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Hope Rehab Center Thailand voelt als roeping voor Henk Nagel
Zijn houten rookkast is op temperatuur.
Henk schuift drie zelfgekruide zalmmoten
in de houten rookkast, die hij door een
Thai liet timmeren, pookt het vuurtje op
en sluit de deuren. Vis roken is ontspanning voor hem, zegt hij, in zijn achtertuin
in het Thaise Bang Phra. Die ontspanning
kan hij wel gebruiken. De intense interviewsessies over zijn verleden in combinatie met het leiden van groepssessies op
de kliniek en continu bereikbaar zijn voor
zijn personeel, heeft zo zijn weerslag. Hij
heeft last van gebruikersdromen. Coke
snuiven, alcohol drinken in schemerige
kamers die het licht niet kunnen verdragen.
Henk had eerder moeilijke momenten dit
jaar. Zijn ouders Peter (63) en Stienie (63)
vierden in april hun veertigjarig huwelijksjubileum. Henk vloog met zijn Thaise
vriendin Prae naar Nederland. Oude gedachten spookten door zijn hoofd. ‘Ik kan
de auto pakken, drank en drugs halen en
niemand hoeft het te weten.’ Henk heeft
een Canadese buddy. Ze helpen elkaar
clean te blijven door telefonische gesprekken te voeren. Verslaving is echt een
ziekte, weet hij uit ervaring. Een biertje
drinken, zit er niet meer in. Dat worden
direct veertien flessen.

Henk ontdekte in zijn
tienerjaren al alcohol, xtc,
MDMA, speed en coke
De familie Nagel was voor het eerst sinds
lange tijd weer bij elkaar. Henk’s omaatje
in kraplap liep weg met Prae, de Thaise
die in Thailand een hotel heeft. Met het
hele gezin vlogen ze naar Israël om het
huwelijksfeest te vieren. Ze dreven in de
Dode Zee en bezochten de Klaagmuur.
Een aantal gezinsleden zag Henk zoals ze
hem nog nooit hadden gezien: een gezellige kerel in de omgang. Prae huilde op het
vliegveld bij het afscheid. Henk zag toen
pas in hoe waardevol familie is. Hij deed
vroeger onomkeerbare dingen; zo miste
hij een doopdienst, omdat hij ’s nachts had
gefeest en loog hij tegen zijn ouders. Hij
draagt schaamte en schuldgevoel met zich
mee.
Henk was vroeger een tegendraadse, opstandige puber die zich buiten het gezin
plaatste. Vader Peter sprak Henri Zomer
aan. Wat is dat toch met hem? De wijkagent liet wat drugsverpakkingen zien, onder meer een witte envelop met een groen
vogeltje, de verpakking van cocaïne. Peter
fietste naar huis, doorzocht Henks kamer
en vond een groen vogeltje. Henk had al
zijn rechten verspeeld, stelt Peter. ,,Toen
begon het gevecht.’’

Voor zijn ontspanning rijdt hij motor.

Henk rookte zijn eerste joint toen hij veertien jaar was, vertelt hij, terwijl de rook
van zijn rookkast zijn expatwijk in waait.
Tegenover zijn huis aan de Zevenhuizerstraat zat een café waar hij op jonge leeftijd ijsjes bietste. Dat werden sigaretjes en
biertjes. In de jaren die volgden, ontdekte
hij elders xtc, MDMA, speed en coke.
De cocaïne was het ergst. Die kon hij als
grootgebruiker op een gegeven moment
niet meer betalen. En dat was maar goed
ook, want anders had hij nog gebruikt,
denkt hij.
Alhoewel, als zijn ouders het eerder hadden geweten, dan hadden ze ook eerder
ingegrepen. Misschien waren ze naïef,
denken ze. Maar wisten zij veel. Wat deed
hun tienerzoon die haring schoonmaakte met de honderden guldens die hij per
week bijverdiende? Zijn ouders dwongen
hem wel om naar een verslavingskliniek te
gaan. De wachtlijsten in Nederland waren
lang. Henk kon uiteindelijk terecht bij een
kliniek in Utrecht die er een streng christelijk regime op na hield. Henk moest zijn
leven geven aan de Heer en kreeg afgepast
eten. Peter en Stienie hadden niet met
hem te doen. Hij gebruikte die troep in
ieder geval niet meer.
Maar Henk wilde zijn leven niet geven aan
de Heer. Dat pushen was hem een gruwel.
Jezus gaat je redden zingen in Kanaleneiland. Henk had altijd met vis op de markt
gestaan in Utrecht. Uit schaamte trok hij
zijn capuchon over zijn hoofd. Zijn tweede kliniek in Groningen werd ook geen
succes. Maar hij belde wel voor het eerst
zijn vader om dat vertellen. Een kantelmoment.

