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voorwoord 

Beter één zoen op je wang, 
dan tien pillen in je maag
 

Soms doen de mensen om je heen je ergens aan denken. Een 
karaktertrekje, de lijnen in het gezicht, de lichaamshouding, 
de manier van doen. Soms heeft iemand... iets elfigs, iets 
dwergachtigs, iets geestigs, iets drakerigs, iets toverachtigs.  
Dit verhaal gaat over de wereld zoals wij die kennen in een 
fantasiesfeer. Over de werelden die voor ons verborgen 
blijven weet ik helaas te weinig om daar een goed verhaal 
over te schrijven. Wel weet ik dat natuurvolkeren en andere 
wezens en levensvormen, naar mijn idee, veel zuiverder  
zijn dan de gemiddelde westerse mens, waar ik er een van 
ben.

Theo Terwisscha van Scheltinga (Harlingen, 1966) werd in 1989 
voor het eerst opgenomen met de diagnose paranoïde schizofrenie, 
subchronisch. Voor dit sprookje heeft hij ervaringen van lotgeno-
ten en autobiografische elementen in de blender gegooid. Ook de 
prachtige tekeningen zijn van zijn hand. 
Reacties zijn welkom op: theodocus.hocuspocus@gmail.com

Opgedragen aan iedereen die zichzelf verloor in de psychiatrie.
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proloog over hoe het kwam en hoe het nou 
verder moet... 

Ergens in een grote leegte van een van de vergeten dimensies 
van de aarde leefde dwerg Nul. Hij was daar al heel lang. Hoe 
lang wist niemand, ook dwerg Nul niet. Hij was zijn gevoel 
voor tijd al eeuwen geleden kwijtgeraakt. Het kon de dwerg 
ook niet meer zoveel schelen. De hoop ooit nog eens uit de 
leegte vandaan te komen had hij al min of meer opgegeven.
 Hij zat hier al zo lang opgesloten dat hij niet meer keek op 
een eeuw meer of minder. Hij dacht nog vaak aan hoe hij hier 
terecht was gekomen. Hij was jaren heimelijk verliefd geweest 
op een prinsesje. Het was hem gelukt vrienden met haar te 
worden. Maar op het moment dat hij zijn liefde voor haar 
openbaarde en haar wilde zoenen, had ze dit beleefd maar be-
slist geweigerd. De dwerg was hierop zo boos geworden dat 
hij had geroepen: ‘jij trut, je zou nog liever een kikker zoenen 
dan iemand die echt van je houdt!’ 
 Op haar beurt was het prinsesje daar zo kwaad van gewor-
den dat ze de tuin in was gelopen en de eerste de beste kikker 
die ze tegenkwam vol op de mond had gepakt. 
 Toen de kikker ook nog een betoverde prins bleek te zijn, 
kon dwerg Nul het helemaal wel schudden. Tot overmaat van 
ramp had hij met dit alles de woede gewekt van de heks Af-
gunda. Zij was degene die de prins in een kikker had veran-
derd. Nadat deze betovering was verbroken, was ze zo kwaad 
geworden dat ze de dwerg naar de grote leegte in een verge-
ten dimensie had verbannen. Een romantische versie van dit 
verhaal wordt nog steeds verteld, maar de rol van de dwerg 
is allang geleden in vergetelheid geraakt. Sindsdien zat de 
dwerg helemaal alleen in de grote leegte. Zijn enige bezit was 
een wekker die alleen eeuwen aangaf en een bordje met een 
spreuk erop: ‘eeuwig duurt het langst.’
 Je zou denken dat de dwerg de heks hierom zou haten, maar 
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dat was niet zo. Lang geleden was hij daar mee opgehouden. 
Hij vond haten niet leuk, het verteerde je hart had hij ontdekt. 
Dus probeerde hij maar blij te zijn, wat hem soms aardig luk-
te. Alhoewel het een uitzichtloze situatie was waarin hij zich 
bevond. 
Toch had hij nog één kans... één keer in de honderd jaar mocht 
Nul terug naar de bewoonde wereld. Dan kreeg hij een etmaal 
de kans de bezwering te verbreken die hem in de grote leegte 

