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De Japanse notenboom, tempelboom of 
eendenpootboom, ook wel ginkgo genoemd, (Ginkgo 
biloba, synoniem: Salisburia adiantifolia Sm.) is 
een boom uit de familie Ginkgoaceae. De soort is 
oorspronkelijk afkomstig uit China, hij wordt 
gekweekt en is niet meer in het wild bekend. De 
plant wordt gezien als een levend fossiel omdat 
het de enig overgebleven soort is van zowel het 
geslacht Ginkgo als de familie Ginkgoaceae. In China 
en Japan wordt de soort al eeuwenlang aangeplant 
als tempelboom. De vroegste datering in de 
Chinese literatuur is uit de elfde eeuw. Engelbert 
Kaempfer zag in 1693 in Japan als eerste 
Europeaan een tempelboom en verzamelde er 
zaden van. De vroegst bekende Europese boom 
werd in 1754 in Londen gekweekt, maar mogelijk 
zijn er elders al eerder pogingen gedaan.
In het Verre Oosten is de Japanse notenboom een 
voorwerp van verering. In Japan wordt de boom 
als een god vereerd. De Japanse notenboom staat 
symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, 
toverkracht, tijdloosheid, en een lang leven. Vele 
kunstenaars zijn geïnspireerd door de Japanse 
notenboom. Het was de lievelingsboom van 
Goethe. Hij heeft er enkele honderden opgekweekt 
en geplant. Ook schreef hij er in 1815 een sonnet 
over, Gingo biloba.
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Tijdens het Tertiair kwam de Japanse notenboom 
over vrijwel het hele Noordelijke halfrond voor. 
Tijdens de jaartelling was de boom aan het 
uitsterven. Waarschijnlijk is de boom rond 800 
samen met het boeddhisme uit China naar Japan 
overgekomen. Daar werd de boom bij tempels 
gekweekt, wat de bijnaam tempelboom opleverde.

1.

De intercity stopte op perron 3B. Ze laadde haar 
elektrische fiets uit en liep naar de uitgang van het 
station Sittard. Vervolgens verliet ze het perron en 
keek nog even naar ‘het Zwembad’ zoals het 
station werd genoemd. Ze door de 
Wilhelminastraat in en ging vervolgens naar de 
Engelenkampstraat waar ze rechtsaf sloeg de 
Leyenbroekerweg in. Uiteindelijk kwam ze op de 
Middenweg alwaar ze de Euselingseweg alias de 
‘Auwe Wintraak’ nam. Het was even flink 
klimmen maar de elektrische fiets deed wonderen. 
Ze passeerde Wintraak en het Hoog Roth alwaar 
ze bij Klein-Doenrade rechtsaf sloeg de 
Maastrichterweg / Steenstraat in.
Modern gekleed, volgens de laatste mode, met 
zwarte laarsjes, een mayo en kort zwart rokje. 
Haar haren had ze opgestoken.
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Er liepen verscheidene holle wegen naar het 
Geleenbeekdal. Ze moest de derde rechts hebben 
en vond inderdaad de Scholtissen Holenweg; 
afgeleid van Schout en holleweg. Vernoemd naar 
ergens een of andere Fabritius; zijnde Hilger 
Fabritius, schout en stadhouder te Schinnen 1623. 
‘Fabritius is de verlatijnste naam van de familie 
Timmers, die in oorsprong afkomstig was uit Nuth 
en Wijnandsrade’.
Ze kwam bij het Fabritushuis aan waar tante Lisa 
en oom Werner woonden. Ze belde aan en er werd 
opengedaan. Tante Lisa deed de deur open. Maar 
meid, zei Lisa, ben je zover komen fietsen. Dat was 
toch niet nodig geweest. We hadden je kunnen 
afhalen. Onze Volvo stationwagon beidt genoeg 
plaats voor je elektrische fiets. Kom binnen want 
het is koud voor de tijd van het jaar. De thee is al 
klaar. Lydia trad binnen en vond oom Wener voor 
een houtkachel. Hij was aan het puzzelen. Even tot 
rust komen, zei Lydia. Neem maar gerust de tijd, 
zei Werner. We hebben je geïnstalleerd boven het 
poortgebouw. Een grote ruimte met veel kussens. 
Daar kun je therapieën. Er is hier helaas niet veel 
ter doen behalve dan de rust die je zoekt. Je kunt in 
de omgeving wandelen en genieten van ons huis. 
Het Fabritiushuis.
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2.

