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Op woensdag 24 april zal het boek ‘Mijn scherven omarmd’ verschijnen.
Met dit boek laat Marleen van den Berg het licht schijnen op de verborgen kant van
de mensen die werken in en opgenomen worden in de psychiatrie.
'Mijn scherven omarmd' vertelt het persoonlijke verhaal van een angstige én moedige vrouw die
opgenomen werd binnen een zeer turbulente periode in de geschiedenis van de psychiatrie.
Haar wensen, haar verlangens en haar familie moest zij, noodgedwongen, achter zich laten om
zich vooral te richten op het zoeken naar een nieuwe balans. Om zo tot meer verheldering en
verduidelijking te komen in haar leven. Om zélf opnieuw te leren 'handen
en voeten' aan het leven te geven.
Zij neemt de lezer mee en geeft een zeer persoonlijke inkijk in haar eigen
leven en in het leven van diegenen die, lang of kort, opgenomen werden.
Een gevoelig, indringend en soms schokkend verhaal over al diegenen die
de moed hadden 'Hun Scherven' te omarmen.
Marleen van den Berg (1956) heeft haar ervaringen binnen een
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis op zeer gevoelige
en meeslepende wijze beschreven. Ze neemt u mee in haar vele
belevenissen en laat u proeven van al haar gevoelens.
Uit het voorwoord:
‘Bij het binnenkomen van ons leven beginnen we onze dromen aan te draaien. Zachtjes, om
zo onze idealen en wensen, die we in vervulling willen zien gaan, te kunnen blijven
koesteren.
Gaandeweg worden ze vergeten of omgebogen, wellicht omdat we andere zaken
tegenkomen op ons pad. Of we durven, willen of kunnen niet meer en laten het uit onze
handen vallen.
Vooral als we opgenomen zijn in de psychiatrie.
Hier deden we bovenal het licht uit voor onze dromen vanuit het hulpeloze dat ons was gaan
bezoeken en dat we eerst te boven diende te komen. Als dat lukte.
En de rest: het hopen, onze verlangens, dat wat wíj wilden realiseren, onze wensen en
begeertes, moesten wij nu noodgedwongen reserveren en voorlopig parkeren en achter ons
laten, omdat er eerst nog hele andere zaken te onderzoeken waren die vroegen om balans,
verheldering en verduidelijking.
Pas daarna, áls er een daarna zou zijn, zouden wij onze ramen weer kunnen laten kieren.
Beetje bij beetje en voorzichtig om het ooit gedroomde weer toe te laten. Zo we dat nog
zouden wensen.’
Voor meer informatie:
Telefoon 023-5611076 of 06-21286729.
Mail: scherven@verheldering.nl
356 pagina’s
ISBN: 978-90-818982-3-2

Uit hoofdstuk: De ochtendbijeenkomst
Een aantal bewoners nam het woord, spraken over hun vorderingen, gevoelens en wensen. Angsten
en intieme details werden uitgewisseld en gedeeld. Open en bijna schaamteloos. Afspraken werden
herhaald en ook het corvee voor die dag werd ingedeeld. Ik was blij tot nu toe de dans te hebben
kunnen ontspringen. Maar daar had ik me in vergist.
‘Zo jongedame, jij bent nieuw hé?’ sprak plotseling een donkere stem. Krullenbol erboven en ogen
eronder die zeer de behoefte hadden om me doordringend aan te kijken en -wat mijn inschatting
was- ook indruk op me te maken. ‘Wat kom jij doen hier?’
Ik slikte, kreeg het warm en sprak zo zorgvuldig mogelijk: ‘Proberen van mijn angsten af te komen’ en
ontwaarde opnieuw zijn strakke blik die maakte dat ik op mijn hoede bleef.
Ik zag de blikken van de medebewoners heen en weer gaan naar elkaar. Sommigen hielden hun hand
voor hun mond en grinnikten stiekem waardoor een immense spanning mij begon te omhelzen.
Mijn mond voelde droog vanuit de ongemakkelijkheid van de kennismaking, gecombineerd met het
giechelen van de meer ervaringsdeskundigen, die hierin kennelijk behagen schepten vanuit de
opluchting dat zíj in ieder geval nu geenszins risico zouden lopen tijdens deze kennismakingsronde.
Ik trilde en probeerde dat uit alle macht niet te laten merken. Iets dat mij overigens goed lukte
omdat ik mezelf al zo lang had laten wennen aan het verbergen van wat ik voelde.
‘Als ik je nou vraag om te proberen te gaan staan. Zou dat je lukken?’ vroegen de vorsende en
priemende ogen mijn richting op terwijl ik bijna tegelijkertijd vanuit de kring een aantal giechelende
geluiden ontwaarde.
‘Ja,’ antwoordde ik flink.
‘Nou, toe dan! Waar blijf je dan?’ Ik ging staan. Een ijzige stilte volgde en er ontstond een vermoeden
in mij dat mijn introductie een voor de overige aanwezigen aangename afleiding zou zijn omdat dit
kennelijk een terugkerend ritueel was waarmee hij de ‘nieuwelingen’ verwelkomde.
De krullenbol vertoonde een smalende trek om zijn mond en sprak hard met een ondertoon van
sarcasme: ‘Zie je nu wat je doet? Je stáát!’
‘Ja?’ vroeg ik niet begrijpend.
‘Nou dan: dat heb je dan toch niet geprobeerd! Je bent gaan staan!’
Een buldergelach brak los. Ik schaamde me en voelde me vernederd en mijn wens om door én onder
de grond te zakken was immens.
Krullenbol keek trots en protsig om zich heen. Van zijn gezicht was af te lezen dat hij genoot van zijn
succes. Dit was zíjn toneel. Zíjn podium waar híj de regie had. Voelbaar en merkbaar.
Ik voelde me ineens een heel klein meisje. Mijn knieën knikten, mijn hart bonkte, mijn tranen persten
zich uit de spelonken van hun buizen in een poging te trachten mij meer lucht te geven.

