
Psychotische  
gekte
Wat gaat er in je om als de gekte onverwacht toeslaat? Het overkwam 
Imke Gilsing: tijdens een retraite kreeg zij een psychose. Wat volgde 
was een maandenlange gedwongen opname, waarbij ze dacht dat 
ze Tinkerbel was en een relatie had met Jelle Brandt Corstius.
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Ze belandde in de isoleercel en zag de onmacht van  
hulpverleners en omstanders om hiermee om te gaan. 
Haar aangrijpende ervaringen legde ze vast in het boek 
Een dag uit het leven van Tinkerbel. We krijgen van de  
– inmiddels herstelde – auteur een inkijkje in de wereld 
van de psychiatrie en in het het hoofd van iemand die 
een psychose ervaart. Het is een waargebeurd, verschrik-
kelijk maar vaak ook geestig verhaal met een positieve 
boodschap, namelijk: het kan anders. 

Boekfragment
Ik denk nog steeds aan Jelle, die me aan het lachen 
maakte als ik op het punt stond de moed op te geven, van 
me hield zonder mij ooit gezien te hebben en me op-
haalde met een raket om te ontsnappen aan die hel van 
de isoleercel.

Gek heb ik me nooit gevoeld toen ik psychotisch was. 
Het was alsof ik droomde met mijn ogen open. De 
reis van mijn leven, een enkeltje Neverland, waarin 
mijn innerlijke wereld de hoofdrol speelde. Ondanks, 
of misschien juist dankzij het feit dat ik vrijgezel was, 
draaide mijn psychose om, jawel, mannen! Mijn vader 
die ik al een leven lang miste, een zootje exen die ik 
maar moeilijk los kon laten en een bekende Nederlandse 
schrijver en documentairemaker, op wie ik hartstochte-
lijk verliefd werd.

Sommige psychoten denken dat ze God zijn of de 
duivel, of verantwoordelijk voor alle gestorvenen in 
de Tweede Wereldoorlog. Ik daarentegen veranderde 
in het elfje Tinkerbel en trouwde met Jelle Brandt 
Corstius, toen nog presentator van Zomergasten maar al 
snel mijn Peter Pan, en hallucineerde over het schrij-
ven van een boek waardoor psychoten uit isoleercellen 
worden bevrijd.

Mijn psychose was acuut en heftig, als barensweeën, en 
duurde vier eindeloze weken, waarvan ik tien dagen op-
gesloten zat in een isoleercel. Ik was vierendertig en wist 
niet eens wat een psychose was.

Gelukkig ben ik geboren met een onstuitbare drang 
naar avontuur. Alhoewel niemand dat voorzag op mijn 
geboortedag, een frisse maandag in de lente van 1976: 
ik was ieniemienie, woog slechts vier pond, was tweeën-
veertig centimeter lang en zag eruit als een breekbaar, 
iel, kaal vogeltje. Toch waren ‘zelluf doen’ mijn eerste en 
favoriete woorden volgens mijn moeder. En dat zijn ze 
nog, mijn zegen.
Mijn wieg stond op de grens van Nederland en België, 
waar ik opgroeide in een arbeidersgezin met een Ne-
derlandse vader en een Vlaamse moeder. Mijn ouders 
ontmoetten elkaar in de jaren zestig van de vorige 
eeuw, in de sigarenfabriek waar ze allebei werkten; mijn 
vader als monteur en machinebouwer, mijn moeder 
aan de inpakmachine of ze bracht het werkvolk met 
een Volkswagenbusje ’s ochtends naar de fabriek en ’s 
avonds weer naar huis. Ze waren nog piepjong, tieners 
zelfs, maar afkomstig uit een grote katholieke boeren-
familie en een mijnwerkersgezin, waar het allesbehalve 
een vetpot was, dus iedereen die kon werken moest aan 
de slag.

‘Mijn psychose  
was acuut en heftig,  
als barensweeën.’

