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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 
Miguel 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. Kun je dat leren? De interviews 
in dit tijdschrift geven op die vraag een 
helder antwoord. Ja. Maar niet door een 
cursus of een workshop. Het leven zelf 
is de leerschool. De mensen die je straks 
gaat leren kennen, vertellen ieder op een 
eigen manier over verlies, pijn en ver-
driet. Hoe ze wegen hebben gevonden 
om daar mee om te gaan. Hoe ze meer 
zin kregen in het leven. Door een hond. 
Een moeder. De liefde voor bloemen en 
planten. Uit al die uren van gesprek heeft Elsa van 
der Kooy twee waardevolle inzichten naar boven 
gehaald. Het wil helpen om jezelf en je eigen leven 
van een afstandje te bekijken (analyse) en om niet 
alleen te denken, maar ook gewoon te doen (actie). 
Begin maar met iets nieuws. Spannend, maar waar-
devol. 

Elsa is trouwens zelf het beste voorbeeld van deze 
inzichten. Na het verlies van haar man Bas en ook 
het verlies van mentale gezondheid en werk, moest 

ze zichzelf opnieuw uitvinden. Ze ging doen wat ze 
altijd al goed kon: schrijven. Maar wel iets nieuws. 
Ze schreef, geen roman, geen verhalen, maar twee 
glossy' s vol levensverhalen. Om zo anderen een 
hart onder de riem te steken en te inspireren. Ik vind 
Elsa zelf een moedig mens en hoop dat de verhalen 
en inzichten die zij verzamelde, ook jou zullen hel-
pen om moed te vinden en te houden.

 
Ben de Boer 
Geestelijk verzorger Arkin

Voorwoord
Moed. Kun je dat leren? 

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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Het motto van deze interviews 

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

Voor u gaat lezen
...nuttige informatie over Elsa van der Kooy, de schrijver

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 op-
tie '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 familie en vrienden, komt ze de tijd door, en 
herstelt zij stapje voor stapje. Zij treedt zo onbe-
doeld 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.

LET OP! WAARSCHUWING!  
Als je in de tekst twee rode !! ziet staan, dan is dat een 
waarschuwing voor teksten die over suïcide gaan. Na 
twee groene !! kun je weer veilig verder lezen.  
Denk jij aan zelfmoord? Praten over zelfmoordgedach-
tes kan 24/7 via 113 of 0800-113 en de chat op 113.nl
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Zaterdag 27 maart 2021, 10.00 uur
Eerste deel

Als de deur open gaat zie ik Terrence met een 
wandelstok en ik herinner me dat hij al meer dan 
een jaar geleden te horen heeft gekregen dat zijn 
nieuwe heupoperatie is uitgesteld, door corona. Hij 
heeft veel pijn, heeft hij mij over de telefoon ver-
teld. 

'Buitenshuis loop ik met een kruk, soms met twee,  
maar ik heb goed nieuws! Ik heb de zorgverzeke- 
raar gebeld en gezegd dat als ze niet op de kosten 
gejaagd willen worden, ze me stante pede een 
oplossing moesten geven; nu is het alleen mijn 
heup, maar straks moet ik ook nieuwe knieën en 
een nieuwe rug, en weet je wat…ik mag naar een 
privékliniek, en zal over een maand of anderhalf 
geopereerd worden! Wij betalen alles, zeiden ze. 
Ik ben er heel blij mee, temeer omdat ik, nu ik 
niet meer kan lopen, zes kilo ben aangekomen.

Terrence is zelfstandig ondernemer en dan leer je 
wel voor jezelf op te komen. 

'Ik verheug me erop dat ik straks weer kan wan-
delen, dansen, de trap hier op kan lopen en koffie 
drinken met de buurvrouw. Bij Annemiek kan 
blijven slapen die op drie hoog woont.' 

Annemiek, zijn laatste vriendin, is net de deur uit, 
naar de markt, vertelt Terrence.

'Weet ze dat ik kom?' vraag ik. 

'Ja, en ze vroeg nog even snel of ik ooit met je 
naar bed ben geweest.' 

Ik ken Annemiek alleen nog maar uit de verhalen 
van Terrence, maar kan wel een ietsepietsie haar 
jaloerse aard onderscheiden.

Ik laad mijn ontbijt spullen uit, aardbeien, een 
mango en een banaan. 

'Oh lekker,' zegt Terrence, 'maar ik ben allergisch 
voor aardbeien, krijg ik bultjes van op mijn tong 
en mijn linkeroor gaat jeuken.'

Ik stop de aardbeien terug in mijn rugzak. 

'Koffie?' 

'Oh ja.' 

Ik volg Terrence naar zijn keukentje, waar ik, zo-
als altijd als ik bij hem kom, de houten verhoging 
zie die Bas ooit voor hem heeft getimmerd, zodat 
Terrence met zijn één meter veertig goed bij het 
aanrecht kan. 

Terug in de huiskamer, ga ik op een comfortabele 
bank zitten, waar van alles op ligt, kleren, boeken, 
tassen. Ik kijk de ruimte rond. Veel papieren liggen 
opeengestapeld op de salontafel. Iedere centime-
ter in huis is gevangen door spullen. Terrence heeft 
heel gezellig een aantal fleurige narcissen staan die 
ook volop ruimte innemen. 

Ik zie nu voor het eerst hoe het schilderij van Bas 
'De storm' is opgehangen. Het laatste half jaar heb 
ik schilderijen van Bas weggeven aan vrienden. Het 
afscheid van ieder schilderij ging me aan het hart, 
maar de andere optie was dat ze zouden verstoffen 
op zolder. 

Verder staat er een aquarium. 'Die goudvis lijkt wel 
een karper!' roep ik richting keuken waar Terrence 
de koffie staat klaar te maken. 

'Hij krijgt een grotere behuizing,' galmt Terrence 
terug, 'en die is er al, maar het beestje moet ver-
huisd worden en dat lukt me nu even niet.'

Verder zie ik nog een grote televisie, een geluidsin-
stallatie en bergen vinyl. Ook nog een strijkplank 
die wacht om gebruikt te worden een dezer dagen 

(zie ik aan de stapel ongestreken kleren). Ik merk 
een Rubik kubus verzameling op en neem er een 
in mijn hand. Terrence komt de kamer in strompe-
len. Met een zucht gaat hij zitten. 

'Als ik heel geconcentreerd moet nadenken', 
verklaart hij, 'dan geef ik een stukje van mijn 
geest de opdracht om iets met mijn handen 
te doen. Met een ander stukje kan ik dan heel 
goed en scherp focussen. En een Rubrik kubus 
leent zich daar uitstekend voor.' 

Het is dus behoorlijk rommelig, maar deze twee-
kamerwoning van acht en dertig vierkante meter 
is wel eens voller geweest; Ferdinand, de zoon 
van Terrence is hier opgegroeid en nu sinds twee 
jaar het huis uit. Terrence heeft het rijk alleen. 

'Annemiek sleept ook van alles mee naar bin-
nen.' 

Hij wijst op een barkruk uit de zestiger jaren, 
een bureaustoel, een tas met gloeilampen en 
een veel te grote kandelaar, die volgens Terry 
op marktplaats wel honderd euro zou kunnen 
opleveren. Zijn slaapkamer, en suite, is zo mo-
gelijk nog voller met kleren overal, boeken en 
spelletjes. Het is niet zozeer dat hij veel spullen 
dubbel heeft, een echte verzamelaar is Terry niet, 
hij heeft alles wat je nodig kunt hebben in het 

Met Terrence spreek ik over de kunst van het leven met jezelf. Zijn lichaam 
dat altijd klein is gebleven, hoe hij van deze aandoening een voordeel wist te 
maken door entertainer te worden. De sterke band met zijn Indische moeder, 
de drie kinderen die hem in de schoot vielen, en van wie hij zielsveel houdt, 
en zijn levenslange gevecht met de liefde, die komt en gaat en weer komt. 

Terrence

Personalia 
Naam: Naam: Terrence Weijnschenk
Geboortedatum: 14 september 1967
Geboorteplaats: Amsterdam
Middelbare school: HAVO/VWO
Vervolgopleiding: een jaar HEAO

Gezinssamenstelling: acht jaar oudere broer 
Stefan, wijlen moeder Sonja, Ferdinand (zoon), 
Eva en Dayna (dochters)
Relaties: Sita, Johanna, Zanne, Miriam, Anne en  
Annemiek

Werk: boekhouder bij een brouwerij, entertainer
Woonplaats: Amsterdam, Hugo de Groot buurt
Passie: schrijven, mensen
Relatie tot de schrijver: vriend sinds 1994
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huishouden, maar acht en dertig vierkante meter is 
nu eenmaal heel klein. Ook is van Johanna, ex van 
Terrence, die vorige maand is overleden, haar leven 
door de kliniek in een paar kratten gepakt, en af-
wachtende om door Terrence uitgezocht te worden.

'En ik houd wel van rommelig.' 

Dan snelt Billy langs, de kater vind mensen maar 
niets lijkt het wel, zo rap rent hij langs mijn benen 
op weg naar het kattenluik en de grote binnentuin. 
Mooi is hij, helemaal diepzwart met hier en daar 
wat wittoetsen. 

Ik ben vergeten mijn telefoon op te laden, en die 
heb ik wel nodig voor mijn voicerecorder. We slui-
ten een aantal snoertjes aan en dan kunnen we van 
start. Maar allereerst naar het toilet. 

Als ik terug kom, staat Terrence op zijn mobiel te 
kijken. 

'Ik krijg een kloppend hartje van Annemiek,' zegt 
hij blij.

'Dat is het allermooiste wat je kunt krijgen,' zeg 
ik. 'Ik stuur hem heel vaak naar mijn oudste zus.' 

'Ik heb Twitter en Facebook  
twee weken geleden van mijn  

telefoon gegooid'
 
'Ik heb Twitter en Facebook twee weken geleden 
van mijn telefoon gegooid,' zegt Terrence. 'De 
verslaving werd te erg.'

'Wat goed,' zeg ik. 'Je was inderdaad altijd bezig 
met sociale media.' 

Ik pak mijn rugzak weer. 'Ik heb iets leuks.' Ik haal 
een grote enveloppe tevoorschijn. 

Blij verrast bekijkt hij de foto's die uit de enveloppe 
komen: Ferdinand, toen hij een jaar of 

twee was, een foto van 

Sonja, zijn overleden moeder en hijzelf met Bas, 
beiden in rolplaykleding: Terrence als dwerg en Bas 
als elf. 

'Wat een mooie herinneringen,' verzucht mijn 
vriend.

De voicerecorder gaat aan.

'Hoe heb je geslapen?' 

'Ik ben om ongeveer 22.45 uur naar bed gegaan. 
Annemiek is blijven slapen en ik ben lekker tegen 
haar aan gekropen. 's Nachts werd ik wakker van 
de pijn in mijn heup en toen heb ik wat weed uit 
een pijpje gerookt, daarna viel ik weer in slaap. 
Ik heb toestemming van de orthopeed om alco-
hol of weed te gebruiken en hij heeft mij wel een 
recept gegeven voor Oxycodon maar dat is een 
enorm verslavende pijnstiller en dat gebruik ik 
slechts één keer per week, als ik echt niet kan 
slapen en ik moet werken de volgende dag. Bij 
de verkiezingen heb ik het 's nachts genomen om 
goed te kunnen werken. Ik was stembureau-lid 
en moest de deur uit om 06.15 uur en kwam om 
00.30 uur weer thuis. Ik ben drie dagen van slag 
geweest. Bij het tellen moest ik bukken en draai-
en met mijn heup. Ik ben ver over mijn grenzen 
gegaan. Het bracht me tweehonderd euro op en 
achteraf was het me niet waard. Misschien moet 
ik de volgende keer alleen nog maar gaan tellen.' 

'Wat heb je gestemd?'

'Volt. Groen Links kwam ook dichtbij, net als D66.'

De koffie is uit geprutteld horen we.

'Heb je wel melk in huis?' vraag ik. 'En is jouw koffie 
erg sterk?'

'Vrij sterk, ja hoor, gewone melk? Koffiemelk?'

'Allemaal goed,' zeg ik.Terrence hobbelt weer naar 
de keuken en komt terug met een glazen appelsap-
fles, met zo te zien poedermelk erin. 

'Dat vind ik leuker staan dan zo'n kartonnen 
pakje.' 

Ik bedien me van 
de poedermelk en 
proef. 

'Jouw koffie is 
gelukkig niet zo 
sterk.'

'Lekker toch?'

'Hoe laat was je uiteindelijk wakker?'

'Om 08.30 uur. De vrachtwagen van de vuilnis-
mannen stopte voor de deur om de containers te 
legen.'

'Oh, oh.' lachen we. 

'Ik zit nu in de ziektewet  
en de werkstress is eraf.  
Er is geen moeten meer'

 
'Ik slaap doorgaans beter als ik alleen ben. Mijn 
bed is ook niet zo berekend op twee personen. 
Sinds enige tijd word ik rustiger wakker. Ik zit 
nu in de ziektewet en de werkstress is eraf. Er is 
geen moeten meer. Verder begint de EMDR sessie 
van een paar jaar geleden te landen. Voorheen 
als ik 's morgens wakker werd, ging ik meteen 
in vol tempo aan de slag. Nu kan ik wat blijven 
soezen, soms weleens een uur. Ik kan ook wel 
moe wakker worden, maar dat komt denk ik van 
de pijn in mijn heup. 

Ik heb zo mijn eigen ritueel 's morgens. Het eer-
ste uur is voor de computer. Twitter, Facebook, ik 
plaats een fotootje op Instagram. Dan kijk ik hoe 
het gaat met mijn oom in Canada en met mijn 
vriend in Duitsland. 

'Ik ben tegenwoordig tevreden  
met tevreden zijn'

 
Als Annemiek er is ben ik er iets eerder uit dan 
zij. Ik ben dan misschien wat minder uitgerust 
maar ik word dan wel tevreden wakker. Het eer-
ste wat me gewaar word, is de geur van haar 
haar. Ik ben tegenwoordig tevreden met tevreden 
zijn. Dan ben ik voor tachtig procent een gelukkig 
mens. Kan zo op een tegeltje vind je niet?'

Ik drink mijn koffie en ik luister. Terrence is een 
spraakwaterval maar ik laat hem. Zo af en toe rem 
ik hem wat af en ik schrijf mee met de voicerecor-
der.

'Annemiek en ik laten elkaar vrij in ons doen en 
laten. We hoeven ons nooit te verantwoorden. 
Als je iets wil vertellen dan doe je dat en anders 
niet. Wij hadden vanmorgen in bed al een heel 
gevoelig gesprek, over het loslaten van ego's en 
over haar relatie met haar vader en ik met mijn 
moeder.'

'Met Anne had je meer een rationele relatie, denk 
ik? En met Annemiek meer een gevoelsrelatie?' 

'Ja,' zegt Ter, 'met Anne was er ook steeds con-
trole: Waar ga je heen, met wie en hoe laat ben 
je thuis en moet ik op je rekenen met het eten. Ik 

ga werken, dan doe jij het huishouden. Het was 
veel praktischer. Seks was prima, maar alleen als 
we allebei de volgende dag vrij waren. 

'Annemiek is je zesde relatie? Jouw eerste was Sita?' 

'Sita…' Terrence moet even denken '…Ja, Sita, 
Johanna, Zanne, Miriam, en Anne.'

'En jij woont hier nu hoelang?' 

'Ik kwam in 1994, dus zevenentwintig jaar.'

'En Ferdinand is in 1995 geboren. Toen kenden we 
elkaar via Johanna al een jaar.'

'Ik droomde vroeger van een landhuis. Iedereen 
zijn eigen ruimte, dat is belangrijk, een plek waar 
je je kan terug trekken.'

'Wanneer kreeg je je eerste eigen plek?' 

'Ik was twintig toen ik met Sita ging samenwo-
nen. Met Sita was het heel romantisch. Ik was 
stapelverliefd en we hadden vooral veel seks. Het 
was een te gekke tijd. Ik werkte als boekhouder 
toen ik had ontdekt dat ik heel goed met cijfers 
ben; hier kan ik mijn brood mee verdienen, dacht 
ik. 

Ook was ik vrijwilliger bij het COC (Cultuur- en 
Ontspannings Centrum). Na anderhalf jaar zijn 
Sita en ik uit elkaar gegaan en zijn we allebei 
naar onze moeders teruggekeerd. Bij mijn moe-
der heb ik toen vijf jaar op zolder gewoond.' 

Ik moet weer naar het toilet, en als ik terug kom, 
staat Terrence wederom op zijn mobiel te kijken.We 
vervolgen. 

'Sinds een half jaar neem ik mijn mobiel niet 
meer mee naar de slaapkamer. Voorheen lag ik 
in mijn bed naar het schermpje te kijken. Dan 
had ik iets gelezen en dan ging ik daar weer over 
nadenken. Ik slaap nu beter. Als ik in bed lig 
vraag ik me af: Wat heb ik gedaan vandaag, waar 
ben ik blij mee? En ook: wat ga ik morgen doen? 
En al is dat alleen maar het toilet schoonmaken, 
het geeft me houvast. Het geeft voldoening als ik 
gedaan heb wat ik me had voorgnomen. Dat be-
denken heb ik geleerd van Ferdinand. 's Avonds 
in bed doe ik wat mindfullness techniekjes. Het 
principe kende ik al, geleerd van een indiaan die 
ik ontmoette toen ik in mijn adolescentiejaren 
naar Amerika was gereisd om daar vier weken 
rond te trekken. 

Vroeger had ik moeite met dingen af te maken. 
Ik dacht: als ik iets gedaan heb dan is het af. 
En wat moet ik dan? Ik was altijd bang voor het 
zwarte gat. Ook heeft mijn moeder niet meege-
holpen. Ze zei altijd: dat kun jij niet, daar ben je 
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te klein voor, of, dat is veel te gevaarlijk, begin er 
niet aan. Of, laat je grote broer dat maar doen, 
die kan dat beter. Maar ze zei ook altijd: “Jij bent 
lief.” 

Zo kwam het dat ik op mijn twintigste nog nooit 
zelf een boterham had gesmeerd. Dat leerde ik 
van Sita, en zij heeft mij ook geleerd eenvoudig 
te koken. 

'Natuurlijk, ik bèn klein, maar dat wil 
niet zeggen dat ik niks kan'

 
Ik heb het uit mezelf moeten leren: OK, ik bèn 
klein, maar dat wil niet zeggen dat ik niks kan.' 

'Je bent één meter veertig lang? Je hebt geen dwerg-
groei, en je lichaam is in proportie. Je vertelde eens 
dat je nog iedere dag herinnerd word dat je anders 
bent. Mensen die je nakijken, nawijzen. Soms iets 
zeggen. Meerdere keren per dag.' 

'Kinderen zijn leuk. Dan zeggen ze: “Kijk mama 
een kleine meneer!” Ja ik ben klein en ik ben een 
meneer. Maar dan zegt de moeder: “Niet wijzen! 
Dat is een dwerg.”'

'Hoe oud was je toen bleek dat je klein zou blijven?' 

'Toen ik vijf was. Ik had een lager tafeltje nodig 
dan alle andere kinderen. Ik ging naar het Emma 
kinderziekenhuis en kwam daar onder behande-
ling te staan van dokter Voute, kinderarts en een 
ontzettend fijne man. Hij wilde graag interessante 
cases behandelen, louter voor zijn eigen ont-
wikkeling. Hij was geduldig, had empathie, was 
geneeskundig zeer bekwaam en oprecht geïnte-
resseerd. Er was geen naam voor mijn aandoe-
ning, die is er nu wel sinds een jaar of acht: een 
moeder wiens kind bij mij op de kinderopvang 
zat, herkende mij in haar kind, die de diagnose 
Silver- Russel Syndroom had gekregen. In de 
middeleeuwen zou ik nar zijn geworden, of had ik 
in het circus gewerkt.'

