niet dus moest ik naar de opti
cien. Ik heb laatst ook mijn rijbewijs laten ver
lengen en daarvoor moest ik goedgekeurd wor
den, maar die arts stuurde me naar de oogarts. 
Daar ben ik geweest en na maanden wachten 
heb ik eindelijk een rijbewijsverlenging van drie 
jaar gekregen. Ja, en mijn geheugen laat me in 
de steek. Ik moet alle afspraken opschrijven, én 
ik vergeet namen en gezichten. 

Naast autorijden fiets ik nog steeds. Ik vind het 
heerlijk om te fietsen in Amsterdam en ik geniet 
van die vrijheid. Ik heb ook een e-bike aange
schaft.' 

'Volgens mij ben je nergens aan verslaafd?' 

'Toen ik dertig was ben ik gestopt met roken. 
Ik had een baan waar ik het niet naar mijn zin 
had, zat steeds achter een bureau en rookte de 
ene sigaret na de andere. Ik ging op den duur 
hijgend naar huis. Ook had ik een buikje van het 
stilzitten. Op mijn dertigste besloot ik dat ik zou 
stoppen als ik een andere baan zou vinden. Maar 
die baan vond ik niet. Toen ben ik eerst maar 
gestopt met roken en vervolgens kreeg ik een 
baan in Amsterdam en zijn we in Badhoevedorp 
gaan wonen.'

'Ik ben komend jaar vijf en twintig jaar gestopt,' 
vertel ik.

'Jij en Bas rookten zo veel,' herinnert Paul zich. 
'En alles bij jullie thuis rook naar sigarettenrook.

Ik zit op Facebook!' vertelt Paul ineens. 'Ik wilde 
een website opzoeken en dat kon alleen met 
Facebook. (Paul bedoelt waarschijnlijk een Face
boekpagina), dus ik ben lid geworden. Ook heb 
ik een oude vriend opgezocht. Die vriend heb ik 
gevonden, maar er zijn nu allerlei mensen die 
vrienden met mij willen worden, en die mensen 
ken ik niet eens! Ik doe er verder niets mee.' 

'Veel mensen zijn tijdens corona veel meer gaan 
Facebooken, dus je bent een uitzondering.'

'Ik heb me aangepast aan de intelligente lock
down van 16 maart van 2020. Ik was wel meer 
thuis dan anders. Desalniettemin ben ik blij dat 
alles weer open is, terrassen, theater en de bios.'

'De lockdown was voor vele mensen een periode 
van contemplatie, hoe was dat bij jou?' 

'Ik heb altijd geluk gehad'

'Als ik mijn leven overzie, heb ik altijd geluk 
gehad. Ik heb bijvoorbeeld wel mijn HBS diploma 
gehaald terwijl ik geen studiehoofd ben. En ik 
heb Wanda gevonden terwijl ik erg verlegen was, 
en onzeker. Ik was zeker geen veroveraar.' 

Ik kijk Paul eens aan, ik heb altijd gevonden dat hij 
naast een knappe man ook zo'n makkelijke man is. 
Makkelijk in de omgang. 

'Wat is de grootste gebeurtenis in je leven?'

Paul hoeft er nauwelijks over na te denken: 
'Anne! En Wanda.'
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Ik knik, ik had dit antwoord wel verwacht.

'Hoe kijk je naar de dood?'

'Ik geloof in reïncarnatie. Ik ben vroeger toen 
ik vrijgezel was veel naar lezingen geweest van 
mensen die helderziende waren. Eén van hen zei 
dat ik misschien wel paranormale kwaliteiten had 
en ik heb toen een cursus gevolgd, maar ik ben 
niet helderziend. Ik zie geen dingen die andere 
mensen niet kunnen zien. Die wereld vind ik wel 
heel interessant en ik weet nu ook dat ik twee 
helpers heb. De één is mijn opa van moeders 
kant, een helderziende dame vertelde hoe mijn 
helper eruit zag, en dat kon niemand anders 

zijn dan mijn opa. De ander is Anne. Anne en ik 
dachten hetzelfde, dat er leven na de dood is, 
dat je terug komt.'

Het is alweer het einde van de middag, ik sta op en 
raap mijn spullen bij elkaar. 

'Ik ga bij Lydie eten vanavond.' 