Ze had een psychose gehad en was nog 
herstellende. Ze ging hier op retraite. Wanneer een 
persoon een psychose heeft dan zit hij/zij in een 
toestand van ernstige verwardheid, waarbij het 
contact met de werkelijkheid gedeeltelijk of zelfs 
geheel kwijt is. Een persoon die een psychose 
doormaakt krijgt gevoelens, indrukken en 
waarnemingen die niet kloppen met de 
werkelijkheid.
Mensen kunnen zich dan bedreigd voelen en het 
gevoel hebben dat ze in de gaten gehouden 
worden maar ook kunnen ze stemmetjes horen die 
er niet zijn. Sommige mensen raken zo erg 
verward in een psychose dat ze niet meer goed 
kunnen denken en praten.
Het voelde veilig zo boven het poortgebouw toen 
ze binnentrad. Ze ging weer naar de woonkamer 
en trof daar Werner aan die nu een krant zat te 
lezen met een leesbril op en ondertussen een pijp 
rookte. Verder had hij zijn tweed jasje uitgedaan 
en kwam er een hemd tevoorschijn. Het geheel 
werd gecompleteerd door een bijna half kaal hoofd 
en grijzende slapen. Vertel eens van dit gebouw?, 
vroeg Lydia. Het moet al oud zijn. Wener richtte 
zich op van de krant en begon te vertellen:
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Dit monumentale Fabritiushuis uit de periode 1589 
- 1615, vormt de historische kern van het gehucht 
Wolfhagen. Het Fabritiushuis, vroeger 
‘Daemenhof’ genoemd, werd in 1615 gebouwd in 
opdracht van schout Hilger Fabritius voor zijn 
huwelijk met Catharina Gielen (1616). Het 
Fabritiushuis bestaat uit baksteen met 
muizentand-versieringen rondom het huis, 
omschreven als: bakstenen lijst bestaande uit een 
laag koppen die onder een bepaalde hoek 
uitsteken waardoor een reeks spitse tanden 
ontstaat. Ze worden ook wel kraailaag genoemd. 
Een geliefde versiering in de renaissance-baksteen-
architectuur. Opmerkelijk is de grote band- en 
rolwerkgevel uit mergel. In de zijgevel zit een 
aantal kleine ramen leunend op een band van een 
muizentand-versiering. Het geheel wordt 
gecompleteerd door een trapgevel en muurankers 
(1615). Op de binnenplaats leunen de verschillende 
dakoverstekken zwaar op korbelen. Naast dit U-
vormig hoofdgebouw is er nog de aanbouw aan de 
zijgevel, (gedeeltelijk) opgetrokken uit vakwerk. 
Aan de voorkant afgezet met een boogpoort met 
een kalkstenen omlijsting. Deze poortvleugel heeft 
aan de binnenplaats een uitgekraagde 
vakwerkverdieping. Gecompileerd met aan beide 
zijden een klokgevel. In de tot vakantiehuis 
omgebouwde schuur is het oorspronkelijke 
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eikenhouten gebinte nog geheel aanwezig. Lisa en 
Werner wonen momenteel in het enerzijds uit 
vakwerk opgetrokken gedeelte en anderzijds het 
bakstenen gedeelte van het woonhuis. Het 
familiewapen van de Fabritius staat op een 
schoorsteenmantel in een der vertrekken.
Lydia trok zich terug naar haar vertrek. Ze had 
even rust nodig om weer bij te komen. Telkens als 
ik er weer een had dacht Lydia: nu komt de echte 
psychose. Nu ben ik letterlijk verloren. Nu ben ik 
weer terug bij af en komt de decompensatie, maar 
dat gebeurde niet. Meestal als mijn energieniveau 
laag was en ik had te weinig gegeten kwamen de 
micropsychosen. Dan was het net alsof ik in een 
koker liep. Ik begon te trillen. De omgeving leek 
vervaagd. Alleen enkele kwetterende mensen 
drongen nog tot mijn bewustzijn door en deden 
me pijn. Omdat ik hun prikkels niet kon plaatsen. 
Bij hoogsensitieve personen (HSP’s) heeft de 
thalamus, het schakelcentrum van de hersenen, een 
verlaagde drempel waardoor ze meer prikkels 
binnen krijgen.
Er was geen besef meer van tijd. Er leek geen 
verleden meer te zijn, maar vooral geen toekomst. 
Het ik was uit een ruimte-tijdcontinuüm gevallen. 
Oude plekken leven voort op de sinusgolven van 
tijd en ruimte in een logaritmische beweging die ik 
begin aan te voelen. En het leek dat ik daar nooit 
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meer zou uitkomen. Ik voelde me eenzaam tussen 
de vele mensen. Tijdens deze micropsychose 
verlies ik gedeeltelijk de realiteit. De dingen die ik 
zie zijn vervormd. Je zou het vervreemding 
kunnen noemen. Ik ben daarbij erg angstig en 
paniekerig. Ik verstijf letterlijk van de spanning. 
Als ik dan mijn energieniveau weer had aangevuld 
door rustig aan te doen, met iemand praten of te 
gaan hardlopen dan ging het weer en herstelde ik 
mij. CGT was daarbij een goed hulpmiddel, maar 
ook niet meer dan dat het geeft je een zetje in de 
goede richting, maar je moet alles zelf doen. Niet 
meegaan in de maalstroom van de negatieve 
gedachten, de betrekkingswanen en bovenal de 
paranoia.

