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H
et telefoontjekomt
opeenwoensdag-
avond. ‘Wemaken
onszorgenover
Sophia’, zegthet
meisje aande tele-
foon. ‘Zegedraagt
zichvreemd, enon-

voorspelbaar.’
Marije Slijkermanschrikt.Dithadze

niet verwacht.Haardochterheeftnet
achtweken ineenziekenhuis in
Oegandagewerkt.Numaakt zemet
tweemedestudenteseenrondreis.

De studenteverteltdat ze ineenwild-
parkzitten,maardat zede reiswillenaf-
breken. Zezegtdat Sophianogvanniets
weet.

‘Waar is Sophianu?’, vraagtMarije.
‘Ergensbijhethuisje’, zegthetmeisje,

‘bij dechauffeur.’
‘Zie jehaarnu?’, vraagtMarije.
‘Nee, ikbenevenweggelopen.’
‘Laatmeevennadenkenhoewedit

hetbestkunnenaanpakken’, zegt
Marije. ‘Ikbel terug.’

Danhangenzeop.Het ishet enige
momentwaaropzenietdewaarheid
spreekt tegenSophia’smoeder, zegtde
studenteachteraf.Wantprecies tijdens
dit telefoongesprekhoort ze ietswat ze
dannognauwelijkskangeloven.
Sophia is verdwenen.

Bipolaire stoornis
SophiaKoetsier is een21-jarigegenees-
kundestudenteuitAmsterdam.Haar
oudersen tweereisgenotesvertellen
bijnaeen jaarnahaarvermissingwat
zich inOegandaheeft afgespeeld. Ze
willendat Sophianietwordtvergeten.
Maarzehebben langgeaarzeld. Zezijn
bangdateen te simplistischbeeldvan
haarwordtgeschetst.Dat erwordtge-
daanof zenietgoedbijhaarhoofd is.
Terwijl zedatwel is.
Sophia is eenbijzondermeisje. Slim,

ambitieus, gevoelig. Eenmeisjedat
hardengedisciplineerdwerktenveel
vanzichzelf vraagt. Zedoorloopthet

gymnasium, studeertmedicijnen, roeit,
loopthard, speelt toneel. ‘Waaromgaan
vooreenzeven, alshetookeennegen
kanzijn?’, zegt zevaak. Inhaargenees-
kundestudiehaalt zealles inéénkeer.
Alsbijbaanwerkt ze inde thuiszorg.

Sophia is eenmeisjedatgroots en
meeslependwil leven, zeggenhaar
ouders. Altijd invooreen feestje.Deeer-
stediegaatdansen,deeerstediegaat
zingen. ‘Zewil veel’, zegthaarvader
Gerard. ‘Soms teveel.’

Vlakvoorhaar 16dewordtgeconsta-
teerddat zebipolair is.Mensenmet
deze stoornishebbenwisselendestem-
mingen:periodenvandepressieafge-
wisseldmetmanischeepisoden,waarin
mensenzichzelf overschattenenden-
kendat zedehelewereldaankunnen.

Sophiaheeftalleenmanischeepiso-
den. ‘’sNachtshoorde ikhaarrommelen
inhaarkamer’, vertelthaarmoederover
deeerstekeer. ‘Zesliepslechter,maar
kreegsteedsmeerenergie. Inhaarhoofd
ginghetharderenharder.Zebleefmaar
doorgaan.Zekonalles,deedalles.Maar
haarrealiteitszinnamookaf.’

Driekeermaakt Sophiazoietsmee.
Haarouders zeggenopdiemomenten
dat ze rustmoetnemen. ‘Maardaardoor
wordt zealleenmaaropstandiger’, zegt
haarvader.

‘Dat vindt zeverstikkend’, zegtMarije.
‘Zewildanniets vanonsaannemen.
Danwil zenaarbuiten.Ruimte, lucht,
rust.’
Eenpaarkeerverdwijnt Sophiakort-

stondig.Vriendinnenmetwieze inde
stad is, vindenhaar terugophetLeidse-
plein,drukpratend. ‘Zehaderniet eens
aangedacht iemand iets te latenweten.’
Alleenechtgoedevriendenwetenvan
haarziekteaf. ‘Zewilniet anders zijn’,
zegtMarije. ‘Zewil zijnzoals iedereen.’

Stage in Oeganda
Eindaugustus2015vertrekt Sophiamet
tweeNederlandsemedicijnenstudentes
vooreenstagenaarhet Lubaga-zieken-
huis indeOegandesehoofdstadKam-

pala. Ze regelt enbetaalt alles zelf.Haar
ouders steunenhaar. ‘Wehebbencon-
tactgehadmethaararts’, zegtMarije,
‘maarhijmaaktezichgeenzorgen.Hij
zagvooralpositieve spanning.’