'Oh gezellig,' zeg ik. Ik heb Lydie ontmoet en ik vond 
haar erg aardig, knap ook. Maar Paul wil geen lief-
desrelatie meer. 

Tot de volgende keer! Zoenen is er niet bij, maar 
een korte verboden omhelzing wel. 

Paul komt bij mij op kerstavond voor het derde deel. 
Hij gaf aan dat zijn keuken erg klein is om samen 
in te koken, en hij liever bij mij zou komen. Hij kiest 
het recept van de eerste maaltijd die hij en Anne 
samen bereid hebben op de zeiltocht. Lasagne met 
tonijn, prei en paprika. Het recept staat al vanaf 
1988 in mijn receptenboekje beschreven als: Bas' 
lievelingsrecept.

Om 16.00 uur belt Paul aan. Er hoeft niet betaald te 
worden voor het parkeren, Paul heeft een invalide-
vergunning voor het hele land. Ik krijg een mooie 
bos rode tulpen. 

'Ik heb iets nieuws,' vertelt Paul.

'Ik luister.' 

'Een lid van de filmclub heeft zijn memoires ge
schreven.' 

Paul pakt een boekje uit een plastic tasje. Het ziet er 
amateuristisch uit, maar dat mag de pret niet druk-
ken. Ik blader. De opmaak is goed, en de inhoud 
wordt opgeleukt met foto's uit vervlogen jaren. 

'Ik wil ook een boekje maken.' Hij kijkt mij aan. 

'Moet ik het schrijven?' 

'Nee, dat kan ik zelf wel, maar ik heb wel bege
leiding nodig.'

'Wat een goed idee, dat doen we.'

'We zijn nu met z'n drieën in de filmclub omdat 
de schrijver van dit boekje pas is overleden. 
Dat deed me wel wat. Er gaan in het Amstelhuis 
vaker mensen dood natuurlijk, maar dit kwam 
dichtbij.' 

Wat ons nu brengt bij de ziekte van Kahler, waar 
Paul al twaalf jaar voor wordt behandeld en tot 
nu toe steeds de dans is ontsprongen.

'Het bot wordt van binnenuit  
opgevreten' 

 
'Het is beenmergkanker. Het bot wordt van bin
nenuit opgevreten,' legt hij uit, 'het wordt zwak
ker en kan kapot gaan.

Ik kreeg langdurige pijn in mijn rug en de huis
arts stuurde me naar de fysiotherapeut maar 
met veel meer pijn kwam ik daar vandaan. Die 
man heeft mij nooit meer gezien. De huisarts 
verwees me naar de orthopeed waar ik vijf 
maanden op de wachtlijst mocht. Ik heb toen zelf 
een behandelaar in Hilversum gevonden en daar 
kreeg ik een MRI scan en het bleek dat er zes 
wervels waren ingestort. Van 1.84 meter ging ik 
naar 1.72 meter. Niemand die het doorhad.'

In 2008 ging ik met Paul mee naar het Antonie van 
Leeuwenhoekziekenhuis. Hij en Anne beleefden 
toen hun 'pauze'. We spraken de arts en zij vertelde 
dat de kanker Kahler heette, dat het niet te genezen 
was maar dat er chemokuren waren, en er zouden 
constant nieuwe chemokuren worden ontwikkelt, 
dus er was een breed perspectief. 

'Naast de chemokuur slikte ik veel morfine tegen 
de pijn en daar wilde ik vanaf komen. Daarom 
ben ik heel veel gaan sporten om de spieren en 
pezen weer op te bouwen en te activeren. Al 
snel werd ik lid van de patiëntenvereniging en 
van daaruit leerde ik dat er een revalidatiepro
gramma was en die ben ik gaan volgen. Van de 
morfine werd ik doodmoe en ziek. Later kreeg ik 
morfinepleisters voorgeschreven en dat hielp een 
stuk beter.'

'Klagen? Nee natuurlijk niet'
 
Ik kan me die begintijd nog goed herinneren: als 
Bas en ik bij Paul waren, en we waren klaar met 
eten zat Paul te knikkebollen. Klagen? Nee natuur-
lijk niet.

'Na een paar jaar was ik van de morfine af.'

'Maar je hebt nog steeds pijn?' 