Gilsing hoopt dat haar boek bijdraagt aan verandering 
in de geestelijke gezondheidszorg en dat er meer begrip 
komt voor mensen met psychische problemen. Ze zegt: 
‘Ik ben blij dat ik een psychose heb gehad. Anders had 
ik al deze bijzondere mensen nooit ontmoet.’ Via een 
bevriende journaliste kwam haar verhaal in de Volks-
krant terecht, een jaar nadat ze uit de inrichting kwam. 
De kop van het artikel vatte alles samen: Mijn psychose 
was helder, en hulp bleef uit. Ze vertelt haar verhaal ‘om 
het geheimhouden van een psychose en het taboe te 
doorbreken, en mensen met een psychose een stem en 
een gezicht te geven.’

Mijn vader was een rasechte nozem in die tijd; voorzien 
van vetkuif, leren jack en een brommer waarmee hij stoer 
op één wiel kon rijden. Mijn moeder was een beeldscho-
ne verschijning met een stralende lach en twinkelende 
groene ogen, die graag minirokjes droeg en sleehakken. 
Toen ze hem één keer de binnenplaats op had zien scheu-
ren met zijn voorwiel gewaagd de lucht in, wist ze het 
al: dit was de liefde van haar leven. Wederzijds weltever-
staan. In een paar dagen tijd wist de hele fabriek ervan. 
Ze leken net John Travolta en Olivia Newton John uit de 
film Grease, een ultrahip en onvergetelijk stel. En mijn 
vaders zwak voor Vlaamse vrouwen was daarmee een 
feit. Ook al speelde mijn jeugd zich af binnen een straal 
van twintig kilometer, ik groeide op in twee culturen 
en dit heeft ongetwijfeld mijn interesse gewekt in hoe 
mensen leven.

Ik wil dat iedere psychiatrische patiënt
toegang heeft tot menswaardige zorg, die werkt.

Zodat er een alternatief komt voor dwang in de psychiatrie
en niemand meer in de isoleercel hoeft.

Zodat niemand meer mishandeld en gemarteld wordt
onder het mom van zorg.

Zodat iedere psychiatrische patiënt kans heeft
op herstel en een beter leven.

Zodat stigma op psychisch ziek zijn verdwijnt
en we weer gewoon normale mensen kunnen zijn.

IMKE GILSING

FO
TO

: J
O

O
ST

 V
A

N
 D

EN
 B

RO
EK

»

Een deel van het voorwoord van het boek lees je hier-
onder en op de volgende pagina’s.
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Mijn avonturendrang begon toen ik als klein meisje 
mijn zinnen zette op een raketreis naar de maan, net 
als Miss Piggy in Pigs in Space van de Muppet Show. Om 
mijn wens kracht bij te zetten, vierde ik carnaval in een 
varkenspak. Later hing ik het liefst met mijn snufferd 
boven een atlas, fantaserend over Verweggistan en alle 
verre reizen die ik in mijn leven zou gaan maken. Tot het 
zover was verslond ik boeken zoals Koekiemonster koek-
jes (en doe dat nog steeds). Bijzondere levensverhalen 
waren mijn favoriet en Pippi Langkous werd mijn eerste 
heldin. Haar onverschrokken moed om alles te doen wat 
niemand durfde, maar stiekem wél wilde, fascineerde me 
mateloos; wat zij kon, kon ik ook. Verder droomde ik van 
arme mensen helpen in Afrika en varen in een Green-
peace rubberboot: de wereld verbeteren is zeg maar echt 
mijn ding.
Als tiener wakkerde de film Out of Africa, met Meryl 
Streep in de onvergetelijke rol van Karen Blixen, het vuur 
in mij aan. Karen was eigenzinnig en had dikke schijt 
aan de conventies van haar tijd: een vrouw naar mijn 
hart! Ze trouwde met een rijke vent die ook naar Afrika 
wilde, reisde in haar eentje dwars door het desolate 
Kenia, hield zielsveel van de wildernis en het ruige leven 
wat daarbij hoorde, was een gepassioneerd verhalen-
verteller en verloor haar hart aan haar Grote Liefde, de 
stoere, hoogst charmante vrijbuiter Denys Finch Hat-
ton. Een rol die Robert Redford op het lijf geschreven is. 
Ze kreeg ook de nodige tegenslagen te verwerken: haar 
huwelijk liep op de klippen, ze kreeg syfilis, waardoor ze 
haar kinderwens in rook zag opgaan, een allesverzen-

