
Boek: ‘Na het bidden ga ik dood’ van Karin den Oudsten 

Karin den Oudsten uit Hoogvliet heeft een boekje gemaakt met de titel: ‘Na het bidden ga ik dood’. 

De ondertitel is: ‘Een verhaal van een bizarre psychose’. Het is een autografie van het moment dat bij 

haar de psychose ontstaat tot haar terugkeer in de realiteit. Ze heeft daartoe een soort van 

dagschriftje bijgehouden. Haar psychose ontstaat en ontpopt zich binnen enkele uren tot een 

dusdanige hevigheid dat ze binnen een nacht opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis in 

Rotterdam. Ze beschrijft deze gebeurtenis nauwkeurig in haar dagschrift en verklaart de gegevens 

nadat ze een poosje uit het ziekenhuis is ontslagen. Haar psychose typeert zich als een 

kraambedpsychose omdat deze ontstaat naar aanleiding van de geboorte van haar tweede zoon. Ze 

is op dat moment 38 jaar en het is haar eerste psychose in haar leven. Bij de geboorte van haar 

eerste zoon maakte ze een postnatale depressie door, maar de psychose is voor haar veel heftiger. 

Na twee dagen opgenomen geweest te zijn in de psychiatrische kliniek wordt ze overgebracht naar 

een algemeen ziekenhuis waar ze weer contact maakt met haar jongste zoon. Het contact tussen 

moeder en zoontje is in deze fase erg belangrijk. Haar waansysteem beschrijft ze nauwkeurig. Ze 

denkt dat ze God is geworden en ziet verschillende andere mensen voor de Duivel aan die ze moet 

bestrijden. Dit leidt er onder andere toe dat ze op een gegeven moment naar huis wil,  boos wordt en 

in de isoleercel terecht komt. Achteraf schrijft ze daarover dat als ze geweten had dat er een 

mogelijke separatie volgde, dat ze dan nooit zo heftig te keer was gegaan. Veel mensen weten bij 

hun eerste psychose immers niet dat er een isoleercel bestaat, simpelweg omdat ze daar nooit van 

gehoord hebben.  

Karin heeft een prettig leesbare schrijfstijl en je leest het boekje eigenlijk in een ruk uit. Ze beschrijft 

de periode van haar psychose die twee weken duurt. Helaas heeft ze niet het vervolg van de 

opnametijd, die in totaal vijf weken duurt, beschreven en ook niet de eerste periode na het ontslag. 

Wel  kom je er in een nawoord achter wat de impact van deze psychose is op haar leven. Het 

opvoeden van haar kinderen wordt moeilijker. Wat ook nadrukkelijk in het boek aan de orde komt 

zijn de black-outs, het verlies van tijdsbesef, die ze ondergaat. Ze is steeds in de veronderstelling dat 

iemand de klok steeds vooruit zet. Het boek is van binnenuit haar psychose beschreven en er zijn 

veel herkenningspunten voor Anoiksisleden. Als je nieuwsgierig bent geworden kun je het boekje 

bestellen bij www.freemusketeers.nl. Leden die er zelf over denken om een boekje uit te brengen 

kunnen eveneens deze website raadplegen. 

http://www.freemusketeers.nl/

