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Hoge bomen vangen veel wind 

 

T.I. Oei 

 
De politie heeft een 28-jarige man uit Dongen aangehouden die in psychiatrisch centrum Jan 
Wier in Tilburg een psychiater van de instelling heeft mishandeld. Het slachtoffer werd 
geschopt en geslagen. Hij liep diverse kneuzingen op in zijn gezicht en nierstreek. Verder 
hield het slachtoffer een blauw oog en meerdere schaafwonden aan de mishandeling over. De 
verdachte, die patiënt is bij Jan Wier, is aangehouden en zit vast. De man zei dat psychiaters 
zijn leven hebben verwoest.  

Het zijn veelal minderjarige jongens uit normale gezinnen die verantwoordelijk zijn voor de 
vele bedreigingen aan het adres van Haagse politici. Dit laat zaakofficier Nicole Vogelenzang 
zaterdag in het AD weten. De jongens, van wie de gemiddelde leeftijd op 13,8 ligt, plaatsen 
vaak zonder na te denken ‘de ene na de andere doodsbedreiging op internet’, zo schrijft de 
krant op basis van gegevens van het Team Bedreigde Politici van de Haagse politie. De 
meeste bedreigingen zijn voor PVV-leider Geert Wilders, gevolgd door demissionair premier 
Balkenende. Vaak plaatsen jongeren een bericht op hun Hyves-pagina in de veronderstelling 
dat dit toch door niemand wordt gelezen. Vorig jaar ging het om 386 meldingen van 
bedreiging. Dit jaar, tot nog toe, om 214 meldingen. Overigens komen de bedreigingen ook 
van gefrustreerde mannen. Het feit dat internet zo laagdrempelig is speelt een grote rol. 

Men kan zich afvragen of betrekkelijk toevallige zaken als de onderhavige een zekere trend 

voorstellen. De indruk namelijk dat we thans meer dan voorheen het actievoeren tot trend 

hebben gemaakt. Het uitageren van inwendige psychische conflicten, zoals het met deuren 

slaan, fors uithalen, enzovoort, is een vorm van communiceren die wij als mensen toch liever 

zien, dan het erop los slaan, het geniepig anderen naar het leven staan en vooral het 

ongemerkt laten verlopen/uit handen geven van de eigen verantwoordelijkheid. 

Het onderzoek van dr. Rob Brouwers, eerste geneeskundige Trajectum Hoeve Boschoord, 

over impulsief, affectief gewelddadig gedrag enkele jaren geleden liet duidelijk zien dat 

naarmate mensen meer de mogelijkheid krijgen/nemen om hun frustraties te kanaliseren 

middels het gesproken woord, het minder uitdrukkelijk hoeft te worden uitgeleefd.1

                                                           
1 Reactie van Rob Brouwers dd. 16-08-10: De verklaring die de jongen gaf, namelijk dat psychiaters zijn leven 
verwoest hadden, zou ook een invulling achteraf kunnen zijn. Ik bedoel, het lijkt een vooraf bedachte 
(instrumentele) actie: psychiaters verwoesten mijn leven -> ik verwoest een psychiater, maar wellicht dat het 
gewelddadige gedrag toch impulsief tot stand kwam en dat juist het gemis aan verbale uitingsvormen hierin een 
rol gespeeld heeft. Juist bij oplopende stress neemt de capaciteit om verbaal te reageren snel af, en vooral ook de 
nuancering. Je moet het dan doen met oneliners, zoals Ga weg of Wegwezen of Ophouden. Nog een stadium 

 Dat 



adolescenten als uitlaatklep tegenwoordig meer en meer de pc en het internet hanteren, is op 

zich een goede zaak. Laat ze maar communiceren, middels hyves, facebook, twitteren en 

dergelijke meer. Trouwens ook volwassenen (politici en beleidsmensen) maken er grif 

gebruik van, hun emoties elektronisch te kanaliseren. Dan hoeft ook minder agressie ter 

plekke op bedoelde tegenstander(s) zelf te worden gericht, is de verwachting. Dat agressie 

thans meer dan vroeger ook in instellingen van de GGZ voorkomt is een bekend feit. Collega 

Henk Nijman, hoogleraar forensische psychologie Radboud Universiteit Nijmegen, heeft er 

veel over gepubliceerd. Toch moet niet worden vergeten dat ‘wie het glaswerk breekt zelf de 

scherven moet oprapen’ niet alleen voor kinderen/volwassenen,  maar ook voor patiënten 

geldt. De verantwoordelijkheid voor eigen gedrag moet zoveel als mogelijk bij henzelf 

blijven. Volwassen worden als ontwikkelingsopdracht vormt een primaire opgave. Vandaar 

dat aangifte doen bij de politie net zo opvoedend kan werken als een pedagogische oorvijg bij 

kinderen. 

                                                                                                                                                                                     
verder komt er helemaal geen woord meer uit en geven non-verbale uitingsvormen nog enige indicatie hoe de 
vlag ervoor staat. Juist psychiaters moeten hier alert op zijn. De meeste medewerkers in forensisch 
psychiatrische instellingen zijn hier vertrouwd mee en nemen op tijd afstand. 
 