In de middeleeuwen zou ik  
nar zijn geworden, of had ik  

in het circus gewerkt'
 
Ik lach: 'Dan hadden we elkaar daar waarschijnlijk 
toch ontmoet: had ik geen scoliose operatie gehad, 
dan was ik ook een bezienswaardigheid geworden!' 

'Het enige waar ik echt last van heb gehad, was 
dat ik niet mijn eigen gevechten heb gestreden. 
Mijn moeder nam het voor me op, en anders wel 
een vriendje. Fysiek kon ik niet tegen gemene 
jongens op, maar ik heb geleerd me te verdedi-
gen met woorden.'

'En zo ben je ook schrijver geworden?'

'Schrijven werd een uitingsvorm.'

Terrence slaakt een diepe zucht.

'Stefan, mijn acht jaar oudere broer had al jong 
de ambitie om veel geld te verdienen en rijk te 
worden. Ik was tegengesteld: ik wilde gelukkig 
worden. Ferdinand wil ook wel geld verdienen 
maar dan alleen met werk waar hij gelukkig van 
wordt. Verder wil hij graag winnen, maar niet ten 
koste van een ander. Winnen heeft geen zin als 
een ander lijdt, vindt hij. 

Nu wil ik dingen doen om ze gedaan te hebben. 
En ik heb veel meer rust. Mijn boekje wil ik op 1 
april klaar hebben, maar het mag ook op 1 mei. 
Natuurlijk ben ik ouder geworden, en heb ik meer 
rust, maar de tijd nemen heb ik van Annemiek 
geleerd. Zij zegt: als ik geen zin heb dan ga ik 
niet, of dan doe ik het niet. Ik was dat niet ge-
wend. Bij mijn moeder thuis was het: “Geen zin? 
Dan maak je maar zin!” Annemiek slaat wel een 
beetje door. Ik vind dat als je iets beloofd dan 
moet je het wel doen. Met Annemiek ben ik heel 
erg in het nu.' 

'Dat ben ik ook,' zeg ik. 'Ik plan niet verder dan een 
week maar dat komt ook door Corona. Ik heb me-
zelf in de wachtstand gezet.'

'Zullen we iets eten?'  

'Ja, lekker!'

Terrence schuifelt met stok naar de keuken en ik 
ga hem na. 

Ik schil de banaan en de mango. Terry haalt een pak 
aardbeienyoghurt uit de koelkast. 

'Aardbeienyoghurt!' roep ik. 

'Jawel, dat vind ik lekker. Ik kan alleen niet tegen 
verse aardbeien. Ik heb een allergietest gehad, 
heel vroeger. Met appel, bramen, perziken, noten, 
vlooien- en muggengif maak je mij ook niet blij.'

De blender doet zijn werk en even later zitten we 
weer genoeglijk op onze plek te drinken van onze 
smoothie. 

'Jouw passies, Ter.'

'Schrijven!' roept hij meteen uit. 

'Ik heb nu drie verzamelbundels uit en binnenkort 
komt de vierde. Volgende week heb ik een af-
spraak met de illustrator van mijn kinderboek. 
Ik heb hem pas opnieuw ontmoet, hij is een 
vroegere klasgenoot en professioneel illustrator 
geworden.' 

'Jij bent een echte Amsterdammer, dus ken je waar-
schijnlijk veel mensen en je hebt een waanzinnig 
groot netwerk. Dat komt ook door je andere beroep: 
entertainer. Dat ligt stil zeker, nu met corona?' 

'Ja, ik had meestal één à twee keer per maand 
een evenement. Ik mis de inkomsten en de soci-
ale contacten, de energie die je van het publiek 
krijgt. Gelukkig krijgt ik wel een tegemoetkoming 
omdat ik zelfstandige ben. 

Mijn andere passie is mensen,' voegt Terrence 
toe, 'Ik kan niet zonder mensen. Corona is de hel: 
ik ben zo blij dat ik in coronatijd een vriendin-
netje heb gekregen. Maar je bent gedoemd om 
meer alleen te zijn nu, en ik ben aan het leren om 
in mijn eentje te genieten. Of om in mijn eentje 
depressief te zijn. Van mezelf te leren houden. 
Annemiek heeft me een link gegeven naar een 
website: 'fysiek meer lief zijn voor mezelf'. Leren 
masturberen, en niet alleen om het orgasme. 
Seks was voor Annemiek een ruilmiddel maar 
met mij heeft ze ervaren hoe het is om uit liefde 
te vrijen. Ze is aan het socialiseren. Ze heeft voor 
het eerst vrijwilligerswerk.'

 'Wat ga je nog doen vandaag?' 

'Vanavond treedt een vriend van mij online op. 
Hij zal wat op zijn ukelele spelen, gooit er wat 
grapjes en typetjes tussendoor en na afloop is 
er een zoomsessie met zo'n twintig mensen. We 

nemen er drankjes bij. Ik drink trouwens niet 
meer in mijn eentje en ik drink sowieso hooguit 
twee biertjes per week, inclusief het weekend. Ik 
ga niet meer uit, en mijn favoriete kroegen gaan 
failliet.' 

'Jij dronk fors, vroeger, wodka ook en whisky.'

'Ja, en het komt misschien wel weer terug, als 
het uitgaansleven weer op gang komt. Annemiek 
komt weleens dronken thuis.' 

'Wat vind je daarvan?' 

'Ik vind het wel vermakelijk. Dan is ze net zo'n 
tienermeisje.'

'Is ze haar pubertijd aan het inhalen?'

'Ja,' bevestigd Terrence, 'die heeft ze nooit gehad. 
En dan heb ik vanmiddag nog een sollicitatiege-
sprek. 

'Oh?'

'Ja…iemand die mij op Linkedin heeft gevonden 
en wil kijken wat ik met mijn talenten bij hem in 
zijn bedrijven zou kunnen betekenen.'

'Wat ontzettend leuk,' zeg ik. 'Is het gesprek een 
beetje dichtbij?'

'Ja, hoor, ik kan het net lopen.'

Ik pak mijn spullen. 'Nou, heel veel succes!'

'Bedankt!' zegt Terrence. Hij laat mij uit. 
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'Ik heb goed nieuws!' Zo verwelkomt Terrence mij. 

Ik ga op de bank zitten en laat de ruimte op me 
neerdalen. 

'Ik moet nog een vragenlijst invullen en dan heb 
ik volgende week waarschijnlijk een gesprek met 
de anesthesist.' 

'Wat fijn!' zeg ik. 

'Ja, maar met Annemiek is het niet goed. Het is 
twee dagen geleden dat ik haar gesproken heb.' 

Dat is inderdaad een lange tijd als ik de constante 
app-lijn in beschouwing neem die ze de laatste keer 
dat Terrence en ik elkaar zagen, met elkaar hadden.

'Zal ik eerst even de salade maken?' Ik loop naar de 
keuken. En zie daar het Boerenbont servies van Ter-
rence zijn moeder in de kast staan. 

'Jij hebt het servies van Sonja geërfd!'

Terrence schokschoudert: 'Mijn broer wilde het in 
de vuilnisbak gooien.' 

'Jouw moeder heeft haar hele leven Boerenbont 
gespaard. Ik kan me herinneren dat ik ook weleens 
iets aan Sonja heb gegeven, gesprokkeld op Konin-
ginnedag of zo.'

Terrence maakt onze koffie. Ik bereid de bieten-ha-
ringsalade. Ik schil een appel…

Ik kan mezelf nu confronteren. Ik weet niet of de 
pandemie er mee te maken heeft, maar ik heb 
tijd om te reflecteren en de rust ook denk ik.' 

'Ferdinand, jouw oudste, geboren in 1995, heb je 
niet geboren zien worden?'

'Johanna was twee dagen eerder opgenomen 
vanwege een psychose. Ze was gestopt met haar 
antipsychoticum. Johanna recidiveerde altijd 
heel snel, binnen een paar dagen nadat ze was 
gestopt werd ze al knalpsychotisch, en dat ge-
beurde nu ook. Ze werd opgenomen op de PAAZ 
afdeling van het OLVG West.'

'Om het even cru te stellen: Zij had jou met jong 
geschopt, toch?'

'Oja, dat moest ik je nog vertellen'

'Ik merkte op: Je word een beetje dik Johanna, 
en zij zei: 'Oja dat moest ik je nog vertellen, ik 
ben met de pil gestopt en ben zwanger.' Ik was 
razend, wat een paar dagen duurde. Ik wilde dol-
graag kinderen, dus Ferdinand was uiteindelijk 
zeer welkom. 

Johanna had een eigen huis, aan de andere kant 
van onze binnentuin, maar woonde doordeweeks 
nog in een project begeleid wonen. Daar moest 
ze toen uit, want een baby daar opvoeden was 
niet mogelijk. Tijdens de zwangerschap kreeg ze 
een relatie met Dudo, een buurman, een zware 
alcoholist. Zij is mee gaan drinken. 

Ze had vlak voor de bevalling een beetje buik-
pijn, dat bleken weeën te zijn. Ze stond op de 
gang een sigaretje te roken toen Ferdinand zich 
razendsnel aankondigde. Ze brachten een gynae-
coloog naar de PAAZ, in plaats van dat zij naar 
de kraamafdeling ging. Ik heb de bevalling niet 
meegemaakt. Ik was een uur te laat. 

De verplegers zeiden tegen me dat ik maar af-
scheid moest nemen van de pasgeborene, hij zou 
waarschijnlijk de nacht niet overleven. Hij was 
alcohol- én nicotineverslaafd, én moest afkicken 
van de medicatie die zijn moeder kreeg. Vanwege 
haar mentale staat wilde men in eerste instantie 
aborteren zodat zij weer vol aan de medicatie 
kon. Dat heb ik gelukkig kunnen tegenhouden. In 
haar psychose probeerde zij zelf een paar keer de 
baby te aborteren.'

Terrence breekt. Zijn lichaam schokt, tranen blinken. 
Dan herpakt hij zich zelf. 

'Ik had bij de gemeente de ongeboren vrucht er-
kend, en juridisch was ik de vader. De maatschap-
pelijk werker van het ziekenhuis vond het echter 
nodig om de kinderbescherming erbij te roepen, 
en heb je die eenmaal op je nek, dan kom je er 

Donderdag 8 april 2021, 13.00 uur 
Tweede deel

niet meer vanaf. Er werd een overleg gepland, 
een paar dagen na de geboorte van Ferdinand, en 
ze wilden dat ik een verklaring van afstand teken-
de zonder dat ik het even in mocht zien. Ze waren 
met z'n vieren en behoorlijk intimiderend. Ik 
kreeg een rood waas voor mijn ogen en weet niet 
meer wat ik gedaan heb maar ik heb blijkbaar 
met een stoel gegooid. De broer van Johanna 
was er ook en die heeft me er voor behoed dat ik 
iemand zou slaan. In het dossier kwam te staan: 
vader is extreem agressief, en kan niet voor het 
kind zorgen. Voor het tweede gesprek had ik een 
pilletje valium geslikt. Er werd opgetekend: vader 
is extreem kalm, blijkbaar doet het hem niets. 

Vier weken later was er opnieuw een overleg, 
waar mijn moeder ook bij was. De pleegouders 
zaten al in de wachtkamer te wachten tot ze  
Ferdinand konden meenemen. 

Een coach heeft er toen voor gezorgd dat er naar 
mijn moeder werd gekeken met de vraag: wilt 
u het kind verzorgen? Zij heeft bemiddeld door 
te zeggen: er zijn zoveel alleenstaande moeders 
dus is er een reden waarom de oma niet voor het 
kind zou kunnen zorgen? 

Johanna werd in al deze gesprekken niet betrok-
ken of genoemd. Zij werd vanaf de geboorte niet 
in staat geacht om voor Ferdinand te zorgen. 

'Iemand mij letterlijk en figuurlijk  
opgeraapt en meegenomen'

 
Mijn moeder ging meteen akkoord. En zo kwam 
het dat zij twee en een half jaar voor Ferdinand 
heeft gezorgd, en al die tijd heb ik geprocedeerd 
om de voogdij over Ferdinand te krijgen. Dat was 
een uitputtende tijd en eens toen ik er zwaar door 
heen zat en ik in de tram naar huis reisde, heeft 
iemand mij letterlijk en figuurlijk opgeraapt en 
meegenomen. Ik weet niet meer waar naar toe en 
zij of hij heeft me iets te drinken gegeven, wát dat 
ben ik vergeten maar de volgende dag werd ik in 
mijn eigen bed wakker, volkomen uitgerust en met 
bakken vol energie. Het was een engel, denk ik.'

Ik vind het koud, ondanks dat het al lente is. Ik vind 
een dekentje op de bank. We verdelen de koffie. 

Terrence vervolgd. 'Toen ik de voogdij kreeg heb 
ik mijn baan als datatypist opgezegd en kwam ik 
in de bijstand. Alles om voor mijn zoontje te kun-
nen zorgen. 

Ondertussen zat Johanna veel bij Dudo, haar huis 
stond leeg en daar zijn ze vanuit de woningcor-
poratie achter gekomen en ze moest haar huis 
uit. Ze is bij Dudo gaan wonen. De GGD heeft 
haar zwaar verwaarloosde en vervuilde huis leeg 
getrokken. Met Dudo kreeg Johanna ruzie, ze had 

'Voor mij geen appel hè,' waarschuwt Terrence mij. 

Och ja natuurlijk, allergisch. We gaan zitten.

'Wat is er gebeurd?'

'Van alles. Ze zit misschien in de overgang en ze 
is aan het afbouwen met medicatie die schomme-
lingen in haar hormoonhuishouding kan veroor-
zaken. Haar menstruatie is onregelmatiger, en ik 
ben haar eerste relatie die langer dan drie weken 
duurt en we hebben ruzie gehad. Ik was bezig 
met een zware werkklus en kon niet gestoord 
worden. Dat zat haar behoorlijk dwars en ze bleef 
me maar storen. Toen heb ik mijn mobiel uitgezet, 
met als gevolg dat ze langs kwam om te vragen 
wat er aan de hand was. Ik heb haar gevraagd om 
weg te gaan.' 

De fijne flow van de vorige keer is er een beetje uit, 
lijkt het. 

'Heb je een probleem, 
los het dan op, is het echt niet  

op te lossen, laat het dan gaan'
 
Terence zegt, heel berustend: 'Ze kan zo tegen-
strijdig zijn: Dan wil ze dat ik tegen haar praat 
maar niks zeg. Hoe moet dat? Dan moet ik man-
nelijk zijn, in haar ogen: dat ik geen genoegen 
neem met nee. Maar als ik nee voor een ja aan-
neem, dan pikt ze dat weer niet. Ik laat haar, en 
wacht af, meer kan ik niet doen. “Als niet, dan 

niet.” Het betekent: Heb je een probleem, los 
het dan op, is het echt niet op te lossen, laat 
het dan gaan.' Deze aloude levensfilosofie heb 
ik van mijn oma overgenomen.

'Over helpende zaken wanneer het leven moeilijk 
is: je hebt EMDR gedaan?'

'Eén van de trauma's die ik naar voren heb 
gebracht was de bevalling van mijn tweede 
dochter Dayna. Miriam belde mij om te zeggen 
dat als ik de baby geboren wilde zien worden, ik 
wel nu moest komen. Dus ik stak de binnentuin 
over en liep haar huis in. Daar zag ik haar ex 
vriend aan haar zijde, zij zat in het waterbad te 
bevallen en hij hield haar hand vast. Ik wist op 
dat moment niet meer zeker van wie de baby 
was, en ik was zo woedend dat ik het kind niet 
erkend heb. 

Die EMDR begint nu pas te landen. Er vallen 
puzzelstukjes op hun plek. 

 13 12  



misschien zijn bier opgedronken, ik weet het niet, 
en hij gooide haar er uit. Ze kwam op straat.'

'Ik weet het nog,' zeg ik. 'Ik kwam naar jou toe en 
Johanna zat op de stoeprand. Ik ging naast haar zit-
ten en toen vroeg ze of ze bij ons mocht slapen die 
nacht. Het was hartverscheurend maar ik zei nee. Ik 
wist dat nee zeggen erg was, maar om haar na een 
paar nachten weer de deur te wijzen zou nog veel 
verschrikkelijker zijn. Bovendien hadden wij zojuist 
een half jaar mijn vader in huis gehad, op vijfender-
tig vierkante meter en daar waren we nog steeds van 
aan het bekomen. Ik wist niets anders te doen dan 
mijn portemonnee te trekken en haar vijf en twintig 
gulden te geven. Dat was tevens de laatste keer dat 
ik haar zag. Ze wilde me daarna niet meer zien.

Toen Johanna en ik samen met nog vier anderen be-
geleid woonden in 1991, had ze altijd kleine baan-
tjes, kan ik me herinneren.' 

'Ze was voor de geboorte van Ferdinand enorm 
sociaal bevlogen,' zegt Terrence. Ze organiseerde 
hier in de buurt allerlei acties en praatte met zie-
ke buren. Ik werd verliefd op haar levensvreugde, 
het vuur in haar ogen. Toen slikte ze haar pillen 
nog regelmatig. 

Dudo is trouwens een dag of vier geleden hier in 
de binnentuin gevonden, buiten westen en onder-
koeld. Ze hebben hem naar het ziekenhuis ge-
bracht met de ambulance.' 

'Dat die man nog leeft! Zo'n zware alcoholist.' 

'Typisch, vind je niet,' zegt Terrence. 

'Ik heb weleens gedacht dat Johanna liever psycho-
tisch was, dat ze de echte realiteit niet aan kon.' 

'Ze hebben later een vangnet  
in het trappengat gehangen'

 
!! 'Dat is heel goed mogelijk. Ze werd in haar 
jeugd regelmatig verkracht door haar vader, een 
fanatiek gelover. Hij bad daarna zijn weesge-
groetjes en was dan weer schoon. En als Johanna 
ongesteld was, ging hij naar haar broer. Haar 
moeder was opgenomen in de oude Valerius-
kliniek. Daar is ze naar beneden gesprongen. 
Haar vader beschuldigde Johanna valselijk voor 
de dood van haar moeder. In de oude Valerius 
hebben ze later een vangnet in het trappengat 
gehangen.'

Ik zeg: 'Die vader moet enorm bang geweest zijn 
voor de dood, denk ik. Hij moet geloofd hebben dat 
hij misschien wel in de hel zou komen?'!! 

'Johanna's oma was psychisch belast, haar moe-
der ook en Johanna eveneens. Misschien was 

het genetisch bepaald dat stemmen horen van 
moeder op dochter overerfde, langs de vrouwe-
lijke lijn. Johanna schijnt gezegd te hebben bij de 
eerste aanblik van Ferdinand: “Oh gelukkig het 
heeft een piemel.” 

Johanna zwierf rond, dan weer opgenomen in de 
GGZ, dan weer buiten gezet om vervolgens weer 
opgenomen te worden. Ze werd een draaideurpa-
tiënt. Uiteindelijk vond ze na jaren een plek waar ze 
haar warmte gaven, wisten wanneer ze jarig was, 
hoe ze haar koffie dronk. Ze is nooit meer uit het 
psychiatriecircuit gekomen. Ferdinand en Terrence 
zochten haar al die jaren op. Als er iemand van 
mijn vrienden trouw is, dan is het Terrence wel. Zij 
hebben Johanna twee maanden geleden naar haar 
laatste rustplaats gebracht, Terrence had de rouw-
kaart gemaakt: 'Wij vonden jou niet onbeduidend'. 