'Altijd, maar wat ik nu doe: ik beweeg bijna ie
dere dag mee met Nederland in beweging op de 

televisie en daar heb ik baat bij. 

Tijdens mijn tweede chemokuur had ik opnieuw 
last van de bijwerkingen. Het is gif wat je slikt. Ik 
kon moeilijk lopen, was stram en mijn smaak liep 
terug; alles proefde naar karton. Via via kwam 
ik terecht bij een vrouw die gespecialiseerd is in 
biofotonentherapie. Door middel van apparatuur 
worden meridianen doorgemeten en worden er 
blokkades weggewerkt. Ik ben zo'n beetje een 
half jaar twee keer per week bij haar geweest 
voor een behandeling, en dat werkte goed. 
Ongeveer een maand geleden heb ik de derde 
chemokuur afgerond. Dit keer had ik geen enkele 
bijwerking. Maar ik moet wel deze medicijnen 
langdurig blijven slikken.'

'Beheerst Kahler je leven?' 

'Ik probeer te overleven, doe wat ik altijd doe en 
wat niet kan, kan niet. Ik pas me aan en zie de 
mogelijkheden. Ik houd rekening met de beper
king, en de hei ga ik niet op voor mijn plezier. Als 
ik in de stad ben ga ik af en toe zitten, plekken 
zat. En ik heb nog altijd morfine in huis, al ge
bruik ik het niet. Verder onderneem ik alles, ook 
al is het aanpassen nu met corona.' 

'Hoe was het toen Wanda, je eerste vrouw vorig 
jaar overleed?'

'Het heeft me niet geraakt. Ik was niet uitgeno
digd voor de begrafenis. Dat had ik wel gewild, 
dat doe je toch voor je kinderen. Misschien was 
er jaloezie. Na dat vriendje waarmee ze vreemd 
is gegaan heeft ze nooit meer een partner gehad.' 

'En hoe was het toen je broer overleed?'

'Het was geen verrassing. Hij was hartpatiënt en 
dronk behoorlijk. Zijn rikketik hield ermee op. Ik 
heb gesproken bij zijn uitvaart. Het heeft me niet 
heel veel gedaan.'

'Maak je je weleens zorgen over je kinderen?'

'Nee, ze zijn alle vier zelfstandig, niet afhankelijk 
van mij en zorgen voor hun persoonlijke zaken. 
Ze zijn hun eigen baas en genieten van het leven.'

Ik brand nog iedere avond een kaarsje voor 
Anne.' 

Ik haal lucifers en ik steek de kaarsen die op mijn 
salontafel staan aan. Het zijn er veel dit jaar. Toen 
ik me uitsprak tegen een vriendin een paar maan-
den geleden, dat ik zo op zag tegen de donkerte van 
december, gaf ze me het advies om veel kaarsjes te 
branden. 'Maak het gezellig,' zei ze. 

Paul en ik kijken elkaar aan. 

Donderdag 24 december 2020, 16.00 uur
Derde deel

     Paul Niekerk

   ACHTERAF  BEKEKEN

Na een vol en druk leven vond Paul in de coronatijd van 2021 de 

rust om zijn memoires te schrijven. In dit boek neemt hij je mee 

in zijn bewogen leven dat hij altijd zelf ter hand heeft genomen. 

Al de keerpunten in zijn leven kwamen op het juiste moment, en 

heeft hij nooit betreurd: het één vloeide voort uit het ander. 

Tegenslag vormde hij om in waardevolle gebeurtenissen, 

voorspoed omarmde hij en deelde die met zijn familie en zijn 

vele vrienden. Neem kennis van het verhaal van Paul, die op 

zevenentachtigste levensjaar nóg een talent ontdekte: dat van 

schrijven.
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heeft hij nooit betreurd: het één vloeide voort uit het ander. 
Tegenslag vormde hij om in waardevolle gebeurtenissen, 
voorspoed omarmde hij en deelde die met zijn familie en zijn 
vele vrienden. Neem kennis van het verhaal van Paul, die op 
zevenentachtigste levensjaar nóg een talent ontdekte: dat van 
schrijven.
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'Ik denk dat het genoeg is', zegt Paul. 

'Ik denk het ook', zeg ik. 'Nu is het jouw beurt.' 

'Droom je weleens?'

