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Voorwoord

Het afgelopen jaar ontmoette ik een aantal bijzondere mantelzorgers. 
Surinaamse mantelzorgers die allemaal de zorg hebben voor een naaste 
die lijdt aan een psychiatrische ziekte. De contacten kwamen tot stand 
dankzij de bemiddeling van mevrouw Gina Braafheid, initiatiefneemster 
van dit project en oprichtster van Sriebie Wiekie.

Deze zorg die uitgevoerd wordt door ouders en kinderen valt niet mee. 
Wat het nog moeilijker maakt is het feit dat er binnen de Surinaamse 
gemeenschap, tot voor kort, weinig bekend was over psychiatrische 
ziekten. Bovendien ervaren de mantelzorgers regelmatig hoe wit de 
zorg in Nederland eigenlijk is. Van een vanzelfsprekende, vloeiende 
interculturele communicatie is helaas nog lang niet altijd sprake.
Tel daar het onbegrip van de omgeving bij op en het wordt direct 
duidelijk waarom een van de vertellers zei: ‘Ik voel me als iemand die 
een emmer water draagt. Voor je thuis bent is er een hoop water 
verloren. Door de zorg loop je langzaam leeg.’

Deze mantelzorgers zijn niet alleen regelaars, duizendpoten, adviseurs, 
maar ook wegwijzer, pioniers en bovenal enorme vechters en 
doorzetters.

Dankzij deze verhalen die zij mij in alle openheid toevertrouwd hebben, 
krijgen lotgenoten een steuntje in de rug en kunnen de hulpverleners 
zich nog beter inleven in deze doelgroep.

Eveline van de Putte, auteur van de portretten
September 2012
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Leeswijzer

Met de bundeling van deze tien portretten wil het Expertisecentrum 
Mantelzorg de aandacht vestigen op een bijzondere groep 
mantelzorgers, Surinaamse Nederlanders die korte of langere tijd 
zorgen voor een ouder of kind met psychische of psychiatrische 
problemen. In twee verhalen komen juist de cliënten zelf aan het 
woord, om op die manier de andere kant van de medaille te laten zien. 
We hopen met de verhalen zorg- en hulpverleners in zorg en welzijn 
beter bekend te maken met de specifieke vragen en problemen waar 
mantelzorgers en cliënten tegen aanlopen. 

Om de portretten gericht te lezen, kunt u gebruik maken van 
onderstaande verdiepingsvragen:
1. Waar loopt de mantelzorger in deze situatie tegen aan? Wat is de 

kern van het probleem?
2. Wat vindt de mantelzorger belangrijk in het leven? Met andere 

woorden: welke uitspraken doet hij/zij over de eigen waarden en 
normen, bijvoorbeeld over het geloof, de opvoeding, zorgen voor je 
familie, en ziekte of gezondheid? 

3. In hoeverre verschillen die van je eigen waarden en normen?
4. Teken een ecogram of een geneogram van de familie en het sociale 

netwerk (vrienden, buren, overige familieleden). Gebruik hiervoor 
de Mantelscan (www.expertisecentrum.nl). 

5. Hoe ziet het netwerk van de cliënt en de mantelzorger eruit?
6. Welke personen in hun netwerk zouden iets kunnen betekenen? Op 

welke manier?
7. Met welke ondersteuning zou deze mantelzorger in jouw ogen 

geholpen zijn? Hoe zou je daar achter kunnen komen? Waar leidt je 
dat uit af?

8. Hoe zorg je dat de mantelzorger en cliënt de regie houden over hun 
eigen leven?
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9. Wat zou je vanuit jouw beroep/functie kunnen betekenen voor deze 
mantelzorger? Wat zou een eerste logische stap zijn? Hoe zou je dat 
aankaarten?

10. Wie betrek je bij je aanpak? Hoe werk je samen / stem je af? Wat 
zou een logische eerste stap zijn?

Voor achtergrondinformatie over familiezorg en ggz problematiek 
verwijzen we u naar de website van het Expertisecentrum Mantelzorg, U 
vind daar ook handzame methoden en ondersteuningsinstrumenten, 
zoals de MantelScan. Als sluitstuk van deze publicatie vindt u 
bovendien enkele suggesties om meer te lezen over mantelzorg, ggz 
problematiek en diversiteit. Graag willen we van de gelegenheid gebruik 
maken om Eveline van de Putte te bedanken voor de stuk voor stuk 
bewogen portretten die zij rechtstreeks uit de mond van de 
mantelzorgers en cliënten optekende.

Roos Scherpenzeel, coördinator Expertisecentrum Mantelzorg
September 2012
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Stichting Sriebie Wiekie 

In verschillende interviews wordt gerefereerd aan de stichting Sriebie Wiekie. 

Deze stichting maakt zich sterk voor psychiatrische migranten patiënten, 

ouders, familieleden en naast betrokkenen. 

De stichting wil het taboe op psychiatrische ziekten doorbreken. Daarnaast 

is een belangrijk doel om ouders en andere mantelzorgers te leren dat zij zelf 

voor hun kind of familielid opkomen. 

Met regelmaat organiseert Sriebie Wiekie lotgenoten groepen in Amsterdam. 

Gina Braafheid, geïnterviewd in hoofdstuk 1, is de oprichter en drijvende 

kracht achter Sriebie Wiekie. 

Voor meer informatie: www.sbwk.nl. 

http://www.sbwk.nl
http://www.sbwk.nl
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Taboes moet je doorbreken
Gina Braafheid (1943)

Iedereen heeft van het woord psychiatrie gehoord, maar dan ken je het 
nog niet van dichtbij. Bij psychiatrie dacht ik vooral aan jongens die met 
drugs experimenteerden. Mijn jongens waren die leeftijd al lang 
gepasseerd. Toen mijn zoon psychisch ziek werd, was het echt 
schrikken. Ik wist er zo weinig van. Ik ben veel gaan lezen om te 
onderzoeken wat er aan de hand was. Zo kwam ik in contact met 
Ypsilon (een vereniging van familieleden en naasten van mensen met 
verhoogde psychotische kwetsbaarheid). Het landelijk bureau van 
Ypsilon zocht kaderleden die een groep konden begeleiden. Een 
lotgenoten groep van ouders en familieleden van mensen met 
psychiatrische aandoeningen. Ik was de eerste die een groep startte 
voor migranten in Amsterdam en omstreken: Ypsilon migranten.

Regelmatig bezocht ik congressen om meer te leren. Daar ontmoette ik 
een professor van een van de klinieken. Ik had veel over hem gehoord, 
ben op hem afgestapt en heb me beleefd voorgesteld. Hij leek interesse 
te hebben voor mijn werk voor migranten, en gaf me zijn kaartje. Toen 
ik na anderhalve week bij  hem kwam, leek hij wel op de verstrooide 
professors waar ze het op school over hadden. Hij bood me geen stoel 
aan, geen koffie, niks. Hij bleef maar heen en weer lopen en zei: ‘Ik weet 
niet wat u van mij verwacht, maar ik kan geen wonderen verrichten.’ Hij 
gaf me een telefoonnummer van iemand anders. Voor ik het wist, stond 
ik weer buiten. Ik kon het niet vatten. 

Thuis gekomen, was ik degene die liep te ijsberen. Die ‘gesloten deuren’ 
hielden me maar bezig. Een paar dagen later, snapte ik het ineens.  Hoe 
vaak ik ook Nederlands praat, in mijn onderbewustzijn kwam mijn 
moedertaal naar boven. ‘Al die tijd mi sriebie, maar now mi wiekie, dus 
al die tijd sliep ik, nu ben ik wakker’, dacht ik. 
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Zo ben ik in 2004 begonnen met een eigen stichting. Langzaam kreeg 
de stichting Sriebie Wiekie vorm. Samen met een psychiater heb ik op 
de radio mogen spreken. Daardoor kwamen de mensen naar de 
informatieavonden. Ik maakte flyers met die naam erop en vormde een 
bestuur. In 2006 hebben we ons officieel ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ik vroeg sprekers, artsen, psychiaters en juristen om te 
komen vertellen. 

Kennis bijbrengen
Met de stichting Sriebie Wiekie wilde ik het probleem bespreekbaar 
maken, het taboe doorbreken. Het is een ziekte die iedereen kan 
overkomen. Ik houd er niet van dat anderen voor mij praten. Ik wil geen 
tussenpersoon die voor mij gaat pleiten bij de gemeente of 
hulpverleners. Ik kan voor mezelf opkomen. Dat wilde ik overbrengen 
op de ouders. Ik wilde hen leren om zelf met de behandelaars te praten. 
Sommige ouders wisten het verschil niet tussen een sociaal 
verpleegkundige en een psychiater. Als de verpleegkundige hen te 
woord stond, dachten ze dat het de dokter was. Ze stelden geen vragen. 
Er was zo weinig kennis.  Door de activiteiten heb ik geprobeerd de 
mensen meer kennis bij te brengen, zodat ze zelf voor hun kind kunnen 
opkomen.

Toen mijn zoon ziek werd in 1998, wist ik van niets. Hij was gewoon aan 
het werk toen het hem overkwam. Hij kreeg een psychose. Vanaf dat 
moment is het gevecht begonnen. Het deed me zeer, dat de politie mijn 
zoon oppakte. Ze wisten niet dat hij ziek was.  Ik heb hard gevochten 
tegen zijn ontslag. Iemand met psychische problemen kun je niet 
ontslaan. Ook niet als hij met de politie in aanraking is gekomen en 
veroordeeld is. Ik ken mijn zoon. Vanaf dag één, wist ik dat er iets aan 
de hand was. Alleen een ziek iemand doet zoiets vreemds. Als hij 
psychotisch is, lijdt hij aan grootheidswaanzin. Hij dacht dat in de 
winkels alles van hem was, dat hij liederen schreef voor Michael 
Jackson. Het besef dat er werkelijk iets aan de hand was, is een rode 
draad gebleven in mijn zoektocht. 
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Ik heb nooit aan Winti (dit is een traditionele Afro-Surinaamse religie) 
gedacht. Dat soort dingen komt nooit in me op, die achtergrond heb ik 
niet.

Witte zorg
Ik heb Sriebie Wiekie opgericht omdat ik tegen een aantal problemen 
aan liep binnen de hulpverlening. Toen mijn zoon ziek werd, ben ik in de 
ziektewet gegaan. Mijn leven lang had ik gewerkt,  vooral als zieken 
verzorgende. Als een pionier reisde ik door het land. Overal zag ik 
hetzelfde patroon. Alles was wit, terwijl de psychiatrie zo divers is, net 
als een gewoon ziekenhuis.  Waar zijn de zwarte mensen, vroeg ik me af? 
Waarom worden die mensen niet geschoold om ook op bijeenkomsten 
te participeren en mee te praten? Je zit erbij en je kijkt er naar. Wat ik 
zag was te wit georiënteerd, naar mijn gevoel. Ik wilde wat doen voor 
mijn mensen. Toen ik ergens sprak over de problemen met de politie, 
zei een witte moeder: ‘Onze kinderen komen niet in aanraking met de 
politie.’ Dat vond ik jammer. Ze maakte gelijk een scheiding, terwijl we 
als lotgenoten hetzelfde meemaken! 

Ik wilde bewijzen dat mijn zoon, en de andere migranten kinderen, geen 
ander soort psychiatrische ziekte hebben dan witte mensen. Dat er 
mensen zijn die een en ander anders uitleggen op basis van cultuur, 
mag, maar ik geloof daar niet in. Iemand met een psychiatrische ziekte 
moet naar de dokter. Dat wil niet zeggen dat ik nooit een Winti 
consulente van ggz-instelling Mentrum uitgenodigd heb om 
voorlichting daarover te geven. Behalve Winti consulente is zij sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige. Als mensen dat willen, kan zij hen 
doorsturen naar culturele genezers. We kunnen goed met elkaar praten, 
en zij weet precies hoe ik over de dingen denk.

Vanaf de dag dat het begrip mantelzorger bedacht werd, werden er 
allerlei cursussen en trainingen voor mantelzorgers opgezet. 
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Er kwamen ineens ‘mantelzorg makelaars’, ‘mantelzorg coaches’ en 
‘consulenten’. Zo werden er banen gecreëerd. Wij,  ouders, lotgenoten, 
hebben de praktijk. Wij begrijpen elkaar. Ik ken mijn zoon het beste. 
Kan iemand anders doen voor hem wat ik doe? Het moet geen naam 
hebben om je kind te helpen. Je zorgt gewoon voor je kind of familielid. 
Ik heb veel mensen hier thuis gehad. De professionals wilden weten wat 
wij meemaakten. En ik heb heel wat meegemaakt. Als mijn huiskamer 
kon praten…

Eerlijke strijd
Als ik moeders zie die hetzelfde meegemaakt hebben, kan ik geen 
pleister op mijn mond plakken. Als je samen bent, praat je in je eigen 
taal, dat praat makkelijker. Komt er een spreker, praten we Nederlands. 
De hulpverleners komen bij ons aan tafel zitten,  zo leren de ouders 
vragen stellen aan de psychiaters. Vroeger waren die veel te ver op 
afstand. Mijn motto: Maak de mensen vertrouwd met de hulpverleners, 
het zijn gewone mensen! 

Ik heb mijn hart in dit werk gestopt.  In 2007 heb ik het eerste respijt 
weekend georganiseerd. Iemand met de zorg voor een kind met een 
psychiatrische ziekte kan niet lang weg. Een klein weekend lukt net. Een 
adempauze voor de mantelzorgers.
Jarenlang heb ik voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Dat wil ik 
een beetje afronden. Nu er meer op dit gebied wordt gedaan, kan ik een 
stapje terug doen. Ik doe nu meer persoonlijke ondersteuning. Ik luister 
naar de verhalen. 
Soms help ik met bellen naar de hulpverlener of ga ik mee. Maar 
bovenal probeer ik de ouders of familieleden te stimuleren om het zelf 
te doen. Daardoor worden ze zelfstandig en onafhankelijk.
We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. De psychiatrie 
is een doolhof. Iedereen wil geld verdienen. Wmo, PGB, AWBZ. 
Men zet dingen op, maar de mensen om wie het gaat, worden niet echt 
geholpen. De cliënten en de mantelzorgers niet. 
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Het systeem lijkt wel een cirkel. Je draait rondjes, maar je ziet geen 
uitweg. Misschien dat er nu betere medicijnen zijn, maar daar moet je 
maar net tegen kunnen. 
Het duurt soms eindeloos voordat iemand echt een diagnose krijgt. Veel 
van onze jongens zitten daardoor in de gevangenis. Het heeft me een 
paar jaar gekost voor dat ik daar een gesprek kon krijgen, maar ik heb 
volgehouden.

Ik voer een eerlijke strijd, al duurt die soms lang en is de waarheid soms 
hard. Het moet een driehoek zijn tussen de ouder, het kind en de 
hulpverlening. Dat heb ik al lang bewezen. Nu hebben ze ook daar een 
naam voor bedacht: triade. Toen ik met Sriebie Wiekie begon, was ik al 
bijna 60. Het was nooit mijn idee om iets groots op te zetten. Het gaat 
mij om de moeders die niet voor zichzelf kunnen opkomen en om de 
zwarte jongens. Ze hebben het ‘altijd gedaan’, ze zijn agressief, groot, 
gevaarlijk, bedreigend. Als je iemand het gevoel geeft dat je bang voor 
hem bent,  is dat niet prettig. Ook als ze psychotisch zijn,  zijn ze niet 
helemaal afwezig.

Drie maanden
Vanaf het begin heb ik open over de ziekte van mijn zoon gesproken. 
Het kan een ieder zo maar overkomen. In die bewuste week dat hij ziek 
werd, zat ik ’s zondags nog met hem in de auto. Er was niks aan de 
hand. Twee dagen later ging ik bij hem langs. De deur was aan de 
binnenkant slot. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik zag dat er licht 
brandde. Ik bleef roepen, maar hij deed niet open. De buurvrouw dacht 
dat hij misschien een vriendin over de vloer had. We bleven roepen en 
bellen, maar er kwam geen beweging. ’s Avonds laat ben ik naar huis 
gegaan. Ik ben blijven bellen. Bijna een week heeft het geduurd, voor hij 
mij belde. Ik was zo blij. Ik vroeg hem hoe het ging. Hij zei: ‘Kan ik U wat 
vragen? 
Toen ik kind was, kon ik goed voetballen, hè?’. ‘Ja,’ antwoordde ik. ‘Maar 
ineens kon ik het niet meer’, vervolgde hij. 
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‘U hebt toen gif in m’n thee gedaan, en dat doet u nu weer!’ Ik voelde 
dat er iets aan de hand was. Ik schrok. Er klopte iets niet.

