"Ik bleef in de inrichting steeds zo gek als een loden deur "
Ik bleef in de inrichting steeds zo gek als een loden deur die onder hoogspanning staat en
begint te smelten. Een melt- down, net als in Tsjernobyl. Er hoeft maar een bries op te steken
of U zit onder de fall out en valt U uit voor U het zelf weet, hahahaha en dan is het pas echt
kwaad kersen eten met mij als U eindelijk eens gezellig met Fred van der Wal uit roeien wilt
gaan in Giethoorn en je komt midden op de plas!
“Wie ben jij eigenlijk, zakkenwassende brillenjood met je schele, scheve kop?”vraag ik arrogant
aan de behandelende psychiater, die het beste met mij voor heeft. Hij zegt dat hij de psychiater
van dienst is. Ik zeg terug dat ik daar helemaal niet van gediend ben. Ik ben helemaal niet in
dienst geweest! Ik heb dienst geweigerd! Wat zullen we nou beleven? Een op- roep? Kunnen
ze nog lol aan me beleven in het peloton als ik boven op mijn slapie lig te rossen en mijn
bajonet zijn hol in douw. Opzouten met je handel! Ik mag dan wel met een last- geving van de
rechter via een dwang opname in een gekken- huis zitten, net als galeriehoudster Dieuwke
Bakker indertijd, maar dat betekent nog niet dat ik echt gek ben.
De wereld daarbuiten is gek. Stapelgek. Mijn familie is ge- stoord, die moesten ze maar eens
op sluiten, mijn moeder en zuster aan de elektroshock apparatuur leggen om hun harde schijf
voor goed te wissen in hun bovenkamer. Spartelend onder het spanlaken leggen met die hap
of een paar weken in een dwangbuisje. Een slaapkuur. Electrofolteren. Een beetje martelen
moet kunnen. Stinkende heel meesters maken zach- te wonden, zo zegt het spreekwoord. Ik
ben gek op torture sites!
“Aaaarghhh….ïnteressant vak, maar zeker een zwaar vak, hè met al die gekken om je heen?”
zeg ik spottend tegen de Psych die onrustig met zijn vingers op het gepolitoerde tafel- blad
trommelt.
“Een heel interessant vak en toch een mooi vak! Ondanks alles! U bent erg goed op de hoogte!
”antwoordt hij zuinig.
“Wij moesten elkaar maar eens spreken over tal van onder- werpen! Het einde van de wereld.
Ik weet wanneer de datum is maar mag het niet verder vertellen! Laten we wat met elkaar gaan
bab belen! Of het nest in duiken! Eerst neuken, dan praten of omgekeerd. Wat U blieft,
dankuwelalsteblieft!”, stel ik hem voor.
“Goed idee,” zegt hij en kijkt mij minuten lang zwijgend aan.
“Zou je wel willen, hè, vuile klootzak! En jij maar een uurloon opstrijken van vier honderd euro
als gekkendokter terwijl je me neukt alsof ik een goedkope stoephoer ben! Zie ik zo bleek? En
dan ook nog gratis een potje neuken met een kwetsbare patiënt! Ik ga je aangeven bij het
medisch tucht- college! Fuck you!” zeg ik en steek mijn middelvinger naar hem op.
Hij reageert niet.
Ik maak een gebaar met mijn wijsvinger tegen mijn voorhoofd dat hij de gek is en niet ik, trek
een lange neus, doe mijn broek omlaag, ik draag een damestanga met dunne reetveter laat
een roffelende scheet, sta op en maak vervolgens een koket huppelpasje zodat hij er
eventueel toch langs kan als hij zich bedreigd voelt. Er welt een vrolijk lied in mij op.
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