
Het lam en de leeuw

Ooit toen ik tijdens een lange opname even
uit mijn separeerkamertje mocht om een
sigaret te roken op het dagverblijf, werd ik
plots overvallen door een psychose.  

Het dagverblijf zat vol met patiënten.
Buiten was het druilerig weer en de steeds
groter wordende regendruppels zakten lang-
zaam langs de ruiten naar beneden. Een
oudere dame naast mij probeerde mijn aan-
dacht te trekken door steeds mijn naam te
herhalen. Ik hoorde haar wel maar wilde niet
reageren. Deze oude lieve dame, door ieder-
een oma genoemd, kreeg ineens - evenals alle
anderen in het dagverblijf  - het hoofd van
een schaap. Ik wist niet wat ik zag. Bij mezelf
verdween mijn gehele linkerarm en ik merk-
te dat ik het hoofd van een lam kreeg. Mijn
kuiten zaten vast aan de onderkant van mijn
romp en mijn bovenbenen waren er niet
meer. Plotseling stak er een geweldige bries
op in de ruimte en zag ik de bladeren van de
prachtige ficus steeds wilder heen en weer
bewegen. De wind zwol aan tot orkaan-
kracht. Een ramp kon niet uitblijven. Met
oorverdovend lawaai brak er een hoekraam
en iedereen met een schapenhoofd kreeg
opeens het hoofd van een leeuw. Alleen ik
behield mijn eigen hoofd.

Langzaam veranderden de menselijke
lichamen in die van echte leeuwen. Eén voor
één liepen ze op hun achterpoten langs mijn
stoel alsof ze wilden zeggen: Kijk naar onze
schoonheid maar een van ons krijgt jou str-
aks als prooi. Een vreselijke angst overviel
me en pas nu werd ik me echt bewust van
wat er zich afspeelde. Ineens begonnen de

leeuwen onderling te vechten tot de dood er
op volgde. Er klonken verschrikkelijke
indringende geluiden die mijn angst nog
meer deden toenemen. Eén voor één legden
de leeuwen het loodje en op het moment dat
een leeuw stierf had hij pas de omvang van
een echte leeuw aangenomen. De gevechten
werden steeds heviger en een grote leeuw die
nog met niemand gevochten had, zette een
geweldige muil op en alle leeuwen die toen
nog vochten vielen dood neer. 

Van schrik stootte ik mijn beker met kof-
fie over de tafel en op het moment dat de
koffie het tafeloppervlakte raakte kreeg het
de kleur van bloed. Een diepe vrees en angst
maakte zich van me meester. De grote leeuw
kwam dreigend in mijn richting, strekte zijn
rechtervoorpoot uit, nam mij op in zijn met
eelt verharde klauw en begon tegen mij te
spreken. Ik had het  ijskoud en was verlamd
door een overweldigende angst. De reusach-
tige leeuw boog zich voorover en kuste me.
“Vreest niet”, sprak hij, “ik ben een engel
van de Heer en zal u mijn volle glorie
tonen.” Van schaamte wist ik niet waar ik
mijn lammetjeshoofd moest verbergen. Mijn
angst veranderde in een intense vreugde,
maar toen ik de puinhopen rondom mij
bekeek, had ik daar weinig reden toe. De
leeuw vroeg mij hem Peter te noemen, waar-
op hij samen met mij door het raam sprong
dat stuk was en na een zachte landing in de
natte struiken liepen wij over het doorweekte
plantsoen. Boven aan de helling naast een
uitbouw van het ziekenhuis was een verblin-
dend licht dat uitnodigde om naderbij te
komen. Het licht werd steeds feller en vulde
de omgeving met prachtige muziek. Peter
was mijn metgezel naar het onbekende. Hij
bracht me tot aan de rand van het licht en
nam toen onverwacht afscheid. Ik werd
opnieuw bevangen door een grote angst en
zag nu pas dat ik mezelf weer was. Een grote
kegel zakte plots door het midden van het
licht tot op ooghoogte. Ik verstijfde opnieuw
en mijn gevoel schakelde zich vanzelf uit.
Toen de felle gele kegel verder zakte en de
grassprieten raakte had ik het niet meer. Een
wezen in fel witte kleding wenkte me om in
de kegel te stappen. Ik gaf er enigszins weif-
elend gehoor aan. Met een geweldige vaart
omhoog verlieten we het terrein van het zie-
kenhuis. Ongelooflijk wat er onderweg in
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Een psychose-ervaring
Sinds 28 jaar doorsta ik psychosen. Ik kan me achteraf iedere

psychose herinneren en meestal zet ik ze ook op papier. 