opgesloten hield. Er waren al heel wat kansen voorbijgegaan, 
maar helaas was geen van zijn pogingen zich te bevrijden ge-
lukt. Hij zat nog steeds in de grote leegte. Toch had hij al heel 
wat over toveren en bezweringen geleerd. 
 Wat hij moest doen teneinde deze bezwering te verbreken 
wist hij werkelijk niet. Hij had geen idee. De dwerg wist niet 
of hij nog wel een nieuwe kans wilde hebben. Hij durfde er 
haast niet meer op te hopen dat hij hier ooit nog uit zou ko-
men. Het deed alleen maar pijn als zijn kans weer op een te-
leurstelling uitdraaide.

over nieuwe kansen en je weet maar 
nooit...

Dwerg Nul zat wat te mijmeren over vroeger, toen hij ineens 
een tik hoorde. ‘Ojee,’ dacht de dwerg, ‘het is weer zover...’ De 
wekker was een eeuw versprongen. Nul probeerde zich voor 
te bereiden op wat zou gaan komen. Omdat hij nooit precies 
wist waar hij terecht zou komen, wist hij ook niet wat hij kon 
verwachten.
 Al gauw begon er van alles te veranderen. Er kwam kleur 
in de anders zo donkere leegte en er vormde zich een tunnel 
naar de dimensie waarin hij deze kans kreeg. De dwerg dacht: 
‘Op hoop van zegen!’ en dook de tunnel in. Even later was de 
tunnel weg en had hij de leegte achter zich gelaten. Hij was in 
een andere dimensie aanbeland. ‘Nu heb ik vierentwintig uur 
om de bezwering te verbreken,’ dacht de dwerg, ‘eerst maar 
eens kijken waar ik ben.’ 
 Hij keek om zich heen en ontdekte dat hij in het gras stond. 
Het was middernacht. In het maanlicht zag hij een zwarte 
strook voor zich liggen van iets dat hij nog nooit eerder had 
gezien en vreemd rook. Naast hem stond een kastje op een 
paal. Achter hem was een slootje. Hier was hij nog nooit 
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eerder geweest. Nul liet zich echter niet van de wijs brengen 
en besloot maar meteen te beginnen. Tijdens de afgelopen 
eeuw had hij een mooie spreuk bedacht die hij meteen maar 
wilde proberen.
 ‘Flik flak fluister, houd mij uit het duister!’ sprak de dwerg. 
Er gebeurde niet zoveel bijzonders, maar in de verte kwamen 
er twee lichtjes aan die snel dichterbij kwamen. Dit ging 
gepaard met een vreemd soort brommend geluid dat de dwerg 
niet kende. Hij werd bang dat de lichtjes het op hem voorzien 
hadden en verstopte zich snel achter het paaltje. Maar de 
lichtjes vlogen langs hem heen en werden rood. Tegelijkertijd 
gaf het kastje op de paal een flits en maakte een klikkend 
geluid.   
 De dwerg schrok ervan, maar herstelde zich snel. ‘Oké,’ 
dacht hij, ‘de spreuk is nog niet perfect, maar werkt wel een 
beetje. Misschien moet ik de spreuk met andere woorden 
uitspreken.’ Dus probeerde Nul het opnieuw: ‘zucht, zacht, 
zicht, vul mijn duisternis met licht!’ Dit keer kwam er in 
de verte één lichtje dat snel dichterbij kwam. Ook dit lichtje 
maakte een brommend geluid. 
 Nul keek hoopvol naar het kastje waar de flits uit was 
gekomen. Tot zijn verbazing groeide die uit tot een lange paal 
die bovenin kromde en waar nu een constante hoeveelheid 
licht uit kwam. Het brommende lichtje was nu heel dichtbij, 
maar stopte ongeveer twee meter voor de dwerg. Nul sprong 
een gat in de lucht en riep blij: ‘het lukt! Het lukt!’ Maar 
ineens stapte er iemand achter het lichtje vandaan en zei: ‘op 
heterdaad betrapt!’