Op een dag zat hij op het politiebureau. Maar ze kregen hem niet aan de 
praat.  Ze hadden mijn andere zoon gevraagd wat ze moesten doen. 
‘Alleen mijn moeder kan hem laten praten’, zei hij. Van het bureau ging 
hij naar de gevangenis. Daar begon het probleem: het is vreselijk voor 
een moeder om te weten dat je zoon is opgesloten, terwijl hij ziek is. 
Wat er in mijn hoofd kwam, schreef ik op. Ik schreef alles met de hand, 
ik had nog nooit achter een computer gezeten. Het maakte mij niet uit 
of ik die of dat schreef. Ze begrepen me wel! Ik had een goede 
samenwerking met de advocaat. Op de dag dat we naar de rechtbank 
gingen, had ik zijn huis schoongemaakt. Mijn andere zoon had ik 
boodschappen voor hem laten doen. Ik dacht, mijn zoon komt naar 
huis. Zijn mantel had ik onder mijn arm, zo naïef was ik. 

Toen hij hoorde dat hij drie maanden kreeg, was hij helemaal van de 
kaart. Mijn hart brak. Bij elkaar was het zes maanden. Al die dingen 
hebben mij sterker gemaakt. Ik vroeg inzage in zijn medisch dossier. 
Het enige antwoord dat ik kreeg was: de rechter heeft het zo besloten. 
Toen hij vrij kwam, zijn we in hoger beroep gegaan omdat ik niet kon 
verdragen dat hij  in de gevangenis had gezeten in plaats van behandeld 
te worden. Uiteindelijk is hij vrijgesproken en heeft hij over al die 
maanden dat hij veroordeeld was, met terugwerkende kracht, zijn 
salaris gekregen. Daar bovenop kreeg hij ook schadevergoeding. Als ik 
niets gedaan had, was het zo gebleven. Kun je je voorstellen, wat voor 
teleurstelling en uitzichtloosheid zoiets bij een jonge man brengt. Zijn 
baan was zijn alles! Als dat je dan wordt afgenomen…

Terugval
Hij heeft in die tijd vier jaar bij mij gewoond. Ik heb hem gestimuleerd 
weer op eigen benen te gaan staan. Het is jaren goed gegaan tot hij in 
december 2005 een terugval kreeg. 
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Pas in maart kon hij worden opgenomen. Voor zijn terugval had hij elke 
vier weken gesprekken met zijn hulpverlener. ‘Heeft u niks aan mijn 
zoon gemerkt?’, vroeg ik. ‘Nee?, als er iets gebeurt, hou ik u 
verantwoordelijk.’ Als moeder ga je samen met je kind door het dal, hoe 
diep dat ook is. Ik heb zelfs de burgemeester een brief gestuurd om 
hulp te vragen. Hij is hoofd van de politie. Een telefoontje van hem is 
voldoende. Ik heb van alles uit de kast gehaald, drie maanden lang. Op 
een ochtend werd ik gebeld. Het was vroeg. De politie stond bij mijn 
zoon op de stoep. ‘Als hij thuis is, wordt hij meegenomen vanwege 
geluidsoverlast.’ Hij was er niet. Ze trapten de deur open en lieten een 
briefje achter op de deur. ‘Haal je sleutel op het bureau, of bel een 
sleutelmaker.’ In de loop van de dag kwam mijn zoon thuis. Hij zag de 
brief en ging naar het bureau. Hij kreeg een sleutel, maar die paste niet. 

Uren heeft hij op straat rond gezworven. ’s Avonds laat probeerde hij 
met een hamer en schroevendraaier van de buurvrouw de deur open te 
maken. De buren begonnen te roepen dat hij lawaai maakte en overlast 
bezorgde.  Diezelfde buurvrouw die hem het gereedschap had geleend, 
heeft later de politie gebeld. Ze hebben hem geboeid afgevoerd, en dat 
ondanks dat men kon zien dat hij op dat moment ziek was. Twee 
nachten heeft hij in een politiecel doorgebracht. Dat mag helemaal niet. 
Als het vol is op de crisisafdeling, moeten ze de patiënt desnoods naar 
een instelling buiten de woonplaats brengen. Het werd die dagen een 
eindeloze reis van politiecel, naar diverse instellingen. Iedereen werkt 
met elkaar, maar de cliënt wordt niet beschermd. Ook de tas met 
schone kleren die ik voor hem had gebracht, hebben ze hem niet direct 
gegeven. Die dingen doen me vreselijk pijn. Als ik er over praat, wind ik 
me weer op. Zo veel onschuldige mensen overkomt hetzelfde. Niemand 
komt voor ze op. Daarom kan ik niet zwijgen!

Bewindvoerder
Tijdens de terugval keek hij niet in de brievenbus. Hij betaalde zijn 
rekeningen niet meer. 
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Gelukkig had de woningbouw begrip voor de situatie omdat hij nooit 
een wanbetaler is geweest.  Ik wilde toen bewindvoerder worden voor 
mijn zoon, tijdens zijn opname, zodat hij zijn huis niet kwijt zou raken. 
Maar de maatschappelijk werkster heeft met de formulieren anders 
ingevuld. Terwijl ik met mijn andere kinderen goed voor mijn zoon kan 
zorgen. Dat moeten ze juist koesteren. Degenen die het wel kunnen, 
moet je stimuleren. Mijn zoon moest, wanneer hij iets nodig had of 
naar de kapper wilde, om geld vragen aan de bewindvoerder. De 
vernedering is zo erg voor iemand die altijd zelfstandig geweest is, die 
altijd gewerkt heeft en nooit een uitkering heeft gehad. Ik heb het er 
niet bij laten zitten en ben voor mijn zoon opgekomen. Tijdens de 
zitting van de klachtencommissie over deze zaak, heb ik ze flink de 
waarheid gezegd! 

Hoe ik het heb volgehouden? Vechten en praten, niet zitten janken. 
Praten en dingen aan het licht brengen. Zo lang ik gezond ben, de 
kracht daarvoor heb en m’n verstand op een rij,  kan ik de dingen zelf 
afhandelen. Zo lang je niet aan mijn zoon komt, hoor je me niet.  Maar 
als je dat wel doet, ben ik er. Gelukkig gaat het nu goed met hem. Als hij 
geen sterke moeder had om voor hem op te komen, was hij misschien 
ook een draaideur crimineel geworden. Ik zal me blijven inzetten om 
het taboe te doorbreken. Je hoeft je er niet voor te schamen. Het is een 
chronische ziekte, géén schande!
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Je moet er mee leren leven
Reginald Koenders (1966)

Nu gaat prima met me. Ik heb een eigen huis, ik sport, fitness, in het 
weekend ga ik naar dagactiviteiten. Dat is een gezellige meeting. Op 
dinsdag ga ik naar het ACC (Actief Computer Centrum). Je kunt er 
computerlessen volgen, maar ook een kopje koffie drinken. Er is altijd 
een vrijwilliger om je te helpen. Elke dinsdagavond en zondagochtend 
ga ik naar de bijeenkomst van de Jehova’s Getuigen. Zaterdagochtend 
heb ik Bijbelstudie. Donderdag en vrijdag ga ik boodschappen doen. Een 
keer in de twee weken ga ik naar Mentrum (ggz instelling) voor 
medicatie, en heb ik een half uurtje gesprek met de sociaal 
verpleegkundige. Meestal heb ik niet zo veel te zeggen, want we zien 
elkaar om de veertien dagen. Een keer per twee weken heb ik hulp in de 
huishouding. Koken doe ik zelf.

Traangas en boeien
Vijf jaar geleden ging het minder goed. Ik stopte met de medicatie, 
maakte mijn huis niet meer schoon, verzorgd mezelf niet goed meer. Ik 
zorgde voor overlast, draaide harde muziek.  Op een avond ging ik weg. 
Toen ik thuis kwam had de politie de deur in getrapt. Ze hadden een 
briefje achtergelaten, om te zeggen waar ik de sleutel moest halen. De 
volgende dag ging ik weer even weg, toen ik terug kwam kreeg ik de 
deur niet meer open. Ik ben hulp gaan halen bij  het politiebureau. Ze 
verwezen me naar sleutelmaker, maar daar had ik geen geld voor. Thuis 
gekomen, heb ik gereedschap bij de buurvrouw gehaald, en ben aan de 
slag gegaan. Dat maakte herrie. Diezelfde buurvrouw heeft de politie 
gebeld. Ze kwamen en wilden mijn gereedschap hebben. De hamer en 
schroevendraaier heb ik afgegeven, de tang niet.  Ze spoten traangas in 
m’n gezicht en hebben me geboeid afgevoerd naar het politiebureau. 
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Twee dagen zat ik in de cel. Van daar uit werd ik naar de crisisafdeling 
van Mentrum gebracht,  waar ze me na paar uur doorstuurden naar de 
Forensische Kliniek in Diemen. Na het weekend brachten ze me naar de 
Valerius Kliniek (dit is een psychiatrische opnamekliniek van GGZ 
inGeest). Ik belandde een paar dagen in de isoleercel. Na een paar dagen 
gaven ze me een normale kamer en kreeg ik brood en sigaretten. In de 
Valerius Kliniek ben ik negen maanden gebleven omdat ik medicatie 
weigerde. Ik dacht dat ik die niet nodig had, en ik wilde gewoon 
dwarsliggen. Met vijf man sterk hebben ze me op bed gegooid en een 
spuit gegeven. Ik schrok ervan. Ik vond het intimiderend. Maar na de 
medicatie voelde ik me beter. Vanaf dat moment ben ik de medicatie 
toch gaan nemen. Bij bloedcontrole bleek ik ook nog suikerziekte te 
hebben.

Na negen maanden mocht ik weer naar huis. Mijn moeder had alles 
schoongemaakt. In het begin vond ik het saai thuis. Ik had weinig 
aanspraak, ik voelde me alleen. Ik moest alles zelf doen.  Gelukkig heb ik 
veel hulp van mijn moeder.  Ze heeft een PGB (Persoonsgebonden 
Budget, red.) aangevraagd, omdat ik hulp in de huishouding nodig had. 
Ze hield contact met de hulp. Ze sprak met de sociaal verpleegkundige 
en de artsen. Dat doet ze nog steeds. Ze heeft er met veel moeite voor 
gezorgd dat ik bij Mentrum terecht kwam. Ik denk dat het soms best 
zwaar voor haar is. Het meeste regelt ze telefonisch.

Hoe het begon…
Het was niet de eerste keer dat ik was opgenomen. Het is begonnen 
tijdens mijn werk, in 1998. Ik werkte in de gevangenis in 
Heerhugowaard. Sinds ik uit militaire dienst kwam, had ik alles: een 
huis, een baan, een vriendin. Ik werd een paar keer overgeplaatst op 
mijn werk. Na drie maanden ging ik weer terug naar Heerhugowaard, 
maar na de vakantie werd ik weer overgeplaatst. De directeur had de pik 
op me. Ik had ervoor gezorgd dat een vriendin van hem ontslagen werd 
wegens racisme. 
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Al dat overplaatsen gaf veel stress. Ik was bang mijn baan kwijt te 
raken. Bovendien had ik schulden, die ik zonder baan helmaal niet zou 
kunnen afbetalen. 
Ik had vaak hoofdpijn, en ik dacht dat mensen mijn gedachten konden 
horen, dat mijn gedachten via de luidsprekers in de kantine werden 
uitgezonden. Ik ging niet meer naar de kantine. Omdat ik er vooral last 
van had op mijn werk, heb ik me ziek gemeld.

Ik kreeg verkeerde medicijnen. Antidepressiva. Een psycholoog heeft me 
verwezen naar de Willibrordus Stichting, een psychiatrisch ziekenhuis in 
Heiloo. Zij vonden het te vroeg voor opname en verwezen me naar het 
toenmalige Riagg. Daar kreeg ik van een assistent-psychiater weer 
verkeerde medicijnen, Orap. Daar worden Afro-Nederlanders agressief 
van. Dat gebeurde ook. Ik vocht in de sportschool. Ik dacht dat alles van 
mij was en dat ik de onbekende eigenaar was van de Fortis Bank. Ik nam 
een paar horloges uit een horlogezaak,  omdat ik dacht dat die zaak ook 
van mij was. Op weg naar huis liep er een jongen tegen mijn fiets aan. 
Ik dacht dat hij het opzettelijk deed, en sloeg hem een gebroken neus. 
Ik ging boodschappen doen zonder te betalen, die winkel was van mij, 
toch?

Dat gebeurde allemaal in één week. Ik kon niet slapen. tv kijken, lezen, 
niks ging. Ik had het idee dat de mensen op de tv tegen me spraken en 
dat er overal camera’s in huis waren. 
Midden in de nacht ben ik naar buiten gegaan, zonder sleutels. Daar 
stond ik, zonder sleutels buiten, midden in de nacht. Ik kon nergens 
hulp vragen. 
Ik ben gaan fietsen en naar een hotel gegaan om een slaapplaats te 
vragen. Ze zeiden dat ze vol waren, maar ik dacht dat ze me 
discrimineerden. Ik werd woedend en schreeuwde dat ze de kas open 
moesten maken en me al het geld moesten geven. Dat deden ze. Met 
600 gulden en wat Duitse Marken ben ik de stad in gefietst op weg naar 
de rosse buurt om een slaapplaats bij  de dames te vragen. Maar alles 
was dicht. Ondertussen had het hotel de politie gebeld. 
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Ik heb met de politie gevochten. Ze hebben me afgevoerd naar het 
politiebureau.  Twee weken zat ik in de cel. Ik wilde niet praten. 
Uiteindelijk hebben ze me naar de koepelgevangenis in Haarlem 
gebracht. 
De uitspraak was een halfjaar cel, maar ik ben in hoger beroep gegaan. 
Ik kreeg vrijspraak omdat ik ziek en ontoerekeningsvatbaar was. 
Zesduizend gulden schadevergoeding kreeg ik.  Ook in deze tijd was 
mijn moeder mijn steun en toeverlaat.

Tijdens mijn tijd in de Koepel ben ik geschorst op m’n werk.  Ik moest 
gelijk 1000 gulden per maand inleveren. Dat heeft 17 maanden geduurd. 
Toen ik werd vrijgesproken, werd alles weer hersteld. Alles wat ze 
hadden ingehouden kreeg ik uitbetaald. Eenmaal uit de gevangenis, kon 
ik niet goed voor mezelf zorgen.  Ik dacht dat als ik me goed voelde, wel 
met de medicijnen kon stoppen. Zo ben ik weer de supermarkt in 
gegaan, pakte een zak soepstengels en at ze op in de winkel.  De 
eigenaar van de winkel vond natuurlijk dat ik die moest betalen, maar 
dat wilde ik niet. Hij gaf me een klap en ik sloeg terug. Weer werd ik 
meegenomen naar het bureau, waar ik vertelde wat er gebeurd was. Ze 
lieten me vrij.

Levenslang
Toen ik niet voor mezelf kon zorgen, heeft mijn moeder besloten me 
naar Amsterdam te halen. Daar heb ik vier jaar bij haar gewoond. In de 
tussentijd werd ik opgenomen. 
Mijn moeder zorgde ervoor dat ik andere medicijnen kreeg. Van de 
medicijnen die ik had, ging ik veel eten en hield ik vocht vast. 
Ik kwam er flink van aan. Andere medicijnen gaven weer andere 
bijwerkingen, zoals vreselijke jeuk. Nu weet ik dat ik de medicijnen 
levenslang moet nemen. Dan gaat het goed. Gelukkig zijn die erge 
problemen voorbij. Het is achter de rug. Ik heb niks te klagen. Ik vind 
het soms jammer dat ik geen baan heb, maar vaak genoeg vind ik het 
ook prettig dat ik niet hoef te werken. 
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Nu hoef ik niet zo vroeg op te staan. Het wedijveren met de collega’s en 
al dat geroddel onder elkaar is voorbij. Eigenlijk mag ik ook niet meer 
werken. Ik moet stress voorkomen. 

Toch heb ik wel een paar keer geprobeerd weer te gaan werken, om toch 
wat meer geld te hebben. In de beveiliging. Het ging niet.  Zelfs in mijn 
vrije tijd belden ze op of ik wilde komen werken, maar als ik thuis ben 
wil ik rust. Toen ik gezond was, had ik daar geen last van. Ik heb 
gesolliciteerd als trein en tramconducteur. Dat is niks geworden omdat 
ik niet duidelijk spreek. De tweede keer,  zeiden ze dat ik de ziekte altijd 
weer terug kan krijgen. Ze mogen niet vragen wat je mankeert, toch 
doen ze dat. 