'Ferdinand is nu volwassen, behalve Johanna en de 
brand was er niet veel loos toch?' 

'Ferdinand vond alles oké, hij was zo makkelijk, 
accepteerde al mijn vriendinnen, was blij met 
niks.' 

'Ik weet nog dat jij altijd bezig was met zijn uitspra-
ken. Deze: “Ferdinand kun jij je naam al zeggen? ” 
En dan zei hij: 'Je naam.'

We lachen beiden. 'Je bent heel trots op Ferdinand?' 

'Heel erg, en hij heeft nu ook een vriendinnetje.' 

'En de dames?'

'Miriam gaf mij niet veel tijd met mijn dochters. 
Ik heb wel altijd alimentatie betaald voor beiden, 
ook al had ik zelf weinig geld. Miriam kon chante- 
ren: als je niet snel betaalt, krijg je je ze niet te 

zien. Mijn dochters en ik, we zagen elkaar soms 
hele periodes niet, maar nu is dat gelukkig anders.' 

'En toen kreeg je brand?' 

'Ik was op dat moment in Wageningen te gast bij 
een show: The Rocky Horror Picture Show, ter 
afleiding, ik was die dag ervoor ontslagen. Mijn 
moeder paste op Ferdinand. Ik had een sms van 
Dudo, de buurman, gekregen, zag ik in de pauze. 

'Niet schrikken. Meteen bellen.' Ik schrok me dood 
natuurlijk. Ik belde. Ze waren bezig de brand te 
blussen. Er was kortsluiting geweest. De buur-
vrouw was langs alle deuren gegaan om mensen 
te waarschuwen. Ik heb de show maar uitgeke-
ken, ik kon toch niets doen, en de regisseur had 
speciaal voor mij de pauze wat langer laten duren.

'Hoe kun je handel drijven  
met andermans ellende'

 
Ferdinand was oké, de goudvis ook. Maar ik ben 
enorm belazerd door de tussenpersoon van de 
verzekering. Die heeft een schoonmaakbedrijf 
ingeschakeld die dingen gingen schoonmaken 
die totaal geen waarde hadden, ook niet emotio-
neel. Hij heeft allerlei spullen achterovergedrukt, 
onder het mom dat het verwoest was, CD's en 
zo. Vreselijk is dat. Hoe kun je handel drijven met 
andermans ellende. We hebben tijdelijk in een 
ander huis gewoond.' 
 
Er valt een stilte. Vanuit de binnentuin horen we 
vogeltjes. 

Terrence leert me drie nieuwe Amsterdamse woor-
den: Sijsje is een vogel. Drijfsijsje is alles wat 
dobbert, zoals eenden en zwanen. Schijtsijsjes zijn 
duiven en meeuwen. 

Het is laat. Ik zet de voicerecorder uit. 

'Nog even: hoe was het sollicitatiegesprek?'

'Hij is geïnteresseerd in mijn Wappiepedia.'

'Wat is in godsnaam een Wappiepedia?' 

'Een verklarende woordenlijst volgens mijn kijk 
op de wereld. Google het maar op internet. Hij is 
vooral een verbinder, maar er is nog niets con-
creets uit gekomen.' 

Ik pak mijn spullen.

'Ik loop met je mee,' zegt Terrence, 'ik moet nog 
boodschappen doen.'

Ik grijp mijn jas van de kapstok. Terrence wikkelt een 
boodschappentas om een loopkruk. Buiten schuife-
len we heel langzaam naar het einde van de straat.

Ik zeg: 'Ik heb weleens last van mijn heup, dus ik 
snap denk ik wel hoeveel pijn jij moet hebben. Nog 
even trekken en dan ben je er vanaf.' 

Een hoek om en daar is Dirk van der Broek en er 
tegenover mijn bushalte. Ik ondersteun Terrence 
de trap op naar de winkel. We nemen afscheid. 
Nee, niet zoenen, alleen maar zwaaien, corona is 
nog steeds onder ons.

Het duurt lang voordat er open wordt gedaan. Ik 
wacht rustig: Ter is drie dagen geleden geopereerd 
aan zijn heup. Hij doet open, zijn glimlach straalt, 
als altijd. Binnen zie ik een bed op de bank. Hij kan 
wat schuifelen, maar daar houdt het dan wel mee 
op. 

'Wat ben je zomers, Els!' Hij doelt op mijn kleding. 

'Ja, maar het ís zomer,' zeg ik. 

'Ja, en ik kan het niet meemaken! Bellen ze me 
op: Ga je mee naar het Westerpark? Eeehhhhh!!'

'Hoe gaat het? Veel pijn?' 

'Die pijnstillers zijn geweldig,' verklaart hij. 'Ik 
ben behoorlijk onder invloed.' 

'Morfine?' 

'Ja, en Oxycodon en Paracetamol. Zwaar versla-
vend, maar nodig om te herstellen.' 

Ik geef hem het halfje bruin en twee doosjes para-
cetamol waar hij me via de app om gevraagd heeft. 

Zondag 30 mei 2021, 16.00 uur
Derde deel
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'Daar kom je wel weer vanaf over een paar dagen. 
Waar was je ook alweer?' 

'De Annatommie kliniek in Amstelveen. Ze doen 
daar alleen maar knieën en heupen.' 

'Ben je goed geholpen?' 

'O ja, de voorbereiding was ook fantastisch. Alles 
telefonisch natuurlijk. Ze zijn twee uur met de 
operatie bezig geweest. Iets langer dan normaal 
want bij mij is alles natuurlijk net iets kleiner, dus 
dat vergde wat priegelwerk.' 

'Hoe was de narcose?' 

'Ik heb een ruggenprik gehad.'

'Dat is pijnlijk toch?' 

'Ja, het was vervelend. Ik ben wel halverwege in 
slaap gevallen. Het was een beetje saai, al die 
gesprekjes over wat ze het weekend zouden gaan 
doen. De muziek was ook niet leuk.' 

'Wat! Je was bij kennis?!'

'Ik heb wel een roesje gekregen,  
was voor hun ook lekker'

'Ja, dat is zo met een ruggenprik. Ik wilde geen 
narcose. Ik heb wel een roesje gekregen, was 
voor hun ook lekker, ze waren mijn geklets wel 
zat, denk ik.'

'Je mag twee keer een nieuwe heup toch? Hoe oud 
is je eerste?' 

'Negen jaar nu, en toen zeiden ze dat ie wel 
achttien tot twintig jaar mee zou gaan. Deze 
nieuwe gaat vijfentwintig tot dertig jaar mee. De 
techniek gaat enorm vooruit. Over een paar jaar 
maken ze met een 3D-printer een nieuwe heup 
helemaal aangepast aan jouw lichaam, en heb je 
nul procent kans op afstoting.' 

'En het litteken? Hebben ze het een beetje mooi 
gehecht?'

'Ze hebben een klein sneetje gemaakt. Met geluk 
kan ik over een week naar buiten op twee kruk-
ken. Morgen komt de fysiotherapeut en dan ga ik 
oefenen op de buitentrap hier in het portaal.' 

'Morgen al? Moet je door de pijn heen?' 

'Yep.'

'Hoe kom je je dagen door?'

'Ferdinand was hier gisteren. Verder brengen 
buren me eten en de buurvrouw verschoont mijn 

wond. Ik had thuiszorg aangevraagd en die kon-
den over anderhalf jaar komen.' 

'Nee!'

'Ja. Alsof ik twee jaar geleden had moeten weten 
dat ik deze maand geopereerd zou worden…Ik lig 
een beetje, zit een beetje, kruip af en toe achter 
de computer, schrijf wat, beantwoord mailtjes, 
houd mijn sociale media bij.'

'En slapen?' 

'Vannacht heb ik voor het eerst sinds hele lange 
tijd tien uur achter elkaar geslapen.'

Zijn gezicht splijt in 
een glimlach uiteen.

'Je hebt ook lang 
moeten wachten hè?' 

'Vorig jaar april, wat 
niet doorging door 
corona. En steeds 
gaven ze me een 
nieuwe datum en 
dat ging telkens 
niet door…juni, 
nee, juli, nee… tot 
en met december. 
Toen hoorde ik niks 
meer.'

'En toen heb je in 
maart contact opge-
nomen met je zorg-
verzekeraar. Diezelf-
de dag hadden wij 
ons eerste interview. 
Je zou binnen afzien-
bare tijd behandeld 
worden.'

'U moet ons niet bellen,  
wij bellen u wel. Zo streng!'

 
'Ja, en dat werd toen ook uitgesteld en toen ik 
ging bellen zeiden ze: 'U moet ons niet bellen, wij 
bellen u wel. Zo streng!'

Ik grijp naar mijn rugzak. 

'Ik heb druivensap voor je meegenomen.' 

'Oh, dat kan ik misschien beter verdragen dan 
sinaasappelsap.' 

'Druiven worden toch altijd aan mensen die in het 
ziekenhuis liggen gegeven?' 

Ik loop naar de keuken om een glas te pakken. Het 
is er behoorlijk rommelig en er moet nodig afge-
wassen worden. Dat komt straks wel. 

'Ik zie dat de kratten met spullen van Johanna opge-
ruimd zijn?'

'Vòòr de operatie, ja. Een deel is weggegooid en 
een ander deel naar de kringloop. Ik heb vooral 
papierwerk en kleding weggedaan. En ik heb een 
hoogslaper laten maken in de slaapkamer! Mijn 
bureau past er precies onder.'

Ik ga even kijken, ik pas net niet met mijn hoofd 
onder het hoge bed. 

'Ik ben exact een hoofd groter dan jij Terry.'

'Over een tijdje kan ik er in klimmen. Als er geen 
vierde golf komt, kan ik ook dingen die allemaal 
niet konden, niet alleen omdat het corona is, 
maar ook omdat ik zoveel pijn had. Wat heb ik 
dansen gemist, en flirten. Ik moet weer span-
kracht opbouwen. En die Oxycodon die kan ik 
verhandelen aan mijn buurman, ooit een junk. 
Ik krijg vijf euro voor een pilletje en hij dealt het 
door voor zevenenhalf of tien euro.' 

We verzeilen even in een discussie over het vluch-
telingenprobleem, dat vòòr corona constant in 
het nieuws was. Het klimaatbeleid staat nu weer 
centraler zoals het lang niet is geweest. Over vluch-
telingenstromen hoor je niet zoveel meer. Wat niet 
wil zeggen dat het probleem er niet meer is. 

'Zal ik gaan koken? Dan eten we op tijd?'

'Ja lekker.' 

Terrence zakt wat onderuit. Ik verdwijn naar de kleine 
keuken en zet eerst van alles opzij zodat er wat ruim-
te ontstaat. Het menu is niet ingewikkeld. Ik heb spi-
nazie mee genomen, wat Terrence had aangegeven 
via de app. En verder eten we krieltjes, hamburgers 
met kaas en wat sla. Als ik even in de huiskamer op 
de klok ga kijken, zie ik dat Terrence in slaap is geval-
len. Vijfentwintig minuten later trek ik zacht aan zijn 
teen. Hij ontwaakt en meteen is daar zijn lach. 

'Heb je wel honger?' 

'Ja hoor.' Terrence schikt zijn lichaam in een gemak-
kelijke eetstand en ik reik hem zijn bord aan.' 

'Lekker,' zegt Terry, 'dit is precies de maaltijd die 
ze me in het ziekenhuis ook gaven.' 

'Jij moet wel veel van spinazie houden, dat je dat 
weer wilde eten.' 

Het onderwerp hing al die tijd in de lucht en nu 
vraag ik er maar eens naar. 

'Hoe is het met de dame?' 

'Welke dame?' 

'Jouw dame.'

'Wat mij betreft is het uit.'

'Oh?' 

'Ja, ze was boos. Ze heeft de relatie twaalf keer 
verbroken in zes weken tijd. Ze kwam steeds 
weer terug op haar besluit. Ik ging iedere keer 
weer door het hele proces van verdriet en woede. 
Als ze zich niet begrepen voelt, verbreekt ze de 
relatie. Nu zegt ze: Je houdt toch van me, waar-
om wil je me niet meer terugnemen?' 

'Ik zeg: Annemiek,  
mijn hart is geen jojo'

Ik zeg, 'Annemiek, mijn hart is geen jojo. Ieder-
een voelt zich weleens niet begrepen, dat is heel 
normaal.' 

Terrence zucht en gaat langzaam verliggen. Zijn 
gezicht vertrekt even van de pijn.

'Zou jij dat willen, een partner die het altijd met 
je eens is, precies begrijpt wat je nodig hebt. Die 
je voeten al begint te masseren voordat je het 
gevraagd hebt. Nooit ruzie maakt over welk tele-
visie programma we kijken? '

'Ik weet het niet. Ter.' 

'Ze had een boekje gelezen over de ideale man. 
De ideale man is de man die honderd procent 
van zijn tijd besteed aan zijn vriendin en ook zijn 
vrienden niet verwaarloosd.'

'Je hebt het wel gehad, hoor ik.'

'Ja, ik hoop dat ze professionele hulp gaat zoe-
ken. Het gaat echt niet goed.'

'Haar medicijnen?' 

'Ze is gehalveerd met de medicijnen. Van de één 
op de andere dag, 'dat kan ik wel zonder begelei-
ding,' zei ze. Maar ze heeft waandenkbeelden, is 
paranoia. Ze is ervan overtuigd dat de revolutie 
uitbreekt. Ze heeft een boom gevonden in het 
park, daar kan ze dan een hut inbouwen om de 
revolutie uit te zitten. Ik ben best bereid om bij 
gesprekken te zijn. Maar als vriend, niet meer als 
liefdespartner. Ik wil niet nog een Johanna aan 
mijn broek alstublieft.'

'Nee, dat wil je niet meer. Heb je wel het gevoel dat 
je het einde van een liefde nu beter aankan?' 
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'Ja, absoluut, ja.' 

'Is dat levenservaring?' 

'Zeker levenservaring. Als dit me een paar jaar 
geleden was overkomen, had ik mijn grenzen 
minder scherp gesteld en had ik zwaar in de put 
gezeten.'

'Je doet het wel goed. Dat is liefde voor jezelf hè, 
Terry.' 

'Ja. Precies. Wat me heel erg geholpen heeft 
was om in oktober 2019 tien dagen in mijn een-
tje naar Milaan te gaan. Dat heeft me veel goed 
gedaan, een goede actie om mezelf beter te leren 
kennen. Ik was volledig op mezelf aangewezen, 
en het voelde als een overwinning, net zoals die 
keer toen ik, toen ik jong was alleen naar Ame-
rika ben geweest.' 

Er komt een appje binnen. Terrence kijkt naar zijn 
telefoon, grijpt er niet naar.

'Annemiek is altijd bezig met haar mobiel.' 

'Dat is de generatie hè, altijd met hun telefoon.'

'Ik vind het wel fijn, nu, even appen, even bellen.'

'Ja, je bent natuurlijk veroordeeld tot de bank.' 

'Niet lang meer.' 

Het eten is op, Terrence heeft goed gegeten. Ik 
breng de spullen naar de keuken en doe daar de af-
was van een paar dagen. Als ik na een half uur klaar 
ben, en twee glazen gemberthee de huiskamer 
indraag, is Terrence wederom in slaap gesukkeld. 

Ik raak zijn schouder aan. En opnieuw wordt hij 
glimlachend wakker. 

'Lekker Els.' We drinken.

'We zijn nog niet klaar hoor, met het interview,' 
kondig ik aan. Ik kom terug als je wat meer opge-
knapt bent.' 

'Sterkte Ter, en tot snel!' 

De deur gaat aanzienlijk sneller open dan de vorige 
keer. Wat ben je vlot,' zeg ik tegen Terrence. 

'En zonder krukken!', lacht hij. 'Nu is het zaak om 
niet overmoedig te worden. Ik moet nog herstel-
len en rustig aan doen.' 

De vele bultjes over zijn armen zijn niet te negeren. 
'Heb je aardbeien gegeten?' 

'Ik heb vlooien. Maar er is goed nieuws! Sommige 
mensen worden nooit gebeten en anderen altijd, 
ook als je ze bij elkaar in dezelfde slaapkamer 
laat slapen. Het schijnt een stukje DNA te zijn, 
wat de een wel heeft en de ander niet. Ze zullen 
over twintig jaar eindelijk een medicijn hebben 
tegen onder andere muggen en huismijt.'

'Dat is voor jou misschien een beetje laat…zou je 
heel oud willen worden?' 

'In mijn eentje doodgaan  
lijkt me erg.'

 
'Wel als ik nog een beetje zelfstandig ben. Mijn 

eigen boodschappen kunnen doen en zo. Een 
aanleunwoning zou perfect zijn. Mocht je dood 
neer vallen dan weten ze het nog dezelfde dag en 
niet drie dagen later, of nog langer. In mijn eentje 
doodgaan lijkt me erg. Ik hoop dat Ferdinand aan 
mijn zijde zit. Dat zou mooi zijn.'

'Hoe is het met de pijn?' 

'Nihil, eigenlijk, en weet je wat? Ik kan weer met 
mijn heup draaien! Oh, er komt een appje van 
Annemiek binnen…'

'Annemiek? Is het weer aan dan?' 

'Ja, na twaalf keer uit maken zei ik nee toen ze 
zonder overleg weer door wilde gaan. Er ontstond 
een vreselijke scheldpartij, maar na een paar da-
gen was ze ineens heel erg lief. Koffie?' 

'Altijd,' zeg ik. 

'Zullen we buiten gaan zitten, Els?' 

Daar had ik me onderweg al op verheugd, dat we 
buiten kunnen zitten, Terrence kan nu immers enigs-

zins snel en 
zonder pijn 
het trappe-
tje naar zijn 
tuin af. Ik heb 
geen zin om 
vlooien mee 
naar huis te 
nemen, en 
leg mijn trui 
en tas naast 
me op het 
bankje in de 
tuin. Ik zet 
alvast de 
voicerecorder 
aan. Het is 
nu 13.30 uur. 
Ik wil uiterlijk 
om 16.00 uur 
weg. Tot nu 
heeft mijn 
hoofd altijd 
onder de 
interviews 
geleden, en 
ik hoop dat 
wanneer ik 
niet te lang 

blijf, ik mijn hoofd datgene gun wat het nodig 
heeft: op tijd rust. 

Van Terrence krijg ik een Garfieldmok. 'Hier heeft 
een vriend van mij uit gedronken, toen ik nog bij 
mijn moeder woonde. De vriendjes van mijn moe-
der hadden ook altijd hun eigen mok.'

Ik haal de bonbons uit mijn tas. 'Je bent rustiger Terry. 
Rustiger in lijf en leden. Komt dat door Annemiek?' 

'Ja, voor een groot stuk wel.' 

'Wat is er nu veranderd in de relatie?' 

'We hebben hele goede gesprekken gehad. We 
waren in het jij/jij/jij spel beland. Verwijten naar 
elkaar toe, alsof we al dertig jaar getrouwd waren.'

'Een probleem is misschien dat jij vrienden hebt, 
vrijwillig en betaald werkt, kinderen hebt en pas-
sies. Dat heeft zij minder, toch?' 

'Zij heeft geen eigen leven. Ik was haar leven.' 

