
Dichterbij

Alles of niets
Gerard Lohuis    

"One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom, they all
look the same". Sohrab neuriët zachtjes mee met het lied, terwijl de tranen
meanderend over z'n gelaat stromen. Z'n droom is zojuist in rook op gegaan en hij zal
na ons gesprek ergens opgesloten worden. De vraag is waar dat gaat gebeuren.
Gedwongen het psychiatrisch ziekenhuis in omdat hij zichzelf ernstig verwond heeft en
z'n leven wil beëindigen, of de gevangenis in als blijkt dat hij 'bij zinnen is' en
verantwoordelijk kan worden gehouden. Gisteren leek een stralende weg naar een
schitterende toekomst nog voor hem open te liggen.

"Sohrab je moet vluchten, jouw vader zit al gevangen en ze zijn op zoek naar je". Het
waren de laatste woorden die z'n moeder tot hem spreekt waarna hij zich zonder een
woord te zeggen nog eenmaal aan haar vastklampt. De vluchtweg is een tocht met
intriges, slangenkuilen en ontberingen. Z'n laatste spaargeld en een kleine bijdrage van
zijn moeder zijn er al lang door wanneer hij voor de zoveelste keer belazerd wordt door
een konvooileider die niet komt opdagen en er met een grote som vandoor gaat.
Steeds moet hij denken aan wat hij zich heeft voorgenomen. Wanneer hij veilig is, zal
hij er voor zorgen dat zijn moeder en zusje over zullen komen. Hij weet dat de
geheime politie hen nu in de gaten houdt en uit een sms'je heeft hij begrepen dat ze
met de dood worden bedreigd omdat zijn familie niet willen zeggen waar hij is. Het
maakt hem onrustig en nog vast beradener om te slagen in wat hij zijn missie noemt.

Wanneer hij zich eenmaal veilig waant, aangekomen in Nederland, het land van z'n
belofte, blijkt het een fata morgana. Zijn land van herkomst is volgens internationale
richtlijnen veilig genoeg en zijn vluchtverhaal wordt niet geloofd. Hij mag naar Ter Apel
in afwachting van de dag waarop hij met een vliegtuig terug wordt gebracht. 's Nachts
kan hij niet langer slapen, de beelden van een eerdere marteling door de Iraanse
politie laten hem niet met rust en alles wat hem tot man kan maken, dreigt hij te
verliezen. Steeds moet hij aan zijn moeder en zusje denken. En hun hoop.

Totdat hij op straat wordt aangesproken. Of hij geld nodig heeft? Hij hoeft niet zoveel
te doen. Hij schrikt wanneer het hem duidelijk wordt welke criminele daden van hem
worden verlangd. Na nog een slechte nacht staat zijn besluit vast. Wat heeft hij te
verliezen en weer denkt hij aan zijn moeder en zusje. Het lijkt allemaal goed te gaan
wanneer hij met de auto vanaf Schiphol naar Groningen rijdt. Al die tijd is hij gevolgd
en wanneer hij de zwaailichten voor en achter hem ziet, weet hij dat hij zijn moeder en
zusje nooit meer zal zien. Hij heeft gefaald en haalt met een mes alles open. Totdat
blijkt dat zelfs zijn zelfmoordpoging hem geen rust geeft.
Hij kijkt me aan en ik begrijp dat op zijn kruispunt geen levensweg meer te vinden is.

Geleefd leven
Gerard Lohuis     

Laura is bijna vijftig. Ze ziet er naar uit als ik kom, nu al zo'n drie jaar, één keer per
maand. Vaker trekt ze niet en als het een keer niet doorgaat, krabt ze zich de armen
stuk. Haar huis is door de jaren heen een bonte verzameling van curiosa geworden,
een kleurenpalet van bijzondere gevonden voorwerpen tot antieke kunst. Haar woning
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zou niet misstaan in een schilderij van Jan Steen. Ieder voorwerp staat borg voor een
quasi humoristische gebeurtenis uit haar leven. Kleurrijk en tegelijk inktzwart voor wie
de achtergrond kent. Laura moet de spullen verzamelen om een leegte te verbloemen,
een masker om wat gebeurd is, te verbergen. In haar eigen huis is zij de kunstenaar,
de 'grande dame' van het gebutste leven.

Ze heeft nog volop plannen om van haar leven iets te maken. Aan ideeën geen gebrek.
Het mag een filmrol zijn, het schrijven van haar levensverhaal, een toneeluitvoering,
een dansvoorstelling of een schilderij. "Misschien moet ik wel gedichten gaan schrijven,
iets waardoor alles wat ik aan armzaligheid in mijn leven ben tegengekomen, kan
omsmelten tot iets heftigs, waarin de emotie in verhevigde vorm mijn gestolde brein
weer tot leven wekt". Zo'n uitspraak dus. Laura schudt ze uit haar mouw om erna
ergens in het niets te verdwijnen. Alsof ze zelf in het universum is verdwenen en ze
niet meer weet waar haar eigen plek is. Beter gezegd, ze is zichzelf kwijt geraakt en
zoekt in het labyrint van haar eigen leven naar een uitweg. Zo lang de ideeën komen,
is ze bezig, hoeft ze niet stil te zitten en hoeft ze niet te voelen wat ondraaglijk is. Haar
leven is een onderweg zijn naar iets dat in het verleden ligt. 

