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Hoop doet leven? 
 
T.I. Oei 
 
Hoop doet leven. Ook thans weer enkele hoopvolle gebeurtenissen. Allereerst een man van 
wie men dacht: hij is in coma, maar die al jarenlang bij bewustzijn bleek te zijn!  

Een man van wie artsen dachten dat hij al ruim twintig jaar in coma lag, blijkt nu toch al die tijd bij bewustzijn te 
zijn geweest. 

Het bewustzijn van de man, een nu 46-jarige Belg, werd door artsen meerdere malen verloren verklaard, terwijl 
de man in werkelijkheid volledig verlamd was en simpelweg niet zichtbaar kón reageren op de talloze pogingen 
om hem uit zijn coma te wekken. 

Machteloos moest hij aanhoren hoe artsen hem in zijn bijzijn opgaven. ‘ Ik heb het uitgeschreeuwd, maar het 
was niet te horen,’  vertelt de man in het Duitse tijdschrift Der Spiegel. De man kan met behulp van speciale 
computerapparatuur communiceren. 

Auto-ongeluk  
De man kreeg in 1983 een ernstig auto-ongeluk en lag sindsdien volledig verlamd in het ziekenhuis en was dus 
niet, zoals de medici dachten, in coma. De onderzoeker die de werkelijke toestand van de man ontdekte, de 
Belgische neuroloog Steven Laureys, bracht de zaak aan het licht naar aanleiding van een onderzoek dat hij 
afgelopen zomer afrondde. 

Hij concludeerde dat bij zo'n 40 procent van alle ‘opgegeven’  comapatiënten na nauwkeuriger onderzoek wel 
degelijk bewustzijnssignalen meetbaar bleken. 

‘Als een comapatiënt eenmaal het stempel “buiten bewustzijn”  krijgt, komt deze er heel moeilijk nog vanaf,’  
verklaart Laureys de foutieve diagnosestellingen bij veel comapatiënten. 

De 46-jarige patiënt is de neuroloog bijzonder dankbaar voor zijn nauwkeurige onderzoek. ‘Nooit zal ik de dag 
van mijn “herontdekking” vergeten. Het was mijn tweede geboorte,’ aldus de man. 

 
 
 
 
Een paar dagen geleden (half november 2009) de rehabilitatie van Prof. dr. Wouter 
Buikhuisen, de alom gedemoniseerde en maatschappelijk voor dood verklaarde collega 
criminoloog, die - freudiaans gezien - zijn actuele leven zocht in het verleden, hij ging in 
antiek zo ruim 20 jaar geleden en vestigde zich (later) met vrouw en gezin in Spanje. Hij 
dacht iedere keer als hij een bericht van de Universiteit Leiden kreeg (zijn ‘Alma Mater’ ): 
misschien komt er wel iets van erkenning of verontschuldiging. Toen hij enige maanden 
geleden door de decaan van de Rechtenfaculteit van de UL werd bezocht in Spanje was het 
eerste wat hij zei: Ik hoef geen verontschuldiging of eredoctoraat (zoals collega Theo 
Doreleijers eerder te berde bracht), maar op mijn leeftijd (hij is thans 76 jaar) gaat het echt 
alleen om ‘peace of mind’. Hij wilde als het ware in vrede verder leven en sterven. 
 
Hij vertelde in een interview met het Leidse studentenblad Mare eerder dit jaar dat hij na de 
Jappenkampervaringen, toen hij 10 jaar was, en zich ondanks vele vernederingen staande 



hield, in de jaren tachtig zijn Tweede Oorlog had meegemaakt. Hij werd stelselmatig 
psychisch, moreel en maatschappelijk in het verdomhoekje gezet, door collega’s hier en daar, 
door de landelijke pers, door de toenmalige Rijksuniversiteit Leiden. Ten slotte mocht hij 
eigenlijk geen colleges meer geven: als je dat in een oorlog al niet kan, zoals velen in de 
Tweede Wereldoorlog vanwege verzet tegen de Nazi’s, dan is dat tot daaraan toe, maar 
wanneer dat in ‘vredestijd’ plaatsvindt is dat op zijn minst wrang te noemen.  
Hoe is het eigenlijk gesteld met de groepsagressie, zou men als psychoanalyticus zich kunnen 
afvragen. Is het zo dat het individu zijn eigenheid verliest, of loochent, om vooral de 
primitieve angsten van uitbanning en verwerping te omzeilen. Of is het zich identificeren met 
de agressor (je doet mee met wat de leiders je voordoen) toch vooral een groepsverschijnsel, 
zoals de zogeheten zinloze gewelddadigheden worden beschouwd (hooligans, zinloos geweld, 
massaverkrachtingen in oorlogsgebieden)?  
 
 