Wat leuk, ik had niet verwacht dat die vraag aan 
mij gesteld zou worden. 

'Ik droom, maar ik onthoud nog maar weinig waar 
ik over droom. Vroeger in mijn kinderjaren en later 
tijdens de adolescentie droomde ik veel. Toen ik 
een jaar of vijftien was hield ik een paar weken een 
dromenboekje bij, en ik kon uit de dromen die ik op-
schreef alles resumeren van de gebeurtenissen van 
de dag ervoor. Ik kon alles afleiden. Lang heb ik last 
gehad van nachtmerries, dat waren nare dromen 
waaruit ik mezelf soms wakker schreeuwde. Maar 
ik heb ook nare dromen gehad waaruit ik maar niet 
wakker kon worden, wat ik ook probeerde. En ik had 
van die dromen die de hele nacht terugkeren, waar 
ik nog half inzat bij het wakker worden, en dan was 
ik nog niet genoeg wakker en droomde ik achter-
eenvolgens dezelfde nachtmerrie. Toen mijn vader 
overleed was ik bang dat ik weer nachtmerries zou 
krijgen, maar dat gebeurde niet. Ook toen Bas over-
leed was ik er bang voor. Maar tot nu toe is het me 
niet meer overkomen. Misschien heb ik toch het één 
en ander verwerkt. Ik denk trouwens dat ik drie keer 
in mijn hele leven glimlachend wakker ben gewor-
den, dat is een heerlijk gevoel.

'Droom je?'

'En jij?' vraag ik. 'Droom je?'

'Pas het laatste jaar ben ik me bewust dat ik 
droom en kan ik mijn dromen navertellen. Er ko
men mensen in voor die ik ken. Die dromen zijn 
best grappig, het zijn in ieder geval geen nare 
dromen.' 

'Vraag twee.'

'Als je 's morgens wakker word, wat denk je 
dan?'

'Grappig is dat ik ook deze vraag niet voorbereid 
heb, alhoewel ik deze heus wel kon verwachten. Dat 
is typerend voor mij, ik schep nooit verwachtingen 
voor mezelf, laat het liefst alles op het spontane 
moment komen. Zie wel hoe iets uitvalt, daarnaast 
ben ik dol op improviseren. 

'Ik word gedeprimeerd wakker, kijk op de klok en als 
het zeven uur is dan denk ik: 'ik wil nog niet.' Ik kan 
me niet omdraaien en weer verder slapen, wakker 
is wakker bij mij. Ik bedenk meteen wat voor dag 
het is en wat de plannen zijn. Dan ben ik al bezig 
met opstaan. Ik heb situaties meegemaakt in mijn 
leven dat de dag één groot zwart gat was, waarin 

ik niets te doen had, geen sociale contacten had. 
Geen school, geen werk. Geen houvast in de dag. 
Mijn eerste levensbehoefte was toentertijd roken en 
daar kwam ik meteen mijn bed voor uit. Die zwarte 
gaten waren voorbij toen ik een relatie met Bas 
kreeg. Ook na zijn dood heb ik geen zwarte gaten 
gekend. Mijn sociale omgeving is zwaar op orde, en 
doorgaans had ik mijn werk. Nu ik niet meer werk, 
komen mijn passies, zoals het schrijven, modelte-
kenen en schilderen, zwemmen en fotograferen als 
vanzelf in die open plek.

Als ik wakker word en ik heb voor die dag geen 
programma, word ik licht paniekerig, dus zorg ik 
ervoor dat ik weet wat ik ga doen de volgende 
dag als ik naar bed ga. Als dat een dag met mezelf 
alleen is, zorg ik er voor dat ik iets te doen heb en 
daar houd ik me dan ook aan. Een actie plan, zeg 
maar, zoals ze die in de psychiatrie gebruiken.

Het afgelopen half jaar is het me overkomen dat ik, 
als ik wakker werd, ik totaal blanco was. Niet meer 
wist welke dag het was, wat ik zou gaan doen. De 
eerste keer schrok ik daar enorm van maar na een 
halve minuut kwam alles terug. De keer daarop 
moest ik naar beneden om in mijn agenda te 
kijken. De derde keer bleef ik rustig. Ik heb er over 
nagedacht en ik dacht misschien is het beginnende 
dementie. Met mijn schoonouders heb ik erover 
gesproken en mijn schoonmoeder zei dat zij dat ook 
weleens had. 'Misschien heb je heel diep geslapen' 
verklaarde ze. 