Hoe ik mijn toekomst zie? Ik moet gewoon doorgaan. Ik wil graag een 
relatie met iemand van de Gemeente van Jehova’s Getuigen. Ik vind het 
belangrijk om samen naar de bijeenkomsten te kunnen gaan. Ik vind 
het niet moeilijk om mijn verhaal te vertellen. De meeste mensen weten 
niet wat een psychose is. Door te vertellen krijgen ze misschien meer 
begrip. Het is een ‘rechtvaardige’ ziekte. Iedereen kan het krijgen: man 
vrouw, rijk arm, groot, klein. Mijn geloof geeft me kracht.  Ik wacht op 
betere tijden. Je moet er gewoon mee leren leven. 
In de Pinkstergemeente bidden ze voor je om je te bevrijden van 
demonen. Als die demonen verdreven zijn,  ben je beter. Daar geloof ik 
niet in. Bij ons in de Gemeente zeggen we: je moet er mee leren leven, 
en wachten op het nieuwe samenstel van dingen waarin iedereen 
genezen wordt. Wat je ook mankeert!
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Zorgen voor mijn vader was de moeite meer dan 
waard
Brenda Vyent (1975)

Ik heb het er al een tijd niet meer over gehad, over het mantelzorgen. 
Mijn vader is in 2007 overleden. Sindsdien heb ik er niet meer over 
gesproken, maar het is goed er weer bij stil te staan. Mijn vader had een 
paar beroertes gehad. Die zorgden ervoor dat zijn organen niet meer 
functioneerden. Hij had vaak kramp in zijn benen, waardoor hij moeilijk 
kon lopen. Daarnaast had hij ook psychische stoornissen, zoals 
achtervolgingswaanzin. Hij had het altijd over een bepaalde persoon die 
constant achter hem aan zat. Hij noemde hem Bob. Hij zag hem overal. 
Hoe, wat of waar,  Bob was daar. Mijn vader was de enige die hem zag. 
Hij had er altijd verhalen over. Ik heb geen idee hoe hij daar bij kwam. 
Hij had ooit een beneden buurman in Amsterdam die Bob heette, 
misschien zag hij hem.

Schelden
Die achtervolgingswaanzin had hij al voor de beroertes. Soms kreeg hij 
een paniekaanval midden op straat. Die Bob vormde een grote 
bedreiging. Als mijn vader hem zag, begon hij te schelden. Soms zei hij 
heel vreemde dingen. Zag hij iemand in een rolstoel zonder benen, dan 
beweerde hij dat hij dat had gedaan, omdat hij in die man een 
aanhanger van Bob zag. Bob was blank. Hij zag alles wat blank was als 
verdacht. Ik vond het vreselijk om mijn vader zo te zien. Ik wilde de 
beelden uit z’n hoofd praten. Ik zei dat Bob niet bestond, maar ik drong 
gewoon niet tot mijn vader door. Op een gegeven moment moest ik het 
accepteren. Na de beroertes werd het steeds moeilijker voor hem om 
zelfstandig te wonen. Lopen ging slecht.  Zichzelf verzorgen en 
aankleden werd moeilijker. Hij kon niet eens meer een kopje koffie 
zetten. Zijn gehoor was verslechterd.
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Ik reisde steeds heen en weer tussen Amsterdam en Rotterdam. Ik was 
half hier,  half daar. Soms bleef ik een paar maanden bij mijn vader op 
hem te verzorgen. Omdat ik toen geen baan had, kon dat. Op een dag, 
zag ik dat hij echt achteruit ging. Hij wilde naar Suriname, dat riep hij al 
jaren. Een kennis van hem had hem geholpen om een ticket te regelen, 
maar het bleek dat ze sjoemelden met z’n financiën. Je kon hem maken 
en breken, alle kanten op slingeren die je wilde. Dat was voor mij de 
druppel. Ik kon het niet meer aanzien. Het was mijn vader. Ik kon niet 
toelaten dat anderen misbruik maakten van zijn situatie. Die kennissen 
en neven gaven natuurlijk niet om mijn vader zoals ik als dochter. Ik 
heb hem meegenomen naar mijn driekamerwoning. Een kamer had ik 
voor hem ingericht, een voor mij en een als huiskamer. Hij had het echt 
naar zijn zin. Via de thuiszorg had ik een elektrisch verstelbaar bed met 
een papegaai geregeld. Zo kon hij zich zelf een beetje makkelijker 
bewegen. Een jaar daarna werd mijn eerste baby geboren. Tijdens de 
zwangerschap van mijn vierde kindje is mijn vader overleden.

Pas na mijn tweede kind ben ik gaan werken. Als ik ’s morgens naar 
school ging – ik volgde de opleiding voorbereidende beroepseducatie – 
kreeg ik hulp van thuiszorg. Zij hielpen mijn vader dan bij het douchen, 
medicatie en ontbijt.  Als ik een lange dag had, zorgden ze ook voor de 
lunch. Ik deed alles met plezier en vond het geweldig,  al moest ik hem 
verschonen, voeden, omkleden, insmeren, inkopen doen. Maar het 
wassen, daar had ik moeite mee. Dat was een gekke ervaring. Om mijn 
eigen vader naakt te zien, vond ik heel moeilijk. Maar op een gegeven 
moment vind je een manier om het toch te doen. Het moest, want de 
thuiszorg was er niet altijd. Ik was in die tijd vooral bezig met de zaken 
van mijn vader. Er moest van alles geregeld worden. Ik moest vaak thuis 
zijn.  Als ik klaar was met school, ging ik gelijk naar huis. Tijd om met 
mijn klasgenoten te gaan wandelen, had ik niet. Ik was aan huis 
gekluisterd. Ik deed de noodzakelijk dingen als naar school gaan en 
boodschappen, that’s it. Als ik echt ergens naar toe wilde, bijvoorbeeld 
naar de kerk, nam ik hem mee. 
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Soms wilde ik er gewoon even uit, even naar oma of het park. Maar ook 
voor belangrijke afspraken voor hem als de dokter of een verjaardag, 
nam ik hem mee in de rolstoelbus.

Dumpen
Toen ik met de vader van mijn kinderen trouwde, was hij de enige van 
wie ik onbegrip heb ontvangen. Hij zag het helemaal niet zitten. Hij 
vond dat je in een huwelijk,  de zorg voor een ouder niet mee kon 
nemen. Waarom, weet ik niet, maar blijkbaar zat het hem dwars. Ik kon 
het me niet voorstellen.  Stel je voor, dat het zijn moeder was,  dan had ik 
het wel goed gevonden. Dat is zodanig geëscaleerd dat het de relatie in 
de weg stond. Ik was genoodzaakt mijn vader in een verpleeghuis te 
dumpen. Zo voelt dat nog altijd.  Ik heb er nog steeds spijt van. Als ik op 
mezelf was geweest, had ik dat nooit gedaan. Ik was er heel boos over. 
Ik nam het mijn partner kwalijk. Ik heb onbegrip voor het onbegrip!

Ik heb jaren voor mijn vader gezorgd. Ondanks dat het niet altijd 
rozengeur en maneschijn was, en ik een hoop dingen moest nalaten, 
was het de moeite meer dan waard.  Ik zou het zo weer doen. In ieder 
geval voor mijn ouders en kinderen. Als het een oom of tante betreft, 
zou ik tien keer nadenken. Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Het 
gaf me voldoening. Waarom ik het gedaan heb? Ik kon niet anders 
bedenken. Het was mijn vader, ik vond het vanzelfsprekend. Hij was een 
geweldige man. Jammer dat hij zo vroeg moest overlijden en dat hij de 
kleinkinderen niet ziet opgroeien. Hij is maar 63 geworden. 

Nu studeer ik weer, MMZ, Medewerker maatschappelijke zorg, het 
voormalige SPW. Iets met zorg, niet op het gebied van wassen en 
aankleden, maar meer op maatschappelijk gebied. Mensen helpen de 
maatschappij weer in te gaan. Begeleiden om van een niets een iets te 
maken! Nu haal ik de kracht uit het geloof. Maar in de tijd dat ik mijn 
vader verzorgde, was ik daar niet zo mee bezig. Je moet jezelf 
opkrikken, aanmoedigen: ‘Huppekee, kom op doorgaan!’.
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Als het goed is gegaan,  geef ik mezelf een schouderklopje. Letterlijk! Als 
je het niet krijgt van een ander, geef ik het mezelf.  Een schouderklopje 
is een schouderklopje. Het maakt niet uit van wie je het krijgt, toch? Als 
het niet goed gaat, spreek ik mezelf moed in. Hardop, ik blijf het 
herhalen. Niet in mezelf, maar hardop praten, hardop nadenken! Als je 
het hardop zegt, is het net of je in gesprek gaat met iemand. Door dat 
gesprek kom je op ideeën. Als ik op anderen moest wachten, wachtte ik 
misschien nog steeds.
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Ik ben blij dat ik nog leef
Carmen Young (1954)

Eind jaren tachtig werd mijn tweede dochter geboren. Ze was 
kerngezond, maar op vijfjarige leeftijd werd er kanker bij haar ontdekt. 
Het is snel gegaan. Binnen een half jaar overleed ze. Mijn derde 
dochtertje is een paar dagen na de geboorte overleden. Na de dood van 
m’n dochters ging het niet goed met me. Ik kreeg psychische 
problemen. Ik begreep niet waarom dit mij was overkomen. Ik bleef 
achter met zoveel vragen. Ik had er echt moeite mee, nog steeds.  Ik heb 
veel steun gehad van familie en kennissen.  Mijn oudste dochter steunt 
me nog steeds. Gelukkig gaat het goed met haar. Ze is nu 26. Ze voelt 
aan wanneer ik me niet zo goed voel. 

Psychose
Mijn lichaam werd dik door de medicijnen die ik nam vlak na het 
overlijden van mijn dochters. Mijn benen werden zo zwaar dat ik 
nauwelijks uit bed kon komen. Als een oude vrouw strompelde ik door 
het huis. Het leek wel of ik een pak slaag gekregen had. Ik was helemaal 
verward. Niets interesseerde me meer. Ik wilde geen mensen om me 
heen hebben. Ik durfde niet naar buiten. Mijn eigen plek, de kamer, 
verder niet. Ik had vreemde gedachtes.  Ik kon mezelf dingen aandoen. 
Als ik ergens tegen aan liep en me pijn deed, kon het me niet schelen. Ik 
dacht als het gebeurt, gebeurt het. Medicijnen wilde ik op een gegeven 
moment niet meer. Waarom zou ik mezelf vergiftigen. Ik wilde ze niet 
meer. Ik vond mezelf gezond. Ik had niet door dat ik in een psychose 
raakte. Ik at slecht,  ik dronk weinig, er moest op mij gelet worden. 
Iemand moest alles voor me klaar zetten en opletten of ik wel gegeten 
had of niet. Ik had een mantelzorger nodig.

De afgelopen twintig jaren zijn met vallen en opstaan gegaan. Ik vecht 
steeds om er weer bovenuit te komen. 
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Gelukkig kom ik met Gods wil er langzaam maar zeker weer boven op 
en gaat het nu stukken beter. Ik heb veel hulp gekregen. Ik moet niet 
jokken, ze hebben me flink gesteund. In het begin wilde ik nergens naar 
toe. Maar mensen hebben me meegesleept om naar buiten te gaan om 
te ontspannen. M’n kennissen bleven op me in praten om me mee naar 
buiten te krijgen. Zodoende ben ik mee gegaan naar activiteiten. Ik heb 
nog steeds mantelzorg. Mijn dochter is mijn mantelzorger. Zij helpt me 
en houdt me goed in de gaten. Ze logeert een tijd bij me. Soms voelt dat 
vreemd, maar ik heb hulp nodig. Ik moet het accepteren. Maar het botst 
wel eens. Soms zegt ze: ‘Mama wat ben je toch eigenwijs.’ Dan zeg ik: 
‘Ik ben niet eigen wijs.’ Dan begint ze altijd te lachen…

Ik ben erg blij dat ze ondanks alles, klaar staat voor me. Ze heeft ook 
nog haar school die ze moet afmaken. Ik heb ook nog een 
verpleegkundige die me bijstaat. Als m’n dochter naar school gaat,  kijkt 
zij of ik gegeten heb en medicijnen heb genomen. Tussen de middag 
komt ze weer. Als mijn dochter uit school komt, neemt zij de taak over. 
In het begin wilde ze me niet alleen laten, ze maakte zich te veel zorgen. 
Ik ben blij dat er iemand is die haar vervangt. En gelukkig gaat het nu 
weer een stuk beter,  waardoor ik ook weer alleen kan zijn. Ik heb weer 
zin om dingen te ondernemen. 

Schaamte over boord
Met een kennis ben ik naar de opening van Sriebie Wiekie, een 
vereniging voor ouders en familieleden van mensen met een 
psychiatrische aandoening, geweest. Ik wilde graag weten wat het 
allemaal inhoudt. De informatiedagen over instanties en instellingen 
vond ik heel  belangrijk. Ik heb er veel van geleerd. Later besefte ik dat ik 
met dezelfde problemen zit. Ik heb in de zorg gewerkt met mensen met 
psychische problemen, maar als het voor je eigen deur komt, denk je er 
toch anders over. Ik was nooit iemand die veel sprak, maar ik heb 
geleerd dat het goed is om over je problemen te praten. Dan vallen de 
dingen op z’n plaats. 
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Door te praten hoor je dat je niet de enige bent met dit probleem. Soms 
is het bij een ander nog erger dan bij jezelf. Zo lang je je mond houdt 
krijg je geen hulp. Dat heb ik zelf ook ervaren. Door praten hoor je meer. 
Zo kom je erachter wat de oorzaak is. Dat heeft me verlichting 
gebracht. 

Ik zat met dingen, maar wist niet waar ik er mee naar toe moest. Je 
moet durven en je schaamtegevoelens over boord gooien. Je moet 
durven overeind te komen. Ik heb zoveel anderen geholpen en nu heb ik 
hulp nodig. Hoe verklaar je dat, hoe verwerk je dat? Hoe zullen ze me 
zien, zullen ze me aanvaarden met wat er nu aan de hand is? Daar 
maakte ik me druk over. De gesprekken met mensen die ik kende, 
gaven me een steuntje in de rug,  waardoor ik die schaamte over boord 
kon gooien. Ik had het geluk dat mensen met me bleven praten toen ik 
in de war raakte.  Ze zeiden: ‘Je moet het rustig aan doen. Als je hulp 
nodig hebt, moet je het vragen!’ Ik heb veel hulp uit mijn omgeving 
gehad. Ik was echt in de war, mijn gunst! Als er een auto naast me reed, 
voelde ik mijn hart bonzen in m’n keel. Zodra ik een auto zag, ging ik 
helemaal aan de kant staan. Ik was echt bang van buiten. Het was 
verschrikkelijk. Dan dacht ik dat ik dood ging… In huis ook, soms 
hoorde ik stemmen, het was verschrikkelijk. Ik heb dit nooit in mijn 
familie gezien. Het was voor het eerst dat ik zoiets meemaakte.

Veel onbegrip
Er is veel onbegrip. Niet iedereen weet met psychische problemen om te 
gaan. Soms zeggen ze: ‘Die is gek en die blijft gek.’ Dat vind ik erg. Je 
moet respect voor elkaar hebben, want iemand is niet gek maar echt 
ziek. Hij speelt het niet, en heeft er zeker niet voor gekozen. Ik ben echt 
blij dat ik me nu weer goed voel, maar ik blijf voorzichtig. Ik probeer zo 
weinig mogelijk druk op te zoeken. Ik probeer te ontspannen, dat heb ik 
nodig. Af en toe een andere omgeving doet wonderen. Ik haal kracht uit 
gebed en door mezelf te vertrouwen, door mezelf moed in te spreken: 
‘Je kan het,  je moet doorzetten.’  Het stimuleert ook als je omgeving 
zegt: ‘Volhouden, je gaat de goede kant op.’  Als je zelf dingen 
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doormaakt heb je meer begrip voor anderen. Dan zie je, ik kan van geluk 
spreken, het had veel erger kunnen aflopen. Als ik zie hoe lekker en 
gezellig het leven kan zijn, ben ik blij dat ik nog leef. 

Deze ziekte kan iedereen overkomen. Ik had het ook niet verwacht. Ik 
was juist een stuk opgeknapt. Ik was aan het piekeren over het 
overlijden van de kinderen. Van het een op andere moment heeft het 
me geraakt, ik schrok er zelf van. Plotseling kreeg ik angstaanvallen. 
Maar je hoeft je er niet voor te schamen. Als iemand hulp nodig heeft, 
moet je die hulp bieden. Blijven praten, accepteren, maar niet 
beledigen. Als je merkt dat je geaccepteerd wordt, kan je het een beetje 
los laten. 

Te moeilijk
Toen ik hoorde dat dit verhalenproject begon, had ik er echt zin in. Ik 
verheugde me er al jaren op.  Als kind wilde ik eigenlijk al graag een boek 
schrijven. Ik hield van lezen. Ik pakte stukjes papier en schreef de 
dingen op die ik meegemaakt had. Helaas ben ik die stukjes 
kwijtgeraakt. Ik dacht het schrijfweekend van Sriebie Wiekie samen met 
de Empowerment Foundation (een stichting die groepen en individuen 
bewust wil  maken van hun kracht en talenten, EvP) organiseert, laat ik 
niet aan mij voorbij gaan. Ik zou willen schrijven over wat ik 
meegemaakt heb als kind met m’n grootvader,  met m’n familieleden, 
maar ook over de laatste jaren. Over het overlijden van mijn dochters 
heb ik nooit geschreven. Dat was tot nu toe te moeilijk.