'Ik herken dat wel. Toen Bas en ik verkering kregen 
hadden we eigenlijk alleen elkaar. Werk en vrien-
den kwam later pas.' 

'Annemiek en ik zijn gewoon graag samen. We 
voelen ons vrij en veilig om alles te delen, van 
goed gepoept te hebben tot goede seks. Zij heeft 
altijd seks gehad maar geen relatie. Ze is uit de 

jaren zeventig, toen had je die communes. Ze 
is ook opgegroeid in zo'n commune. Ze moest 
tevens voor haar psychotische moeder zorgen 
en haar vader liet haar in de steek. Er werd veel 
drank en drugs gebruikt en er waren orgiën. Alles 
in dienst van het zoeken naar verlichting.' 

'Maar hoe parkeer je de relatie met Annemiek nu?' 

'Ik beschouw haar als een goede vriendin maar 
dan met seks. Maar dat laatste pas als ik voor de 
tweede keer ben ingeënt. Annemiek is panisch 
door corona.' 

'Rationeel kun je dat aan, maar emotioneel?' 

'Ik probeerde er eerst toch teveel van te maken, 
teveel gericht op de toekomst met z'n tweeën. 
Een reis, een huis.' 

Ik ben niet in een zwart gat gevallen dit keer. Dat 
was vier jaar geleden wel anders. Toen raakte ik 
drie ankers tegelijkertijd kwijt. Ferinand ging het 
huis uit, Anne maakte een einde aan onze relatie 
en mijn moeder stierf. Het waren drie rouwpro-
cessen op hetzelfde moment. En Anne ving me 
niet op maar duwde me juist weg. Ik heb een half 
jaar op de bank gelegen in foetushouding.' 

'Sonja stierf in 2017?' 

'Ja, ze is uit 1935 dus ze is 81 geworden, ze stierf 
een half jaar voor haar 82ste verjaardag). Ze 
ontwikkelde een trombosebeen, was in een paar 
weken weg. Ze heeft haar hele leven gerookt, op 
den duur een pakje per dag.  
Ze heeft vijf tia's gehad en na de tweede konden 
Stefan en ik afscheid gaan nemen. Maar de vol-
gende dag stond ze weer recht. Die avond heb ik 
bij mijn broer voor het eerst iets van emotie ge-
zien, hij kreeg de autosleutel maar niet in het slot. 

Ze heeft toen nog acht jaar in een aanleunwo-
ning gewoond. We hebben gezocht naar een 
verzorgings  huis speciaal voor Aziatisch ouderen, 
maar dat was in Heerhugowaard en zij wilde de 
stad niet uit.' 

'Uiteindelijk heb jij toch niet haar memoires ge-
schreven. Ik zei dat ooit tegen jou, dat ik dat wel 
wilde, maar jij zei toen dat je dat zelf ook graag 
wilde doen.' 

'Ik heb opnameapparatuur voor haar gekocht, 
want schrijven lukte niet. Ik wilde dat ze zelf 
schreef en dat ik het dan zou redigeren. Maar ze 
heeft het nooit uitgeprobeerd.' 

Dinsdag 25 augustus 2020, 13.30 uur
Vierde deel

'Alles in dienst van het zoeken naar 
verlichting'
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'Ze wilde het niet over vroeger hebben.' 

'Nee.'

'Je weet toch dat ik haar geïnterviewd heb voor 
mijn eerste boek?'

'Nee!' 

'Het was gruwelijk wat ze me vertelde, maar ze 
deed er heel luchtig over: ja we hadden honger in 
het vrouwenkamp in Indonesië, maar wij kinderen 
wisten niet beter. Ze maakte er grapjes over. Het 
was humor om te overleven, leek mij. Zij heeft nooit 
over jouw vader gesproken?' 

'Ze praatte soms over vriendjes. Mijn vader kon de 
Russische bokser zijn, of de Zweed, misschien de 
Oostenrijkse pianoleraar, of Hans uit Duitsland. 

Toen ik zeventien was wilde ik graag weten hoe 
het zat. Maar ze maakte zich er altijd vanaf met 
smoesjes. Na haar eerste tia heb ik nog gevraagd 
naar het hoe en waarom, en toen vertelde ze het 
nòg niet. Ik heb het laten rusten. 

Na haar dood vond ik een kistje. Er zaten zo te 
zien dierbare herinneringen in zoals een lok van 
de kleine Ferdinand. Ook lag er een bezoedeld 
papiertje in met naam en adres van ene Hans uit 
Duitsland. Waarom had ze dat bewaard? Hij kon 
niet anders dan mijn vader zijn, meende ik. 

Ik ben natuurlijk eerst gaan googelen. Dat was in 
de periode na dat half jaar op de bank. Het was 
een dilemma: ging ik wel of niet naar Hamburg? 
Zou ik het televisieprogramma Spoorloos inscha-
kelen of een detectivebureau? 

Ik heb mijn twijfel gedeeld op Facebook en 's 
avonds belde een oude klasgenoot van de HEAO 
mij. Zij wilde me helpen want zij had hetzelfde 
meegemaakt en had ook te lang gewacht met het 
zoeken naar haar vader die, toen ze hem vond, 
overleden was. Ze had gebeld naar Hamburg 
en vertelde dat Hans in 1984 was gestorven. Er 
was een zoon, en een neef. De neef speelt in een 
band en van wat ik verder nog hoorde, heeft hij 
zo'n beetje dezelfde levensstijl als ik. Nu Corona 
er bijna op zit wil ik een optreden boeken. Een 
vriend van mij wil graag mee en dan plakken we 
er een weekje vakantie in Duitsland bij.' 

'Dus Sonja heeft er nooit over gesproken? En de va-
der van jouw broer?' 

'De vader van Stefan woonde in Denemarken. Zij 
ontmoette hem in Indonesië, in Djokja op Java. 
Ze was de rijkste dochter van het eiland. Haar 
opa had een auto waar er maar twee van waren 
op de hele wereld, en hij heeft hem weggegeven 
aan de president.'

'Dus ze had aanzien?' 

'Ja, ook omdat ze half 
blank was en een blan-
ke naam had. De helft 
van haar familie kwam 
uit Friesland. Over het 
vrouwenkamp heeft 
ze nooit gepraat. 
Mijn oma, die was 
veel opener en van 
haar weet ik een paar 
dingetjes. Wel schijnt 
mijn moeder tijdens 
haar laatste maanden 
gepraat te hebben met 
haar buddy, maar die 
had ze geheimhouding 
opgelegd.'

'We kunnen alleen 
maar gissen hè Ter, 
over wat onze moeders toentertijd hebben mee-
gemaakt. Je hebt drie levens nodig om te verwer-
ken wat onze ouders hebben meegemaakt, en wij 
uiteindelijk ook.'

'Het moest in de put en een  
betonnen plaat erover'

 
'Ze negeerde het, en als dat niet kon, maakte 
ze er grappen over. Het moest in de put en een 
betonnen plaat erover.' 

'Oorlog is volgens mij het ergste wat je kunt overko-
men.' 

'Ja, of misschien het doodgaan van je kind.' 

'Ja, of honger…'

'Wat ik wel van haar heb geleerd is dat iedereen 
gelijk is. Verder heb ik van mijn oma wijze les-
sen geleerd. En alhoewel mijn moeder mij erg 
beschermde, moest ik me door niemand laten 
intimideren, opstandig zijn, zelf nadenken. Geen 
onrecht accepteren.' 

'Zie je dat ook terug in Ferdinand?' 

'Jazeker, Ferdinand dacht al heel jong voor zich-
zelf.' 

'Sonja overleed in 2017, we zitten nu vier jaar later. 
Wat zou je nog aan haar willen vragen?'

'Oeh, daar moet ik even over nadenken. Dat doe 
ik als ik even naar het toilet ga.' 

Het steunen en zuchten bij het overeind komen is 
echt al veel minder als voor de operatie. 

Als Terrence terugkeert maakt hij thee voor ons. Er 
komt nog een bonbonnetje bij voor hem. Ik pas. 

'Ik stel nog steeds vragen aan haar. Ik heb een 
kastje met mooie herinneringen, zoals zij dat 
kistje had. Soms haal ik haar foto er uit, dan mag 
ze even los. Ik brand er een kaarsje bij. Ik maak 
een soort mobiel altaartje en ik neem de tijd, ben 
even stil, keer tot rust terug en dan komt meestal 
het antwoord vanzelf.' 

'Mooi Ter.' We drinken onze kamillethee. 

'Ik heb heel lang kunnen nadenken over de twee 
vragen die jij mij mag stellen. Ik heb ze al ander-
halve maand geleden van je gekregen. Jouw eerste: 
wat is je leukste herinnering aan een huisdier? Die 
gaat over mijn eerste kat, Wodka, een kater. 

Ik speelde verstoppertje met hem. Ik schudde hem 
eerst een beetje door elkaar zodat hij speels werd 
en vervolgens zette ik hem in mijn slaapkamer met 
de deur op een kier en dan had ik in de huiskamer 
vier verstopplekjes; achter het gordijn, achter de 
bank, achter de televisie en achter de bar die mijn 
vader was gaan timmeren maar nooit heeft afge-
maakt. Dat ding hebben we ook nooit gebruikt als 
bar. Maar als je een bar in huis wilt, zegt dat wel 
wat over je drankgedrag…

Wodka kwam dan luid miauwend de huiskamer in 
en ging strategisch alle verstopplekjes af, net zo 
lang tot ie mij gevonden had.' 

Terrence ligt haast in een stuip. 'Wat geweldig! 
Oh mag ik dit gebruiken voor mijn vrijdagmiddag-
verhaaltje?' 

'Ja hoor,' zeg ik, 'maar ik heb nog wat. Mijn vader 
heeft veel parkieten gehad maar de leukste en tam-
ste was Pierewiet. Zij kwam uit de dierenwinkel en 
mijn vader had haar in een week helemaal tam. Ze 
was heel slim waarschijnlijk, dus ze ontmoette haar 
gelijke in mijn vader. Ze zat vaak op de rand van het 
raamkozijn, dan stak ik een vinger uit en daar ging 
ze dan op zitten, en zo liep ik het hele huis rond. 
Vaak ook liep ze op de grote tafel en pikte suiker uit 
de suikerpot, en wat ze ook leuk vond was shag uit 
de buidel van mijn vader plukken. Toen haalde mijn 
vader een parkiet uit de dierenwinkel erbij die zich 
uit verveling helemaal kaal had geplukt. Hij had 
nergens veren meer, behalve op zijn kopje, want 
daar kon hij natuurlijk niet bij. Verder had hij het 
talent om alle vogelgeluiden in de dierenwinkel te 
imiteren. We noemden hem Kareltje de Kale. Piere-
wiet had ondertussen ook geleerd om de zang van 
mussen buiten ons raam na te doen. Ze vielen  
onmiddellijk op elkaar, en Pierewiet verdween 
in het nestkastje dat mijn vader had gemaakt en 
opgehangen in de huiskamer. Hij had erin gekeken 
en ze had vier eitjes gelegd. Een week erop was ik 
het weekend bij mijn vriend. Pierewiet had zich al 

dagen niet laten zien. Die zondag ging mijn vader 
opnieuw kijken en toen lag ze dood. Voor Kareltje 
heeft mijn vader nog een andere parkiet als gezel-
schap uit de dierenwinkel gehaald, maar net als 
met mensen, kun je dieren ook niet zomaar bij 
elkaar zetten. Ze vonden elkaar niet leuk. En Karel-
tje heeft het nooit afgeleerd om zijn veertjes uit te 
trekken.'

'Wat een fantastisch verhaal Els.'

'Ja leuk hè. Jouw tweede vraag Ter. Hoeveel rollen 
wc-papier gebruik ik per maand? Jij weet toch wel 
dat sommige mensen jouw humor niet begrijpen of 
waarderen?'

'Ik weet het,' zegt mijn vriend. 'Maar soms stel ik 
mensen een vraag die helemaal nergens op slaat 
om ze even uit hun comfortzone te halen. Zoals 
bijvoorbeeld: welke schoenmaat heb jij?'

'Ik snap denk ik wel waar deze vraag vandaan 
komt: jij hebt heel lang geleefd van weinig geld. Ik 
wist na Bas ook niet hoeveel geld ik zou overhou-
den en dan ga je inderdaad aan de gekste dingen 
denken, zoals het tellen van je wc-rollen. Toen ik 
mezelf daarop betrapte dacht ik: je kunt ook door-
schieten, dus ik ga niet tellen. Trouwens, ik heb ge-
hamsterd, die eerste dag van de lockdown. Ik kwam 
in de supermarkt en alle toiletrollen waren op. Er 
lagen wel zakdoekjes en daar heb ik toen twee 
pakken van meegenomen. Met als gevolg dat ik nu 
eindelijk heel damesachtig in mijn tas steevast een 
pakje zakdoekjes heb.'

'Ik had voor corona altijd mijn meeneemtasje, en 
daar zitten ook zakdoekjes in, naast een oogpot-
lood, een spiegeltje, lippenstift, een labellootje, 
een pen en notitieboekje en twee tampons.'

'Tampons?' 

'Voor mijn vrouwelijke collega's als een menstru-
atie ineens een week eerder komt. Binnenkort 
begint het weer! Eindelijk na corona. Ik heb al 
een paar aanvragen binnen, maar ik moet niet 
overmoedig raken, eerst herstellen van de heup-
operatie. Maar ik heb er zo naar verlangd!

De vraag die je stelde: wat zou je nog aan je 
moeder willen vragen? Ik zou graag willen weten 
hoe de wig tussen mijn broer en mij is gedreven. 
We zijn beiden anders opgevoed, hij is acht jaar 
ouder dan ik. Met mijn neef kan ik beter opschie-
ten. Maar het begint misschien te komen: volgen-
de week brengt Stefan mij naar Ferdinand in Delft, 
mijn zoon heeft mij uitgenodigd voor de lunch.'

'Mooie afsluiter Ter.' 

'Ja toch, Els?' 

    

Son
ja
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Dit kan zo niet langer!”
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als stress, 
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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

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
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(020) 75 25 100
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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.
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Jacob Bontiusplaats 9 (INIT-gebouw) - 1018 LL Amsterdam  
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Te beluisteren via Radio SALTO op 99.4 en 106.8.  
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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.

Samen
— 

maken we ons sterk  
voor de mentale 
veerkracht van 
onze cliënten 

12 
specialismen in  

de psychiatrie en 
verslavingszorg

   zoekt

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.



'Koffie?' roept Laura. Ja, zij leest mijn behoefte, oh 
koffie in de ochtend!

'Wie was dat? vraag ik belangstellend. 

'De psych,' zegt Laura. 

In de trein heb ik zitten bedenken hoe ik ons ge-
sprek zou openen. Maar dat hoeft niet. Vanzelf 
komen we op gang.

'Ojee,' zeg ik,' hoelang heb je die al?'

'Ik heb drie maanden moeten wachten. Het is 
langer dan tien jaar geleden dat ik ondersteuning 
had, maar ik begon erge suïcidale gedachtes te 
krijgen en toen heb ik ingegrepen.' 

De vaart gaat er meteen in, dus rem ik af. Ik moet 
toch enigszins de tijd hebben om alles op te schrij-
ven. Ik nestel me op de grote turquoise zitbank en 
changeer kussentjes om me heen. Ik plaats mijn 
telefoon, met de voicerecorder aan, midden op de 
tafel.

'En heb je dus drie maanden moeten wachten', zeg 
ik. Het is onvoorstelbaar, maar zo gaat dat in de 
psychiatrie tegenwoordig, en zeker nu met Corona. 
Ik vraag me voor de zoveelste keer af hoeveel meer 
zelfdodingen er gevallen zijn sinds Corona. 

'Ik wist dat ik aan het afglijden was. Dan had ik 
een paar slechte dagen achter elkaar, kwam het 
door het weer of iets anders waar ik even door-
heen moest, en dan ging het weer beter en dacht 
ik oh gelukkig het was maar een slechte week, en 
nu weer door!

Maar ik blijf instabiel, het gaat van hoog naar 
laag. Ik denk zelfs aan manische depressiviteit. 
De ene keer gaat het goed, heb ik volop energie en 
dan kan ik het allemaal wel aan en de andere keer  
is het één groot zwart gat, zit ik op de bodem, en 
komt er niks uit mijn handen. En dat wisselt zich 
af, een aantal keren per dag; pieken en dalen.' 

Ik knik instemmend en ik vertel: 'Ik ben nu echt wel 
uit de depressie. Na een dik jaar.'

Laura is ruimhartig: 'Oh wat fijn om te horen.'  
Ze vervolgt: 'Als ik langer dan een week instabiel 
ben dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Na twee 
of drie weken weet ik of ik er doorheen ben of 
dat ik depressief blijf. Een paar maanden geleden 
kon ik mezelf er nog uit trekken. Ik was suïcidaal 
maar niet erg lang depressief. Ik weet niet wat ik 
moet doen; de ene keer helpt dit en dat helpt de 
volgende keer niet meer.'

'Wat doe je? Erover praten?

'Ik heb een paar mensen verteld over die suïcide 
gedachtes. Daar zat jij ook bij.'

Ik kijk Laura aan of ik water zie branden. 

'Dat geeft niet schat, als je het vergeten bent. Je 
was er toen ik je nodig had toen ik je belde.' 

Ik voel me afschuwelijk. Hoe kan ik me zoiets be-
langrijks niet herinneren? Maar ik moet mild zijn 
voor mezelf. Ik zat diezelfde periode ook in zware 
crisis en had genoeg aan mezelf.

‘Ik houd contact,  
maar hoe depressiever ik ben,  

hoe moeilijker dat is’
 
'Ik houd contact, maar hoe depressiever ik ben, 
hoe moeilijker dat is.'

Ik kan het alleen maar beamen. 

'Ik kreeg na zes weken wachten een intake, 
normaal krijg je die bij suïcidale gedachtes bin-
nen tien dagen. En toen moest ik nog zes weken 
wachten tot de behandeling startte, en die is nu 
eindelijk afgelopen donderdag begonnen. Ik krijg 
wekelijks contact en de eerste vier sessies zijn al 
ingepland. Ook bood de psycholoog haar excuses 
aan voor de lange wachtlijst en het is natuurlijk 
allemaal de schuld van Corona. Ze vroeg of ik een 
sterk netwerk had, of ik bij mensen terecht kon. 
Gelukkig heb ik een fijne sociale omgeving.'

'Mag je bellen, appen als je het nodig hebt?'

'Nee, niet over gehad. Maar ik denk dat ik liever 
iemand uit mijn omgeving zou willen bellen, ik heb 
haar natuurlijk nog maar twee keer gesproken.'

Ik geef Laura aan: 'Ik neem tegenwoordig mijn 
mobiel mee naar bed, dus dan weet je dat. Je kunt 
altijd bellen. Altijd.'

Ondertussen peuzel ik mijn croissant op. Laura 
knabbelt aan het Friese suikerbrood waar ze om 
gevraagd heeft.

'Ik ontbijt nooit,' zegt ze.

'Ik weet het. Hoe zijn je medicijnen?' vraag ik. 

'Ik heb door de jaren heen al veel uitgeprobeerd, 
Ik slikte een onderhoudsdosis van 10 mg van het  
antidepressivum Lexapro. Deze medicatie neem 
ik nu zo'n negen jaar en ik heb relatief weinig bij-
werkingen en reageer er goed op. Op dit moment 
slik ik 30 mg. Mijn vorige medicijnen hielpen 
niet tegen mijn sociale angst en de psychotische 
gedachtes die ik soms had; dingen ruiken en zien 
die er niet waren, dat doet Lexapro wel.'