gende brand fikte haar koffiebedrijf tot de grond toe af en 
ze verloor Denys die verongelukte in een vliegtuigcrash. 
Toen zat er niks anders voor haar op dan terug te keren 
naar haar ouderlijk huis in Denemarken, waar ze begon 
aan het vertellen van haar levensverhaal. In 1937 werd 
haar autobiografie Out of Africa gepubliceerd, die bijna 
vijftig jaar later met veel succes verfilmd zou worden en 
mijn leven veranderde. Ik heb die film zó vaak gezien dat 
ik hem uit mijn hoofd ken! Karen Blixen, mijn nieuwe 
heldin. Ik had nog geen idee dat mijn levensverhaal op 
het hare zou gaan lijken.
Op mijn zeventiende was het de hoogste tijd voor actie: 
ik sprong met een kartonnen doos, waar ik ‘Je cher-
che Mariano’ op had geschreven, in een trein om bij 
een onbekende Franse boer groenten te verbouwen. 
Daarna kwam Afrika (eindelijk!); ik hielp een schooltje 
metselen op een afgelegen berg en dronk bananenbier 
in rokerige hutten. Ik besloot antropoloog te worden, 
een beroep waar niemand in mijn familie ooit van had 
gehoord en vertrok uit het boerendorp waar ik ben 
geboren en getogen. Ik leefde mijn dromen, ging voor 
Greenpeace werken, later de Verenigde Naties en be-
landde met regelmaat in de Afrikaanse bush. Ik woonde 
in Azië in een Filipijns regenwoud waar mensen streven 
naar een leven in harmonie met de natuur, en in Cam-

bodja waar ik diep geraakt werd door de boeddhistische 
levenswijze en de menselijke veerkracht waarmee het 
hele leven is doordrenkt.
En zo fladderde ik als een vlinder van bloem naar bloem.

Ik geloof dat alles in mijn leven, mijn karakter, ervarin-
gen en de mensen op mijn pad, mij heeft voorbereid op 
die innerlijke reis, die in het westen een psychose wordt 
genoemd en zoveel angst en weerstand oproept. Als het 
me tien jaar eerder was overkomen, had ik me er net als 
zovele anderen waarschijnlijk geen raad mee geweten, 
had de ervaring me uit het veld geslagen en zou het me 
de rest van mijn leven als een sluimerend spook, een 
nachtmerrie, hebben achtervolgd.

Duizenden mensen verliezen ieder jaar in ons land hun 
naam en hun gezicht, hun waardigheid en hun hoop. 

PSYCHOSE

‘Ik heb besloten  
het stilzwijgen  
te doorbreken.’
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Niet vanwege hun psychose maar omdat ze worden be-
handeld alsof ze minderwaardige mensen zijn. ‘Eens een 
gek, altijd een gek’, is het onwrikbare volksgeloof waar 
wij tegen moeten vechten. Wat met de slechte zorg in ons 
land voor mensen met een psychose ook vaak het geval 
is. Een gekmakende vicieuze cirkel waaruit het lastig 
ontsnappen is.

‘Schaam je je omdat je een psychose hebt gehad?’ vroeg 
iemand mij eens toen ik vertelde dat ik aan dit boek 
werkte. Een vraag die niet iedereen durft te stellen, maar 
die bijna iedereen denkt. Ik zie het altijd in de ogen van 
mensen; ze kijken weg of stralen ongemak uit. Psychose 
is een synoniem voor schaamte in onze maatschappij. 
Voor gestoord zijn voor het leven en dus levenslange 
schaamte. Terwijl je gewoon een tijdje ziek bent. Net als 
mensen die kanker hebben gehad of een auto-ongeluk. 
Van hen verwacht niemand dat zij zich schamen voor 
hun ziek zijn.
De dappere man die mij deze vraag durfde te stellen, 
vertelde me dat hij zelf psychiatrisch verpleegkundige 
was geweest maar ermee was gestopt. Hij was, zo zei hij, 
in de zorg gaan werken om mensen te helpen, om hen 
beter te maken, maar de praktijk had hem teleurgesteld. 
Hij was het vaak niet eens geweest met de manier van 
behandelen, de gedwongen medicatie, de opsluiting van 
patiënten tegen hun wil op een gesloten afdeling of zelfs 
in een isoleercel, ook wel separeren genoemd. Hij had 
vaak het gevoel gehad dat zijn werk het tegenovergestelde 
effect had. Maar het was hem niet gelukt het systeem van 
binnenuit te veranderen.
‘Ik schaam me niet voor mijn psychose,’ zei ik, ‘maar wel 
voor de manier waarop ik behandeld ben.’
‘Dat begrijp ik wel,’ zei hij. ‘Dat is de reden waarom ik nu 
ander werk doe.’ »
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Er spelen zich afschuwelijke menselijke drama’s af in 
onze ziekenhuizen en psychiatrische instellingen, waar 
de meeste mensen geen weet van hebben. Drama’s die in 
schaamte en stilte zijn gehuld.