Vroeger was ik mantelzorger voor mijn dochtertje en stond ik altijd 
klaar voor anderen. Ik werkte in de thuiszorg bij ouderen en gezinnen. 
Nu heb ik zelf zorg nodig om alles te kunnen bolwerken. Mijn wens is 
dat ik weer helemaal opknap en een betere toekomst tegemoet kan 
gaan. Een toekomst waar ik me happy bij voel. Ik vraag dat niet alleen 
voor mezelf, ik gun dat iedereen!
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Door de zorg voor mijn moeder werd
ik snel volwassen
Ivy (1985)

Ik ben net geslaagd als sociaal-cultureel werker. In september ga ik 
verder met de Hbo-opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming. Ik 
houd van dit werk omdat ik in contact kom met mensen. Ik bied een 
aanvulling op hun dagbesteding. Het is een breed werkveld.  Je kunt 
evenementen organiseren, maar ook mensen individueel begeleiden. 
Die afwisseling vind ik heel fijn. Ik werk met verschillende mensen van 
verschillende leeftijden. Behalve student ben ik ook mantelzorger. 
Vanaf mijn twaalfde zorg ik voor mijn moeder. Dat heeft me heel snel 
volwassen gemaakt. Ik werd op jonge leeftijd geconfronteerd met het 
echte leven, de realiteit. Je merkt dat er ook iets als dood bestaat en dat 
dingen anders kunnen gaan in het leven dan alleen maar rozengeur en 
maneschijn.

Zieke zusjes
Toen ik een jaar of tien was werd mijn zusje van vijf ziek. Ze dachten 
eerst aan blaasontsteking, toen longontsteking. Op een gegeven 
moment bleek dat ze nierkanker had. Chemokuren volgden. Ze ging 
ziekenhuis in en uit. In die tijd was mijn moeder ook zwanger. Door alle 
spanningen kreeg ze plotseling weeën en werd ze opgenomen in het 
ziekenhuis. De baby werd een paar maanden te vroeg geboren. Tijdens 
de bevalling kreeg het kindje te veel vruchtwater binnen, waardoor ze er 
slecht aan toe was. Terwijl  mijn ene zusje geopereerd werd, lag mijn 
moeder met de baby ook in het ziekenhuis. Ik logeerde bij mijn 
grootouders. Kort daarna kregen we te horen dat de baby nooit 
zelfstandig zou kunnen ademen. Ze lag in een couveuse aan de 
beademing. Na tien dagen is de beademing stopgezet en is de baby 
overleden. 
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Mijn andere zusje was nog steeds ziek en aan het herstellen van de 
operatie. Het jaar daarop is zij  bij ons thuis overleden. Ze was nog maar 
vijf jaar oud. Ondanks dat ik nog zo jong was, heb ik het bewust 
meegemaakt. Als ik er over praat, beleef ik het weer. Dan zie ik alles 
voor me. Hoe ze, toen ze overleden was, werd bedekt met een laken en 
op een brancard naar beneden werd gebracht.  Hoe een buurvrouw naar 
mijn moeder toe kwam en aarzelend vroeg: ‘Ze is toch niet overleden?’ 
‘Ja,’ was het enige dat mijn moeder zei. Afscheid en begrafenis volgden. 
Het was een heel moeilijke periode. Ik was elf jaar.  Ik wist niet zo goed 
wat ik er mee aan moest. Ik probeerde zo lief mogelijk voor mijn 
moeder te zijn, maar wist niet zo goed hoe ik haar moest helpen. Mijn 
ouders zijn al heel vroeg gescheiden. Contact met mijn vader was er 
niet. Ik bleef alleen over met mijn moeder. Gelukkig kregen we wel 
steun van mijn grootouders en naaste familieleden. Ze logeerden bij 
ons, om voor mij en mijn moeder te zorgen. Na een tijd gingen ze weer 
naar huis, het leven gaat verder. 

Gevaarlijk
Op een dag was er weinig eten in huis, alleen nog een paar pakjes soep. 
Ik vroeg of ik boodschappen mocht gaan halen.  Maar van de een op de 
andere dag zei mij moeder tegen me: ‘Nee, het is gevaarlijk buiten.’ Ik 
vroeg haar wat er aan de hand was. Ze zei dat er allemaal mensen waren 
die ons kwaad wilden doen. Ik at wat er in huis was en probeerde zo veel 
mogelijk water te drinken. Het eten raakte op en ik had honger.

De post mocht ik ook niet gaan uit de brievenbus halen, want er zat, 
volgens haar, een slang in de brievenbus. Ze was in de war, maar als 
kind begreep ik het niet zo goed. Ik dacht als mijn moeder het zegt, is 
het gewoon zo. Ik mocht geen post halen, geen boodschappen doen en 
ook niet meer naar school. Het was immers te gevaarlijk buiten. Mijn 
moeder had alle stekkers van de stereo, de telefoon en de tv eruit 
getrokken, omdat ze het idee had dat we afgeluisterd werden. 
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Misschien heeft school wel geprobeerd te bellen, maar dat weet ik 
natuurlijk niet. Als er aan de deur gebeld werd, mocht ik niet kijken. De 
lamellen waren gesloten, alle deuren dicht, de lichten uit. Het hele huis 
was donker. We woonden in een flat, dus af en toe hoor je iets.  ‘Stil, stil, 
niemand mag weten dat we hier zijn’,  zei mijn moeder dan. Als ik er zo 
over praat, was het best wel heavy!

Ik was hartstikke bang. Ik dacht echt dat er iemand was die ons iets aan 
wilde doen. Heel af en toe mocht de telefoon even in het stopcontact, 
dan belde mijn tante. Van mijn moeder moest ik zeggen dat alles goed 
was. Hoe lang dat allemaal geduurd heeft, weet ik niet precies meer, 
misschien wel een maand of twee. Het eten raakte op. Mijn moeder at 
bijna niets, ze wilde zelfs geen water meer drinken. Zij dacht dat ze dat 
niet nodig had, omdat ze het idee had dat ze anderen kon genezen. Ze 
dacht dat ze bepaalde krachten had, waarmee ze ook anderen in 
noodsituaties kon helpen. Ze deed vaak rare dingen en vertelde me dat 
er dierbaren van ons in nood of ziek waren en bijna zouden sterven. Dit 
waren echt enge momenten. Ik was bang om die dierbare te verliezen. 
Soms werd het in haar beleving zo gevaarlijk, dat we letterlijk in huis 
noesten schuilen. We zaten dan ineengekrompen in een hoek, bedekt 
met spullen, zoals lakens, tassen over ons heen. Soms verstopten we 
ons achter het meubilair. Dag en nacht dreigde er gevaar. Mijn moeder 
bleef 24 uur per dag op.

Bij tante in huis
Op een gegeven moment kwam mijn tante langs. Ze vond het vreemd 
dat de telefoon nooit werd opgenomen. Ze zag gelijk dat het niet goed 
ging met mijn moeder. Ze was verbaasd dat ik nooit wat had gezegd, 
maar ik legde haar uit dat ik niets mocht vertellen van mijn moeder. 
Mijn tante begreep het niet en werd boos. Het was niet mijn 
lievelingstante, maar we moesten gelijk spullen pakken en bij haar 
logeren. Daar zag ik wel tegenop. 
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Mijn tante wist mijn moeder over te halen en belde de huisarts. Die 
heeft er voor gezorgd dat ze in contact kwam met Mentrum (ggz-
instelling)

In eerste instantie wilde mijn moeder geen medicijnen innemen. Mijn 
tante deed ze stiekem in de vla of in haar eten. Wat ik erg vervelend 
vond, was dat ik bij mijn tante geen plek had voor mezelf. Ik sliep met 
m’n nichtjes in een kamer. Ik was natuurlijk wel verdrietig, maar omdat 
ik nooit alleen kon zijn, uitte ik dat niet.  Ik stopte mijn verdriet weg. 
Twee keer per week bracht ik mijn moeder naar Mentrum, waar ze 
gesprekken met een behandelaar had. Deze vroeg mij of ik mijn moeder 
niet liever in een inrichting wilde plaatsen, omdat ik zo jong was. Maar 
dat wilde ik niet.

Mijn tante, die het beste met me voor had, was behoorlijk streng. Ik 
moest na school direct naar haar huis komen. Als het beter ging met 
mijn moeder, gingen we naar onze eigen flat. Kreeg ze een terugval dan 
gingen we weer naar mijn tante. Op de momenten dat mijn moeder zich 
goed voelde, ging ik af en toe eventjes weg met mijn vriendinnen. Maar 
als je moeder ziek is,  ga je niet naar een feestje. Je bent heel erg alert. Ik 
kon geen kind meer zijn, ik moest de moederrol overnemen. Ik moest er 
voor zorgen dat ze op tijd at, dat ze niet zo maar een abonnement nam 
of rare dingen deed op straat. Toen mijn opa in Suriname vrij plotseling 
kwam te overlijden, kreeg mijn moeder een flinke terugval. In korte tijd 
had ze veel verloren, naast haar wee dochtertjes nu ook haar vader.

Chronisch
Elke keer dat mijn moeder een terugval krijgt, voel ik me 
verantwoordelijk voor haar. Het is raar,  maar ik heb het gevoel dat ik 
voor haar moet zorgen, net zoals je voor een kind zorgt. Als het beter 
gaat, ben ik daar heel erg blij om. Tegelijkertijd vind ik het moeilijk om 
haar los te laten, omdat ik weet dat ze toch nog niet helemaal de oude 
is. Het is net alsof je een kind voor het eerst naar school stuurt. 
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Je moet leren loslaten en vertrouwen dat het goed gaat. Wat heel veel 
mensen vergeten, is dat een psychiatrische aandoening vrijwel altijd 
chronisch is. Mijn moeder zal nooit meer worden zoals ze vroeger was. 
Vanaf mijn achttiende woon ik op mezelf. Als ze ziek is, logeer ik bij 
haar. Vorig jaar ging het weer mis. Ergens zag ik het aankomen. Ik zag 
dat ze heel gestrest was en zich druk maakte over van alles en nog wat. 

Voor mij als mantelzorger heeft zoiets invloed op mijn studie. Ik zou in 
januari klaar zijn. Gelukkig kon ik mijn afstuderen een half jaar 
uitstellen. Ik heb vroeger mijn kappersopleiding moeten stopzetten, 
omdat ik te vaak afwezig was door de zorg voor mijn moeder. Ook kan 
ik niet altijd bij de repetities van mijn dansgroep Continental Riddim 
aanwezig zijn. Dat betekent minder ontspanning en meer stress. Ik voel 
een hoge druk op mijn schouders, maar ik heb geen keus. Ik moet voor 
mijn moeder zorgen, want er is niemand anders die dat doet. Ik heb 
altijd voor mijn moeder gezorgd, altijd. Ze is nooit opgenomen. Ik 
vertrouw haar niet toe aan een vreemde, tenzij het echt nodig is, 
bijvoorbeeld wanneer ze niet wil eten en geen insuline wil innemen. 
Dan bel ik de crisisdienst. Toen mijn moeder vorig jaar de terugval 
kreeg, heb ik ook gelijk de crisisdienst gebeld. Niet om haar te laten op 
nemen, maar om hen op de hoogte te brengen van de situatie. Af en toe 
bellen ze mij om te vragen hoe het gaat.

Het valt niet mee om alles naast je studie georganiseerd te krijgen. Zo 
slaapt mijn moeder op onregelmatige tijden. Soms lukt het me niet om 
haar medicijnen op te halen, dan vraag ik of het thuis bezorgd kan 
worden. Op een dag belde ik ‘s avonds laat naar de apotheek. Ik kreeg 
een heel geïrriteerde dame aan de lijn, zo van ‘als je weet dat je 
tabletten nodig hebt, waarom bel je dan midden in de nacht?’ Het leek 
wel of ik haar bezwaarde, terwijl  zij er zijn om mij te helpen. Ik was er 
heel erg boos over.  Ik kon immers de deur niet uit. Ze kon me op z’n 
minst op een normale manier te woord staan. Ik heb hier niet om 
gevraagd. Ik heb haar dan ook gezegd wat ik van haar vond. 
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Dat was voor mij een reden om nooit meer contact op te nemen. Mocht 
het nog eens nodig zijn, dan bel ik nog liever 112. Gelukkig is dat tot nu 
toe niet nodig geweest. 

Begrip
Met mij gaat het goed. Je moet gewoon door. Een kleine groep mensen, 
mijn echte vrienden, weet van de situatie. De rest weet dat mijn moeder 
af en toe ziek is, maar wat ze echt heeft weten ze niet. Dat vind ik ook 
niet belangrijk. Ik heb al  lang gezien hoe snel mensen de stempels ‘gek’ 
en ‘gestoord’ klaar hebben. Gelukkig heb ik heel goede vrienden. Zij 
hebben me door mijn opleiding heen gesleept. Zij weten wat er aan de 
hand is. Vorig jaar heb ik wel een en ander aan mijn stagebegeleider 
moeten vertellen. Ik kwam in tijdnood met mijn opdrachten, omdat ik 
ook voor mijn moeder moest zorgen. Hij was blij dat ik met m’n verhaal 
naar hem toe kwam. Ik kreeg begrip. Samen met mij zocht hij naar een 
oplossing, zodat ik mijn stage en opleiding kon afronden. 

Natuurlijk maak ik me wel eens zorgen over de toekomst. Als ik een 
gezin heb, wordt het moeilijker om haar te steunen. Misschien dat ze 
dan bij mij kan wonen. Bij Surinaamse mensen is het toch nog steeds 
normaal dat je je moeder in huis neemt. Natuurlijk zijn er Surinaamse 
ouderen in verzorgingshuizen, maar ik zie mijn moeder liever niet in 
zo’n omgeving. Ik denk niet dat het gezond voor haar zou zijn. Ze zou 
de mensen niet kunnen vertrouwen. Als je depressief bent en je zit 
alleen tussen depressieve mensen, duurt het herstel alleen maar langer, 
denk ik. Als je bij gezonde mensen zit, zie je dat er ook nog andere 
dingen in het leven zijn.

Doorzettingsvermogen
Het is zwaar om voor mijn moeder te zorgen, maar het heeft me sterker 
gemaakt. Ik heb meer begrip en waardering voor mijn moeder.  Ik zie 
hoe ze toch steeds weer haar best doet om tegen haar ziekte te vechten. 
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Mijn moeders doorzettingsvermogen geeft mij kracht. Het heeft me ook 
kennis gegeven. Ik zie hoe zorginstellingen met elkaar omgaan. Dat kan 
ik in mijn werk gebruiken om andere mensen te informeren. Via een 
vriendin is mijn moeder in contact gekomen met Sriebie Wiekie, een 
organisatie voor ouders en familieleden van mensen met psychiatrische 
aandoening. Daar leerde mijn moeder dat, ook al heb je een chronische 
ziekte, je niet in een hoekje hoeft te blijven zitten. Er is veel meer dan 
dat! Het heeft mijn moeder goed gedaan om in contact te komen met 
mensen die dezelfde problemen hebben, zo kon ze er makkelijker over 
praten. Daardoor heeft ze kunnen inzien dat haar ziekte niet haar 
schuld is, maar dat het iets is wat je overkomt.

Woedend
Wat ik jammer is dat de instanties je niet altijd prettig behandelen. Als 
mantelzorger heb je al zo veel stress en ligt er zoveel druk op je 
schouders, dat je je niet wilt verantwoorden aan iemand die niet in je 
situatie zit. Dat maakt me giftig.  Wat ik bijvoorbeeld altijd heel erg heb 
gevonden, is dat in de beginperiode van mijn moeders ziekte haar 
toenmalige hulpverlener mijn moeder heeft overgehaald heeft ergens 
een handtekening onder te zetten zonder dat ik daar van op de hoogte 
was. En dat terwijl ik alles voor haar regelde. Het ging over het PGB 
(persoonsgebonden budget). Op het papier staan dingen over een 
schoonmaker en begeleiding, terwijl ik altijd voor mijn moeder heb 
gezorgd. Ik wist niet eens dat er een PGB bestond. Als je dat als 
mantelzorger niet weet, en als je als hulpverlener iemand die in de war 
is iets laat ondertekenen, vind ik dat heel erg kwalijk.  Dat geld hebben 
we nooit gezien. Ik ben naar het juridisch loket geweest. Ik wil er best 
een rechtszaak van maken. Ik heb bij die toenmalige maatschappelijk 
werker het dossier opgevraagd en hem gevraagd waarom hij mij nooit 
had benaderd. Hij antwoordde: ‘Ik kon niemand bereiken, er was geen 
familie.’ Op zo’n moment word ik woedend, want ik ben er altijd 
geweest! 
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Vanaf 2010 kreeg mijn moeder het PGB wel in handen. Toen ze eind 2010 
weer ziek werd, moesten er verantwoordingsformulieren worden 
ingevuld. Omdat ik er geen tijd voor had, is dat overgenomen door een 
zorginstelling. Ik ging er van uit dat alles gewoon door ging. Twee keer 
per dag komt de wijkverpleegkundige, die er op toe ziet dat mijn 
moeder eet en drinkt en haar medicatie op tijd inneemt. Een keer per 
week komt er iemand schoonmaken. Al die dingen deed ik in het begin 
zelf.  Een paar weken terug moest mijn moeder weer papieren invullen 
en ik vroeg aan de dame van de zorginstelling waar mijn naam eigenlijk 
gebleven was. Ze zei: ‘We wisten niet dat jij voor je moeder zorgt.’ 
Ongelofelijk hoe ze mij, ondanks dat ik zo vaak contact met hen heb, 
blijkbaar toch over het hoofd hebben kunnen zien. Hoe kan ze niet 
weten dat ik al jaren voor mijn moeder zorg.  Ik krijg er niets voor 
betaald. Dat kan niet! 