We rekenen even uit: ongeveer in het voorjaar van 
2011 was Laura voor het eerst bij ons, ze was een 
jaar mijn jobcoach en nu wilde zij starten met een 

Met Laura spreek ik over haar ondernemingsgeest, die waarschijnlijk voor 
een groot gedeelte voortvloeide uit de slechte relatie met haar vader, haar 
chronische depressiviteit en twee zelfmoordpogingen, haar liefdes, haar 
kracht en onuitputtelijke energie en de liefde voor bloemen en planten.  
En hoe humor leidend is in haar leven.

Maandag 25 januari 2021, 10.15 uur 
Eerste deel

Ik ben afgereisd naar de woonplaats van Laura. 
De achtertuin van Amsterdam zegt Laura altijd. Ik 
moet twee trappen op, een stukje over de ga-
lerij en daar staat de deur al voor mij open. Als 
ik binnenkom, is Laura één met haar mobiel. Ik 
hang mijn jas en sjaal aan de kapstok en haal het 
ontbijt uit mijn tas; croissants en Fries suikerbrood 
en zet het op het aanrecht in de open keuken. Dan 
ga ik rustig zitten. Het duurt niet lang meer voor 
Laura ophangt. Ik word bijna van mijn hoeven 
geblazen door de enorme knuffel die ik krijg. Het 
mag, Laura is vorige week hersteld van Corona en 
zal mij waarschijnlijk niet kunnen besmetten.

Personalia
Naam: Laura 
Geboortedatum: 15 januari 1975
Geboorteplaats: Haarlem
Middelbare school: MAVO
Vervolgopleiding: MBO, HEAO (niet afgemaakt)
Gezinssamenstelling: vader, moeder en een broer
Relaties: regelmatig verliefd
Werk: zelfstandig ondernemer in de zorg
Passies: Dansen en reizen, plantjes en bloemenRe-
latie tot de schrijver: voormalige jobcoach, 

vriendin sinds 2011

Laura
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nieuwe onderneming en ze had Bas uitgekozen om 
een website voor haar te bouwen. Ze kwam binnen 
en ging meteen weer naar buiten, een angstaanval 
teisterde haar en ze ging in het park hier om de hoek 
een rondje lopen. 

'Ik ben chronisch depressief en ik heb 
nu eenmaal dat pilletje nodig'

 
'Als ik uit depressie ben, wil ik altijd helemaal 
afbouwen met de medicijnen, maar dat moet ik 
niet meer doen. Het lukt me steeds niet en dat 
frustreert. Binnen een maand na alles te hebben 
afgebouwd krijg ik weer meer negatieve gedach-
tes. Het is wat het is. Ik ben chronisch depressief 
en ik heb nu eenmaal dat pilletje nodig om de 
dag door te komen.'

'Ik zou ook graag willen afbouwen, vooral van de 
nachtmedicatie, waarvan mijn psychiater zegt dat 
de biologische werking ervan is uitgewerkt. Ik heb 
nadat hij dat zei geprobeerd af te bouwen, maar 
ik kon meteen niet meer slapen, en van niet slapen 
word ik heel angstig, zo bang ben ik nog dat ik 
weer helemaal recidiveer.'

'De ochtenden tijdens de depressie zijn het 
zwaarst dan ben ik zo moe en de hele dag komt 
als een nachtmerrie op me af.'

'Ik neem nu de helft van mijn medicatie 's middags 
in plaats van 's morgens. Na het innemen van mijn 
antipsychotica in de ochtend werd ik een uur later 
enorm moe, dan was ik om tien uur bekaf, maar 
een dutje doen was er niet bij. De antipsychotica 
geeft ook nog eens bewegingsdrang. Het zijn zulke 
zware medicijnen die wij slikken.' 

Laura grijpt naar haar mobiel.

Ze vraagt: 'Is het alleen maar praten of moet ik 
gewoon mijn dingen tussendoor doen?' 

'Ja hoor,' zeg ik, 'doe maar wat je moet doen, en 
dan gaan we straks een stukje wandelen en bloe-
men voor je halen.' 

Ze luistert haar voice mail af met de luidspreker 
aan. Een tandartsenpraktijk heeft te maken met 
pesten op het werk. Laura belt de medewerker 
terug. Het gesprek duurt ongeveer een minuut of 
tien, en ik sta voor de zoveelste keer versteld van de 
professionaliteit die Laura uitstraalt en daarbij ook 
onmiddellijk de empathie die zo bij dit onderwerp 
hoort, iets waar veel andere professionals nog heel 
wat van zouden kunnen leren.

Laura legt op en we vervolgen.

'Moeheid is moeilijk te duiden hè, of je bent moe 
omdat je depressief bent, maar andersom kan ook: 
van moeheid kun je depressief worden.'

'Ik kan niet goed slapen, dat wil zeggen dat ik 
slecht inslaap en te vroeg wakker word. Normaal 
word ik wakker door de wekker, maar nu al een 
uur of anderhalf voordat hij af gaat. Ik ga ma-
len in bed 's morgens èn 's avonds en probeer 
mijn gedachten actief te doorbreken, door aan 
iets leuks te denken. Een boek pakken helpt niet 
vaak. Ik lig 's morgens wel een uur te piekeren, 
want ik wil nog niet uit bed, ik wil slapen, nog niet 
aan de dag beginnen. Ik word wakker met een 
algeheel gevoel van malaise van niet-willen. Het 
is erg pittig om zo wakker te worden. Zelfs leuke 
dingen kunnen druk geven. Als ik stabieler ben, 
pieker ik een heel stuk minder, word ik niet zo 
vroeg wakker en kan ik mezelf meer afleiden.'

'Ik heb het met douchen,' zeg ik. 'Als ik erg depres-
sief ben, kom ik slechter onder de douche vandaan 
dan dat ik er onder ging; het is blijkbaar een pieker-
plek. Een moment waarin ik ga doemdenken. Ik 
word er bang van. Dus heb ik met mezelf afgespro-
ken dat ik dan niet in de ochtend douche, maar in 
de avond. 's Avonds gaat het beter met me dan 's 
morgens. Verder krijg ik 's morgens meteen bewe-
gingsdrang, dus dan moet ik mijn bed uit. Ik kan 

haast nooit blijven liggen.'

'Het maakt niet uit of het zeven, negen of elf uur 
is, ik wil gewoon nog niet.'

'Ik heb misschien drie keer in mijn leven meegemaakt 
dat ik glimlachend wakker werd. Dat is zo leuk!'

'Oh, dan had je vast een hele fijne droom gehad.'

'En dan zijn er mensen die iedere ochtend zo wakker 
worden!'

We lachen beiden, ietwat grimmig.

'Ik kan slecht van de bank komen, douchen is nóg 
een taak erbij, dus ik douche nu minder. Een bad 
kan soms troostend zijn. Als één keer per week 
lukt is dat heel fijn. En van wandelen knap ik op.'

'Lukt dat, wandelen? Je moet jezelf iets gunnen, zo 
probeer ik ernaar te kijken.'

'Mezelf iets gunnen… dat is wel een dingetje. Als 
ik uitsluitend iets voor mezelf doe, voel ik me lui, 
egoïstisch, krijg ik een schuldgevoel. Dat heb ik 
bij eten, televisie kijken, een legpuzzel maken, 
een bad nemen, wandelen en in bed liggen.

'Dat zijn allemaal van die fijne dingen!'

'Ik vroeg me ook af toen ik met de behandeling 
startte of ik niet de plek van iemand innam die 
het harder nodig heeft dan ik…'

'Dat mag je niet denken!'

'Ja, maar die gedachte gaat toch door mijn hoofd.'

'Er is wel structureel iets mis in jouw hoofd hoor Laura. 
Kun je dat herleiden dat je zo streng bent voor jezelf?'

'Ik moet het goedmaken dat ik  
op de wereld ben'

 
'Ik moet het goedmaken dat ik op de wereld ben. 
Dat had ik als kind al. Het feit dat ik er ben, heeft 
een negatieve invloed. Ik ben het altijd aan het 
rechttrekken dat ik besta. Maatschappelijk ben ik 
slecht. Ik moet misstanden oplossen. Ik voel een 
brede verantwoordelijkheid. Ook bij het opbou-
wen van contacten denk ik vaak: de ander is be-
ter af zonder mij. Als ik ergens binnenkom, denk 
ik dat ik iedereen beïnvloed op een negatieve ma-
nier. Ik heb therapie gehad. Het is sociale angst. 
Eén op één contact gaat me beter af. Na een af-
spraak vraag ik me af: ben ik wel aardig genoeg 
geweest, had ik niet wat anders moeten zeggen. 
Ik heb lang moeite gehad met het opbouwen van 
contacten. Therapie heeft me wel wat geholpen.'

'Maar je doet het wel allemaal. Je hebt relaties 
gehad. En je komt niet op mij over als iemand die 
zichzelf niks waard vind. ' 

'Ik voel het alsof ik een negatieve toevoeging 
ben. Eigenlijk ben ik het liefst op mezelf, vandaar 
ook de LAT relaties. Ik heb ooit anderhalf jaar 
samengewoond, daarna nooit meer. Ik moet ook 
altijd erg tot rust komen na een ontmoeting.'

'Ik hoor dat steeds meer van mensen om me heen, als - 
of we allemaal veel te veel prikkels binnen krijgen.'

'Ik ben trouwens gisteren nog in Amsterdam ge-
weest,' zegt Laura ineens.

'Oh?' vraag ik.

'Ik heb gedemonstreerd tegen de Coronamaatre-
gelen. De cijfers zijn aan het dalen en dan zetten 
ze een avondklok in! Ik wilde een stil protest. 
Maar er waren relschoppers die de boel verziek-
ten. Het was rellen om het rellen en de demon-
stratie is misbruikt. Wil je nog koffie?'

'Altijd.'

Laura rommelt in de open keuken, komt na een paar 
minuten terug met twee mokken dampende koffie.

'Hoe is het als het beter met je gaat?' 

'Dan ben ik een stuk stabieler. Ik pieker minder 
en wordt niet al te vroeg wakker, voel me 's och-
tends sneller beter na het wakker worden en ik 
kan mezelf meer afleiden.'

'Hoe komt het dat jij denkt dat je niks waard 
bent?'

'Dat heeft wel een groot gedeelte met mijn op-
voeding te maken.'

'Mijn vader zei altijd, en dat had hij uit boeken, 
denk ik, dat de eerste drie jaren van je leven cruci-
aal zijn. Dat je je in die periode gewild moet voelen 
en kunt hechten. Hij zei dat ik dat wel had gehad. 
Jij?'

'Aan de ene kant voel ik me heel krachtig maar 
aan de andere kant is er ergens iets vreselijk mis 
gegaan. Ik geloof dat vanaf mijn geboorte het 
eerste stuk relatief rustig is geweest. Maar het 
begon toen ik de eerste tekenen van onafhanke-
lijkheid begon te vertonen. Dat was toen ik nog 
heel klein was, zelf leren lopen bijvoorbeeld en 
zelf de weg zoeken, een bepaalde kant uit kun-
nen lopen. Ik was wel heel erg gewenst door mijn 
moeder.'

'Jouw vader, wilde hij jou niet?' 
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'Da's een lastige. Hij zegt van wel, maar alles 
voelde van niet en zijn gedrag was er tegenover-
gesteld aan. Maar hij wilde mijn moeder niet kwijt 
en had gezegd dat hij ook kinderen wilde. Mijn 
moeder zei, ik wil er minimaal twee. Ze kreeg mij 
en mijn broertje heel snel achter elkaar, wij sche-
len elf maanden. Maar ik was de oudste en ik heb 
het meeste tegenwerking van hem gehad.'

Laura ontvangt een app. Ze schakelt even en ver-
dwijnt in haar werk.'Ik moet een waterschapsverga-
dering voorbereiden voor woensdag.'

'Goed hoor' zeg ik, en wacht rustig af. Het duurt niet 
lang.

'Wij waren een traditioneel gezin. Mijn vader 
werkte, mijn moeder zorgde voor de kinderen 
en het huis. Mijn vader was doodjaloers op de 
aandacht die mijn moeder aan mij en mijn broer-
tje gaf. Mijn vader vond ons vooral hele irritante 
dingen in huis waar hij rekening mee moest 
houden. Als klein kind ben je erg afhankelijk en 
hij kon ons makkelijk domineren. Toen begon ik 
te puberen en gaf ik ineens tegenwicht. Ik durfde 
meer en ik ging argumenteren; dus tegen hem in. 
En dan was het van: Omdat ìk het zeg, omdat het 
mìjn huis is, ìk ben hier de baas. Er was non-stop 
ruzie in huis en dat kwam alleen door mij zei hij, 
en later ook door mijn broertje, want die heeft 
hij ook niet gespaard. Wij waren lastige kinderen, 
vond hij, het was onze schuld, kijk wat je je moe-
der aan doet. Mijn moeder had, voordat ze zwan-
ger was van ons, geprobeerd om pleegkinderen 
te helpen. Een adoptiekind wilde ze ook graag. Ze 
zijn er niet verder mee gegaan, omdat mijn vader 
er niet tegen kon. Hij kreeg er uitslag van…'

Ik kan niet nalaten om te lachen, die 
veelzeggende manier waarop Laura 
dit zeg, het zuinige mondje dat ze erbij 
trekt.

'Oh gunst…'

'Ja, een pleegkind hebben is héél iets 
anders dan een kind van jezelf. Van 
een pleegkind weet je dat het uit een 
moeilijke situatie komt, en moet je 
wel lief en aardig zijn, want hij kon 
natuurlijk door de instanties op de 
vingers getikt worden. Maar die kin-
deren ergerden hem verschrikkelijk 
want hij kon ze niet lekker door elkaar 
rammelen, wat ie bij ons wel deed la-
ter. Hij hield dus alles binnen, en daar 
kreeg ie uitslag van.' 

'Kun je je vader doorgronden?' 

'Als kind had hij astmatische klach-
ten. Hij is een paar maanden in het 

sanatorium in Oostenrijk geweest. Door zijn 
slechte gezondheid kreeg hij meer aandacht van 
zijn ouders dan de andere kinderen. Boven hem 
zat nog een broertje en die is overleden, dus hij 
was de eerste zoon. Hij was gewend om heel veel 
medeleven te krijgen en iedereen paste zich aan 
hém aan. Al jong begon hij te manipuleren. Wat 
heel vreemd was, is dat zijn moeder ontzettend 
lief was. Ze was een hele lieve, warme oma, zo'n 
moeke zoals je je dat kunt voorstellen. Mijn opa 
werkte heel hard en ze hadden een huwelijk echt 
gebaseerd op liefde.'

'Dus dat heb je wel meegekregen?' 

'Ja, zeker. Het huwelijk van mijn vader en moe-
der is ook op liefde gebaseerd. Mijn moeder kiest 
er alleen voor om al zijn slechte kanten met de 
mantel der liefde te bedekken. Liefde maakt bij 
haar werkelijk blind. En als ze wel iets ziet, dan 
praat ze het goed. Nam ze het eens voor mij op, 
en hij kreeg zijn zin niet…dan werd hij een dra-
maqueen, en begon vreselijk te piepen en te jam-
meren en dat vond mijn moeder dan weer zielig 
en waren we weer terug bij af, en lag het uitein-
delijk toch weer aan mijn broertje en mij. Dat 
dramaqueen-gedrag heeft ie nu nog regelmatig.

'Hebben jij en je broertje iets aan elkaar gehad?' 

'Ik moest me altijd schuldig voelen'

'Wij werden tegen elkaar uitgespeeld door mijn 
vader. Maar ondanks dat konden we wel fijn 
samen spelen. In de pubertijd werd het steeds 
moeilijker. Ik was de aanstichter, ik was de oud-
ste dus ook de eerste die bijvoorbeeld kleding-
geld wilde, weer zo'n teken dat ik onafhankelijk 

begon te worden. Mijn vader vroeg of ik vond dat 
de kleding die mijn moeder voor mij kocht niet 
goed genoeg was. Toen mijn broertje om kleding-
geld vroeg, kreeg hij alleen de reactie dat hij er 
nu wel achter zou komen hoe duur alles was. Ik 
moest me altijd schuldig voelen: Ik was de blik-
semgeleider, ik zorgde voor alle ruzie in huis. 
Want als ik er niet was, was er ook geen ruzie. 
Ik was het vervelende kind, de nare puber, ze 
kregen ook medelijden van anderen: ja zwaar hè 
een puber in huis!

'Maar je hebt wel gepuberd, je bent tegen je vader, 
de autoriteit, ingegaan.'

'Op mijn dertiende, veertiende voelde ik me zo 
slecht dat het me niet meer uitmaakte. Ik zocht 
toen ook echt het gaatje op. Ik liet me niet meer 
de mond snoeren, bleef met tegenargumenten 
komen en luisterde nogal logisch niet. Maar die 
echte puberdingen zoals roken, drank en drugs, 
te laat thuiskomen, teveel make up op, spijbelen 
van school, geen huiswerk maken, met slechte 
cijfers thuiskomen, en stiekem weg met vriend-
jes, dat heb ik nooit gedaan. Dat durfde ik niet, 
zo bang was ik voor agressie thuis.'

'Ben je ooit geslagen?'

'Nee, weleens door elkaar gerammeld, maar 
lichamelijk geweld is nooit voor gekomen, daar 
hoefden we niet bang voor te zijn. Dat zat er 
niet in bij mijn vader, en dat zou voor mijn moe-
der een keiharde grens zijn geweest, dan was 
ze weggegaan, dat weet ik zeker. En àls ermee 
gedreigd werd, dan bleef het bij een tikje. Pas bij 
de psycholoog nadien toen ik twintig, dertig was, 
kwam ik erachter dat mijn pubertijd bestond uit 

het opkomen voor mezelf tegen mijn vader. 
Zij zei, je was voor jezelf aan het vechten. Ik 
heb lang naar mezelf gekeken als dat ik een 
lastpak was. Mijn broertje wilde liever vrede. 
Hij zag mij soms ook als vervelend, als de 
opstoker.'

'Hoe manifesteerden die ruzies zich?'

'Schreeuwen, met deuren slaan, kwaad weg-
lopen, en dat meerdere keren per dag. Zodra 
mijn vader thuis kwam, was het hommeles.'

'Hoe sliep je?'

'Al vanaf dat ik jong was, kon ik niet goed in 
slaap vallen. Als mijn moeder naar bed ging, 
was ik vaak nog wakker. Ik had moeite met 's 
morgens uit bed komen. Mijn moeder kreeg 
het ook slecht voor elkaar om me het bed uit 
te krijgen.'

'En school?'

'Die sociale angst had ik toen al. Bang 
dat ik alleen maar lastig zou zijn'

 
'Ik was gemiddeld, maar nu weet ik dat ik veel 
beter had gekund. Als jongere zat ik op de MAVO, 
en was ik veel ziek. Ze vonden me niet goed 
genoeg voor de HAVO, waren bang dat ik op mijn 
tenen zou moeten lopen. De leraren wisten niets 
van mijn thuissituatie. In de eerste klas van de 
basisschool was ik bang voor andere kindjes. Ik 
was heel anders dan de meeste kinderen. De juf 
heeft dat aan mijn moeder verteld. Die sociale 
angst had ik toen al. Bang dat ik alleen maar 
lastig zou zijn.

Mijn moeder werkte op diezelfde basisschool als 
invalkracht. Vanaf dat ik anderhalf jaar was, ging 
ik mee en er was daar altijd wel iemand die een 
oogje in het zeil hield, en als ik ging huilen, werd 
mijn moeder gewaarschuwd. Ik was een rustig 
kind en zette de boel niet op stelten, dus mijn 
moeder had veel krediet.'