Uit het hoofdstuk: Vechten
De paniek over het ervaren dat ik bestond werd groter, waardoor het verlangen in mij groeide om er
zelf voor te gaan zorgen er op een dag niet meer te zijn vanwege de rust die ik dan zou hebben.
Want als er iets ‘op’ was, was ik het wel.
Wie die ‘ik’ dan ook was. Ik was op van het zoeken naar mijn ‘ik’ en op van het verbergen en mezelf
verstoppen. Op van de strijd die me geen enkele minuut meer rust gunde omdat geen enkele
therapie me tot nu toe iets had gebracht. En ik was nog meer op van de pillen die ik alleen maar in
grotere getale kon slikken. Eerst kleine beetjes, later meer en nog later veel meer.
Tot ik nooit meer zonder kon. Geen ochtend, geen middag. Geen avond en geen nacht.
Ik was verdrietig omdat ik het niet beter kon doen dan dat ik deed. Mijn lege handen waren voelbaar
en het opgesloten zijn in dit lichaam dreef me keer op keer tot grote wanhoop.
Dat maakte mij intens verdrietig.
Omdat ik het niet beter kon doen dan dat ik deed.

Uit het hoofdstuk: Lien
Ik keek door de glaswand haar richting in. Ze maakte zich langer en richtte haar grote starende ogen
priemend op mij.
Ik keek haar strak aan en ze glimlachte naar me op een vreemde wijze alsof ze een verte inkeek.
Ik was het ineens zat, gooide mijn penseel woedend op de grond en beende vloekend naar de deur.
Een ongekende agressie nestelde zich in mij en ik stond het mezelf deze keer helemaal toe.
Wie er hier dan ook ‘gek’ was, ík werd het zeker als het zo nog langer doorging en ik zou het stoppen.
Ik had geduld genoeg gehad. Ik beende de gang in en zag haar staan terwijl ze haar grote ogen
fonkelend op mij richtte. Het was alsof ze me lókte.
Ik rende op haar af en hoorde bijna tegelijkertijd mijn naam roepen en hoorde hoe voetstappen
achter me aan liepen. Ik gooide de deur open: klaar om haar stevig beet te pakken, want daar had ik
zin in. Dat deed het kokende bloed in mij: zin maken om haar te meppen, haar haren uit haar hoofd
te trekken om haar zo vervolgens meedogenloos hard over de grond achter mij aan te slepen.
Ik wist niet hoe noch waarom mijn ziel de regie op deze wijze kon overnemen en eigenlijk kon dat me
ook niets meer schelen.
Ik duwde haar tegen de grond en hoorde stemmen roepen op de achtergrond die mij tegen wilden
houden.
Niet nu, niet deze keer. Nu ik. Alleen ik. Eindelijk.
Ze lag op de grond en ik keek in haar ogen die staalhard stonden. Om haar mond verscheen een
mysterieuze glimlach. Zo één die niet klopte.
De therapeuten stonden inmiddels om haar heen. Ze genoot. Dít was haar theater. Haar triomf.
Ik bibberde, beefde en voelde hoe mijn energie weglekte en de angst zich versterkte in mijn lijf.
Ze maakte haar ogen groot en keek betekenisvol naar mij, waardoor ik besefte dat zij de
hoofdrolspeelster was en de regie had.

Met hartelijke groet,
Hans en Marleen van den Berg
023-5573742
06-21286729