Kracht
In september begin ik met een nieuwe opleiding. Ik probeer wat meer 
rust te nemen voor mezelf. Ik ben bezig een reguliere dagbesteding 
voor mijn moeder te zoeken. Als ze daar aan kan meedoen, gaat ze 
minder piekeren. En als mijn moeder leuke activiteiten heeft, heb ik ook 
minder zorgen. De kracht haal ik uit het blijven geloven dat het allemaal 
wel goed komt. Ik haal energie uit de periodes dat het goed gaat. Onze 
band is goed. Ondanks dat we allebei binnenvetters zijn, praten we 
steeds meer met elkaar.
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Het is nu tijd voor mij en voor mijn gezin!
Jacqueline (1972)

Als ze vragen: ‘Hoe is het met Angelo?’ geven we allemaal hetzelfde 
antwoord. ‘Ja, Angelo…’, en dan wordt het stil. De mensen die dichtbij 
staan en het verhaal vanaf het begin hebben gemaakt, weten dat mijn 
broer Angelo in deze molen zit.  Maar buitenstaanders, nichten en 
neven, weten alleen dat hij rookt. Ze denken dat hij van het pad is 
geraakt door het blowen. Wij vertellen hun niet dat hij  voor psychische 
klachten bij het Mentrum loopt. Degenen die ons beter kennen, weten 
dat hij hartstikke psychotisch is.

Paniek
Het begon in 2003. Ik was zwanger van mijn eerste dochter. Mijn vader 
kreeg een beroerte. Die ochtend dat mijn vader die beroerte kreeg, riep 
mijn moeder mijn broertje voor hulp. Angelo heeft een verlamde arm. 
Met zijn sterke arm heeft hij  mijn vader vastgehouden. De paniek sloeg 
toe. Mijn vader kon niets meer. De brandweer moest er aan te pas 
komen om mijn vader uit huis te krijgen. Vanaf het moment dat pa in 
het ziekenhuis lag, trok Angelo zich steeds meer terug. Als we vroeger 
een feestje hadden zat hij er gezellig bij, maar we zagen hem niet meer. 
Het bleef donker in zijn kamer. Ik dacht: ‘Dit is niet goed, hij is 
depressief.’ Vanaf dat moment is het mis gegaan. 

Mijn vriendin, die net een praktijk voor homeopathie was begonnen, 
schreef hem een middel voor tegen depressie. Mijn broer heeft nooit 
over de beroerte van mijn vader gesproken. Hij was toen 19 en woonde 
nog thuis, hij was net klaar met school. Hij zat maar in zijn kamer. Het 
enige waarvoor hij van zijn kamer kwam was om naar zijn vrienden te 
gaan. Het leek wel of hij niets meer met ons wilde doen, ook niet met 
mijn moeder. Wat hij moest doen, deed hij, maar de verslaving was al te 
ver. Als hij iets moest kopen, dan deed hij dat zo goedkoop mogelijk 
zodat hij nog wiet kon kopen.
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Psychose
Het homeopathische middel ging absoluut niet samen met de cannabis. 
Binnen een week kwam de psychose echt naar voren. Dat is misschien 
wel de reden dat ik me schuldig voel. Eerst was hij weliswaar 
onzichtbaar, maar kon hij een weg vinden met zijn cannabis gebruik. 
Nadat ik hem het dat homeopathische middel heb gegeven, kwam de 
psychose naar voren. Ik heb lang gedacht dat het door het middel 
kwam, maar achteraf bleek dat hij al lang verslaafd was. Ze dronken, ze 
blowden, het was één groot feest. 

Eind juli  2003 gaf ik hem dat homeopathische middel. Binnen drie 
dagen was mijn hele stille broer helemaal de weg kwijt. Hij begon over 
allerlei vreemde dingen te praten. Het viel niet mee, zeker niet als je dan 
net bevallen ben van een kindje. Mijn zus, waar hij contact met had, 
was op vakantie. Mijn andere zus, had ook net een kleine gekregen. 
Samen hebben we bij mijn moeder geslapen. Angelo was helemaal in de 
war en bleef de hele nacht roepen: ‘Zie je ze niet, zie je ze niet?’ Angelo 
had het idee dat door te blowen de stemmen weggingen. Uiteindelijk 
hebben we mijn oudste broer erbij gehaald. Het was vreselijk. 

Nadat Angelo een weekend bij mijn oudste broer gelogeerd had, 
beweerde deze dat de portemonnee van zijn vrouw weg was. Bij 
thuiskomst rende Angelo de auto uit,  regelrecht naar het 
politiebureau. Hij vertelde de politie dat we onbetrouwbaar waren en 
hem iets aan wilden doen. De politie moest hem beschermen tegen ons. 
De politie zei:  ‘We geven hem niet mee, hij is bang voor jullie.’ Ze 
hebben de spoeddienst van Mentrum (ggz-instelling) gebeld. Die belde 
ons middernacht om te zeggen dat we hem konden komen halen. 
‘Hoezo’, vroeg ik verbaasd, ‘de politie gaf toch aan dat hij ons niet 
vertrouwde?’ Maar de medewerker van Mentrum antwoordde: ‘Hij is 
gewoon in de war van de cannabis, daar doen we niets mee. We kunnen 
hem wel een middel geven om hem te kalmeren, maar je kunt hem 
komen halen.’ 
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Dat hebben we niet gedaan. Ik was alleen met de kleine. Ergens waren 
we ook wel blij dat er een arts aan de pas kwam om te kijken wat er met 
hem was.

Ik had geen idee van een psychose. Ik had zoiets nog nooit 
meegemaakt. We kregen informatie. Mentrum heeft hem doorgestuurd 
naar een kliniek die zich in deze problematiek gespecialiseerd heeft. We 
hadden daar veel vertrouwen in. Je wilt alles op alles zetten om het zo 
snel mogelijk op te lossen. We zijn daar heen gegaan, maar Angelo was 
heel afwijzend naar ons. Hij wilde niets met ons te maken hebben. In 
die twee dagen waren wij in één keer de boeman geworden. 

Heftige reactie
Ik werkte in de hulpverlening met probleemkinderen en 
probleemouders en had onregelmatige diensten. Uiteindelijk werd het 
me te veel. In 2005 heb ik ontslag genomen. Mijn broer ging in en uit de 
instelling. Mijn moeder kwijnde langzaam weg door al haar verdriet. Ze 
werd onzichtbaar.  Ze ging nog maar een keer in de week naar mijn 
vader,  meer kon ze niet. Dat was niets voor haar. Ze was een heel sterke 
vrouw. In die tijd is haar depressie begonnen. Ik nam de zorg meer en 
meer op me en ging steeds vaker naar mijn vader. Ondertussen moest 
mijn moeder ook nog een heupoperatie Na de narcose was ze helemaal 
de weg kwijt. De artsen had ons van tevoren wel gewaarschuwd dat ze 
een heftige reactie zou kunnen krijgen, omdat ze al een depressie had. 
Dat was inderdaad zo. Mijn moeder herkende ons niet eens meer en 
besefte niet dat ze geopereerd was. Ze hebben haar Haldol, een 
antipsychoticum, moeten geven om weer bij te trekken. 

Mijn vader is in 2006 overleden. Tot op de laatste snik ben ik bij hem 
gebleven. Ik heb voor mijn vader alles gedaan wat ik kon. Ook voor mijn 
moeder en broertje. Ik ben heel gedreven. Ik wil niet dat ze zomaar 
medicijnen krijgen. Ik onderzoek alles. 
Na mijn vaders overlijden kreeg ik meer ruimte. Ik had veel gedaan, 
maar ik zag er niets van terug. 
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Mijn leven bestond uit zorgen voor anderen. Ik stond heel erg in contact 
met het verdriet van mijn vader. Zijn verdriet over mijn moeder kon ik 
goed voelen. Het was zwaar voor hem om te gaan. Hij zag mijn moeder 
aftakelen. Ondanks dat hij ziek was, was hij er toch voor me. Ik had een 
vader die wat aan me kon vragen, naast een moeder die nooit iets 
vroeg. Ze was een zorgenkindje geworden. Ze haalde haar medicijnen 
door elkaar. Tijdens de begrafenis van mijn vader zei ze: ‘Meisje, hij is er 
niet meer, je moet verder.’ Ik was zo verdrietig. Ze heeft me beet 
gepakt:  ‘Hij  is er niet meer, we moeten verder.’  Daarna heeft ze nooit 
meer zo met me gesproken.

Iemand zei me als ik je zo hoor zit je ‘emotie-emmer’ aardig vol. Het zou 
je helpen om eens te praten over alles wat je doet en gedaan hebt.  Vorig 
jaar heb ik een psychotherapeut gebeld. Ik had het gevoel dat mijn 
eigen licht aan het doven was. Ik neem het mijn broers en zussen 
kwalijk. Ik zit nu in een uitkeringspositie en heb het financieel zwaar. 
Medicijnen en incontinentiemateriaal halen, instanties die bellen. Alles 
gaat via mij. De paar gesprekken die ik met de psychotherapeut gehad 
heb, waren verhelderend en fijn. ‘Wat je doet is niet goed. Wanneer ga je 
voor jezelf op komen en voor jezelf en je kinderen kiezen?’ Een 
belangrijke vraag. Ik was zo aan het zorgen, dat zelfs toen ik een nieuwe 
relatie kreeg me er niet goed op kon focussen. Door de gesprekken heb 
ik mijn emmer leeggegooid.

Opstapje
De laatste jaren gaat het goed met me. Ik werk met Surinaamse 
ouderen. Ik heb leuke opdrachten, ik zie dat als een opstapje naar beter 
en leuker werk. Ik ben cultureel maatschappelijke vorming gaan 
studeren om door te kunnen stromen naar de psychologieopleiding. Ik 
wil me verdiepen in de psychiatrie in een leer-werkplek bij een 
psychiatrische instelling die zich richt op allochtonen. 
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Als ik nu terugkijk, zou ik het wéér precies hetzelfde doen. Al zou ik wel 
voor een betere taakverdeling zorgen. 
Ik heb me te gemakkelijk in een rol laten duwen door mijn broers en 
zussen onder het mom van ‘wij werken’. Ik zie wel dat ik teveel naar me 
heb toegetrokken. Ik heb genoeg geleerd om te weten dat als zij het 
niet doen er ook anderen zijn die me zouden kunnen ondersteunen. 
Vrijwilligers, de kerk. Ik heb mezelf in de positie gemanoeuvreerd van 
‘niet te missen persoon’ voor mijn ouders en broertje. Doordat ik dat zo 
deed, heb ik me op relatievlak weggecijferd en een goede baan 
opgegeven. Gelukkig heb ik sinds kort iemand ontmoet, waar ik ook op 
geestelijk niveau contact mee heb. Het voelt als een soort thuiskomen. 
Het is nu tijd voor mij. 

Mijn moeder,  zei altijd: ‘Jullie zetten me niet in zo’n huis, hoor!’ Maar 
nu denk ik als zij niet in zo’n huis gaat wonen, moet ik er straks 
naartoe. De zorgtaak is te zwaar. Ik kan het niet meer aan. Mijn moeder 
kan nog jaren leven. Het moet niet zo zijn dat als ik in mijn graf lig, mijn 
kinderen niet van mij hebben genoten. Ik heb een hele gelukkige 
kindertijd gehad, dat gun ik mijn kinderen ook. Mijn moeder gaat naar 
een woongroep voor Surinaamse ouderen. Mijn broer kan niet meer 
naar huis, hij moet naar begeleid kamer wonen.

Ik heb mijn dochters veel ontnomen, omdat ik alleen maar met mijn 
vader,  moeder en broertje bezig was. Het is nu tijd voor mij, voor ons! 
Het maar verkrampt vasthouden aan hen, geeft mij uiteindelijk niets. Ik 
kan m’n vader niet meer terug krijgen, mijn moeder niet meer maken 
hoe ze vroeger was. Ik kan wel op bezoek gaan en haar liefde geven. Ik 
bewaak dat alles goed gaat, zonder dat ik er elke dag naar toe moet 
gaan.

Gedurende deze hele periode ben ik blijven bidden. Alles wat ik doe, doe 
ik met God. Ondanks alles heb ik nooit getwijfeld, het komt goed! Eind 
goed al goed. Ik heb een leuk iemand ontmoet en ik ben heel positief 
gestemd. 
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Ik zal  als dochter en zus altijd blijven strijden voor de juiste medicatie. 
Ik heb er vrede mee dat mijn moeder gaat verhuizen. Ik hoop te kunnen 
groeien in die dingen die ik doe.  Bovenal wil ik een goede moeder zijn 
voor m’n dochters en een goede partner zijn voor mijn vriend.
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Sterker dan ooit!
Henriette Gilles (1951)

Het begon in 1996. Mijn zoon was thuis met een paar vrienden. Ze 
waren spelletjes aan het doen. Ik had lekker gekookt, bruine bonen met 
rijst. Na het eten wilden ze uit. Ik zei nog: ‘Ga niet, je moet morgen naar 
school.’  Maar hij ging toch. Pas na middernacht kwam hij terug, 
helemaal in de war. Ik schrok en vroeg: ‘Wat is er gebeurd?’ Hij wist het 
niet meer. Het enige dat hij zei was: ‘Ik heb cola gedronken, ze hebben 
er wat in gedaan.’ Later hoorde ik dat hij gerookt had en dat ze iets in 
die sigaret hadden gedaan. De volgende ochtend heeft mijn vriend hem 
naar de dokter gebracht. Volgens hem had hij iets gebruikt dat hem in 
de war maakte.  Vanaf dat moment was het mis. Hij moest naar de 
Riagg, of ze kwamen thuis om te kijken hoe het met hem ging. Om de 
twee weken gaven ze hem een injectie om te kalmeren. Hij was nog 
geen zeventien jaar oud.

Mesincident
Het werd te zwaar voor me. Jongens zijn zwaarder om te begeleiden dan 
meisjes. Daarom is hij in een instelling gaan wonen. Hij vond er een 
vriendin. Toen een andere bewoner hem voor die vrouw probeerde te 
waarschuwen, voelde hij zich bedreigd. Met een mes heeft hij die 
jongen in zijn handen gestoken. Mijn zoon kreeg zes maanden 
gevangenisstraf.  Na die tijd was het moeilijk om een plek voor hem te 
vinden. Ze hielden hem in de gevangenis, omdat ze hem door het 
mesincident nergens konden plaatsen. Het was gevaarlijk wat hij 
gedaan heeft, maar hij heeft toch niemand vermoord? Ik moest hem 
weer in huis nemen. Op den duur werd dat zo vervelend. Hij was 
onhandelbaar, hij luisterde niet meer naar me. Ik probeerde van alles, 
maar ik werd door de hulpverlening van het kastje naar de muur 
gestuurd. Ik had zelfs een plek in Suriname voor hem gevonden waar hij 
kon werken, maar dat ging niet door. 
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Af en toe verbleef hij een tijdje bij vrienden. In zo’n periode ben ik 
verhuisd zonder hem te laten weten waar naar toe. Het was te zwaar 
voor me. Ik had ook nog twee kinderen van mijn dochter voor wie ik 
moest zorgen. Zij zat in een instelling omdat ze schizofreen is. Het was 
niet gemakkelijk, maar door de genade van de Heer heb ik het gered. 
Mijn zoon woonde een tijd bij vrienden voor hij bij Mentrum (ggz 
instelling Amsterdam) terecht kwam. Hij ging van de ene afdeling naar 
de andere. De Heer daarboven heeft het allemaal zo geregeld.

Ik werkte in die jaren op het politiebureau. Als mijn zoon en zijn 
vrienden iets uithaalden schoven die vrienden het naar mijn zoon, zo 
van ‘je moeder werkt bij de politie, jou pakken ze niet’. Het was een 
schande voor me, om mijn zoon op het bureau te zien. Als 
alleenstaande moeder kon ik het niet alleen aan. Ik vroeg m’n collega’s 
om hulp. Ook heb ik overplaatsing naar een ander bureau aangevraagd. 