Hier beschrijf ik zo'n psychose-ervaring. Met het weergeven

van mijn psychose-ervaringen hoop ik meer begrip te kweken

voor de merkwaardige gedachten en gevoelens die je in korte

tijd kunnen bevangen. Wat nu volgt is een waarheidsgetrouwe

beschrijving van een van mijn psychosen. 



heel korte tijd allemaal gebeurde. Delen van
mijn leven passeerden de revue in enkele
duizenden van seconden. 

Met een kleine schok stopte de opwaartse
beweging. De kegel draaide driemaal om zijn
as en een hemelse ruimte werd zichtbaar.
Diep in deze ruimte waren mensen bezig
met het vereren van een voor mij nog onbe-
kend persoon. Hemelse muziek was hoor-
baar uit alle richtingen en luid werd de Heer
toegezongen. 

Ik bleef staan en durfde de voor mij lig-
gende ruimte niet te betreden. Daarop kwa-
men twee hemelse wezens op mij toe en zei-
den: “Vreest niet, volg ons en gij zult de
Heer in al zijn glorie aanschouwen.” Ik volg-
de hen en iedereen die om ons heen stond,
vormde een dubbele haag van hemelse figu-
ren. Opeens stond ik voor een geweldig
mooi ‘mens’ die zat op een gouden troon.
Deze nodigde mij uit om aan zijn voeten
met de anderen plaats te nemen. Ik vleide
me neer en op dat moment verdwenen de
prachtige beelden en was ik weer terug op
het dagverblijf. Ik merkte dat het bloed dat
eerst nog op tafel lag nu terug was in mijn
beker en dat iedereen er hetzelfde uitzag als
voorheen. Ik had nog helemaal niets van
mijn koffie gedronken en mijn sigaret was
niet eens opgebrand. Het was heel rustig in
het dagverblijf dat grijs van de rook zag.
Even later verscheen de broeder en bracht
mij terug naar mijn isoleercel.  

Hulp bij het verwerken van 

psychose-ervaringen

Het maken van aantekeningen over mijn
psychosen heeft mij enorm geholpen met het
verwerken van mijn ziekte. Het verschaft mij
inzicht om er beter mee om te gaan.
Daardoor ben ik ook in staat om anderen
met psychose-ervaringen bij te staan en te
helpen. Ervaringsdeskundigen moeten mijns
inziens meer betrokken worden in bepaalde
stadia van behandeling van cliënten als zij
dat wensen. Uit ervaring weet ik dat er maar
weinig zorgverleners zijn die een bevredigend
antwoord kunnen geven op vragen over de
beleving van een psychose. Zelf loop ik al
heel lang met de volgende vragen rond. Wat
voor waarde moet je toekennen aan de waan-
denkbeelden en vreselijke ervaringen die je
tijdens een psychose beleeft? Wat betekent
dat voor de rest van je leven? 

Geen enkele deskundige heeft mij tot nu
toe een bevredigend antwoord kunnen
geven. Ik ben er van overtuigd dat alleen
zorgverleners of deskundigen, die zelf een
dergelijke ervaring hebben meegemaakt,
patiënten kunnen begrijpen en hun gevoe-

lens op waarde schatten. Op een deel van
mijn vragen heb ik al een antwoord. Dat is
dat je bepaalde ervaringen geestelijk kunt
verwerken, waardoor je eerder beleefde nega-
tieve ervaringen beter aan kunt en ze een
plek in je leven kunt geven. 

Momenteel word ik geplaagd door een
traumatische herbeleving van twee psycho-
sen, die ik al een hele tijd terug had.
Daardoor word ik ’s nachts vaak schreeu-
wend en badend in het zweet wakker en voor
de rest van de nacht slapen mijn echtgenote
en ik niet meer. Dat is voor mij een teken
dat ik deze ervaringen nog steeds niet heb
verwerkt. Ik heb geprobeerd hulp hiervoor te
krijgen bij de psychiater, die in het zieken-
huis werkt waar ik verbleef toen ik deze psy-
chosen doormaakte. Helaas kreeg ik nul op
mijn rekest. Inmiddels heb ik het voorgelegd
aan mijn eigen psychiater. Samen met hem
heb ik in wekelijkse gesprekken de angsten
kunnen afbouwen. Wel ging ik door een heel
diep dal door het opnieuw beleven van mijn
psychosen. Graag ontvang ik reacties van
personen die antwoord op mijn vragen kun-
nen geven.

✍  Huub Hendriks
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