Metvijftienstudentenslapenze in
eenhuismetveel feestjes. Aanvankelijk
gaat Sophiavroegnaarbed. Ze slikt een
lageonderhoudsdosismedicijnen. Ze is
fanatiek, geniet vandemedischehande-
lingen, zoals assisterenbijbevallingen.
‘Maaraanheteindsliepze steedsmin-
der’, zegthaar reisgenote. ‘Sophiawilde
gewoonnietsmissen.’

De rondreisdoorOegandadiezena
hunstageplannen,beslaat zeventien
dagen, samenmeteengids.Op23okto-
bervertrekkenze,uitgeputvanhetaf-
scheidsfeest. ‘Alnaeendagdachtenwe:
ditgaat eensuperleuke reisworden’,
zegthaar reisgenote. ‘Hetgingecht
goedmetzijndrieën.’

Zebezoekenwatervallen, inheemse
stammen, slapen inhutjes.Opde
tweedeavondhebbenzeeen langge-
sprek. ‘ToenverteldeSophiaonsdat ze
eenbipolaire stoornisheeft’, zegtde
reisgenote. ‘Wekregende indrukdat
allesondercontrolewas. Ik vondhet
vooralheftigdat zemetdie ziekte
moestdealen.’

Devolgendedagrijdenzenaareen
wildpark. ‘Wezoudenomzesuurop-
staanvooreensafari’, zegthaarvrien-
din. ‘Maar toen ikwakkerwerd,was
Sophianiet indekamer.’

Sophiaheeftdenachtdeelsdoorge-
bracht ineenmetershogehoutenuit-
kijkpost inhetwildpark.Ookheeft ze
voorwerpen ineenkampvuurgegooid.
‘Zehad lopenspoken’, zegtde reisge-
note. ‘Toenraaktenwevoorheteerstge-
alarmeerd.’

Hetduurt evenvoordat ze tothaar
doordringen. ‘Wevroegenhaarwaarom
zedithadgedaan’, zegthaarvriendin.
‘Ze zeidat zeeenheelgaveavondhad
gehadendat zeeensoortmissie voor
zichzelf stelde.Hetwaseenuitdaging
daareennacht teoverleven.’

‘Wehebbenhaar toegesproken’, zegt
deander. ‘Ik zei: Sophia,hetgaatniet
goedmet je,watgaanwehieraandoen?
Wezaten indeversteuithoekvan
Oegandaenwemoestendit samenop-
lossen. Toendachtenwenogdatdatwel
kon.Wezeiden:ganoueerst eensgoed
slapen,danzienweverder.’

‘Wezeiden laterookdatwehaarmoe-
dermoestenbellenalshet slechtbleef
gaan.Maardatwildezeniet. Ze raakte in
paniek. Zezeidat zebangwasdathaar
moederdan indestress zouschieten.
Maarzehaddoordater ietsmoestge-
beuren. Eigenlijk leekze toenbest voor
redevatbaar.’

Devriendinnenhoudendieavond in
degatenof Sophiahaarmedicijnen
neemt. Ze instruerendehotelwachten.
Zehopendathunvriendindieavond
goedslaapt.

Volgenshaarmoederchat Sophiadie
avonduitgebreidmeteenvriend in
Nederland. ‘Ze zeidat zebezorgdwas
overhaar slaapgebrekendater teveel
prikkelswaren. Zeverteldeookdathaar
reisgenotes zichzorgenmaaktenendat
zedaarnietgoed tegenkon.Zewildeal-
leenzijn.’

Woordenwisseling
’sOchtends staat Sophiaopgewektop.
‘Bedanktdat jullie zogoedopmeheb-
bengepast’, zegt ze.Diedaggaanze
naarMurchisonFallsNationalPark,het
grootstewildparkvanOeganda.Daar
makenzeeenboottochtoverdeNijl.

‘Wemoestensnel lunchen’, verteltde
reisgenote. ‘Sophiamoestnaardewc,
maarzekwammaarniet terug. Later
vondenwehaarmeteenmoedereneen
kindje.Wevroegenof zemeeging,maar
zewildeniet. Zevondhen interessanter.
Uiteindelijkwerdheteenbeetje een
woordenwisseling.’

Eenmaalopdebootgaathetniet
goed. Sophiaveroorzaakt commotie
omdatzeaaneenslot vandebenzine-
tankzit: ze zegtdat zewil aantonendat
hetnietdeugt.Ookzit ze langopdewc.

Naachtwekenwerken ineen
Oegandeesziekenhuisgaan
drieNederlandse studentes
oprondreisdoorhet
Afrikaanse land.Naeenpaar
dagengaateenvanhen
vreemdgedragvertonen.
Endanverdwijnt ze.
Door Maud E�ting en Jeroen Visser