Ik heb besloten het stilzwijgen te doorbreken.

Lang dachten Nederlandse geleerden dat de isoleercel 
een prikkelarme omgeving is, waar je als psychoot van 
opknapt. Dat je er stabieler uit komt dan je erin gaat, 
dat je tot rust komt en wat minder gek gaat doen, zodat 
dáárna de echte behandeling kan beginnen. Wellicht is 
dit ook het geval bij een vrijwillige entree, maar in alle 
andere gevallen, en dwang is helaas de norm, is het effect 
averechts: wie gaat er nu, ziek, kwetsbaar en in de war, 
vrijwillig een gevangeniscel in om daar voor onbeperkte 
tijd lekker tot rust te komen?
Natuurlijk leek ik rustig toen ik er na tien ellenlange 
dagen en nachten uit mocht. Ooit gehoord van een 
pokerface? Ik was kei-kapot van het vechten en sme-
ken om eruit te mogen en wekenlang zonder hulp een 
psychose wegpuffen. Pas toen begreep ik dat ik pas de 
isoleercel uit mocht als ik rustig leek. Ik was intussen 
tot alles bereid: al had ik een drol moeten opeten of de 
Bijbel uit mijn hoofd moeten leren. Ik had het gedaan. 
Ik was klaar met afzien en inmiddels zo bang als een 
muis die in de klauwen van een hongerige kat is beland. 
Ik wist niet wat er met me aan de hand was, noch 
waarom ik in dat hok werd opgesloten; ik werd er alleen 
maar gekker van.
Rustig lijken was echter een enorme opgave, alsof ik de 
Rode Zee in tweeën moest splijten. Klein en tenger als 
ik ben, zie ik eruit als een schattige Tinkerbel. Vanbin-
nen kookte ik echter van woede en had ik het liefst mijn 
psychiater en leger verplegers zelf tien dagen in dat hok 
willen smijten met alleen een kek scheurkleed aan en 

een papieren doos om in te poepen. Zodat zij ook eens 
zouden voelen hoe alleen, onbegrepen en mishandeld 
ik me tien dagen lang had gevoeld! Maar niemand die 
iets aan me vroeg. De deur werd opengedaan alsof mijn 
straf erop zat. Ik mocht eruit als ik me zou gedragen, dus 
zette ik mijn pokerface op en vertelde niemand hoe ik me 
werkelijk voelde want dan moest ik misschien weer de 
isoleercel in.
Pas jaren later zou ik begrijpen dat juist dat verbergen 
van mijn ware gevoelens, mijn ongeuite woede, verdriet 
en pijn over dingen die er in mijn leven gebeurd waren 
en die ik nooit verwerkt had, dé reden was dat ik knet-
tergek in die cel belandde. En dat de enige echte weg 
eruit het voelen en doorleven van die vieze derrie was. 
Net zoals je doet met een aangekoekte pan met etensres-
ten: die zet je ook niet smerig in de kast. Nee, je doet er 
warm water in, gooit er wat zeepsop bij en roeren maar. 
Eerst wordt het een nóg viezere bende en denk je dat het 
nooit meer goed komt, maar met wat geduld en hulp 
van een schuursponsje lost alle viezigheid op, is de pan 
weer schoon en het klusje klaar. Maar niemand van de 
hoogopgeleide psychiaters en verplegers in het zieken-
huis leek van deze logica op de hoogte te zijn. Niemand 
zag me voor wie ik werkelijk was: een verloren ziel, die 
liefdevolle aandacht en eerste-hulp-bij-ernstig-lijden 
nodig had. ••

‘Pas jaren later zou ik 
begrijpen dat de enige 
echte weg eruit het 
voelen en doorleven van 
die vieze derrie was.’
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