Haar broer was alles, zij kon niet voldoen aan de eisen van haar moeder. Vader had
veel te losse handjes die op plekken kwamen waar dat niet hoorde bij een kind van vijf.
Tot ze veertien werd. Toen hield het op omdat Laura er vandoor ging en met harde
hand teruggebracht werd door de plaatselijke diender. Want vader stond hoog
aangeschreven in het dorp en moeder deed toch zo veel vrijwilligerswerk voor de kerk.
Niemand luisterde naar Laura en zag niet hoe misbruik bijna dagelijks aan de orde was.
Met harde hand wanneer ze klappen kreeg voor iets wat ze zelf niet begreep, gewoon
omdat vader zijn agressie niet onder controle had. Of met zachte hand, wat zo
mogelijk nog veel harder aan kwam. Laura leerde om niet te voelen. 

Zoals ieder kind droomde ze ervan dat het eens zou stoppen en het leven een wending
zou nemen. Iemand zou toch het filmscript kunnen herschrijven zodat ze daarmee uit
haar eigen drama kon stappen? Het verlangen naar een beter leven moet toen al
ontstaan zijn. Dat verlangen is nooit verdwenen en in zekere zin zelfs in verhevigde
vorm aanwezig om het leven nu aan te kunnen. Een leven waarin de toekomst achter
haar ligt.
 

Met één been in een andere wereld
Frans van der Lem    

Sommige hulpverlenende eigenschappen lijken min of meer aangeboren. Bijvoorbeeld
om in het persoonlijk contact nauw bij de ander aan te sluiten en toch dicht bij zichzelf
te blijven. Zeker in wisselende omstandigheden. Een buitenstaander valt dat veelal
eerder op, dan dat wij het onszelf realiseren.

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen hebben wij daarnaast altijd meerdere
petten op. Wij zijn vooral vertrouwenspersoon voor onze patiënt, maar bieden tevens
steun en structuur aan in diens omgeving. In de rol van reflectieve leraar, helpen wij
anderen hun leven te organiseren. Soms trekken wij de teugels aan. Dan weer leunen
wij achterover.
Veelal staan wij ook nog met één been in een andere wereld. Soms bedienen we ons
dan zelfs van een ander vocabulaire. Huisartsen bieden wij consultatie. Fungeren als
hun ambassadeur binnen het GGZ-bolwerk. De wijkverpleegster snapt ons, want wij
spreken haar taal. De thuiszorg voelt zich begrepen, want het gaat over concrete
zaken. Samen met de wijkagent weten wij van aanpakken. Ook de maatschappelijk
werker ervaart overeenkomsten. Zelfs de pastor heeft 'ergens' het idee dat wij
levensbeschouwelijke collega's zijn. 
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Persoonlijk heb ik dat altijd al gehad. Altijd nog met één been in een andere wereld. 
Als leerling psychiatrisch verpleegkundige was ik goed thuis in biologie, algemene
ziekteleer en de samenhang met ons psychisch functioneren. Vonden zij mij toch meer
een "A-verpleegkundige".

Doch in het gewone ziekenhuis nam ik - soms tot ergernis van leidinggevenden - de
tijd voor het contact met de patiënt en plaatste deze in diens context. 
Toen ik op chirurgie eens een man verpleegde die op een uiterst traumatische wijze
zijn polsen had opengelegd, stelde ik aan het afdelingshoofd voor om een psycholoog
voor de man in te schakelen. 
"Jij altijd. Ga terug naar de B. Wij zijn er alleen om die man zijn wonden te herstellen.
Verder hebben wij nergens boodschap aan!" 
Ik was er niet alleen een luis in de pels. Soms ook de kop van jut. Het hoort er
blijkbaar bij. 

Anders was het op oncologie. Men wilde dat ik er zou blijven, vanwege mijn
vanzelfsprekende benadering van patiënten met hersenmetastasen. 
Ik herinner me nog dat twee vrouwelijke collega's vroegen of ik 'mijnheer Jansen' te
eten wilde geven. Ik stond heel ergens anders ingedeeld op de afdeling. Had mijn
patiënten wel verzorgd, maar de ziekenkamers nog niet opgeruimd. 
"Geen probleem" zeiden de twee verpleegsters. "Als jij meneer Jansen te eten geeft,
poetsen wij jouw kamers!" (Ik was allang blij. Want ik had een broertje dood aan het
soppen van nachtkastjes, plinten en vensterbanken.) 

Ik loop met de warme maaltijd op het dienblad bij de man naar binnen. 
"Wat doe je hier? Je hoort hier niet! Wat is dat hier voor zooi? " 
"Ach het komt toevallig zo uit! Of ik even wilde helpen het eten te delen!" 

En passant til ik het warmhoud-deksel van het bord. En doe of ik er iets van ga
proeven. 
"Moet je dit eten?" 
"Je blijft er af, hè!" roept de man. En verlangt dat ik zijn eten bij hem neerzet. 

Om te voorkomen dat ik alsnog iets van zijn bord zou pitchen, eet hij schielijk zijn bord
leeg. Ook de extra klodder slagroom die ik tevoren op zijn toetje had gedaan. 
Vervolgens luidkeels: "Lazer maar weer op met je handel!" 
Ondertussen frommelt hij zijn appelmoes weg, voor een later moment.

Nadien informeer ik bij mijn twee collega's wat nou het probleem was:
"Als wij binnenkomen met zijn eten, ageert hij luidkeels dat we moeten
opsodemieteren met die zooi. Dan adviseren wij hem, dat als hij niet goed gaat eten,
hij niet beter zal worden. En zetten uiteraard het eten bij hem neer! 
Vervolgens schreeuwt hij dan uit dat 'het leven één grote puinhoop' is en 'flikkert' hij
het hele dienblad door de ziekenkamer. Zit de spinazie zelfs op het plafond. En zijn we
zeker tot het eind van de middag aan het poetsen." 
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