'Heb je les van haar gehad?'

'Nee, alleen mijn broer een paar keer, maar dat 
was een uitzondering. Mijn moeder heeft altijd la-
ten weten dat ze niet voor haar eigen kinderen in 
de klas wilde staan. We werden er dus niet mee 
gepest. Daar kwam bij dat zij een hele populaire 
juf was.'

'Je bent op je zestiende uit huis gegaan?' 

'Ja.'

'Het moet ook vreselijk voor je moeder zijn ge-
weest.'

'Toen ik het huis ontvluchtte, heeft ze drie maan-
den lang onafgebroken in bed gelegen.'

Het is een mooi einde van ons eerste gesprek. Ik 
pak mijn spullen, Laura brengt mij naar de bus. En 
we weten op dit moment nog niet dat ons tweede 
gesprek tien maanden op zich laat wachten. Thuis-
gekomen blijkt dat het gesprek me erg heeft aan-
gegrepen. Het kwam heel dicht bij mijn eigen jeugd 
en zo vaak maak ik dat niet mee. Twee weken later 
zit ik in het respijthuis: een time out. Ik blijf er vier 
nachten. Het blijkt dat mijn depressie zich nog niet 
overwonnen voelde. In de tussentijd zien en bellen 
we elkaar nog wel. Maar het diepgaande gesprek 
gaan we pas weer in november aan. Laura heeft 
dan inmiddels een nieuw huis waar we ons gesprek 
voortzetten. 
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Hoe anders voel ik me, hoe anders word ik ontvan-
gen door Laura. Ze lacht veel, ik lach mee en terwijl 
we elkaar complimenteren over elkaars outfit laat 
ze me vol enthousiasme en trots voor de tweede 
keer haar nieuwe huis zien. De gang is een muse-
umpje geworden, zoals ze zelf zegt. Veel schilde-
rijtjes, kopietjes of echt geschilderd, leuke lampen 
en alles bij de kringloop gehaald of gevonden op 
straat. Wij zijn geen luxe poppetjes, concluderen we 
nog maar eens. Het toilet beneden is buiten bedrijf, 
vertelt Laura, en als ze de wc-deur opentrekt zie ik 
waarom: hij is onder constructie: alles is en wordt 
geel: de muren, het plafond, de tegeltjes en de 
vloer. Zonnig. Warm. In de huiskamer bewonder ik 
haar planten, de nieuwe objecten en de tuin. Ze is 
zo blij. Het gaat ons beiden goed.

Ik plof neer op de bank. Opnieuw de voicerecorder 
tussen ons in.

Koffie, schat?'

'Ik heb oliebollen', kondig ik aan. 

'Oh, dat wordt dan mijn eerste.

'Ik ben helemaal in de oliebollen,' zeg ik. Ik 
zoek in mijn tas naar een pen. 

De koffie komt in grote mokken.

'Mooi zijn ze, je mokken.'

'Allemaal kringloop hè.'

'Heb je een pen voor me?'|Laura schuift een 
grote pot pennen mijn kant op. Ik kies de 
meest simpele, een BIC, die schrijven het al-
lerlekkerste. 

'Dit wordt dan meteen mijn lunch.'

'Wat eet je nu eigenlijk 's morgens en tussen 
de middag?' 

'Met moeite twee boterhammetjes. Als ik 
wakker word moet je niet met eten aan-
komen. Dat was vroeger al zo. Ik heb 's 
ochtends nul eetlust. Mijn moeder vond het 
wel naar want ik moest immers met de fiets 
naar school en had energie nodig, maar ik 
kreeg op school pas om een uur of twaalf 
trek en dan at ik twee boterhammen. Ze 
heeft van alles geprobeerd. Beschuitjes, 
pap, een broodje met jam, niets werkte. 
Ik begin de ochtend met een bakkie koffie, 

heerlijk, vroeger thee natuurlijk, toen ik nog klein 
was. Tussendoor eet ik een banaantje, of ik neem 
een kop cappuccino. Het ligt eraan hoe mijn dag 
is. Heb ik een intensieve dag gehad dan krijg ik 
om 17.00 uur echt honger. Ik word vaak inactief 
van eten. Zo zit mijn systeempje in elkaar. Je 
oliebol is lekker hoor.'

'Ja, één van de besten van Amsterdam heb ik ge-
hoord. Dit is het voor jou?' 

'Voor nu zeker.' Laura likt haar vingers af.

'Vroeger als ik uit school kwam, dan zat ze klaar. 
Met thee.'

'Oh, echt.' zeg ik jaloers. 'Wat heerlijk.'

'Ja, dat was altijd een fijn momentje.'

'Maar alleen als je vader er niet was, zeker?'

'Ja, precies.'

'Hoe noemde jij je vader?' 

'Pa of pap. Niet papa. En pa als ik wat geïrriteer-
der was. Maar mijn moeder noemde ik ook niet 
mama. Mam, meestal.'

'Na de scheiding van mijn ouders zijn wij ermee 
gestopt, met pap en mam. Mijn moeder noemde 
mijn vader op een gegeven moment JC. Hij heette 
Jan Cornelis. En zij werd door haar familie zusje ge-
noemd. Dus noemden wij hen zo. Ik zeker al vanaf 
dat ik veertien was.'

'Da's best wel raar,' merkt Laura op.

'Ja!' roep ik, 'maar wij waren ook niet normaal!'

We gieren het uit. Andere mensen waren gek, wij 
niet!

‘Pas later weet je  
hoe raar het thuis was'

 
'Pas later weet je hoe raar het thuis was. Mijn 
vader moest altijd gelijk hebben. Hoewel hij door 
de jaren heen wel wat milder is geworden.'

'Ja, dat kan niet anders,' zeg ik, 'dat gebeurt bij het 
ouder worden. Het lijkt een beetje of hij een narcis-
tische persoonlijkheid is.'

'Nou,' zegt Laura, 'ik heb laatst iets gelezen over 
een theatrale persoonlijkheidsstoornis, en toen 
dacht ik: ja, dat vind ik wel bij hem passen. Na-
tuurlijk is hij nooit gediagnosticeerd, er was met 
hem niks aan de hand. Later, toen ik ouder werd 
heb ik wel simpele opmerkingen gemaakt als: Dat 
was vroeger bij jou wel anders. Maar hij gaat er 
nooit op door. En ook heb ik duidelijk gezegd dat 
ik een negatieve opvoeding heb gehad. Hij is heel 
gevoelig, vindt hij zelf, maar hij manipuleerde 
enorm, en nog steeds. Het is ook niet gek dat ik 
twee zelfmoordpogingen heb ondernomen.'

Ik schrik. Deze zag ik niet aankomen. 

!! 'Hoe oud was je Laura?'

'Achttien.'

'En woonde je al op de Hovenierslaan?'

'Ja. Met Renee. Mijn eerste vriend.'

'Hoe?' 

'Een keer met pillen en een keer op de snelweg. 
Maar ik werd na de eerste poging de volgende 
ochtend wakker. Met een knallende koppijn en 
verder niks.'

'Dat lijkt me zo verschrikkelijk. Dat je dan weer wak-
ker wordt. Maar je hebt er gelukkig niets aan over-
gehouden. Daar ben ik het meeste bang voor, niet 
voor de dood, maar dat je wakker word en dat je 
niets meer kan. Alleen nog met je ogen knipperen.' 

'Daarom heb ik toen ook tegen je gezegd, dat als 
je echt, echt, écht dood wil, bel me, ik kom bij 
je en ik controleer dat je niet meer met je ogen 
knippert.'

'Weet je dat dat het mooiste cadeau is wat ik ooit 
heb gekregen?' 

'Echt waar?'

'Ja.'

'Och Elsa.' Ik krijg een knuffel.!!

'Heb je trouwens het eerste deel gelezen van het 
interview?'

'Ja, soms dacht ik wel van Oh ja, oké, dat gaat 
over mij. Dan staat het ineens zwart op wit.'

'Schrappen mag hé.'

'Nee, dat hoeft niet. Ik vond het heel lekker lezen.'

'Oh, fijn, dat hoor ik graag.  
Heb je weleens gedacht aan de levenseindekliniek?'

'Achteraf ben ik blij dat ik er nog ben'
'Nee. Achteraf ben ik blij dat ik er nog ben. Want 
als ik niet depressief ben, kan ik heel vrolijk zijn. 
Genieten van het leven. En ik weet nu dat ik er 
wel weer uit kom en daar probeer ik me in een 
depressieve episode aan vast te houden. Ik ben 
wel lid van de Laatste wil vereniging omdat ik 
vind dat iedereen de gelegenheid moet kunnen 
hebben om te zeggen dat het genoeg is.'

'Tijdens mijn depressie heb ik heel veel gedacht aan 
de Levenseindekliniek. Maar de pagina die vertelt 
hoe je de dood kan kiezen heb ik niet durven lezen. 
Nog steeds wil ik stappen daarin ondernemen.' 
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'Ach, gaat het zo slecht?'

'Nee, nee het gaat hartstikke goed, maar mijn 
depressie was zo heftig dat ik beslissen moet kun-
nen of ik eruit stap. Ik ben er nog, maar het zou 
ook goed zijn geweest als dat niet zo was. Jij bent 
natuurlijk ook twaalf jaar jonger dan ik.' 

'Ja, en ik heb mijn moeder nog. En ook een uitge-
breid sterk netwerk, dat scheelt. Wil je nog een 
bakkie koffie?'

'Lekker. Heb je die koekjes zelf gebakken?'

Laura lacht, het is een gulle lach. Een onbezorgde 
lach.

'Nee, ik bak nooit koekjes.'

'Een taart dan?'

'Nee, heel soms een cake.'

'Dan is vaak het beslag lekkerder dan de cake zelf hè?'

'Ja, dat kan, maar ik varieer vaak met ingrediën-
ten. Soms gebruik ik volkorenmeel.'

'Oh, volgens mij heb ik dat een keer gegeten bij je, 
dat was helemaal niet lekker.'

Opnieuw een schaterlach.

Laura komt terug met onze twee mokken.

'Hoe gaat het nu met je, Laura?'

'Ja, gelukkig weer goed sinds twee kleine weekjes.'

'Wat is er gebeurd?'

'Lichamelijk ging het heel slecht. Geestelijk viel 
het wel mee dit keer. Ik was gestopt met mijn an-
tidepressiva. Op advies van de Cesartherapeute.'

'Oh Laura.'

'Niemand die het wist'

'Ja. Ik had twee jaar aanhoudende pijnklachten. 
Dat begon al voor Corona. In mijn benen, spieren 
en pezen. Het evenwicht was slecht en motorisch 
ging het ook niet fijn. Alles was pijnlijk en stijf. 
Op vakantie in Patagonia, kon ik mijn moeder niet 
bijhouden. Ik ben bij alle disciplines geweest, nie-
mand die het wist en het laatste kwam ik bij de 
gynaecoloog. Ik bleef steeds ongesteld en op een 
gegeven moment was ik het constant. Er bleek 
iets niet goed met mijn hormoonhuishouding. 
Er is een spiraaltje geplaatst dat ook hormonen 
afgeeft. Nu zit ik in de herstelfase.' 

'Laat me raden: er was een assistent bij de gynaeco-
loog en er is je gevraagd of hij mee mocht kijken?' 

'Ja, precies! Ik liep ook bij de Cesartherapeute en 
zij zei dat mijn medicijnen chemische onderdruk-
king is. Dus ik was weer gezwicht. Het ging goed 
mis en ik heb weer heel snel opgebouwd.'

'Is er nog gedacht dat het overgangsklachten waren?'

'De klachten die ik had kwamen daar niet mee 
overeen.'

We dwalen af, terug.

!! 'Dan word je de volgende ochtend weer wakker, je 
leeft nog.' 

'Ik had een knallende koppijn en nam paraceta-
mol. Het was alsof ik mijn schouders ophaalde, 
en toen ben ik gewoon naar school gegaan.' !!

'Welke school was dat?' 

'De middelbare hotelvakschool in Haarlem.' 

'Hoe zorgde je voor je onderhoud?' 

'Ik was verpleeghulp in een verpleeghuis en 
werkte in de instellingskeuken van het nonnen-
klooster, in lijn met mijn studie.. In het verpleeg-
huis douchte ik mensen. kleedde ze aan, waste ze 
op bed, bracht ze naar het toilet en werkte met 
tilliften.'

'Dat is veel! Daar moest ik een hele opleiding voor 
doen.'

'Ik was bijna altijd met een collega en toen mocht 
je nog van alles, later was dat niet meer zo, maar 
had ik natuurlijk al heel veel praktijkervaring.'

De wekker op mijn telefoon gaat af, 14.00 uur, tijd 
voor mijn medicijnen.Ik slik mijn antipsychotica 
weg met een slok koffie.  
'Je was zestien toen je uit huis vertrok?'

'Ik ging een half jaar als au pair naar Engeland, 

terug in Nederland heb ik nog even bij mijn ou-
ders gewoond, en daarna ben ik op kamers gaan 
wonen in Haarlem.'

'Waarom ben je van richting veranderd? Je bent 
toch de HEAO gaan doen?'

'Ik vond er geen klap aan, hakken, snijden, 
koken, bakken. Maar ik heb het wel afgemaakt, 
kreeg mijn MBO diploma en kon daarna een HBO 
opleiding gaan doen. Dat werd consumentenkun-
de. Dat vond ik inhoudelijk ook niks, en ik stapte 
intern, het was dezelfde school, over naar de 
HEAO, dat leek me interessanter. Ik had al snel 
door dat ik een eigen onderneming wilde.'

'Ondernemen is het heft in eigen hand nemen. 
Denk je dat zelfstandigheid, onafhankelijkheid een 
karaktertrek van je is?'

'Mijn jeugd heeft me wel gevormd.'

'Ja, dat is zeker, maar denk je dat je het ook in je 
moet hebben?'

'Het zat er waarschijnlijk wel in. Na drie jaar 
HEAO ben ik fulltime gaan werken. Het was finan-  
cieel niet meer te trekken. Ik woonde inmiddels  
op de Hovenierslaan met Renee, mijn eerste vrien-
dje met wie ik, toen ik zeventien was, ben gaan 
samenwonen. Ik was niet gelukkig op kamers in 
Haarlem en ik zat bij een vieze oude vent in huis. 
Na een half jaar ging ik op zoek naar een andere 
kamer en Renee ging ook weg uit zijn kamer. Hij 
is iets gaan zoeken voor ons samen en hij vond 
dit huis eerder dan dat ik een andere ka mer vond. 
We zijn eerst op de bovenverdieping gaan wonen. 
Later heb ik het huis gekocht, ben ik beneden 
gaan wonen en verhuurde ik de bovenetage.'

'Jij hebt daar tot vorig jaar gewoond. Hij is wegge-
gaan. Waarom? En was het een leuke man?' 

'Zeker. Maar ik kwam een keer te vroeg thuis…'

'Nee! In je eigen huis? Tussen je eigen lakens?'

'Er lag een blauwe bh met bloemetjes op de 
grond, en ik dacht, ik heb toch helemaal geen 
blauwe bh met bloemetjes. Toen drongen de ge-
luiden tot me door…'

'Kende je haar?'

'Nee, en ik vond het zelfs wat zielig voor haar.'

'Waarom dan?'

'Zij had dezelfde fout begaan als ik'

'Zij had dezelfde fout begaan als ik: verliefd op 
hem worden.'

'Hoe was je?'

Cold as ice. Ik ben gebleven tot ze wegwaren.

'Voorgoed?' 

'Nee, we hebben hier samen nog een half jaar ge-
woond, we wilden allebei niet weg. Er kwam een 
rechtszaak van, die ik gewonnen heb.'

'Omdat hij vreemd was gegaan?'

'Nee, dat interesseert de rechter niet. Hij keek 
wie van ons twee de meeste kans had om een 
nieuw huis te vinden. Renee verdiende meer en ik 
zat nog op school.'

'Wat vreselijk, dan ben je een beetje tot elkaar ver-
oordeeld.'

'Dat half jaar was behoorlijk klote.' 

'En toen ben je fulltime gaan werken?'

'Bij de Rabobank. Ik had de derde klas van de 
HEAO afgemaakt en kwam daar in september in 
dienst, met de voorwaarde dat ik het eerste jaar 
allerlei basisdiploma's zou halen en het tweede 
jaar zou ik mijn HEAO opleiding afmaken. Ze 
hadden een eigen opleidingscentrum, met onder 
andere de HEAO. Maar toen kreeg ik hartproble-
men. Twee à drie maanden voor ik een vast con-
tract kreeg, werd ik er uit gemieterd. Zo kwam 
het dat ik de HEAO nooit heb afgemaakt.'

'Wat gebeurde er?'

'Ik verloor regelmatig het bewustzijn, soms werd 
ik op de vloer van de huiskamer wakker. En had 
ik er al uren gelegen. Het gebeurde thuis, maar 
ook onderweg. Het waren hartritmestoornissen 
en ik had een kaliumgebrek. Ik kwam in de UWV 
molen en op mijn drieëntwintigste werd ik voor 
honderd procent afgekeurd. Daar was ik zo nijdig 
over dat ik een eigen onderneming ben begon-
nen.'

Dat is typisch Laura. Niet bij de pakken neer gaan 
zitten. Regie nemen over haar eigen leven.

'Ik had hard gewerkt voor al mijn papieren, en 
was niet van plan achter de geraniums te gaan 
zitten.'

'Wat voor winkel was het?'

'Een woninginrichtingszaak in Sassenheim. Tafels, 
spiegels, bureautjes, lampen, fotolijstjes, kaar-
sen, boeddha's, schalen. Alles behalve de stoffe-
ring. Later kreeg ik kaliuminjecties en dat hielp.' 

'Naast ondernemen is reizen ook belangrijk voor je.' 
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'Mijn eerste grote reis was met mijn tweede lo-
ver. Ik ruilde Renee in voor Pieter. Na twee jaar, 
toen ik eenentwintig was, werd Pieter voor zijn 
werk uitgezonden naar Californië, en ik volgde 
een paar maanden later voor een vakantie van 
twee en een halve week. Als hij klaar was met 
zijn werk, gingen we op pad. We zijn naar Las 
Vegas geweest naar de casino's. Met Renee was 
ik al eerder naar het casino geweest dus het was 
niet nieuw voor me. In Las Vegas bepaalde ik, 
zoals ik altijd deed in casino's, welk bedrag ik zou 
besteden. Dat waren wat tientjes. Roulette vond 
ik leuk, Black Jack ook en in de gokautomaten 
gooide ik wat kleingeld. Na een tijdje had ik er 
genoeg van en ging ik cashen. De rest van de 
avond leek wel wat op een terrasje pikken, een 
drankje doen, kijken naar de mensen die aan het 
gokken waren en bedenken wat ik zou hebben 
gedaan.'

'Niet verslaafd aan gokken dus. Hoe lang duurde 
deze relatie?

'Vijf jaar, en toen beëindigde ik hem. Dat was 
redelijk dramatisch. Hij was één van mijn grote 
liefdes. '

'Je hebt nooit met hem samengewoond toch?' 

'Nee, en dat vond hij niet leuk dus kocht hij een 
huis, twee straten verder.'

'Ha, dat was toch een beetje samenwonen. Jullie 
hadden allebei jullie eigen ruimte…'

'Vanuit mijn zolderraam kon hij mijn slaapkamer-
raam zien. Hij kon niet naar binnen kijken, maar 
zag wel of het licht aan of uit was.'