vertier. Wil je weten welke problematiek
welk land teistert? Een paar jonge Britten
gebruikten heroïne, over Australië raast
de orkaan die ‘chrystal meth’ heet. En
over veel landen hangt een waas van het
maatschappelijk geaccepteerde alcohol.
,,Synthetische wiet is de ergste troep’’, zegt
Henk in de glooiende, groene achtertuin.
,,Chemische zooi. Cliënten die dat gebruiken, kampen met de zwaarste psychische
problemen.’’

Spakenburger Henk Nagel (36) was eerder deze maand
zeven jaar clean. Hij gebruikte zestien jaar lang drank
én drugs, kickte pas af in zijn vijfde verslavingskliniek,
maar runt nu een succesvolle afkickkliniek in Thailand.
Freelancejournalist Sjaak van de Groep zocht hem op en
sprak, eenmaal terug in Spakenburg, ook met zijn ouders
Peter en Stienie over de verslaving van hun zoon.
SJAAK VAN DE GROEP

In Hope vind je veel alcoholisten. Dat is
niet vreemd. 65.000 Nederlanders zochten in 2015 hulp in de verslavingszorg.
Alcohol was met bijna 30.000 cliënten de
grootste boosdoener. Henk wandelt op
zijn slippers naar een vrijstaand therapeutenkamertje in het midden van de tuin.
Hij heeft een één op één sessie met een
Canadese alcoholist. De Canadees praat
als Brugman, lijkt voor even zelf de therapeut, vertelt precies waarom hij drinkt en
hoe hij het gaat oplossen. Henk luistert,
kijkt hem met strakke ogen aan en zegt:
,,Ik denk dat je geen idee hebt wie je bent.’’
Er valt een stilte.
Deze confronterende, misschien wel Spakenburgse directheid, wordt zijn ‘Dutch
Diplomacy’ genoemd. Niet om de hete
brij heen draaien. Henk verbleef anderhalf
jaar van zijn leven in afkickklinieken. Hij
voelt zich inmiddels thuis in deze werkomgeving. Hij ontwikkelt zichzelf en lost
problemen op. ,,Ik heb het gevoel dat ik
hier nodig ben’’, zegt hij als de Canadees
na het verhelderende gesprek een sigaretje
is gaan roken. ,,Het voelt als mijn roeping.’’

Moeras
Henk zakte met zijn gebruik dieper het
moeras in. Hij woonde inmiddels op zichzelf, maar verzorgde zich slecht. Vieze
lakens, opgestapelde borden, etensresten
op de vloer. Iedere dag werd hij wakker en
zag hij hoe zijn leven in puin lag. Hij bleef
wel werken, stal nooit geld om zijn verslaving te bekostigen. Henk werkte onder
andere voor Jacob Dirk Ruizendaal. Het
geld dat Henk verdiende, gaf Jacob Dirk
aan Peter.
Op 13 september 2010 snoof Henk cocaine tot diep in de nacht. Hij kreeg hartritmestoornissen en kon pas verder snuiven
als zijn hart was gekalmeerd. Toen was het
genoeg. Hij veegde de laatste halve gram
coke van tafel, sliep een paar uurtjes, reisde samen met zijn moeder per trein naar
Schiphol en vloog verweesd naar verslavingskliniek Castle Craig in Schotland. Take the cotton out of your ears and put it in
your mouth, kreeg hij daar te horen. Stoppen met praten, beginnen met luisteren.
In de derde maand brak hij. Hij zag in hoe
alcohol en drugs zijn leven hadden geruïneerd, zijn relaties hadden beschadigd. Hij
huilde en raakte de muur zo hard dat hij