Omzwervingen
Na vele omzwervingen heeft mijn zoon een plek gevonden in Hilversum, 
waar hij  een eigen kamer heeft. Hij wordt goed begeleid, hij heeft het er 
naar zijn zin. Hij is nu 34 jaar. Hij is gaan schilderen. Daardoor kan hij 
zich uiten en dat geeft hem rust van binnen. Hij maakt prachtige 
dingen, bij mij thuis hangt er ook wat van zijn hand. Ze hebben zelfs 
zijn schilderijen in een winkel gehangen om te verkopen. Dat zal hem 
meer spirit geven om door te gaan. Ik hoop dat ze hem blijven 
stimuleren of hem een schildercursus aanbieden, zodat hij zich niet 
gaat vervelen. Hij moet bezig blijven, want als hij zich verveelt gaat hij 
gekke dingen doen.

Soms voelt hij zich eenzaam en verlangt hij naar een vriendin.  Dan 
luister ik naar hem en zeg hem dat hij altijd met de Here kan praten als 
hem iets dwars zit. Dat hij niet alleen is. De Here kan hem de kracht en 
liefde geven om door het leven te gaan. 
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Zonder hem zou hij  radeloos zijn. We zien elkaar regelmatig bij m’n 
dochter of in Hilversum. Maar niet bij mij thuis. Want als hij bij mij 
komt, gaat hij niet meer weg en dan zouden we weer terug bij af zijn.

Kracht
Ik heb vier kinderen. Twee van hen hebben problemen. Gelukkig gaat 
het met die andere twee goed. Soms vraag ik me af of ze begrijpen hoe 
het met hun broer en zus gaat, zeker als ze zeggen: ‘Ze willen alleen 
maar aandacht van u hebben.’ Maar als moeder weet ik precies hoe het 
zit, het zijn allemaal mijn kinderen. Ik wil ze allemaal de volle aandacht 
geven. Zowel degene die het goed hebben als degene waar het niet 
goed mee gaat. Ik ben altijd gelovig geweest,  maar door wat ik heb 
meegemaakt ben ik mezelf meer gaan verdiepen in het geloof. Daardoor 
ben ik gaan zien dat het geloof het enige is dat me de kracht geeft om 
door te gaan en te overleven in deze maatschappij. De Here geeft me 
kracht, geduld en liefde. Hoe meer dingen op m’n pad kwamen, hoe 
sterker mijn geloof werd. Ik maakte me steeds minder druk. Door 
volharding komt het altijd goed, daarin geloof ik. Ik merk dat het beter 
met de kinderen gaat. Ze hebben rust gevonden.

De kleinkinderen voor wie ik destijds zorgde, wonen nog steeds bij me. 
Ze zijn nu 15 en 17. Je weet hoe het gaat met kinderen in de puberteit. Ik 
praat met ze: ‘Je gaat naar school voor je eigen toekomst, niet voor je 
moeder of voor mij. Jullie zijn bezig om je in de maatschappij te kunnen 
bewijzen. Je moet op tijd komen. Je moet jezelf klaarstomen voor deze 
wereld.  De tijd van grappen maken is voorbij.’ Mijn dochter heeft altijd 
geluk gehad om steeds een goede plek voor begeleid wonen te vinden. 
Ze was een tijd opgenomen. Vandaar dat die kinderen bij mij zijn. Ik heb 
mijn kleinzoon van jongs af aan bij mij gehad, omdat ze niet goed voor 
hem kon zorgen. Mijn kleindochter heeft een paar jaar bij mijn dochter 
gewoond, tot ze voor haar ook niet goed meer kon zorgen. Door mijn 
werk was het moeilijk om ook voor mijn kleindochter zorgen. 
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Ik moest een andere baan zoeken om dat voor elkaar te krijgen. Ik wilde 
niet dat ze naar een ander instelling zou gaan. Ik heb er voor gevochten 
dat mijn kleindochter bij mij zou komen.

Vechten
Ik heb veel meegemaakt. Mensen deden alsof ze begrip hadden, maar 
achter mijn rug werd er geroddeld. Alsof ik niet op de kinderen lette, 
alsof het mijn schuld was, dat die kinderen zo geworden zijn. Dat deed 
pijn, maar ik heb me er niets van aangetrokken. Ik weet wat er aan de 
hand is en wat ik geprobeerd heb. Soms is het mijn eigen familie,  maar 
ik denk ‘praat maar!’ Het kan iedereen overkomen. En dan zullen ze 
begrijpen wat ik heb doorgemaakt.

Mijn ervaring met de hulpverlening is,  dat ze je van het kastje naar de 
muur sturen wanneer je in nood zit. Er wordt niet goed naar je 
geluisterd. Je moet het zelf uitzoeken, er achter aan blijven zitten. 
Blijven vechten en bidden. Je moet als ouder honderd procent achter je 
kind blijven staan om hulp te vinden. Ik moet niet jokken. Al een paar 
jaar heb ik nu ook een beetje rust in mezelf. Ik raak niet meer in paniek 
als ze me bellen. Ik neem het zoals het komt. Dankzij mijn geloof.

Via de radio hoorde ik zuster Gina Braafheid praten over Sriebie Wiekie, 
een organisatie voor ouders en familieleden van mensen met een 
psychiatrische achtergrond. Gina Braafheid stond me bij toen mijn zoon 
voor de rechtbank moest verschijnen. Ik vind het belangrijk dat mensen 
hun hart luchten over hun wat ze hebben meegemaakt met hun 
kinderen en dat ze zich kunnen uiten, anderen bemoedigen, vertellen 
over hoe ze het hebben aangepakt. Zo doorbreken ze de cirkel en 
kunnen ze verder met hun leven.

Wat ik de mensen mee wil geven is: Blijf hopen dat ze gaan veranderen, 
dat de situatie verbetert. Blijf altijd achter je kinderen staan. Ze moeten 
weten dat je ze niet in de steek laat. 
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Ze moeten weten ‘mijn moeder stimuleert me, en vecht voor me zodat 
ik toch een plek heb in deze maatschappij.’ Ze moeten voelen dat ze er 
bij horen en niet uitgesloten zijn, niet meer meetellen door hun ziekte. 
Geef je kinderen liefde en probeer met hen te blijven praten: ‘Je bent 
ook mijn kind, net als die anderen. Jij kunt het op jouw manier. Je bent 
ook mijn kind, je moet volhouden. Je kunt het ook, ga er voor. We gaan 
het samen doen, je bent niet alleen!’

Anderen helpen
In het begin was het heel zwaar voor me, maar ik sprak over mijn 
kinderen en hun problemen met collega’s, mijn baas wist er van. Dat 
heeft me geholpen. Deze problemen zijn op mijn pad gekomen. Ik kan 
de tijd niet terug draaien. Door al die ervaringen, weet ik beter hoe ik in 
bepaalde situaties moet handelen. Ik heb er veel van geleerd, zodat ik 
nu zelfs anderen kan helpen. Een psychisch probleem kan iedereen 
overkomen. Zelfs bij psychologen, dokters, bij  iedereen komt dit voor. 
Er gebeurt zoveel wat mensen niet aankunnen. Er is zoveel veranderd, 
het wordt alleen maar erger. Er lopen een hoop mensen rond met een 
tijdbom. Ze lachen, ze drinken, alles lijkt koek en ei. Ze lijken vrolijk, 
maar juist bij die mensen, heb je er geen idee van wat ze allemaal 
denken, wat er in hen omgaat. Ze houden het binnen, uit schaamte. 
Soms weet zelf een partner het niet. Tot het te veel wordt, dan barst de 
bom.

Dat is heel gevaarlijk. Daarom is het goed om met mensen te praten. 
Soms praat je onbewust over een onderwerp, dat net raakt.  We zouden 
meer tijd moeten nemen om goed naar elkaar te luisteren. Soms praten 
mensen niet met hun partner of hun ouders, maar wel met een 
vreemde. Als mensen zich uiten, kunnen ze op tijd hulp krijgen. We 
hebben allemaal hulp nodig, ieder op zijn eigen manier. Daarom wil ik 
mijn verhaal vertellen. Ik wil mijn bijdrage leveren. Ik heb veel 
meegemaakt. Door mijn verhaal kan ik mensen helpen. 
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Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn om andere mensen te bemoedigen. 
Mijn ervaringen hebben me sterker gemaakt dan ooit tevoren!
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Ik ben een waterdrager
Lorette Kallendorf-Imanuel (1957) en Ulrich Kallendorf (1949)

Ik had heel veel plannen toen ik in 1981 alleen in Nederland aankwam. 
Drie jaar later heb ik mijn drie jongens naar Nederland gehaald, met als 
doel ze de mogelijkheid te bieden hier te studeren. Vanaf het begin 
reageerde een van de jongens anders dan de anderen. Als ik iets tegen 
hem zei,  ging hij gelijk huilen.  Hij was toen acht of negen. Soms bleef 
hij uren in een hoekje zitten huilen. De buurvouw vroeg zich af of hij 
mishandeld werd. Ik had niet door dat er iets met hem aan de hand was. 
Ik had het te druk met mijn jongens en met mezelf om er iets mee te 
doen. Ik heb hem nooit naar een dokter gebracht. Toen hij op de Mavo 
zat, kreeg hij stageplek.  Hij deed een donkere bril  op, omdat hij het 
gevoel had dat mensen steeds naar hem keken. In plaats van dat hij zijn 
werk deed, zat hij in een hoek. Hij werd mager, en wilde op zolder 
blijven. Ik wist niet dat er een geestesziekte achter zat.

Mijn zoon had het gevoel dat we werden bespied. ‘Je moet gordijnen 
kopen, mamma’, zei hij. Dat heb ik gedaan. Bij de buurvouw, hoorde hij 
geklop op zolder.  Hij ging naar haar toe, duwde haar opzij, om naar 
boven te gaan. Ze wilde naar de politie gaan, maar ik heb haar uitgelegd 
dat mijn jongen zich niet helemaal goed voelde. De volgende week had 
een hek om de tuin gezet. Gelijk daarna ben ik hulp gaan vragen bij 
Ypsilon (een vereniging van familieleden en naasten van mensen met 
verhoogde psychotische kwetsbaarheid). Mijn zoon was verward en 
werd opgenomen in de Paaz, een afdeling van het ziekenhuis waar ze 
psychiatrisch patiënten verzorgen. Later zeiden ze dat hij schizofreen 
was.

Zwakke plek
Ulrich en ik waren nog niet getrouwd, toen mijn zoon ziek werd. Ik was 
een alleenstaande moeder. Dat was heel moeilijk. 
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Ondanks de situatie, trouwde ik met Ulrich. Mijn zoon was toen al een 
jaar of 19. Hij  ging van de Paaz, naar vrienden, later zwierf hij rond. Hij 
kon niet bij ons wonen. Net in die periode kreeg hij een 
jongerenwoning. Overdag sliep hij, ’s avonds liep hij te spoken. Hij 
maakte alle gaatjes in de muren dicht, zo bang was hij om bespied te 
worden. Toen er iemand van de ggz langskwam die zei: ‘Volgens mij heb 
je medicijnen nodig,’ wilde hij de pillen niet. Juist toen hij  me harder 
nodig had, was ik ook met een nieuw leven begonnen. Ik was heel erg 
verdrietig, maar het was een bescherming voor me. Ik had altijd een 
zwakke plek voor hem. ’s Avonds bleef ik uren voor de ramen staan 
kijken. Dan vroeg ik me af waar hij zou zijn. Hij wilde niet op zijn kamer 
blijven, hij wilde bij ons wonen. Mijn zoon bleef komen, maar in die tijd 
begreep mijn man beter dan ik wat er aan de hand was.”

Ulrich: “Je staat open om te helpen of te praten. Ik was er niet voor om 
hem in huis te nemen, omdat ik zag dat hij hulp nodig had. Hulp die wij 
niet konden bieden. We hadden het niet aangekund, omdat hij 
geestelijk meer vergde dan een normaal kind. Bovendien woonde hij al 
in een project voor begeleid kamer wonen. Hij had al hulp. Samen met 
mijn vrouw zocht ik hem regelmatig op.”

Lorette:  “In die tijd ontdekte hij Amsterdam. Hij begon weed te roken. 
Samen met een paar vrienden, pikte hij een auto. Ze zwierven rond. Het 
leek wel een soort ontgroening na de beschermde opvoeding binnen 
ons gezin.  Met dat autoverhaal is hij voor de rechter gekomen. ‘Zet me 
maar in de gevangenis, sluit me maar op’, riep hij, maar de rechter 
reageerde niet. Ik zei: ‘Zijn hele leven heeft hij in de 
psychiatrie gezeten. Maar God heeft me geholpen om mij het woord te 
geven. Pas toen hij 20 jaar was, kwam hij in aanraking met de politie.’ 
Tegen mijn zoon zei ik: ‘Laat je behandelen, dan hoef je niet naar de 
gevangenis.’
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Gedwongen behandeling
Het is heel zwaar als moeder.  Mijn zoon kon zijn situatie ook niet 
accepteren. Hij vluchtte steeds weg uit de inrichting, tot hij op een 
gesloten afdeling kwam. We hebben een rechterlijke machtiging over 
hem laten afgeven voor gedwongen behandeling. Dat vond hij heel erg. 
We moesten deze steeds laten verlengen, totdat ze merkten dat hij 
behandeling en medicatie wilde. Wat ik zo erg vind, is de macht die de 
hulpverleners over je hebben. Op een gegeven moment was mijn zoon 
in een vervelende situatie. Ze hebben hem een spuit gegeven en met de 
ambulance afgevoerd. Hij was helemaal buiten westen. Toen hij wakker 
werd lag hij in een separeercel. Als God niet met hem was, had hij het 
niet overleefd.

Hij is nu 35 hij wil zo graag op zichzelf wonen, maar het lijkt alsof hij 
nooit meer uit die wereld komt. ‘Ik zal nooit een vriendin krijgen, m’n 
hele leven zit ik in de psychiatrie,’zei hij laatst. Vorig jaar werd hij weer 
zo ziek. Ze bleven hem maar pillen geven. Maar hij wilde geen water, 
geen eten, geen pillen. Hij ging steeds meer achteruit. Ik vroeg de 
verpleegkundige: ‘Hebben jullie hem wel gezien?’ Weet je wat die vrouw 
zei? ‘Wilt u even wachten, ik ben net terug van vakantie.’ Ik zei haar: 
‘Die jongen kan ieder moment dood gaan. Hij lag te creperen in zijn 
eigen vuil. Toen zagen ze hem pas. Ze werden bang. Ze hadden niet 
door hoe erg hij er aan toe was. 

Zijn begeleider kwam er aan te pas. Hij vroeg ons om te tekenen voor 
hulp. Mijn zoon wilde dat niet doen. Met de ambulance is hij naar 
Castricum gebracht, waar hij weer in separeercel terecht kwam. Daar lag 
hij naakt op een matras. Ik kon alleen maar door een luikje naar hem 
kijken. Met astronautenvoeding brachten ze hem op krachten. Een paar 
dagen daarna werd ik zelf opgenomen. Mijn zoon met de ambulance 
naar Castricum, ik met hartritmestoornissen naar Hoorn. Zo hard had ik 
voor hulp gevochten. Als ik daar niet was geweest, hadden ze hem dood 
laten gegaan, en het misschien wel afgedaan als zelfdoding. 
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Nu is er een nieuwe psychiater,  die toegeeft dat er fouten zijn gemaakt. 
Gelukkig knapte hij zienderogen op en mocht hij van de separeer naar 
een gesloten afdeling. Nu wordt er beter voor hem gezorgd. Al zijn 
kleren liggen netjes gestreken in de kast. Het kan dus wel! Op een dag 
toen ik hem bezocht, vroeg hij me: ‘Vind je me een last voor jou?’ 
‘Helemaal niet’, antwoordde ik hem en nam zijn vuile kleren mee. Waar 
hij ook gaat, ik kan hem niet vergeten. Waar hij is, ben ik ook. Ik kan 
hem niet aan zijn lot overlaten. 

Weggevlucht
Ik ben een waterdrager die veel water en kracht verliest onderweg. Maar 
de emmer wordt steeds weer gevuld.  Ik wilde en wil het water wel 
dragen voor mijn kind, maar ik moet er ook zijn voor mijn andere 
kinderen. Soms zegt mijn zoon: ‘Mam ik houd van je. Ik ben zo blij met 
u.’ Dat doet me goed. Als ik kan, maak ik het eten dat hij lekker vindt, 
hij houdt van zijn Surinaamse groente. Hij wilde altijd terug naar 
Suriname, naar oma. Hij heeft het gevoel dat hij daar zomaar 
weggehaald is. Toen ik naar Nederland kwam, heb ik de kinderen eerst 
bij mijn ouders achtergelaten. Pas toen hij 30 was, vertelde hij me over 
wat er allemaal gebeurd is, het misbruik, de incest.  Nu wil hij nooit 
meer terug. 

