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Ruud en Leo Sybrandy: ‘Tot vlak voor de sprong. Dagboek van een 
schizofrene leraar.’ Uitgeverij de Brouwerij, Maassluis 2010. ISBN: 
9789078905363. ( Schizofrenie/Zelfmoord/1) 
 
Soort boek/ziekte/stijl: ‘Tot vlak voor de sprong’ is het dagboek van Ruud 
Sybrandy over de periodes waarin hij steeds meer drugs gebruikt, door schizofrenie 
een grote diversiteit aan waanideeën ontwikkelt en een psychose doormaakt. Zoals de 
titel doet vermoeden pleegt Ruud uiteindelijk zelfmoord. 
Het boekt eindigt met terugblikken op zijn leven door zijn moeder, broer en anderen 
uit zijn directe omgeving. 
 
Over de schrijvers: Ruud Sybrandy is werkzaam als docent op een lagere school 
totdat zijn verslaving, schizofrenie en een psychose, het werken hem onmogelijk 
maken. Leo, broer van Ruud en medeauteur, is op dezelfde school als Ruud 
werkzaam geweest maar wijdt zich momenteel aan een nieuwe carrière als auteur van 
onder andere kinderboeken. Bij opruimwerkzaamheden stuit hij op het dagboek van 
Ruud en besluit daarop een uitgever te zoeken om de grootste wens van zijn broer in 
vervulling te laten gaan. 
 
Korte beschrijving: Ruud was een onzekere jongen die nergens in uit blonk en snel 
bloosde. Na opgegroeid te zijn in Assen gaat hij in Den Haag werken als docent want 
met kinderen omgaan gaat hem goed af. Door alcohol te drinken en (hard) drugs te 
gebruiken probeert hij zijn emoties onder controle te houden om zo meer aan te 
kunnen. Hij kickt meerdere keren af en nog veel vaker neemt hij zich voor af te 
kicken. Blijven werken, de drugs kunnen blijven betalen en niet gek worden van de 
onrust in zijn hoofd kost hem steeds meer moeite. In het dagboek geeft hij blijk van 
een brede interesse. Ruud gaat niet alleen in op zijn afkickpogingen hij beschrijft ook 
politieke kwesties en vertelt over, andere landen, religie, natuur en bovenal over 
reggae muziek. Na verloop van tijd openbaart zich schizofrenie en is hij vooral bezig 
met de stemmen in zijn hoofd en met toevalligheden. Steeds verder lijkt hij van de 
werkelijkheid af te drijven: de bijdragen in zijn dagboeken bevatten steeds minder 
tekst en steeds meer schema's en tekeningen die moeilijk te begrijpen zijn. In de 
terugblikken, van onder meer zijn moeder, wordt aangehaald dat Ruud vooral ook 
een vriendelijke, behulpzame man was en daarmee veel meer dan een aan drugs 
verslaafde schizofreen. 
 
Wat viel op: Doordat het grotendeels om een dagboek gaat, biedt het boek de 
mogelijkheid in te voelen hoe verwarrend, oncontroleerbaar en lastig te doorgronden, 
gedachten kunnen zijn als deze worden beïnvloed door stevig drank- en 
drugsgebruik, een psychose en de steeds grotere aanwezigheid van schizofrenie. 
Ruud raakte steeds meer los van de werkelijkheid. Hij bleef, met bijdragen die steeds 
minder samenhangend waren, doorwerken aan zijn dagboek en wel letterlijk “Tot 
vlak voor de sprong”. 
Dankzij de bijdragen van anderen aan het boek ontstaat een completer beeld van het 
leven van Ruud Sybrandy, omdat hierin wordt beschreven hoe hij werd gezien door 
de buitenwereld en wat hij voor anderen heeft betekent. 
 



Citaten: Pag. 34: “Het gaat dus slecht met het afkicken. Morgen en overmorgen wil 
ik proberen clean te blijven. Ik bewaar een beetje shit, want maandag is de vakantie 
over en ik kan moeilijk doodziek aankomen.” 
Pag. 118: “Ik ving in die tijd ook bij de kruidenier een gesprek op. Een vrouw vroeg 
aan hem 'hoort u niets 's nachts?' De kruidenier antwoordde: 'Ja, ik hoor ook wel iets, 
maar trek me er niets van aan.' Dus dacht ik, dat alle mensen de stemmen die ik 
hoorde, konden volgen.” 
Pag. 123: “19.45 [uur] In my mind: Pannenkoekenmix....moet morgen melk halen. Op 
tv: wat melk toevoegen en dan roeren (reclame).” 
Pag. 249: “Ruud is de laatste week thuis. Hij is totaal in de war. We bellen een 
psychiater. Ze komen met twee man, maar doen niets.” 


