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Mijn leven is dynamisch. Geen dag hetzelfde. ‘Saai’ komt niet voor in 
mijn bestaan. Ik kom regelmatig op plekken waar ik nooit had 
gedacht te belanden. Mijn improvisatietalent schiet omhoog als een 
komeet. The sky is the limit.  
Mijn dochter handelt in beurskoersen. Ze fluctueren, soms per 
seconde. Ik noem haar ‘Wall Street lady’. Zij is hoofdaandeelhoudster van een bedrijf in 
surrealisme. Alledaagse voorwerpen verbindt zij op een niet-alledaagse manier met 
elkaar.  
‘Ah!’, zult u roepen. ‘Eindelijk een opvolger van Salvador Dali!’ 
Niets is minder waar.... Zij zoekt in de onontgonnen gebieden van haar geest een andere 
werkelijkheid. Haar hersenmaatje staat haar terzijde.  
Haar corebusiness kantelt. De aandelen dalen dramatisch. De media zorgen voor een 
olievlekwerking. Er is nauwelijks nuancering. Moord en brand schreeuwen ze. 
Deskundigen doen hun duit in elk zakje.  
Ik lees op 13 april 2011 in De Volkskrant een pleidooi in Opinie&Debat. Een 
verademing... 
Een belangenbehartiger van GGZ-patiënten roert z’n mond: ‘Dé psychiatrische patiënt is 
niet gevaarlijk, overlast veroorzakend of onbetrouwbaar. Hij is aandoenlijk doordat de 
media zo selectief en generaliserend over hem berichten.’ 
Hij staat stil bij het afschuwelijke drama in Alphen aan den Rijn. Over de dader gaan 
verhalen in het rond. Voorbeeld: ‘Tristan was een schizofrene en wapenverliefde eenling’ 
(AD).  
Met één klap staat het imago van de psychiatrische patiënt in een kwaad daglicht door 
een tragische gebeurtenis, breeduit in de media uitgemolken.  
Onbekend maakt onbemind. Wist u dat het merendeel van psychiatrische patiënten 
slachtoffer is van een misdrijf in plaats van dader? De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) doet hiernaar een grootschalig onderzoek.  
En mijn dochter dan? Die zit ‘veilig’ opgeborgen in een kliniek. Ja, ze is een gevaar voor 
zichzelf en haar omgeving! Waarom? Omdat ze slachtoffer is geworden van een ernstig 
geweldsmisdrijf. Ze heeft het ternauwernood overleefd. Ze begeeft zich telkens in 
risicovolle situaties die voor haar steeds gevaarlijker worden.  
Ik voel mee met families die in de greep zijn van de angst dat ook hen een drama boven 
het hoofd hangt vanwege het grillige patroon van hun zieke familielid. En met ouders die 
tegen wil en dank met de forensische psychiatrie in aanraking zijn gekomen. Als iedereen 
ze buitensluit, kunnen ze nergens terecht.  
Ik wil alle families, ook die van Tristan, een hart onder de riem steken. Duik niet weg, 
laat van je horen. En vind steun bij mensen die je aanvoelen. 
Op 22 juli haalt het bloedbad in Noorwegen de wereldpers. Onnoemelijk veel leed. Een 
drama dat nauwelijks te bevatten is. De Spits kopt ‘Hoe waarschijnlijk is het dat Anders 
Breivik een psychiatrische stoornis heeft?’ Een ‘deskundige’ ziet parallellen met de dader 
van Alphen.  
Het nieuws bereikt ook mijn dochter. Ze brandt een kaarsje als verbondenheid met de 
vele slachtoffers en hun familie. Ik doe hetzelfde en ‘bid’: Laat de daad van een eenling 
niet een hele groep patiënten nagewezen worden. Geef psychiatrische patiënten die goed 
gedijen een gezicht in de media. En geef hen die slachtoffer zijn geworden de kans hun 
verhaal te vertellen, in plaats van ze als dader neer te sabelen.  
  
 
   


