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Voor mijn dochters, Colette en Amelie





Dit zijn dezelfde sterren en dat is dezelfde maan
die neerkijken op je broeders en zusters, en

die zij zien wanneer ze ernaar opkijken, hoe ver 
ze ook van ons en van elkaar af staan.

Uit The Narrative of Sojourner Truth
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Voorwoord

door Lady Gaga (Stefani Germanotta)

Tijdens een wereldtour werd ik zachtjes in een kamer op de 
spoedeisende hulp geduwd in een privékliniek in New 
York. Ik herinner me dat er een arts en verpleegkundige 

waren. Terwijl ik bleef schreeuwen vroegen ze me kalm om van honderd 
naar nul terug te tellen. Ik weet nog dat ik zei: ‘Waarom is niemand in 
paniek?’ Ze moedigden me aan om terug te tellen tot ik bij 69 was… of 
zo. Toen stopte ik met tellen en verklaarde: ‘Hi, ik ben Stefani.’ Ik ver-
telde ook dat ik mijn lichaam niet kon voelen, dat ik totaal verlamd was. 

Ik keek toe hoe ze naar een hartmonitor staarden. Daar zat ik aan 
vast, besefte ik toen. Ze deden allebei hun best om hun bezorgdheid over 
mijn hartslag te verbergen. Ik begreep dat wel, maar ik kon op dat 
moment werkelijk nergens meer over in paniek raken. Ik was helemaal 
los van de werkelijkheid. Later werd mij verteld dat ik een psychose had. 

‘Er komt zo een arts,’ verzekerden ze me.
Toen ik aandrong op medicatie (niet wetend welke ik wilde), dacht 

ik dat ik vast wel een sterk middel kon krijgen. Ik was verontwaardigd 
dat ze me geen medicijnen wilden geven voordat deze ‘dokter’ aankwam. 

Al snel daarna kwam iemand de kamer binnen. Ik zag meteen dat het 
een man was en ook dat hij geen witte jas aanhad en dat er geen stetho-
scoop te bekennen was.