Ik ben destijds gevlucht uit Suriname. Na de militaire coupe van 1980 
wilde ik weg om een betere toekomst op te bouwen. Ik kwam in Utrecht 
te wonen, werkte als schoonmaakster van een universiteitsgebouw. Ik 
spaarde,  ik leefde voor de jongens. Van alles en nog wat stuurde ik naar 
mijn familie in Suriname. Het eerste wat ik deed, was een kraan laten 
plaatsen op het erf van m’n moeder, zodat mijn jongens geen water 
hoefde te sjouwen zoals ik dat vroeger deed.

Nu zie ik de zon weer door de wolken schijnen. Al heeft mijn zoon het af 
en toe moeilijk. Hij stelt me dan allemaal vragen als: ‘Waarom ken ik 
mijn vader niet, wilde hij me wel?’ 
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Gelukkig gaat het de laatste tijd wat beter. Hij is opgewekt, heeft weer 
zin in het leven. Ik weet precies of het goed met hem gaat of niet. Als 
zijn haar onverzorgd is,  weet ik dat hij in een soort strijd zit. Ik heb hem 
een keer in een psychose gezien. Dat is verschrikkelijk om mee te 
maken.

Ondanks dat ik al 54 ben, ben ik gaan studeren. Ik houd van 
uitdagingen. Als ik geen uitdaging heb, ga ik op de bank liggen. Mijn 
karakter is bezig zijn, nuttig zijn. Die studie leidt me af van de 
problemen. Ik put vooral kracht uit mijn geloof. Uit gebed, zingen en 
muziek. Soms heb ik het heel moeilijk door al die spanningen. Ik geloof 
in God, ik ga gaar naar de kerk, maar ook naar een groep. Daar zie je 
mensen met verschillende noden. We kunnen de problemen en de 
goede dingen delen, samen huilen, samen lachen. Mijn man is niet zo’n 
prater, maar ik wel.

Loslaten
Mijn advies? Blijf sterk en geef de hulp die je kinderen nodig hebben. Ik 
heb gezien hoe mijn moeder dat deed. Ze had een zoon en dochter met 
psychische klachten. Mijn moeder heeft mijn broer en zus losgelaten, 
een vorm van acceptatie. Ik heb nooit gezien dat ze gehuild heeft of 
zwakte vertoonde. Ik denk dat ik dat ook heb. Mijn moeder is nu 80 en 
verzorgt haar zoon nog steeds. Mijn zus is een paar jaar geleden op 48 
jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak weten we nog steeds niet. 
Vanuit de inrichting is ze naar het ziekenhuis gebracht, zonder dat ze 
mijn moeder daarvan op de hoogte hebben gesteld. Het is en blijft een 
mysterie wat er is gebeurd.

Loslaten is en blijft moeilijk.  Het enige wat ik kan doen, is mijn zoon 
begeleiden naar de juiste hulp. Als ik hem niet loslaat, ga ik er zelf aan 
onder door. Echt loslaten kan niet, het blijft toch altijd in je 
achterhoofd. Ik kan me een moment herinneren van toen hij pas ziek 
was. 
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Ik zou met een groep vrouwen van de kerk naar Engeland gaan, voor een 
studieweekend. Ik zei tegen mijn oudste zoon, hoe moet ik gaan, als je 
broer er zo aan toe is. Maar mijn oudste zoon zei: ‘Ga maar, ik zorg voor 
hem.’ Ik had vertrouwen dat het goed zou komen.

Open
Vroeger wilde ik er niet over praten. Het ging niemand wat aan, vond ik. 
Het was mijn probleem, mijn geheim, een zaak tussen mij en God. Pas 
toen ik met Sriebie Wiekie in aanraking kwam, durfde ik wat te gaan 
vertellen. Nu verstop ik het niet meer. Ik vraag gebed voor hem aan in 
de gebedsgroep. Ik kan het nog steeds niet in àlle groepen bespreken. 
Gelukkig wel in de vrouwengroep en in de kerk. Een van de vrouwen 
wilde mijn zoon graag leren kennen. Ik heb haar uitgenodigd op zijn 
verjaardag. Het was erg leuk, maar niet iedereen stelt zich zo open op. 
Ik heb gemerkt dat het erg belangrijk is om toch te praten, maar het 
hangt er van af met wie. Vertel je het aan iemand die hetzelfde heeft 
meegemaakt, dan krijg je begrip. Anderen weten helemaal niet wat er 
zoal kan spelen en zullen er van schrikken. 

Als ik het zo vertel, schrik ik zelf van wat ik allemaal heb mee gemaakt 
en sta ik er versteld van dat ik het heb volgehouden. Ik had een ander 
plan toen ik naar Nederland kwam. Een goede toekomst, een goede 
baan voor mijn kinderen. Het was een teleurstelling dat hij ziek werd, 
maar het leven is toch verder gegaan. Wat er ook gebeurt, hij hoort 
gewoon bij de familie!
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Soms denk ik jongen, bekijk het maar jongen
Maaike Oord-Elshot (1945)

Ik was al mantelzorger voordat dat begrip bestond. Begin jaren negentig 
werd mijn moeder ziek. We hebben mijn ouders uit Suriname naar 
Nederland gehaald. Ze kwam bij mij wonen. Na een dag moest ze al 
naar het ziekenhuis. Ik moest alles regelen, artsen, papieren, 
ziekenfonds. Na de behandeling kwam ze weer bij mij. In die tijd werkte 
ik nog. Mijn man en de kinderen zorgden voor mijn moeder en vader. 
Gelukkig hielp mijn zusje ook veel mee. Toen het slechter ging met mijn 
moeder kwam mijn zus bij ons thuis tot ik weer terug was van mijn 
werk, terwijl ook zij haar gezinnetje had.

Mijn moeder wilde graag sterven in Suriname, maar dat heeft ze niet 
gehaald. We hebben mijn moeder verzorgd tot ze in 1995 overleed. In 
dat jaar zijn we van Amsterdam naar Almere verhuisd. Na een tijdje 
werd mijn vader ziek. Zo werd ik mantelzorger voor mijn vader die tot 
dan toe mij juist had geholpen. We hebben voor hem gezorgd totdat 
mijn man plotseling kwam te overlijden in 1998. Dat was een enorme 
klap. Nog steeds dringt het niet tot me door. Toch heb ik het een plekje 
kunnen geven, maar mijn zoon niet. Via mijn werk kreeg ik 
psychologische hulp, maar mijn zoon wilde geen therapie. Later bleek 
dat hij het toch wel nodig gehad had. Er gebeurde rare dingen. Hij werd 
zelfs van school gestuurd.

Weggelopen
Ik werkte, was alleen en had nog altijd de zorg voor mijn vader. Ik heb 
mijn zoon toen op een speciale school gezet. Hij was net 16. Hij heeft de 
mavo afgemaakt en ging naar de havo. Op een dag is hij van huis 
weggelopen. Ik heb een eerstelijnspsycholoog ingeschakeld. De 
therapeut werkte aan ons beiden en heeft ons goed geholpen. Toch ging 
het mis.  Hij spijbelde en ging zo maar weg met trein, zonder te betalen. 
Op een keer kwam hij niet thuis. We zijn hem gaan zoeken. Na een paar 
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dagen kwam hij weer terug. Hij leek nog steeds niet over de dood van 
zijn vader heen te zijn. We hebben met hem gepraat. De school 
probeerde het ook, maar hij wilde met niemand praten. Hij wilde niet 
meer naar school. Hij heeft school niet afgemaakt, alleen nog een paar 
deelcertificaten gehaald.

Hij begon te roken. Waarschijnlijk zat er iets verkeerds in. Hij werd gek. 
Hij sprak echt wartaal.  Ik vond het vreselijk. We hebben de GGD laten 
komen. Hij zei dat hij had gerookt, maar volgens de GGD had hij coke 
gebruikt. Mijn zoon beweerde dat hij berichten van zijn vader kreeg. 
Volgens GGD was hij schizofreen. Ik heb hem naar de Zwolse Poort (een 
ggz-instelling) gebracht. Dat verwijt hij me nog steeds, dat ik hem naar 
een ‘gekkenhuis’ heb gebracht! 

Ook al woonde ik al bijna 47 jaar in Nederland, ik was nooit 
geconfronteerd met dit soort dingen. Na een paar dagen werd mijn 
zoon teruggestuurd naar Almere.  Hij werd opgenomen in Meerengaard, 
een psychiatrische inrichting. Daar hebben ze hem een tijdje gehouden. 
Het werd steeds erger. Ze hadden nog geen diagnose gesteld. Ze zeiden 
dat hij psychotisch tot schizofreen is. De diagnose weet ik niet heel 
zeker. Hij heeft een paar keer een terugval gehad, omdat hij zijn 
medicijnen niet nam en stiekem rookte en dronk. Als hij zijn medicijnen 
gebruikt, gaat het een beetje, zo goed dat hij denkt dat hij niet ziek is. 
Dan gaat hij weer roken, drinken en neemt hij zijn medicijnen niet in. 
Dan begint alles weer van voor af aan.

Het ergste vind ik dat mijn zoon niet meer thuis is. Ik heb niet veel 
meer. Ik weet niet waar ik aan toe ben. Mijn zoon vindt dat ik hem in de 
steek laat, terwijl ik het idee heb dat mijn omgeving vind dat ik teveel 
aandacht aan hem besteed. Maar soms doet hij zulke vreselijke dingen, 
dat ik denk: ‘Jongen, bekijk het maar.’ 
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Gareel
Mijn baas wist ik dat ik voor mijn vader zorgde en dat mijn man was 
overleden. Hij zag dat ik het zwaar had en heeft me de kans geboden 
om met de VUT te gaan. Vanaf 2002 is dat het geval. Sindsdien heb ik 
van alles geprobeerd mijn zoon een beetje in het gareel te krijgen. Dat 
lukte deels. Als ik hem bij me heb, gaat het een beetje. Als ik hem 
overgeef aan de instelling,  waar ze zeggen dat ik hem moet loslaten, 
gaat het steeds slechter met hem. Ik heb om hulp geroepen, samen zijn 
we sterk, maar ik zie dat er geen vooruitgang in zit. Hij werkt niet mee. 
‘Je mag hem niet dwingen’, krijg ik steeds te horen. Ondertussen krijgt 
hij steeds weer een terugval.

Er is meestal één iemand die binnen een familie de zorg op zich neemt. 
Ik zorgde voor mijn ouders, terwijl ik ook een gezin had. Ik stond wat 
sterker in mijn schoenen. Ik kon mijn ouders wel hebben en kon goed 
voor hen zorgen, zowel sociaal als materieel. Voor ze hierheen kwamen, 
ging ik ieder jaar naar Suriname en hielp hen met van alles en nog wat. 
Het is een soort plicht. Je doet het zonder nadenken. Zo hoort het, denk 
je dan. Behalve voor mijn ouders en zoon, heb ik ook de zorg voor mijn 
dochter, die het syndroom van Down heeft. Ze is nu 23 jaar. 

Als ik wel eens lang op vakantie ga, wil mijn dochter niet mee. Ze houdt 
niet echt van Suriname, maar ze gaat liever mee dan dat ze achterblijft 
bij een familielid. Ik vertrouw haar nog niet toe aan een tehuis, met 
alles wat daar gebeurt. Als ik er niet meer ben, mag de staat voor haar 
zorgen. Ik wil haar bij me hebben en zij wil  bij me zijn. Mensen zeggen 
je moet meer aan jezelf denken, maar ik wil dat niet.

Hoe ik het vol houd? Door gewoon te doen. Eerst had ik mijn man nog 
om me te helpen. De klap dat hij ineens wegviel,  was hard voor ons 
allemaal. Sindsdien is het nog heftiger geworden. Mijn zus, met wie ik 
voor mijn moeder zorgde, is ook overleden. In 2001 nog een andere zus. 
Ik heb het idee dat mijn zoon gepest is. 
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Hij is zo’n binnenvetter, niemand krijgt er wat uit. Niet op de mavo, niet 
op het speciaal onderwijs. Hij wil met niemand praten. Niemand 
vervangt zijn vader.

Verwend nest
Ik ben een laatbloeier, ik heb laat kinderen gekregen. Ze zijn zo verwend 
in de familie.  Mijn zoon is echt alleen, niemand staat aan zijn kant. De 
familie vindt het erg wat hij doet, ze vinden hem een verwend nest. Zo 
gedraagt hij zich ook, maar ze weten niet dat hij ziek is.  De oudere 
nichten weten het wel, maar die van zijn leeftijd zien alleen maar dat hij 
rookt en drinkt. Zij denken ‘het is zijn eigen schuld.’ Het is zwaar.

Pas zei een vriendin tegen me: ‘Laat de boel de boel. Denk even aan 
jezelf.’  Een hulpverlener die het goed met ons meende, zei: ‘Jij en je 
dochter hebben dit stukje van de taart, je zoon heeft de rest.’ Hij eist 
steeds meer. Nu wil hij de hele taart en mogen wij verhongeren. Omdat 
ik hem geen drie euro wilde geven, heeft hij de deur in getrapt. Dan 
schreeuwt hij tegen me, ‘Je bent m’n moeder niet meer! Bel de politie 
maar!’, terwijl hij weet dat hij  de stroom heeft afgesloten, zodat ik niet 
kan bellen.

Natuurlijk wilde hij niet met politie in aanraking komen, toch heeft hij 
zichzelf gemeld bij de hulpverlening. Een paar dagen, houd ik het vol 
om hem niet te zien, maar dan hangt hij aan de telefoon. En dan blijft 
hij bellen.

Toen ik in het voorjaar terug kwam uit Suriname, voelde ik me ziek. 
Hardkloppingen, wakker worden ‘s nachts. Ik zag dat hij een terugval 
had. Ik weet dat ik nu gespannen ben door mijn zoon, maar ik voel me 
echt niet lekker.  Ik wil niet met het hele verhaal komen, van mijn 
jongen is weer bezig. De huisarts gaat er vanuit dat alles daardoor 
komt. Hij gelooft het pas als ik er bij neerval.
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Ik heb zussen die zeggen: ‘Neem die jongen overal mee waar je gaat. 
Laat hem niet achter voor de instanties. Maar dat kan ik niet altijd. Tien 
jaar lang is hij bezig met dit. Dan vraag je hulp en dan krijg je niet wat je 
nodig hebt. Ik snak naar een paar uur hulp per dag. 
Ik wil zelf meewerken, maar ik heb wat steun nodig om voor mijn 
andere kinderen te zorgen. Ik had destijds te weinig geld om hem op 
een internaat te doen. Nu heb ik geen geld meer en mijn zoon heeft 
niets opgebouwd. Ik kan zelf m’n dingen recht zetten, maar mijn zoon 
zit er tussen. Hij zit er altijd tussen. Na al die jaren wil ik het rouwproces 
afsluiten.

Gelukkig mens
Ondanks alles heb ik altijd een doel voor ogen. Ik denk dat ik een heel 
gelukkig mens ben. Vooral op materieel gebied. Ik kan de dingen doen 
die ik graag wil. Als ik met vakantie wil, kan dat ook. Eigenlijk wil ik 
terug naar Suriname. We willen de familieboedel en de grond in stand 
houden.

Ik heb mijn familie, een paar goede vriendinnen. Mijn dochter kan ook 
thuis blijven als ik een keer weg wil. Het is goed zo. Als ik een vriend 
tegen kom die bij mij past zal ik niet zeggen dat ik daar niet op inga. 
Zolang hij mij én mijn dochter accepteert. En mocht ik plots wegvallen, 
dan komt er wel een oplossing neem ik aan. Wat ik allemaal niet voor 
mijn familie heb gedaan, ze mogen dan best iets terug doen.

Ik ben wel bezig te regelen dat mijn dochter niet alleen komt te staan. 
Ik heb mijn manier om dat te doen. Ik denk wel aan mezelf, maar ook 
aan mijn kinderen. Ik heb ze ter wereld gebracht. Ondanks dat ik 
katholiek ben en ik weet dat ‘die man’ er is, moet je zelf ook dingen 
doen.
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Het is goed om erover te praten
Rinia Vyent (1951)

In 1996 heb ik mijn zoon door zelfdoding verloren. Bij mij heeft het 
verwerkingsproces zes jaar geduurd. Zes jaar voor ik het echt kon 
loslaten, voor ik kon beseffen dat hij er niet meer is en niet meer 
terugkomt. De eerste drie jaren waren heel moeilijk. Ik zat niet goed in 
m’n vel. Ik hoorde stemmen. In huis hoorde ik zijn voetstappen. Als ik 
op straat liep, had ik het gevoel dat hij achter me aan liep. Ik keek 
steeds achterom. Dat maakte me bang. Op een gegeven moment kon ik 
niet meer in huis slapen. Ik ging bij een vriendin logeren, maar vertelde 
niet hoe ik me voelde. 