De enige keer dat ik niet wist waar ik was, was 
toen ik die avond daarvoor was opgenomen in de 
ggz-instelling Zon en Schild in Amersfoort. Werd ik 
wakker in een vreemde omgeving. Dat is heel gek. 

We kijken elkaar aan, het is 17.30 uur. Een mooie 
tijd om te gaan koken. Paul bakt de groentes en ik 
maak de kaassaus. De schaal met het gerecht gaat 
de oven in.

'Dit heb ik al jaren niet meer gegeten,' zegt hij. 
'Anne maakte dit altijd.' 

Ik zeg: 'In het begin was het Bas die dit kookte, 
maar toen heb ik het zelf eens gemaakt en sinds-
dien kan ik het ook. Het is niet moeilijk en de crux is 
dat je voldoende kaassaus maakt en de lasagnebla-
den goed onderdompelt in de kaassaus, zodat de 
pasta nergens hard blijft.'

Een half uur later is de lasagne klaar, we eten er  
salade bij. We nemen tegenover elkaar plaats aan 
de keukentafel. Paul heeft een glas rode wijn, ik 
een mousserende nonalcoholische witte wijn. 

'Proost,' klinken we. 'Op het leven.' 

Bart

De vader van Bart is overleden, net zoals zijn 
hond Lady. In die zelfde periode kreeg Bart ook 
nog flinke corona. Zijn vader is vredig ingesla-
pen, Lady kreeg een spuitje en was omringd 
door de roedel waartoe ze behoorde, Bart en 
goede vrienden. Het was een pittige tijd. Bart 
heeft werk opgepakt als taalcoach, een logische 
wending in zijn boekenhonger. De mensen aan 
wie hij de Nederlandse taal leert zijn alle leer-
gierig, van zijn jongste pupil krijgt hij regelma-
tig cadeautjes. Sinds de zomer kwam Guusje in 
zijn leven. Een jonge pup, speels en enthousiast 
en lief. Dat was  wennen na het oudere dames-
gedrag van Lady. Bart heeft zijn ritme weer te-
rug en het lijkt alsof Guusje er altijd is geweest! 

Meer schilderijen van Bart zien?  
https://energieboog.webnode.nl

Paul

Paul heeft het lezen pas laat in zijn leven ont-
dekt: hij was altijd te druk met doe-dingen. In 
coronatijd is hij echt begonnen met lezen en nu 
geeft hij aan niet meer zonder boeken te kun-
nen. Paul tikt het komende jaar de negenent-
achtig aan. Het gaat hem nog steeds goed, 
alhoewel de ouderdom nu wel toeslaat: hij ver-
geet meer en soms valt hij. ‘Oud worden is niet 
leuk’, zegt hij soms. Soms! Want Paul is geen 
klager. Zijn familie en zijn vrienden koesteren 
alle mooie momenten samen met Paul.  
Dan heeft hij zijn memoires geschreven, waar-
van hij er vijfenzeventig heeft laten drukken. 
Ze vonden gretig aftrek bij zijn familie en vele 
vrienden. Paul ontdekte dus nog een talent: die 
van schrijven!

Hoe gaat het nu? 

Het was een geweldig proces. Allereerst het be-
denken van het project en daarna het luisteren en 
praten met de geïnterviewden en het schrijven van 
de interviews. De periode van het proeflezen was 
het spannendste element, gevolgd door de verkoop 
van de magazines op voorhand. 

Bij de verkoop sprak ik mijn oude netwerk aan. Het 
was leuk iedereen weer te spreken, en binnen de 
kortste keren zat ik weer helemaal in de wereld van 
de psychiatrie, voelde me opnieuw kwartiermaker 
en verbond als vanouds alles met alles en iedereen. 

Het project is precies gegaan zoals ik het beoogde: 
met veel plezier, met volledige consensus van de 
geïnterviewden en in goed overleg met alle ande-
ren die geholpen hebben. Het project moest vooral 
aangenaam zijn, en ik geloof dat dat me is gelukt!  

Dank jullie wel: Bart, Paul, Terrence en Laura voor 
het delen van jullie innerlijke roerselen! 