'Dus toen je vreemd ging heb je dat op de bank 
gedaan?'

Laura schaterlacht. Zo leuk dat we dezelfde humor 
hebben!

'Dat was niet lachen, ik kreeg regelmatig te horen 
dat ik wel erg laat naar bed was gegaan.'

'Er was jaloezie in het spel?'

'Ik wist niet meer wie ik was'

'Ja, erg. Als ik met vriendinnen naar de bioscoop 
ging, vroeg hij waarom ik niet met hem ging. Ik 
probeerde intussen wel te voldoen aan het ideaal-
beeld van de perfecte vriendin. Hij hield van jazz, 
dus ik hield ook van jazz. Ik kleedde me zoals hij 
het mooi vond. Hij bepaalde of iets goed was of 
niet. Ik wist op een gegeven moment niet meer 
wie ik was.'

'Ja, dat krijg je als je van de ene relatie in de andere 
gaat. Dat was bij mij ook zo.'

'Naast dat hij bezitterig en jaloers was, had hij 
ook andere trekjes van mijn vader. Hij wilde de 
controle over mij, wilde weten waar ik was, wat 
ik deed; een avondje naar de disco en dansen 
tot de ochtend was van god los. Ik was natuurlijk 
nog hartstikke jong en wilde dansen, feesten. Op 
den duur hield ik het niet meer vol. Het was er op 
of er onder. Ik had geen grip meer op mijn eigen 
leven. Ik werd steeds ongelukkiger en dacht, nog 
even en dan ben ik er niet meer. Ik zat in een 
spagaat en heb de relatie verbroken. Het was één 
groot drama.'

'Dan ben ik er niet meer, in de zin van dood?' 

'Nee, meer dat 
ik mezelf dan 
helemaal kwijt 
zou zijn. Toen 
het afgelopen 
was moest ik 
letterlijk afkic-
ken.'

'Ik heb dat ook 
gehad. De nacht 
nadat het uit 
was gegaan met 
mijn grote liefde, 
deed alles pijn. 
Ik ben de hele 
nacht wakker 
geweest en het 
leek alsof ik van 
de harddrugs 
afkickte. Dat 
moest. Want ik 

was weer alleen. En dan wordt het licht en dan sta 
je op. En wat gebeurde er na het verbreken van de 
relatie?'

'Ik ben gewoon naar de winkel gegaan en ik ging 
weer door. Ik heb wel heel lang in de overlevings-
stand gestaan. Gelukkig had ik mijn eigen win-
kel en fijne vrienden om me heen. Hij is na een 
tijdje verhuist en hij had relatief snel een ander. 
Met haar is hij ook getrouwd. Hij was mijn grote 
liefde, en ik denk dat ik de zijne was. Maar zo-
als jij zegt dat Bas jouw beste liefde was, is zij 
misschien ook zijn goede liefde. Na Pieter was 
ik een tijdje mannenmoe. Later vlinderde ik wat 
heen en weer; ik had kortstondige relaties of one 
night stands. Op Amed ben ik een jaartje verliefd 
geweest en toen dat uitging liep ik tegen Erik op. 
Vijftien jaar ouder en met een dochter.'

!! 'We gaan even terug, jouw tweede zelfmoordpo-
ging, Laura.'

'Dat was een half jaartje na de eerste. 's Avonds 
rond de klok van twaalf ben ik van huis vertrok-
ken. Ik heb urenlang bij de snelweg gezworven, 
ben langs het viaduct gelopen, langs het spoor 
getrokken. Het was herfst. Ik heb gelopen en 
gelopen, uren achter elkaar.'

'Komen dan de basisbehoeften terug? Kreeg je hon-
ger, moest je plassen?' 

'Plassen heb ik wel gedaan. Ik kreeg het ijskoud, 
misschien was ik onderkoeld.

'Later wist ik: had ik wel een einde  
aan mijn leven gemaakt,  

dan had ik júist levens ontwricht'
 
Maar uiteindelijk mocht ik niet op de rijbaan gaan 
liggen van mezelf. De chauffeur zou natuurlijk 
niet weten dat ik zelf wilde. Hij zou alleen maar 
denken, ik heb iemand doodgereden, ik heb ie-
mand helemaal te pletter gereden. Zo heb ik in 
die tijd ook meerdere keren bij een flatgebouw 
gestaan. Ik had zelfs een favoriete flat waar ik 
vanaf wilde springen, en dan dacht ik, maar hier 
wonen ook kinderen, en dadelijk vinden zij mij. 
Later toen ik ouder was, ben ik nog wel depres-
sief geweest, en nog, maar ik heb nooit meer een 
poging gedaan. Ik was toen achttien, negentien 
en had nog geen kans gehad om te helen. Ik 
dacht dat ik ieders leven slechter maakte, dat ie-
dereen beter af was zonder mij. Later wist ik: had 
ik wel een einde aan mijn leven gemaakt, dan 
had ik júist levens ontwricht.

Om een uur of vier was ik terug in de Hovenier-
slaan. Renee had al eerder het vermoeden dat ik 
met zelfmoordgedachtes bezig was en hij zag dat 
het heel slecht met me ging. Ik heb mijn eer-

ste poging nooit met hem gedeeld. Net zoals de 
eerste had ook de tweede poging geen bepaalde 
aanleiding. Er was alleen een enorme uitzicht-
loosheid, een donkerte, een zwaarte. Renee had 
vòòr de tweede poging de huisarts al ingescha-
keld, en die had me naar de psychiater gestuurd. 
Maar daar kreeg ik al heel snel door dat dat ook 
niet zou helpen. Hij zat aan me.'

'Oh nee! Dat heb ik met mijn pianoleraar gehad. Ik 
zat er helemaal doorheen, was beginnend psycho-
tisch.'

'Alsof ze het voelen hè, dat je kwetsbaar bent, 
geen verweer hebt, zodat ze heel gemakkelijk 
misbruik van je kunnen maken.' !!

'Vertrouwen hebben in de mensheid kan heel moei-
lijk zijn.' 

'Toch heb ik veel gehad aan de liefde van Renee 
en Pieter. We hadden elkaar heel erg lief en het 
heeft me geholpen om enigszins te helen. Hmm 
die oliebollen zijn wel erg lekker!'

'Ja, het is een beetje jouw tijd hè, half vier. Zullen 
we even kijken hoe laat mijn bus terug gaat?' 

Laura googelt en vertelt dat mijn bus over een kwar-
tier gaat, en anders weer over een uur. Ik besluit om 
mijn hoofd te sparen en om over vijftien minuten te 
vertrekken. 

'Ondertussen heb ik aardig wat therapie gehad. 
Maar de stemmen uit het verleden ben ik nog 
steeds niet kwijt.' 

'Die zal je denk ik ook niet kwijtraken. Je moet er 
mee leren leven en accepteren dat het er is.'

'Zo is het precies.'

'Je komt van ver, Laura.

'Ik zou niet gelukkig zijn geworden met Pieter. En 
ik denk nu inmiddels dat ik misschien wel zal kun-
nen blijven op deze aardbol.'

Laura brengt me naar de bus. We zwaaien tot we 
elkaar niet meer zien. 

34   35 



Laura belt me 's morgens. 

'Ik heb een probleempje. De schakelbak van mijn 
auto heeft het begeven. Dus ik kan je 's avonds 
niet naar het station brengen.'

Laura woont in een klein dorp waar 's avonds geen 
bussen meer rijden. 

Ik schakel snel: Ik heb pizzadeeg, artisjokharten en 
pijnboompitten al gekocht voor één van Laura's fa-
voriete recepten. Ook ben ik ietwat somber en moet 
ik de deur uit.  
'Ik kom gewoon hoor, en dan pak ik vanuit jouw 
huis naar Amsterdam een taxi naar het station.' 

'Ha fijn!' zegt Laura.

Een paar uur later arriveer ik bij Laura's huis. Ze is 
buiten in de voortuin, zoals ik wel verwacht had. 
Het is prachtig weer. Ze ziet me aankomen en 
spreidt haar armen wijd uit. Laura is van al mijn 
vrienden en familie degene die de grootste knuffels 
geeft. Ik heb er lang aan moeten wennen, maar nu 
vind ik het heerlijk. 

'Spanish blue bells,' wijs ik naar de blauwe klokjes. 

'Oh ja, heten ze zo?'

'Vorig weekend geleerd tijdens een wandeling', 
verklaar ik. 

We bekijken iedere bloem, elke plant, lopen dan 
door de voordeur en de huiskamer en de openstaan-
de tuindeuren naar de tuin, die ondanks dat het nog 
zo vroeg in het seizoen is toch al heel veel kleuren 
bergt. 

'Ik denk dat jouw tuin in de zomer echt een kleuren-
explosie krijgt.' 

'Goed hè,' zegt Laura trots, en met recht, tuinie-
ren zit haar in het bloed en haar grootste wens 
is in vervulling gegaan; een huis met een tuin op 
het zuiden. We drinken wat en we zitten zo een 
uurtje te kletsen. Ik krijg nieuwe schoenen, ze zijn 
van een vriendin van Laura en die had ze ook weer 
gekregen, en als ik ze niet wilde, zouden ze naar de 
kringloop gaan. Ze zijn misschien iets te groot maar 
oh zo leuk. 

'Zullen we aan het werk gaan?' zeg ik en Laura 
knikt, we gaan naar binnen en nestelen ons op de 
bank. 

'Hoe is het afgelopen met de psycholoog?' 

'Ik heb vier mindfullsessies met de groep gedaan. 
Het was vooral ontspannend maar psychisch 
deed het niet zoveel. De sessies kwamen ook 
tegelijkertijd met de verbouwing van mijn nieuwe 
huis en ik dacht ik doe het wel even tussendoor. 
De meeste oefeningen kende ik al. Dat was een 
zelfoverschatting. Ik heb een evaluatiegesprek 
met de psycholoog gehad. En daarna nog een 
afrondend gesprek, dat maar vijftien minuutjes 
duurde. Het ging weer lekker. Sindsdien gaat het 
erg goed.'

'Ja,' zeg ik, 'ik moest steeds aan je denken de afge-
lopen maanden. Je bent nog steeds niet depressief, 
wat je normaal wel bent tijdens de donkere dagen.'

'Toen met die onstabiele hormoonhuishouding was 
ik wel bang dat ik weer depressief zou worden.'

'Ons tweede gesprek vond plaats toen ze pas had-
den ontdekt dat de lichamelijke klachten van ont-
regelde hormonen kwamen, je was net gestart met 
de behandeling.' 

'Ik miste die fijne stofjes  
die je aanmaakt als je sport'

 
'Ze hadden gezegd dat het wel een maand of drie 
kon duren voor ik weer een normale menstruatie 
zou hebben en alle klachten over zouden zijn. 
Maar ik kreeg dezelfde signalen die ik ook krijg 

als ik depressief word. Vòòr de behandeling had 
ik veel last van buikpijn en weinig energie. Ik kon 
toen niet sporten. Dat is gewoon niet fijn als je 
drie kwart van de maand ongesteld bent. Ik miste 
daarom ook die fijne stofjes die je aanmaakt als 
je sport. En van sporten krijg ik altijd energie. 
Maar nu gaat het goed. Mijn menstruatie is weer 
regelmatig. Ik sta nog wel onder controle van de 
gynaecoloog.' 

We trekken beiden een grimas. Vaginaal onderzoek 
is niet onze favoriete bezigheid. 

'Dus dat is goed afgelopen. En ik heb al dik een 
jaar geen depressie meer gehad. Mijn nieuwe 
huis doet me blijkbaar ontzettend goed.' 

'Ja, denk je dat dat ermee te maken heeft?' 

'Ja! Buiten. Zon. Licht. De tuin is heerlijk. Het is 
hier twee keer zo licht als bij de Hovenierslaan.' 

'En toch was dat geen donker huis. Ik heb ooit in 
een donker huis gewoond, daar heb ik nog nacht-
merries van.'

'Nee, het was niet echt een donker huis, maar 
het is hier briljant qua licht. Ik voel me prettig en 
relaxed. Het is voor mij blijkbaar een hele goede 
remedie tegen depressieve klachten.'

'Je hebt chronisch depressie, maar je ben niet het 
hele jaar door erg somber.' 

'Ik ben ook niet altijd even zwaar  
depressief'

 
'Ik ben ook niet altijd even zwaar depressief. 
Soms zitten er lichtere episodes tussen. Vaak 
hoog ik dan mijn antidepressiva op in overleg met 
mijn huisarts en is dat voldoende. Mijn kring van 
goede mensen trekt me er vaak uit.' 

'Weet je wat het is, veel mensen kappen alles af 
tijdens een depressie. Het moeten gaat er allemaal 
af. Met het gevolg dat ze aan het einde van de rit, 
veel vrienden kwijt zijn.' 

'Moeten is vreselijk tijdens een depressie.' 

'Ja, maar er zijn dingen die je moet blijven doen. Ik 
weet bijvoorbeeld dat ik in een depressie me slech-
ter ga voelen als ik mijn huis niet schoon houd. De 
weerzin die ik dan heb tegen poetsen neem ik voor 
lief. Ik doe het wel, ook al voel ik me er verschrikke-
lijk onder. Goed en gezond eten moet ik ook doen. 
Bellen en afspreken met vrienden moet ik blijven 
doen. Want dat zijn ook de dingen die ik normaal 
gesproken prettig vind, en als ik maar lang genoeg 
volhoud, dan worden ze langzamerhand ook weer 
prettig, en kom ik op die manier de depressie uit. 

Van afzeggen word ik niet beter. Hetzelfde geld 
voor bewegen. Blijven doen. Want als je al het 
moeten er af haalt, dan ben je na je depressie dik 
geworden, rook je als een ketter, kamp je met een 
drank- en of drugsprobleem en woon je in een ver-
waarloosd huis.' 

'Sommige dagen lukt het me niet. Dan zeg ik af, 
kom ik het huis niet uit. Maar dat is één dag. Ik 
spreek met mezelf af dat ik alles mag loslaten, 
maar dat ik er de volgende dag weer tegenaan 
ga. Ik wil er niet aan toegeven. Vandaag mag, 
maar morgen gaan we weer gewoon door.'

'Ik ben trouwens gestopt met mijn nachtmedicatie. 
Het ging betrekkelijk makkelijk, en dat is wat ik van 
mezelf herken: als ik eenmaal heb bepaald dat ik 
ergens mee wil stoppen, dan lukt het me ook goed. 
Met roken was dat zo en hetzelfde met alcohol.'

'Ik heb meerdere pogingen gedaan om te stoppen 
met roken. En toen eenmaal die knop om was, 
ben ik toch nog meerdere keren teruggevallen. 
En toen ik er eindelijk van af was, heb ik het een 
aantal maanden heel zwaar gehad. Mijn geest 
heeft er nog lang naar gevraagd: 'Eentje maar, 
eentje, het is toch zo lekker?' Nu gaat het goed. 
Het is volkomen uit mijn systeem.'

'Dansen Laura, ik wist niet dat dat een passie van je 
was.' 

'Ik heb vroeger veel gedanst, stond tot vijf uur 
in de ochtend op de dansvloer in de discotheek, 
of op feestjes.. Ik danste ook vaak gewoon in de 
huiskamer, muziek aan, me lekker uitleven. Maar 
ik dans niet meer in de huiskamer. Als ik goede 
muziek hoor, beweeg ik wel mee, maar dansen 
doe ik niet meer. Ik zou het weer moeten gaan 
doen. Er is niks voor nodig, alleen fijne muziek. 

'Als mijn hoofd slecht is doe ik oefeningen. De 
psycholoog wilde dat ik vijf minuten stilstond en be-
wust ademde, maar dat is niks voor mij, ik kan niet 
stilstaan. Ik heb het omgezet in los bewegen, je kunt 
het dansen noemen, en dat is echt heel goed voor de 
mist in mijn hoofd. Laatst was ik wat moe en dacht 
ik, ik ga met de bus, maar toen dacht ik: nee bewe-
gen is goed voor àlles, dus je gaat lekker lopen!'

Donderdag 21 april 2022, 15.00 uur
Derde deel
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'Ik heb hier trouwens ook mijn eigen sportruimte 
gecreëerd…niet dat ik er al gesport heb…maar 
ik heb er gewichten, een halterbankje een fit-
nessmatje en een trainingswiel. 

'Hoe lang woon je hier nu al, Laura?'

'Hmm, driekwart jaar? Maar het eerste half jaar 
ben ik continu aan het verbouwen en schilderen 
geweest. Maar ja, de sportkamer zou intussen 
wel in gebruik genomen kunnen zijn…'

'Ik zou dan toch liever dansen!'

'Oh ja, maar dat kan ook in die kamer!'

'Ik vind een sportschool helemaal niks.' 

'Ik houd ook niet van een loopband of hometrainer, 
maar ik doe het in de sportschool omdat dat daar 
moet van mezelf. Een roeimachine vind ik aardig. 
Gewichten vind ik leuk, krachtsport doe ik graag.'

Laura springt op.

'Zal ik eens gaan kokkerellen?' 

Ze loopt naar de keuken en ik loop haar na. Het 
deeg wordt uitgerold en de ene helft wordt opge-
bouwd met geitenkaas, artisjokharten, en pijn-
boompitten. 

'Oh je klapt hem dubbel,' zeg ik. 

'Jazeker, pizza Calzone!' 

Laura schuift de pizza in de oven en we gaan weer 
zitten. 

'Nu bewegen wij omdat we weten dat het goed is 
voor onze geest, heel goed tegen depressie. Veel 
mensen doen het voor hun lijf. Wat doet sporten 
voor jou?'

'Ik ga altijd met frisse tegenzin maar als ik bezig 
ben voel ik me lekker, en ik weet dat ik me na 
afloop altijd beter voel. Daar probeer ik aan te 
denken. Ik probeer minimaal twee uur per week 
te gaan.' 

'Voel je je altijd beter daarna?'

Bij slechte seks werkt het niet.

'Altijd. Net als met seks, als de seks goed is ten-
minste. Bij slechte seks werkt het niet. Mijn hart-
slag gaat omhoog, ik zweet en ik span me in. Dan 
gaan er van die fijne stofjes door mijn hoofd, voel 
ik mijn lichaam en dat het tevreden is. Ik krijg er 
energie van, voel me sterker en zelfs veerkrach-
tiger. Wandelen is anders. Als ik zo'n twee en een 
half uur wandel ben ik kalmer, maar ook moe. En 

heb ik meer rust in mijn hoofd maar ben ik niet 
zo energiek. Ditzelfde effect heb ik als ik met 
plantjes bezig ben. Zo'n heel rustig en tevreden 
gevoel, zelfs geluk. 

'Dus sport, seks, wandelen en met plantjes bezig 
zijn maakt je gelukkig. En eten?'

'Oh ja, daar moet ik mee uitkijken. Ik kan goed 
overeten, maar ik kan er ook enorm van genie-
ten. Gelukkig vind ik gezond eten lekker; een 
salade kan ik net zo heerlijk vinden als fastfood. 
En ik mag van mezelf pas slechte dingen na het 
avondeten, dan heb ik de hele dag gezond gege-
ten en een maaltijd in mijn buik.'  

'Wat snoep je graag?'

'Allerlei soorten chocolade, koekjes, chips, kaas…
slagroom, gebak, toetjes, ijs…soms denk ik wel, 
was dat nou nodig Laura, die hele zak?'

'Word je dikker tijdens een depressie?' 