Muren
Toen ik weer naar huis ging, leek het alsof de muren op me afkwamen. 
Ik hield het niet meer vol. Ik heb iemand van de kerk gebeld. Zij hebben 
me opgehaald en met me gesproken en met me gebeden. Ze konden me 
heel goed begrijpen. Ze zeiden: ‘Al hebben we zelf geen kind verloren, 
we kunnen ons voorstellen waar je door heen gaat.’ Ze adviseerden me 
om hulp te zoeken. Ik dacht dat ik dat niet nodig had, maar heb 
uiteindelijk toch gebeld. Na het intakegesprek, kon ik de volgende dag 
komen voor behandeling. Ik zorgde in die tijd ook nog voor twee 
kleindochters. Zodra ik oppas voor ze geregeld had, ben ik gegaan.

De eerste dag lieten ze me even bijkomen. Ik hoefde niet mee te doen 
met het programma. De eerste nacht was vreselijk. Het leek alsof mijn 
zoon door alle deuren en ramen naar mij stond te kijken. De 
behandeling bestond uit groeps- en individuele gesprekken. Je kon je 
zegje doen, over hoe je je voelde, waar je mee zat. Ze zeiden: ‘We gaan 
je helpen, maar we kunnen niet zeggen dat wat je nu meemaakt, 
helemaal weggaat. Het is niet niks om een kind te verliezen. Maar we 
kunnen je ondersteunen het te leren accepteren.’  Ik kon niet accepteren 
dat hij dood was, juist omdat het zo goed met hem ging. 

Het zwijgen voorbij

75



Ik was boos, bang, verdrietig.  Ik at niet, maar ik kwam aan. Ik zat maar 
voor me uit te staren. Na twee weken therapie, zag ik in dat acceptatie 
het rouwproces makkelijker maakt. Langzaam maar zeker verminderde 
de angst in me. 

Scheef
Het begon toen mijn zoon Boyke een jaar of zestien was.  Hij was altijd 
een rustige jongen. Ik had nooit problemen met hem. In die tijd had hij 
een paar vrienden waarmee hij uit ging. Maar hij bleef nooit lang weg. 
Meestal was hij voor twaalven terug. Maar op een dag, bleef hij thuis. 
Als zijn vrienden kwamen, wilde hij niet mee. Hij bleef even met ze voor 
de deur praten, maar hij ging niet meer met ze weg. Als hij de deur 
uitging, dan was dat hooguit voor een halfuurtje.  Hij wilde geen contact 
meer met die jongens. Hij bleef binnen en kreeg rare gedachtes:  ‘M’n 
voeten zijn groot. Mijn schouders groeien scheef.  Ik moet geopereerd 
worden.’ Vaak stond hij voor de spiegel te kijken naar zijn schouders, en 
stond hij tegen zich zelf te lachen. Op dat moment had ik geen idee dat 
het een beginfase van een psychose was. Het werd steeds erger. Hij 
wilde helemaal niet meer naar buiten.

Hij wilde tv kijken op zijn kamer. Hij had geen zin om te eten. Hij kwam 
zijn kamer niet meer uit. Ik kreeg een raar gevoel. Ik dacht, er gebeurd 
iets met Boyke, maar ik besprak het met niemand. Op een dag wilde hij 
naar de dokter. Samen gingen we erheen. Hij was blij, want hij dacht dat 
hij geopereerd zou worden. De huisarts stelde hem een aantal vragen. 
Maar mij zoon gaf heel andere antwoorden en bleef maar vragen 
wanneer hij geopereerd zou worden. Hij had het maar over zijn 
schouder en voeten. De arts onderzocht hem en zei: ‘Je bent 
kerngezond’. Mijn zoon werd boos en zei: ‘Zie je niet dat ik 
scheefgroei?’ Ik vertelde de arts dat hij al een half jaar binnen zat. Hij 
kreeg het advies om naar een sportschool te gaan omdat hij nog in de 
groei was. Mijn zoon liep boos weg. 
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De arts zei tegen me dat hij verward was, maar hij zei niets over 
psychose of schizofrenie.  Eenmaal thuis is hij zich bij de sportschool 
gaan inschrijven. Hij ging tabletten gebruiken om grote spieren te 
krijgen. Hij rende naar de sportschool. Hij stond steeds voor de spiegel 
om te kijken of hij al breder was geworden.

Kliniek in, kliniek uit
Hij ging naar een coffeeshop om jus te drinken. Ook daar ging hij voor 
de spiegel staan en maakte opmerkingen naar de barvrouw. Ze stuurde 
hem weg, maar hij wilde niet. Ze heeft de politie gebeld. Een vriend van 
hem zag wat er gebeurde en kwam naar me toe om te zeggen dat er iets 
aan de hand was. Op blote voeten rende ik naar de coffeeshop. Toen ik 
aankwam had de politie hem al in de greep. Met zijn vader ben ik naar 
het politiebureau gegaan. We mochten hem niet zien.  Hij was in een 
psychose geraakt. Ze hebben een psychiater gehaald. Toen ze me twee 
dagen daarna belden, was hij al opgenomen in de Valeriuskliniek (ggz-
instelling). Daar zat hij in de isoleercel.  Het was hartverscheurend om 
mijn zoon daar te zien. Ik kan je niet vertellen wat er in toen in mijn 
binnenste gebeurde. Dat hij zo moest lijden, deed me vreselijk pijn. Hij 
was helemaal versuft. Hoe hij naar me keek, vreselijk!

Toen pas besefte ik, dat die rare gedachten over zijn schouder en voeten 
het begin van de psychose waren. Vanaf dat moment kan ik herkennen 
of iemand een psychose heeft meegemaakt. Ik heb zo een medelijden, 
nee, zo een bewogenheid voor mensen die lijden onder psychische 
problemen. Van de Valeriuskliniek is hij weer thuis gekomen. Toen hij 
rare dingen ging doen, werd hij opgenomen in de adolescentenkliniek 
van het AMC, omdat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zou 
zijn. Maar hij deed geen vlieg kwaad, ik was juist bang dat mensen hem 
iets aan zouden doen. Vooral omdat hij vreemd deed, kreeg ik bange en 
boze ouders aan de deur. Hij hield ervan om kinderen te laten lachen. 
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Hij viel ze niet lastig, maar zei alleen maar gekke dingen als: ‘Ik ben 
Michael Jackson, wil je zien dat ik kan dansen? en ’Ik doe die kinderen 
toch niets, ik ben lief voor ze. Ik ben zelf nog een kind!’ En dan liet hij 
zijn kinderfoto zien die hij overal mee naar toe sleepte. Zo ging het jaar 
in jaar uit, kliniek in kliniek uit.

Plicht
Ik was alleenstaande moeder. Mijn kinderen waren al de deur uit, 
behalve mijn oudste dochter en twee kleinkinderen van mijn andere 
dochter. Ik zorgde voor mijn zoon en die twee kleinkinderen. Dat was 
heel zwaar, zeker omdat ik ook nog parttime werkte in een 
verzorgingshuis als huishoudelijke hulp. Ik richtte me meer op de 
kinderen, omdat ik zelf een vreselijke jeugd heb gehad, waarvan ik 
dacht: wie haalt me uit deze situatie. Ik kreeg geen liefde. In die tijd 
ging ik nog niet naar de kerk. Ik dacht dus nog niet aan een God me 
hieruit kon halen. Maar toen ik ouder werd, hoopte ik altijd dat God me 
in leven zou laten, zodat ik mijn kinderen zou kunnen zien opgroeien. Ik 
hoopte dat ze nooit zouden meemaken wat ik heb meegemaakt: 
opgevoed worden door vreemde mensen die geen geduld hebben. 
Daarom heb ik de zorg voor mijn kleinkinderen op me genomen. In die 
tijd bestond het woord mantelzorger nog niet. Ik zag het als een plicht. 
Als ik het niet deed, wie zou het dan doen. Ik vertikte het om m’n 
kleinkinderen naar een tehuis te brengen. Ik voedde ze liever zelf op, ik 
wilde m’n eigen normen en waarden overbrengen. Bovendien wilde ik 
niet dat ze mishandeld werden door andere mensen.

Ik had helemaal geen tijd voor mezelf. ’s Morgens moest ik die kleintjes 
naar het dagverblijf brengen, uit het werk boodschappen doen en 
koken. Soms viel ik zo voor de tv in slaap, zo moe was ik. Gelukkig had 
ik veel steun aan m’n dochter die nog in huis was. Voor de rest kreeg ik 
weinig hulp van anderen. Ik heb niet zo veel familie hier in Nederland. Ik 
besprak mijn problemen ook niet met iedereen. 
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Degenen die het wisten, zagen niet dat mijn zoon een psychisch 
probleem had. Ze zagen geen gevaar in hem en zeiden: ‘Hij weet wat hij 
doet.’ Maar ik wist wat ik meemaakte. Ik wist, mijn zoon is niet zo. Als 
ik er nu op terugkijk, denk ik dat ze helemaal geen idee en ervaring 
hadden met psychoses. Net als ik in het begin niet wist hoe ik er mee 
om moest gaan, wisten zij dat ook niet.

Gillen
Mijn zoon was thuis niet te handhaven omdat hij schizofreen was. Ik 
heb zelfs de politie wel eens gebeld. Die angst dat hij ons iets aan zou 
doen, terwijl hij  geen vlieg kwaad deed. Op een avond stond hij te gillen 
in huis. Hij bedreigde ons niet, maar hij bleef schreeuwen: dat we hem 
niet begrepen. Ik dacht: ‘waar gaat dit naar toe?’ Er kwam een moment 
dat ik me ervan bewust werd dat ik niet bang voor hem hoefde zijn. Op 
een nacht had een stem hem gezegd zich uit te kleden. Naakt stond hij 
naast m’n bed heen en weer te wiebelen. ‘Mamamamamama’, riep hij. 
Van schrik gilde ik: ‘Donder op van hier. Wat is er?’ ‘Ik kan niet slapen, 
zei hij. Toen ik dat hoorde, pakte ik hem bij zijn hand en heb hem naar 
zijn kamer gebracht. 

Die nacht besefte ik;  hij wil ons geen kwaad doen, anders had hij me die 
avond iets aan kunnen doen. Toch heb ik een keer de politie gebeld. Hij 
deed agressief tegen mijn dochter, omdat hij dacht dat ze over hem 
praatte. Hij bedreigde haar, wilde haar slaan, maar toen hij op haar 
afliep, pakte ik een bezemsteel. Hij pakte die van me af, en brak het in 
tweeën. Toen was voor mij de maat vol. Ik werd bang en belde de 
politie. De politie kwam en zei: ‘Als je zoiets nog een keer doet, nemen 
we je mee.’ Toen kalmeerde hij en zei: ‘Nee, nee, het is mijn moeder, 
m’n zus, ik zal  ze niets doen.’ Soms was hij zo in de war, dat hij een 
nacht wegbleef en de volgende ochtend vertelde dat hij was gaan 
reizen, naar Afrika en andere landen.

Het zwijgen voorbij

79



Mensen weten niet wat het betekent als je kind schizofreen is, tot ze 
het zelf meemaken. 
Je krijgt alleen maar boze mensen aan de deur die vertellen dat ze last 
hebben van je zoon. Ze tonen geen enkel begrip, niet van ‘mevrouw, ik 
weet niet wat er aan de hand is’, nee, ze komen gelijk met klachten en 
waarschuwingen. In 1995 deed hij een zelfmoordpoging. Het was op een 
vrijdagavond. Voor ik wegging drukte ik hem op zijn hart geen 
burengerucht te maken. ‘Mama moet me geloven, ik ga rustig zijn’, zei 
hij, maar ondertussen had hij zijn plan. Toen ik samen met mijn 
kleindochters in de kerk was, kwam een buurmeisje me roepen. Voor ik 
thuis kwam was hij al weggebracht. Mijn dochter, die toevallig even 
thuis kwam, had hem in een plas bloed op de grond gevonden. Zij 
stuurde haar vriendin naar mij. Ze hebben hem op de psychiatrische 
afdeling van het ziekenhuis gehouden. Vandaar uit naar psychiatrisch 
ziekenhuis Santpoort gebracht.

Liever dood
Het is een hele tijd goed gegaan. Hij is begeleid gaan wonen. Het ging 
eigenlijk steeds beter met hem. Elke vrijdag kwam hij zijn geld bij me 
halen. Ik beheerde zijn zaken. In december 1996 was er een bruiloft in de 
kerk. Hij zou met me meegaan. Eind van de middag belde ik hem, maar 
hij voelde zich niet lekker. ‘Ik heb hoofdpijn, ik zie mama morgen.’ ‘Rust 
goed uit’, zei ik nog. Toen ik ‘s avonds laat thuis kwam, zag ik twee 
mannen staan. Toen ik dichter bij kwam, zag ik wie ze waren: de 
psychiater van Boyke en zijn begeleider. Ze liepen ons tegemoet. Er ging 
iets door me heen, een flits: ‘Nee, wat is er gebeurd? Hij is niet dood he, 
nee!’ De psychiater vroeg of we boven even rustig konden praten. Voor 
we binnen waren zei ik hen dat ze me direct konden zeggen of hij dood 
was. Ze werden stil. ‘Ja’, zeiden ze. 

Ik was gelijk verdoofd. Ik hoorde ze wel, maar het drong niet tot me 
door. Het was middernacht. De voorganger kwam even langs. 
De psychiater vertelde wat er gebeurd was. Die middag was hij rustig 
gekomen om zijn tabletten in te nemen. 

Expertisecentrum Mantelzorg

80



Ze moesten hem controleren of hij ze wel geslikt had. Hij wilde de 
medicijnen niet zijn hele leven innemen. Als dat zou moeten, was hij 
nog liever dood. De artsen adviseerden hem de medicatie wel te nemen, 
omdat er anders kans was weer in een psychose te raken. 

Die avond is hij ergens van een hoge flat gesprongen. Hij leefde nog 
toen ze hem vonden. Met gillende sirene is hij naar het ziekenhuis 
gebracht, maar voor ze daar aankwamen, was hij al overleden.  Ik wilde 
het niet geloven, maar twee dagen later moest ik hem identificeren. ‘Hij 
is het,’  schreeuwde ik toen ik hem zag liggen. Maar nog steeds wilde ik 
het niet geloven. Hij zou opstaan! Ik kon het niet accepteren, totdat ik 
in therapie ben gegaan om het een plek te geven. Het was vreselijk. Ik 
ervaar nog steeds het gemis, maar ik nu denk alleen maar aan zijn 
mooie lach en zijn stomme grapjes.

Luisterend oor
Ik heb zo veel meegemaakt. Ik heb het gevoel dat mijn plicht vervuld 
heb. Ik heb m’n best gedaan. De kinderen zijn groot. Nu heb ik weer een 
paar kleinkinderen in huis. Het is tijdelijk. Als het voor een lange periode 
zou zijn, zou ik het niet meer doen. Het opvoeden is voor mij voorbij. Ik 
heb nu eindelijk tijd voor mezelf, ik maak dagtochten, ga een 
weekendje weg. Als een vriendin me belt om iets leuks te doen of om 
mee te gaan naar een feestje, kan ik nu mee, zonder te hoeven denken 
aan oppas voor de kinderen. Eindelijk kies ik voor mezelf. Met mij gaat 
het nu goed! God geeft me de kracht. 

In die tijd was er, voor zover ik dat weet, nog geen lotgenotengroep. 
Omdat ik de oprichtster van Sriebie Wiekie al kende, ben ik naar 
bijeenkomsten gegaan. Ondanks dat mijn zoon al jaren overleden is, ga 
ik toch. Ik wil erbij zijn, hoe dan ook, om het gevoel met ze te beleven. 
Ik vind het erg belangrijk om met lotgenoten bij elkaar te komen. 
Zo kun je niet alleen ervaringen delen.  Je hoort wat anderen hebben 
meegemaakt en vooral ook hoe ze eruit zijn gekomen. 
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Ik ben er, al is het alleen maar om het leed van een ander aan te kunnen 
horen. Ik weet van de pijn die de mensen dragen. Ik begrijp ze. Het 
verlies van mijn kind, maakt dat ik zo meeleef met die persoon, dat ik 
een luisterend oor kan hebben, of iemand een schouder kan bieden om 
op uit te huilen. 

Toen mijn dochter een vriendin verloor, mocht ik haar moeder troosten. 
Ze wist, deze vrouw begrijpt me, ze weet wat het is om een kind te 
verliezen. Door mijn vreselijke ervaring kan ik nu een ander steunen. 
Het maakt me blij als ik iemand zie opbloeien, wanneer iemand door 
het verwerkingsproces heen komt. Het verlies blijf je ervaren, maar het 
is goed om er over te praten. Ik dacht altijd, als ik een boek moest 
schrijven over al mijn ervaringen tot nu toe, weet ik niet hoe dik het 
boek zou zijn, want ik heb heel wat te vertellen. Dit is een mooi begin!
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