Een waardevol cadeau kreeg ik van vormgever  
Adriana Schuurman: vrijwillig stapte ze in mijn pro-
ject, we zouden wel zien of ik de financiering voor 
haar werk rond kreeg. Dank je wel Adriana! 

Natuurlijk mijn familie uit Den Ilp, Prinsenbeek, 
Breda, Vlissingen en Amsterdam, die me sponsorde 
en me moed insprak als ik dat nodig had; Anne en 
Hans, Aar en Ruth. 

Dan dank ik, in willekeurige volgorde, de volgende 

mensen, voor het meedenken, voor het aanschaffen 
van de magazines, voor sponsoring, tips en sug-
gesties, voor het delen van netwerken: het Simone 
Koch, Jeannine van Dijck, Jan Philip Korthals  
Altes, de Cliëntenraad Arkin en Maaike Riemersma, 
Nico de Louw, Floor van Dijk, Ben de Boer, Menno 
Hoekstra, Maria Hoeffnagel, Hannie Boumans, 
Petra Nieuwlaat, Marieke Starreveld, Amna Haji 
en de ervaringswerkers, Rachel Berger, Robin van 
Eck, Vera Staal, Jolanda Batist, Ron Scheer, Yvonne 
Schoenmaker, Lydia van de Weide, Het Diep Water 
Collectief, Miguel Visser, Marlou Ruijter, Maarten 
Muis, Ferdinand Schut, Elles Nijssen, Joke Beffers, 
David Bisschop Boele, Kevin Barnas, Elisa  
Passavanti, Leander Haaitsma, Grietje Keller,  
Maurice Wasserman, Evelien Meijerink, Carlos en 
Claudia van teatro Munganga.

Ik dank u, als lezer, want daar is het me uiteindelijk 
om begonnen. Mijn zingeving was het om te schrij-
ven èn dat het gelezen zou worden. Ik trek me nu 
terug uit het werkveld van de psychiatrie. En ik ga 
me weer richten op wat ik het liefste doe: schrijven 
en schilderen. 

Ik wil u nog een ding vragen: zou u de magazines, 
na het lezen, door willen geven aan mensen die 
wel wat MOED kunnen gebruiken? 

Met z’n allen, zijn we niet alleen en hebben we  
meer MOED. Heb het goed! 

Dankwoord
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houdt het - toon het -  respecteer het - inspireer het - gebruik het -  herken het - zoek het -

- noodzakelijk om dingen onder ogen te zien - niet alleen voor durf-als - jij hebt het ook 

MOED...- nodig voor zelfreflectie - soms gewenst bij acties - bestaat niet zonder gezonde angst -

Soms heb je best wat moed nodig om 'ok' 
de dag door te komen. Niet iedereen is 'een 
zondagskind' - soms heb je pech, zitten je 
gedachten in de knoop of krijg je een men-
tale optater. En dan? Hoe doen andere men-
sen dat? Hoe geven zij hun leven zin?

Elsa vraagt het een paar lieve mensen uit 
haar omgeving, mensen waarvan ze weet 
dat het leven soms lastig voor ze was. Of is.
  
Bart spreekt over zijn passie voor de  
literatuur en zijn liefde voor Lady, zijn hond. 
Maar ook over hoe hij een ernstige vorm van 
emetofobie overwon en hoe hij geestelijk 
stabiel blijft - maar toch ook nog worstelt.

Paul vertelt over ouderdom, de ziekte van 
Khaler en over Anne, die hij al meer dan tien 
jaar moet missen. Gelukkig wordt er ook 
gelachen tussendoor, bij het ophalen van de 
herinneringen. 

'Ik heb je interviews net in één keer uitge-
lezen en zit nog met blosjes op m'n wan-
gen. Dat komt omdat je alles zó beeldend 
beschreven hebt, dat ik er helemaal in zat 
alsof ik erbij was. Veel herkenning en fijn 
om te weten dat deze moedige mensen 
bestaan. Het geeft me weer extra energie 
om door te gaan met, nou ja met alles, 
met leven en zinvol werk te doen.'

Simone Koch, ervaringswerker

Dit is nummer 1 van MOED! In nummer 2 van  MOED! komen Terrence en Laura aan het woord.


