
Michael Greenberg (vert. Joris Vermeulen): ‘De dag waarop mijn dochter 
gek werd.‘ Uitgeverij Ambo, Amsterdam 2008. ISBN 9789026320729 vert. van 
‘Hurry Down Sunshine.‘ (Psychose/PO/1) 
 
Over de schrijver: Michael Greenberg is een Amerikaanse publicist. Hij schreef o.a. 
verhalen en essays voor The Village Voice, The Threepenny Review en The Boston 
Review. Sinds 2003 is hij columnist voor de Times Literary Supplement. Hij is 
gescheiden van Sally’s moeder Robin. Met haar heeft hij ook een zoon, Aaron. Hij 
woont samen met Pat en hun zoon Brendan in New York. 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Michael Greenberg beschrijft vanuit zijn perspectief wat 
er gebeurde toen in 1996 zijn dochter Sally, op 15 jarige leeftijd een acute psychose 
kreeg. Hij vertelt over situaties uit het verleden en heden, familie, huwelijk, vriendin 
en werk, om zo toe te lichten wat er in zijn New Yorkse leven belangrijk is. Hij 
beschrijft de periode waarin Sally in de psychiatrische inrichting zit, en wat voor 
invloed dat op zijn leven had. Hij beschrijft naast het gedrag en uitspraken van Sally, 
vooral ook zijn twijfels en emoties. Ze raken de lezer omdat het boek goed en 
toegankelijk geschreven is. Plezierig is ook dat hij in een nawoord beschrijft hoe Sally 
zich nu staande houdt. 
 
Korte beschrijving: Michael Greenberg beschrijft hoe zijn dochter in een acute 
psychose geraakt, wild om zich heen slaat, extreem vreemd gedrag vertoont, 
hallucineert. Ze moet dan ook worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. 
Michael is daar iedere dag te vinden en vertelt over wat hij tegenkomt. Vraagt zich af 
of het anders kan. Hij beschrijft waaruit de behandeling bestaat en probeert die te 
begrijpen, volgt Sally’s veranderingen. Hij schetst zijn wereld, familieachtergronden, 
dagelijks leven en hoe hij probeert Sally’s wereld te begrijpen. Hij zoekt naar 
mogelijke oorzaken waaruit de ziekte te verklaren valt, probeert te ontrafelen: denkt 
o.a. na over omgeving en erfelijkheid, eerder huwelijk, leefstijl, broer Steve, moeder 
Hellen, hun familie en zijn huidige leven. Zwaar onder de medicijnen keert Sally 
terug naar huis, waarna een periode volgt waarin de medicatie met kleine stapjes 
wordt afgebouwd en het leven opnieuw opgepakt. Sally gaat weer naar school en 
slaagt cum laude voor haar eindexamen. Uit het nawoord blijkt ook dat ze kwetsbaar 
zal blijven en volgens strikte regels moet leven. 
 
Wat viel op: Dat Michael Greenberg deels ondergaat wat hem overkomt, omdat er 
geen ander alternatief is, maar zich ook kritisch blijft opstellen. Hoe hij vragen stelt 
bij oorzaken en behandelingen, maar er toch in mee gaat, omdat er geen betrouwbare 
alternatieven zijn en hij er ook niet genoeg verstand van heeft. Ook viel op hoe hij de 
psychiatrie ervaart wanneer hij in de omgeving van zijn dochter in de instelling 
verblijft, viel op. En dat hij de medicijnen slikt van Sally, om te weten wat die met 
haar doen. Kortom heel veel. 
 
Citaten: Pag. 107-108 “Hou je medeleven voor je. Vermijd oogcontact met patiënten. 
Ga nooit in discussie. Voorkom overidentificatie met anderen en gun medebezoekers 
het idee van privacy, wat je ook zou doen tijdens een picknick in een drukbezocht 
park. Sluit indien mogelijk vriendschap met het medisch personeel, en verwacht er 
niets voor terug in de trant van geruststelling. Na een dag of zeven, acht zijn Pat en ik 
stamgasten van de psychiatrische instelling, volkomen ingewijd in haar ongeschreven 
gedragscodes en moeilijk te doorgronden wegen….” 



Pag. 159 “Ik maak me hardop zorgen over de mate waarin de medicijnen Sally 
mettertijd veranderen. ‘Ze lijken meer kapot te maken dan alleen haar psychose.’ ‘Tja, 
dat klopt, meneer Greenberg, de medicijnen hebben inderdaad invloed op haar. Dat 
is ook de bedoeling. Natuurlijk hebben ze bijwerkingen, zoals sloomheid, misschien 
wat uitslag hier en daar.’… ’Op je vijftiende is je persoonlijkheid nog niet 
uitgekristalliseerd,’ zegt Bauer. ‘Pubers doorlopen fases die voor…transformaties 
lijken te zorgen…’… Ik kijk naar Sally, die tegenover met tussen Robin en Aaron zit, 
somber, geestdriftig of met een mengeling van alle mogelijke stemmingen. Weet ik 
het? Ze hebben haar uit de zwaarst mogelijke psychose gesleept -duivelsuitdrijving 
door middel van medicijnen, net toereikend om haar naar mijn huis te laten gaan. 
Maar is er verder nog wat bereikt? “ 
Pag. 190: “Wanneer de medicijnen even later enigszins zijn uitgewerkt en ik in staat 
ben Sally in de context van haar eigen, korte verblijf in die afgestompte wereld te 
zien, besef ik dat de medicijnen haar niet verlossen van haar zorgen, maar van zich 
druk maken om haar zorgen. Want je druk maken, je buitensporig druk maken - om 
het waarom van een oogopslag van een voorbijganger, de blik in de ogen van de 
nieuwslezer, het spervuur van gedachten in je hoofd dat is de vloek van de psychoot.” 
 
Recensie: Saar @ 11-12-2008 (http://www.ze.nl/lezen/De-dag-waarop-mijn-
dochter-gek-werd/1023/) : “Michael Greenberg schreef het boek, dat inzicht geeft in 
de psychose van zijn dochter, Sally. Michael dompelt ons gedurende 245 bladzijden 
onder in de 'waanzin' van ons bestaan. Of moeten we zeggen onderbewuste? 
Greenberg werpt de nodige vragen op.....Greenberg beschrijft hoe er naar hen 
gekeken wordt door het verplegend personeel en de behandelend artsen. Hoe zij, 
andersom, kijken naar andere patiënten en hun familieleden. Hoe er banden 
ontstaan, 'just for the time being'. …Michael gebruikt prachtige verwijzingen naar 
gezegden van geleerden en ervaringsdeskundigen. Hij is de poëzie der woorden 
machtig en het slot van het boek volgt eigenlijk al veel te snel. We worden 
teruggetrokken in de realiteit door het nawoord, waarin Michael vertelt hoe het 
momenteel met Sally gaat. Een pas op onze plaats, want door de vloeiende 
beschrijving vergeet men halverwege dat dit boek niet op fictie berust. De mensen 
waarover geschreven wordt bestaan, dit is een portret van een strijd. Wat een strijd, 
maar bovenal wat een portret. Helder en realistisch, hang het op waar iedereen het 
kan zien. Dat is het waard, geloof ons maar. “ 