De sluipmoordenaar, alias de onzichtbare vijand. 
Die koste wat kost onzichtbaar wil blijven. Op 
onverwachte momenten slaat hij toe, maar soms 
zie je hem ook aankomen. Dan is er weer teveel 
stress geweest, heb je weer teveel gedaan. Nog 
even dit en nog even dat en dan slaat hij toe. 
Meedogenloos. Wat hij daarbij wil bereiken is 
onduidelijk. Elke keer rekening houden met deze 
onzichtbare vijand. Schijnbaar wil hij grenzen 
stellen. Tot hier en niet verder. Schijnbaar is het 
een beschermingsconstructie om me niet verder te 
laten gaan dan waar ik ga. Hij laat me associëren in 
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de toekomst, waardoor ik bang wordt voor wat er 
gaat komen. Ergens is er geen veiligheidsgevoel 
meer, want elk moment komt onze vriend om de 
hoek kijken. Het leidt tot een opgejaagd bestaan 
waarin je je allen in een kleine omgeving en bij een 
beperkt aantal mensen veilig voelt. Toch leidt door 
de jaren de constante aanvallen van paniek tot een 
soort loutering. Je raakt niet meer zo snel van slag 
af en je weet dat mensen niets aan je kunnen zien. 
Als je het mantra: rustig blijven, liedje zingen, 
maar genoeg herhaalt verdwijnt de aanval vanzelf. 
De tijd tussen het opkomen en het verdwijnen 
duurt een eeuwigheid. Het is net alsof er geen 
verleden en geen toekomst meer is. Het besef van 
tijd lijkt verloren te gaan. De onzichtbare vijand 
heeft tot taak om mijn eigen grenzen te bewaken. 
Tot hier en niet verder. Schijnbaar is hij er om mij 
te beschermen, maar vreemd is het wel.

Bij schizofrenie is het vermogen om automatisch 
een keuze te maken uit alle informatie die ons 
bereikt, gestoord. Het filter dat bescherming biedt 
aan een stortvloed van indrukken is defect. Het 
effect is dat de patiënt zich bij tijden overspoelt 
voelt door wat hij allemaal ziet en hoort. Ook weet 
hij niet welke van deze indrukken belangrijk zijn 
en welke niet.
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Het proces van betekenis geven, van het 
verbanden leggen, raakt bij iemand die 
psychotisch is in de war. Er worden totaal nieuwe 
betekenissen aan dingen gegeven. Deze 
betekenissen zijn niet alleen heel anders, maar 
vooral ook veel intenser en belangrijker dan men 
zich in het normale leven kan voorstellen.
Hierdoor worden er ook abnormale verbanden 
tussen gebeurtenissen gelegd, die voor anderen 
moeilijk of niet te begrijpen zijn. Met name 
betrekken patiënten nogal eens dingen op zichzelf 
die in feite niets met hen te maken hebben.

3.

Het is het nog niet ontdekte stukje Limburg. Om 
eens te bezoeken. Je gaat van Stein naar Kleine 
Meers en van daaruit vanzelf naar Groot Meers. 
Daar ga je de Koeweide op en het Weerterhof ligt 
voor je. Je hoeft er maar naartoe te fietsen. Het is 
het buitenhuis of tweede huis van mijn ouders, zei 
Reinoud. Ik wil daarmee naartoe nemen. Graag, 
zei Chantal. Ik wil die uitdaging wel aangaan. Lijkt 
we spannend zo’n afgelegen woning. Morgen 
vertrekken we, zei Reinoud. Prima, zei Chantal. 
Mijn voorstudie is toch af en jij kunt onder het 
mom van het bezoeken van het veldwerkgebied 
best een tijdje wegblijven op de Universiteit.