Hij is zijn ouders nog steeds dankbaar.
Maar het afkicken deed hij op eigen kracht
mét behandeling. Balans is belangrijk in
het leven, weet hij. Dat klinkt ook door
op de kliniek, waar therapeuten werken
met het twaalfstappenprogramma in combinatie met cognitieve gedragstherapie.
Mensen met extreme verslavingsproblemen gaan soms extreem in religie, ervoer
hij. Dagelijks tien uur sporten, vijftien
uur werken of dag en nacht over Jezus
praten: ,,Obsessief gedrag is ongezond.’’
Yoga, bewegen, eten, meditatie, therapie,
massages, Thaiboksen. Zo ziet een dag op
de kliniek eruit. Gezond gedrag noemt hij
dat nu. ,,Drugsgebruikers en alcoholisten
hebben behandeling nodig in plaats van
religieuze indoctrinatie, waarbij ze niet
meer rationeel nadenken. Gebruikers denken ook niet rationeel na.’’

Henk is bedrijfsmanager bij Hope Rehab Center Thailand.

niet anders kon dan veranderen. Hij vierde
zijn dertigste verjaardag in de kliniek en
na 25 weken vloog hij terug.

Peter fietste naar huis,
doorzocht Henks kamer en
vond een groen vogeltje
Peter en Stienie hadden in Castle Craig
gehoord dat het goed voor hun zoon zou
zijn als hij een nieuw leven zou opbouwen
buiten Bunschoten. Waarom niet in Beilen, waar broer Tijmen de familieboerderij
voortzet? Henk ontvluchtte zijn geboortedorp. Hij kreeg in Beilen een herdershond
die hij, in het kader van nuchter blijven,
Ranja noemde. Ranja werd in alle opzichten zijn maatje. Henk had ineens verantwoordelijkheden.
Tijd was zijn grootste vijand. De tijd die
voorheen opging aan zijn verslaving. De
eerste zaterdagavond in Beilen was verschrikkelijk. Al zijn vrienden waren aan
het feesten en hij verveelde zich stierlijk.
Hij belde wel zijn broer. ‘Wil je die flessen wijn uit het huis komen halen?’ Henk

kocht hardloopschoenen, een hengel en
ging vissen in de Beilervaart. Was hij emotioneel of woedend, dan ging hij de natuur
in. Hij maakte iedere dag zijn bed op en
stopte met luisteren naar hardcore. Henk
kan die housemuziek niet meer luisteren
zonder kippenvel te krijgen en te verlangen naar dope.
Hij is zijn ouders en broer dankbaar voor
de geboden kans. Tractor rijden, koeien
voederen, een kapot hek ophalen. ,,Na
een verblijf in een kliniek weet je hoe je
moet leven. Maar ga dat resocialisatieproces maar eens in. Het is een keus: kies
je voor nazorg of je drugsvrienden’’, zegt
hij. Mensen zijn gewoontedieren. Henk
ziet het als bedrijfsleider bij Hope Rehab
Center Thailand ook bij zijn cliënten. De
zekerheid van verdovende middelen voelt
veiliger dan de onzekerheid van een nieuw
leven in herstel.
Daarom vallen veel cliënten terug in alcohol en drugs, soms met catastrofale gevolgen. Vijf vrienden die hij had leren kennen
in de Schotse kliniek stierven, veelal door
overdosissen. Dat waren momenten dat
hij wilde gebruiken. Na gesprekken zag hij
in hoe irrationeel dat was: vrienden gaan
dood aan drugs en om de pijn te verzachten wilde hij juist drugs.

Zijn leven in Drenthe was in het begin
zwaar. De haring die hem bijna de vernieling in hielp, kwam nu als redding. Visverkoper Lammert de Graaf stond iedere
zaterdag op de markt in Assen. Henk vond
werk in zijn visverkoopwagen en was aan
het einde van de dag ‘sjoon af.’
Na een jaar zonder alcohol en drugs,
dacht hij: ‘Misschien gaat het me dit keer
lukken.’ Het begon wel te knagen. Is dit alles? Een hond, een huis, een hengel? Laat
ik eens op reis gaan, dacht hij. Hij zocht
een maat op in Thailand en die wees hem
op een vacature in een kliniek. Thailand is
nu bijna vier jaar zijn thuis.
Je ziet het in veel verslavingsklinieken:
ex-verslaafden die ineens aan de andere
kant van de lijn staan en verslavingstherapeut worden. Henk weet als geen ander
hoe het is om te ‘relapsen’, weer te gaan
gebruiken na een opname, welke therapeuten respect afdwongen en hoe je iets
kunt overbrengen op een groep mensen
met gedragsproblemen.
Voor een groep staan, ligt hem wel. Dat
ontdekte hij vroeger op het hbo. Hij dacht
dat hij niet kon presenteren. ‘Is er iets wat
je heel goed kan?’, vroeg de docente. ‘Ha-

