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Over het boek: 
Van zijn twaalfde tot zijn tweeëntwintigste bevindt Erwin Roebroeks zich in de greep 
van een dwangstoornis. Hij doucht acht uur per dag, drinkt zeepsop terwijl hij 
chirurgenkleding draagt, en snijdt zijn huid open om die vanbinnen schoon te kunnen 
maken. De medische wereld schrijft hem aanvankelijk af. Roebroeks zal nooit van zijn 
ernstige obsessief-compulsieve stoornissen (ocs) afkomen. En toch, na een langdurig 
proces en een driejarige klinische behandeling met de meest extreme therapieën, lukt 
hem wat vrijwel nooit iemand lukt. Hij is verlost van zijn dwang. Als herboren verlaat hij 
de kliniek, maar daarbuiten wordt hij geconfronteerd met de jaren die hij gemist heeft. 
Wat betekent de wijde wereld voor iemand die in een geïsoleerde kliniek het donkerste 
in zichzelf heeft gezien? Wat houden vriendschap en liefde in voor een man die grote 
eenzaamheid heeft gekend? In Ik dwang onderzoekt Roebroeks hoe het kan dat hij 
genezen is, en wat het betekent om bevrijd te zijn van een kwaad dat zo lang vat op 
hem had. 
 
Over de auteur: 
Erwin Roebroeks werkt als schrijver, onderzoeker en curator op het gebied van muziek 
en opera. Hij studeerde bedrijfscommunicatie en vergelijkende kunstwetenschap. 
Roebroeks was criticus voor Neue Zeitschrift für Musik en schreef 
programmatoelichtingen en essays voor onder meer het Concertgebouworkest en de 
Bayerische Staatsoper. Hij programmeerde diverse muziekfestivals en was gastcurator 
bij La Biennale di Venezia. In 2021 publiceert hij Ik dwang, over de dwangstoornis waar 
hij als jongvolwassene mee worstelde en waar hij uiteindelijk van genas. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
In de Podium Witteman Podcast vertelt Erwin Roebroeks je meer over hoe hij van een 
dwangstoornis afkwam en welke rol muziek daarbij heeft gespeeld.  

 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000031245162
https://www.nporadio4.nl/podcasts/podium-witteman-podcast/61043/7-erwin-roebroeks-dwang-en-muziek-s02