over gecellig bezig zijn

‘Betrapt?’ mompelde de dwerg bedremmeld. ‘Jazeker, vernie-
ling van staatseigendom,’ sprak de man ernstig. ‘Vernieling?’ 

zei Nul, die besloot voor zichzelf op te komen. ‘Eerst gaf het 
alleen een flits en nu brandt het de hele tijd!’
 ‘Je kunt wel proberen grappig te zijn, maar je krijgt toch een 
bekeuring,’ sprak de man serieus. Dwerg Nul kreeg in de ga-
ten dat hier iets niet helemaal goed ging en zei: ‘ik zal het voor 
u herstellen, meneer. Prik, prak, praal, Word weer een paal!’ In-
eens was het weer donker en stond er nu een houten paaltje.
 ‘Dit is minachting van een ambtenaar in functie,’ zei de 
man ernstig, ‘ik arresteer u voor vernieling van een flitspaal 
en een lantaarnpaal. Als ik u was zou ik maar ophouden met 
dit gedrag, anders ziet het er nog slecht voor u uit.’ 
 ‘Oei, oei,’ dacht de dwerg en even later stond hij geboeid 
langs de weg. ‘Wat is uw naam?’ vroeg de agent. ‘Ik heet Nul’ 
stamelde de dwerg, ‘maar wie bent u eigenlijk?’ ‘Ik ben Jelle 
Bonnema en ik werk voor de rijkspolitie,’ zei de agent. ‘Wat is 
uw adres?’ ging hij onverstoorbaar verder. ‘De grote leegte in 
een vergeten dimensie,’ zei Nul. ‘Meneer,’ zei de agent, ‘het 
opgeven van een valse naam en adres is strafbaar. Wist u dat?’ 
‘Maar de boze heks Afgunda heeft mijn naam weggetoverd en 
mij verbannen naar de grote leegte!’ riep Nul wanhopig.
 De agent fronste zijn wenkbrauwen, liep naar zijn motor en 
zei: ‘Centrale, ik heb hier een verwarde man die vernielingen 
heeft gepleegd. Ik verzoek om assistentie voor het afvoeren 
van de arrestant.’ Even later verscheen een arrestantenwagen 
en nog even later zat dwerg Nul in de cel.
 ‘Het gaat weer lekker,’ dacht Nul, ‘heb ik maar één dag in de 
honderd jaar, zit ik binnen een half uur in de cel...’ Hij nam 
een slokje van de koffie die hij gekregen had en dacht: ‘Ik heb 
in elk geval in geen honderd jaar betere koffie gehad. Positief 
blijven denken!’ Toch kon hij zichzelf niet voor de gek hou-
den: hij zat vast. Net toen hij erin wou berusten dat hij deze 
ene dag in de cel zou doorbrengen, ging de celdeur open...
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Eén keer in de honderd jaar mag dwerg Nul vierentwintig
uur vanuit de grote leegte naar de bewoonde wereld.  
Hij mag dan proberen de bezwering die hem opgesloten 
houdt te verbreken. Eindelijk is het weer zover.  
Op hoop van zegen duikt Nul de tunnel in, terug naar de 
beschaving. Daar wordt hij al gauw gearresteerd wegens 
vernieling en vervolgens ontoerekeningsvatbaar verklaard. 
Plotseling is Nul psychiatrisch patiënt. 
Nul komt in aanraking met de wonderlijke wereld van de 
inrichting waar dokter Neuroleptica de scepter zwaait. 
Samen met een tovenaar, een hongerig spook, een draak 
en een elf zit hij op een gesloten afdeling. Hier is tijd niet 
belangrijk.  
Terwijl zijn vierentwintig uren wegtikken vraagt Nul zich 
steeds wanhopiger af of hij ooit nog een uitgang zal 
kunnen vinden...

– ‘Dwerg Nul eeuwt het uit’ toont op geestige en ludieke 
manier de binnenkant van de psychiatrie.’  
Ypsilon Nieuws
– ‘Een boeiend en leuk sprookje om te lezen. Een verhaal 
dat aanzet tot nadenken.’  
Plus Minus