Henk is zijn Spakenburgse roots niet vergeten: zalm roken in Thailand.

ring schoonmaken’, antwoordde hij. ‘Leg
eens uit dan?’ Vol bravoure naar voren.
,,Je begint met de staart van je af. Anusvin
naar rechts, kop naar je toe, hand erop,
pakt je mes, snijdt ‘m, etcetera, etcetera.
Het maakte indruk. Als Henk weet waarover hij spreekt, kan hij het.
Hij haalt de zalmmoten uit de rookkast.
Botermals, gaarder dan gaar. Tijdens het
eten geeft hij een minicollege over zalmroken. ,,Visroken, voetmassages en motorrijden zijn mijn grote hobby’s.” Hij koopt
bakjes Nederlands eten bij het Holland
Belgium House in Pattaya en vriest die in.
Die rijst en noedels kwamen na al die tijd
zijn neus uit. Gisteren at hij zuurkool, die
dag daarvoor erwtensoep.

Chrystal meth
De volgende dag racet Henk op zijn motor
over de dodelijkste snelweg van Thailand
naar de verslavingskliniek in Sri Racha.
,,Houd me stevig vast”, zegt hij tegen de
verslaggever. Hij wil al het verkeer voorblijven. Er wordt hier roekeloos gereden.
Op een berg ligt het groene kuuroord

Hope Rehab Center Thailand, dat Simon
Mott (54) begon in 2013. De Brit was jarenlang verslaafd aan heroïne. Simon zag
het meteen zitten in ‘Henk het natuurtalent’. In 2014 werd Henk zijn assistent. De
Spakenburger haalde in het begin cliënten
op van het vliegveld, deed inkopen, gaf
meditaties en bouwde mee aan de succesvolle kliniek die nu bijna continu vol zit.
Hij volgde cursussen en kreeg de vrijheid
van Simon om bedrijfsmanager te worden.
Hij is nu verantwoordelijk voor 50 man
personeel en 25 cliënten. Dat betekent
dag en nacht bereikbaar zijn: wordt hij ’s
nachts gebeld en moet hij op komen draven voor een crisis, dan weet hij ook: er
wordt een cliënt op het vliegtuig gezet.

Jezus gaat je redden
zingen in Kanaleneiland
De kliniek mag wat weg hebben van een
vakantiepark; de gasten komen niet voor

,,Mijn ouders zijn christelijk, maar daar
kun je een prima gesprek mee voeren’’,
zegt hij. ,,Zij zullen niet meteen de Bijbel
pakken.’’ Dat klopt. ,,Maar er is veel voor
Henk gebeden”, countert Peter in Bunschoten met pretogen. ,,Misschien heeft
dat wel een klein beetje geholpen.’’ Peter
en Stienie zochten hun zoon ook op in
Thailand. Ze zijn trots op hem. ,,Maar met
een zwart randje.’’ Trots zijn ze ook op hun
andere drie kinderen, waar soms minder
aandacht voor was en die alles moesten
verdragen en opvangen.
Henk zal met zijn gevoeligheid voor verslaving moeten leren leven. Hij zal nooit
genezen zijn. Hij roert op de kliniek in het
leed van anderen, dat is de ruggengraat
van zijn werk. Maar hij krijgt berichten
van over heel de wereld van ex-cliënten
die hun leven weer op de rails hebben.
Hoe lang hij dit loodzware werk gaat
volhouden, weet hij niet. Mocht hij ooit
terugkeren naar Nederland, dan lijkt een
handel in Thaise tassen op de markt hem
wel wat. ,,Het lijkt me ook fantastisch om
met mijn rugzak de wereld over te trekken
en ex-cliënten op te zoeken waar ik fijne
relaties mee heb opgebouwd. Dan kan ik
bij hen op de bank slapen en zo voor weinig geld de wereld overreizen.’’