'Meestal wel iets. Ik jojo tussen de vijf en tien 
kilo, maar dan heb ik het wel over jaren. Ik ben 
niet in een maand ineens vijf kilo zwaarder. Als ik 
heel druk ben in de zomer, ben ik aan het einde 
van de zomer zo'n vijf kilo kwijt en dat komt er 
gedurende de winter dan weer bij. Maar dat is 
niet iedere zomer zo, en ook niet iedere winter. Ik 
ga denk ik deze zomer ook maar op vakantie in 
mijn tuin…net als vorige zomer. Toen had ik na-
tuurlijk net dit huis, en nu moet ik mijn schakel-
bak laten maken; een dure autoreparatie… en ik 
wil mijn ogen weer laten laseren, dat is ook een 
grote onkostenpost. Pizza is klaar!'

We dekken de tafel en vallen aan. Onderwijl kletsen 
we over van alles en nog wat. Over hoe hoog we 
de verwarming zetten, Laura stookt veel minder: 
'Poetin krijgt geen cent teveel!' Over hoe het met 
de online boekenverkoop gaat, een andere pas-
sie. Ik heb haar raad nodig voor een kwestie en de 
tijd gaat snel. Zo snel dat het alweer laat wordt. Ik 
besluit om de taxi te bellen, en die arriveert tien 
minuten later. Wij staan dan in de voortuin, Laura 
plant nog wat struiken en als hij komt voorrijden 
krijg ik een flinke omhelzing en dan ben ik weer 
onderweg naar huis.

Precies een maand later belt Laura bij mij aan voor 
het laatste stuk van het interview. Ze draagt een 
gebaksdoos waar twee taartjes inzitten. 

'Hoe gaat het?', vraag ik.

'Oh, nu wel weer ietsje beter.' 

'Wat was er dan?' 

'Ik heb een paar keer een paniekaanval gehad.'

'Ojee', zeg ik.

Laura trekt haar onderlip opzij. Ik zie een groot gat. 

'Drie kiezen getrokken door de kaakchirurg.' 

'Ik maak even koffie,' zeg ik.

Laura neemt plaats op mijn bank. 

Even later ga ik naast haar zitten. De taartjes op 
twee schoteltjes op de salontafel. 

'Aardbeienvlaaitje?' 

'Aardbeienschelp.' 

'O, nog chiquer. Is het niet te vroeg voor jou?'

'Soms moet ik naar Limburg voor mijn werk en 
dan sta ik om vijf uur naast mijn bed.' 

'Ik bedoel het taartje.' 

'Oh, dat is mijn ontbijt.' 

'Voor mij ook.'

Dan vertelt Laura over haar bezoek bij de kaak-
chirurg, dat nog veel enger was dan de gewone 
tandarts waar ze al hevige vrees voor heeft. Toen 
ze na een dik half uur wachten eindelijk de behan-
delkamer in mocht, kreeg ze een paniekaanval bij 
het zicht op de behandelstoel en de instrumenten. 
Ze voelde zich alsof ze ieder ogenblijk onderuit 
kon gaan. De kaakchirurg had het door en waar-
schuwde de assistente. Deze begon Laura gerust 
te stellen. Laura vroeg om wat water en dat hielp. 
Met wilsinspanning ging ze in de behandelstoel 
zitten en kreeg een operatiedoek over haar gezicht 
met alleen een gat voor haar mond zodat ze niks 
zag en ook niet meer hoorde wat er gezegd werd. 
Dit had ze niet verwacht; ze hoorde slechts nog het 
suizen in haar oren en onmiddellijk was ze opnieuw 

de controle kwijt en liet de paniek zich gelden. De 
assistente maakte het gat wat groter zodat Laura 
toch iets kon zien. Laura dwong zichzelf weer om de 
behandeling door te laten gaan. Ooit zou ze toch 
moeten, dus dan maar nu. 

'Hoe uitte deze paniekaanval zich bij jou?' 

'Ik werd licht in mijn hoofd. Stond verstijfd en 
dacht tegelijktijdig dat ik onderuit zou gaan. Mijn 
mond werd droog en ik moest me vasthouden. En 
ik dacht: "Ik wil niet."'

'Lach eens?' 

Laura lacht.

'Je ziet het niet heel erg. Je moet implantaten? Zo'n 
duizendje per stuk?'

'Plus vijfhonderd'. 

'Oh man, dan 
ben je samen 
met de ver-
snellingsbak hoe-
veel kwijt? En dan 
gaat het laseren van je 
ogen zeker niet door? En op vakantie ook niet?'

'Laseren zit er de komende vijf, zes jaar niet in 
zei de dokter. En dit jaar wordt het vakantie in 
Gardenia, net zoals vorig jaar.' 

Ik barst in lachen uit. Gardenia, hoe komt ze erop. 

'Jij bent trouwens nog in Venetië geweest in het 
eerste corona jaar, tussen twee lockdowns in.'

'Ja, dat was hemels. Een week waren we daar en 
het was er bijna uitgestorven. Italië was op dat 
moment het laatste land waar men heen wilde; 
het coronavirus was daar natuurlijk Europa in 
gekomen.' 

'Wat was je allermooiste reis?' 

'Die naar Ecuador, naar de Galapagoseilanden.' 

'Wat vind je nou zo leuk aan reizen?'

'Je ziet andere culturen, andere natuur. Rood-
achtige rotspartijen, uitgestrekte steppen, glet-
sjerwanden, rivieren, jungle. Alles is anders. Er 
is zo'n variatie, zoveel verschillende natuurland-
schappen. Rondreizen is het allerleukste. Ik ben 

Donderdag 20 mei 2022. 10.30 uur
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weleens met een 
safaritruck van Kaap-
stad naar Johannes-
burg getrokken.'

'Wat doet reizen voor 
jou?'

'Je bent in een an-
der wereldje. Andere 
mensen, ander ritme, 
ander eten, de routes 
zijn nieuw. In Nederland 
doe je veel op de auto-
matische piloot. Ik kom 
los, alhoewel dat sinds de 
smartphone wel minder is. 

Thuis is nu vlakbij. Het lijkt 
alsof mijn hersens anders 
gaan werken. Ik word uit 
mijn eigen denkpatroon 
gehaald.'

'Je reist bijna altijd met je 
moeder?' 

'Ja, dat doe ik nu al zo'n 
vijftien jaar.' 

'Wat vindt je vader daar-
van?' 

'Mijn vader kan niet reizen. 
Hij mankeert van alles en 

nog wat. Hij wordt misselijk 
op de boot, kan niet met het vliegtuig want dan 
krijgt hij pijn zijn rug…hij komt niet verder dan 
Frankrijk, zet de caravan altijd op exact dezelfde 
plek en ze fietsen dan vaak, ontdekken allerlei 
paadjes en dan voelt hij zich een globetrotter.'

'Hij laat je moeder wel gaan?'

'Dat kwam omdat haar broer al lang in Singapore 
werkte, en zij was het enige familielid dat nog 
nooit op bezoek was geweest, en ik vroeg haar 
toen: Zullen wij dan samen gaan? Het was voor 
mijn vader moeilijk om te zeggen, je mag niet, 
want ze ging immers naar haar broer en niet op 
feestvakantie met vriendinnen. Er moest wel 

iedere dag gebeld of geskyped worden. Het was 
geweldig en we zijn ook nog naar het Timoreiland 
geweest, waar ik voor het eerst heb gesnorkeld 
en waar mijn moeder haar verjaardag heeft ge-
vierd.'

'Toen hebben jullie de smaak te pakken gekregen?' 

'Ja. We zoeken soms een reisdoel bij de periode 
dat we allebei kunnen, soms gaan we in de zomer 
of juist in de winter en dan kijken we waar we 
dan heen gaan.'

'En wat doet je vader in de tussentijd?'

'Hij maakt lijstjes met dingen die hij moet repa-
reren, die moeten gebeuren. Hij heeft zijn jeu 
de boules twee keer per week, daar zit hij ook in 
het bestuur dus dan heeft hij vast ook nog wel 
een vergadering...verder moet hij natuurlijk ook 
nog thee zetten, boodschappen doen en koken, 
een wasje draaien en soms in de tuin werken…
hij heeft het daar héél druk mee, zo druk dat hij 
soms maar vijf dingen van het lijstje heeft kun-
nen doen.'

We gniffelen wat.

'Ik wil het nog even hebben over jouw laatste 
relatie met Erik. Vijftien jaar zijn jullie bij elkaar 
geweest toch? En jij hebt het uitgemaakt?'

'Ja, uiteindelijk wel.'

'Ik heb hem nooit gezien hè.'

'We hadden natuurlijk een weekendrelatie, en 
twee keer per maand elk weekend was zijn doch-
ter bij hem. Verder zagen we elkaar op de woens-
dagavond.'

'Zie je hem nog weleens?' 

'Nee, maar zijn dochter wel. Zij was zes toen ik 
haar leerde kennen. Ik ben erg blij dat wij elkaar 
nog zien.'

'Wat was de hoofdreden dat het eindigde tussen 
jou en Erik?' 

'Zijn negativisme. Dat vond ik moeilijk en zwaar. 
Ook had hij gebrek aan initiatief, alles kwam van-
uit mij, maar dan ging hij problemen opwerpen. 
Dat ging me op den duur teveel kosten. Het is nu 
drie jaar geleden.'

'Je staat open voor een nieuwe relatie?' 

'Ik vind het leuker  
om mijn leven te delen.'

 

'Ja, ik ben alweer lang genoeg single geweest. Ik 
vind het leuker om mijn leven te delen. Maar ik 
zoek wel een goede match, een fijne aanvulling. 
Ik moet er echt blij van worden, want ik heb het 
alleen ook naar mijn zin.'

Ik kan dat alleen maar beamen.

'Dat was trouwens één van mijn vragen voor jou.'

'Wat dan?' 

'Sta jij nu of ooit open voor een nieuwe relatie?'

'Ik had dat na Bas vrij snel, dat als ik dan een man 
ontmoette, ik me afvroeg of hij geschikt zou zijn. 
Dat ging vrijwel automatisch, niet dat ik echt een 
relatie wilde. Het is een soort oergedrag van men-
sen denk ik, dat ze een maatje willen. Ik heb Utopia 
gezien van 2014 tot 2015, en daar heb ik veel van 
geleerd. Zo hadden ze aan het einde van het eerste 
jaar bijna allemaal een partner. Terwijl ze slechts 
konden kiezen uit een kleine groep van vijftien 
personen. Mensen willen hun sores kunnen delen, 
en natuurlijk is er ook de lichamelijke en geestelijke 
behoefte om verbonden te zijn.'

Ik heb wel eisen hoor. Hij moet niet groot zijn en 
leuk om te zien.'

'Standaardeisen, die heb ik ook hoor.'

'Als ik een relatie begin, moet ik ook verliefd zijn. 
Alhoewel toen het uit ging met mijn grote liefde, ik 
zoiets nooit meer wilde. Ik herkende mezelf niet op 
het einde, zo jaloers! En ik wil ook nooit meer een 
depressieve man. Bas heb ik toentertijd rationeel 
uitgekozen. Verder heb ik weinig libido door de 

antipsychotica die ik slik. Maar het was een keuze 
uit twee kwaden; of dat of opnieuw psychotisch 
worden. Natuurlijk vergelijk ik iedereen met Bas. 
Bas was hoog intelligent, heel handig en creatief.'

'En leuk om te zien.'

'Er zijn zeker mannen die in aanmerking komen, 
bij wie ik me thuis voel. Maar ik heb geen zin om 
voor iemand te gaan zorgen, en dat is toch wel een 
beetje de realiteit nu ik ouder word.' 

'Ik gun het je' 

'Ik gun het je om weer verliefd te worden, mis-
schien niet meer zo heftig als toen, maar je bent 
natuurlijk ook wat ouder geworden, en wijzer.'

'Laatst heb ik op een klein feestje een man ontmoet 
die ik al heel lang ken. Ik dacht, hij is leuk, en ook 
dat ik me voorstelde hoe het zou zijn om met hem 
in bed te liggen…'

'Oh kijk, dat is een hele gezonde gedachte.'

'Ja hè?' Ik dacht, als hij nou gaat bellen, dat lijkt me 
wel wat…maar hij heeft niet gebeld. En ik ga niet 
het initiatief nemen. Ik ga trouwens wel het een en 
ander anonimiseren he?' 

'Lijkt me een goed plan!' 

'Nou, dat is de stand van zaken, koffie?'

'Liever thee.'

Ik maak koffie en thee, en ga weer zitten.

'Mijn tweede vraag had ik 
je al eerder doorgegeven: 
Hoe ben je erbij gekomen 
om deze interviews te gaan 
maken?' 

'In juli 2020 vroeg ik me af wat 
ik nog zou willen in het leven. 
Werken zou niet meer gaan. 
Ik ben tot het uiterste gegaan, 
wist al heel lang dat het er-
gens zou gaan eindigen, maar 
ik heb alles gegeven en ben 
toen ter aarde gestort. Basta. 
Vrijwilligerswerk lag voor de 
hand; kun je niet betaald, dan 
onbetaald. Maar toen vroeg 
ik me af: wat wil ik nou zèlf? 
Geven is wat ik dertig jaar 
gedaan heb, en nu ik? 

Dan wil ik mijn journalistieke 
vaardigheden gaan uitbrei-
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Laura

Ook het werk van Laura lag tijdens corona plat. 
Nu is ze weer volop bezig, met het gevolg dat 
haar agenda overbezet is. Gelukkig begrijpen 
haar intimi dat ze even iets minder tijd heeft. 
De afgelopen zomer heeft ze veel  doorgebracht 
in haar tuin en ze heeft volop genoten van haar 
nieuw lounge-set. Er is glas omheen geplaats, 
en zo kan ze er ook in de winter vertoeven. 
Laten we hopen dat het winterlicht goed zal zijn 
voor haar stemming, want die gaat zoals van-
ouds op en neer. Laura heeft inmiddels zoveel 
ervaring met depressie dat ze nu weet dat er 
ook een einde komt aan een depressie. En dat 
geeft rust en houvast. En dan: gaat ze, samen 
met haar moeder, weer op reis! 

den, dacht ik. Interviewen dus. Maar wie dan? Dat 
wist ik ook al meteen: mijn eigen familie en vrien-
den want dat zijn de interessantste mensen die ik 
ken.'

'Ach,' zegt Laura, ze luistert geboeid toe.

'Ik wilde een dag uit het leven van, maar al heel 
snel snapte ik dat ik dat niet waar kon maken. Mijn 
hoofdklachten kunnen een hele dag intensief luiste-
ren niet aan. Dus ik heb het interview in drie, soms 
zelfs vier stukken gehakt. Al snel wist ik ook wie ik 
wilde interviewen. Ik wilde zes interviews maken. 
Maar dat is me niet gelukt. Iedere keer als ik van 
een sessie thuiskwam, was ik kapot, wekenlang. 
Ik kon dan eigenlijk ook geen computer gebruiken, 
maar ik was bang dat ik het gesprek zou vergeten, 
en ging er tóch achter, terwijl ik wist dat het slecht 
voor me was. Pas na goede ervaringen met de 
voicerecorder op mijn telefoon, begon ik dat ding 
ook te vertrouwen, en dat gaf rust. Ik heb uiteinde-
lijk besloten het bij vier interviews te laten. Het is 
genoeg. 

Stilletjes heb ik ervan gedroomd om ze te bundelen. 
Ik ben al wat lijntjes aan het uitwerpen, maar het is 
erg moeilijk om een publicatie gesubsidieerd te krij-
gen. Het is niet eenvoudig. Maar ik wil er een half 
jaar aan gaan trekken. Heb ik dan nog niets voor 
elkaar gekregen, dan publiceer ik het op mijn eigen 
website, en er zijn vast nog wel instellingen waar ik 
een klein hoekje kan vinden.'

'Is een podcast iets?' 

'Ik heb zojuist een podcast van mijn novelle ge-
maakt. Dat is heel veel werk, en zoals ik het heb 
geschreven, lenen deze interviews zich er ook niet 
voor.' 

Terrence

Coronatijd is voorbij, Terrence is weer volop 
bezig als entertainer, een welkome aanvulling 
op zijn WW-uitkering, en hij zegt dat hij voor het 
eerst sinds lange tijd geen geldzorgen heeft. Hij 
solliciteert veel: al honderd brieven zijn de deur 
uitgegaan, en hij heeft evenzoveel afwijzingen 
gekregen. Wat volgens hem niet strookt met 
wat er wordt gezegd: namelijk dat Nederland 
schreeuwt om medewerkers.  
Hij is blij met het regelmatige contact met zijn 
kinderen. Hij is weer helemaal terug op sociale 
media en heeft zijn nieuwste boek gepresen-
teerd: ‘Verzamelde ontmoetingen’.  
De relatie met Annemiek is passée. Terrence 
moet het weer alleen doen, en dat kan hij!  
 
Meer lezen over Terrence? https://terrebel.blogspot.com

Hoe gaat het nu? 

Dankwoord
'Wat wil je ermee bereiken?' 

'Het gaat veel over zingeving. Hoe om te gaan met 
het leven, met alle psychische gevoeligheden, met 
ouder worden, met lichamelijke ongemakken. Veel 
mensen denken er niet over na. Zij gaan zwemmen 
omdat ze het lekker vinden om in het water te zijn. 
Ik ga zwemmen omdat het goed is voor mijn hoofd, 
het me ontspant. Wij kunnen niet meer leven en 
dingen doen zonder dat we ons afvragen waarom 
we die dingen doen. Zit je in een goede periode, 
dan gaat dat vanzelf. Zit je in een slechte periode 
dan probeer je je te herinneren wat je leuk vond, en 
dan ga je proberen om dat te doen.'

'Dat is een hele andere insteek.'

'Ja.'

'Wil je dat mensen daar begrip voor krijgen? Of 
dat mensen die worstelen, herkenning vinden?' 

'Ja, begrip en herkenning, zeker. Veel mensen leven 
alsof het ze niets kost. Ze krijgen op den duur wel 
tegenslag; scheiding, dood, verhuizen, ontslag. 
Maar niet zoals jij en ik, die van jongs af aan moei-
te hebben gehad met het leven, omdat er mensen 
waren, die om wat voor redenen dan ook, ons het 
leven zwaar en moeilijk hebben gemaakt. Ons pijn 
hebben gedaan.' 

'Dat is mooi gezegd.'

'Jij, Bart, Paul en Terrence, jullie alle vier hebben een 
positieve levenshouding, jullie gaan de strijd aan, 
wat er ook gebeurt, jullie gaan het doen.'

Ik geloof dat we klaar zijn, Laura.'

‘Dat hebben we goed gedaan, Elsa.’

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! 
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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 -

Dit is nummer 2 van MOED! In nummer 1 van  MOED! komen Bart en Paul aan het woord.

Soms heb je best wat moed nodig om 'ok' de 
dag door te komen. Niet iedereen is 'een zon-
dagskind' - soms heb je pech, zitten je gedach-
ten in de knoop of krijg je een mentale optater. 
En dan? Hoe doen andere mensen 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.
Terrence spreekt over de kunst van het leven 
met jezelf; zijn lichaam dat altijd klein is ge-
bleven en hoe hij daar een voordeel van wist 
te maken door entertainer te worden en zijn 
levenslange gevecht met de liefde, die komt en 
gaat en weer komt. 

Laura vertelt over haar ondernemingsgeest, dat 
waarschijnlijk voortvloeit uit de slechte relatie 
met haar vader, haar chronische depressivi-
teit en twee zelfmoordpogingen, en nog veel 
meer. En we zien hoe humor leidend is in haar 
leven.

'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


