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IN MEMORIAM 

THEO DE GRAAF 

 psychiater en gezinstherapeut 

 * 5 april 1941       † 26 september 

2003 

 

 

Enkele uren nadat hij aan het infuus was gelegd overleed Theo toch nog vrij 

onverwacht in een ziekenhuiskamer, terwijl hij tot het laatst – in het harnas – bezig 

was zijn ideeën over het vak vorm te geven. Hij was een bescheiden, hoog 

getalenteerde, vooral met getraumatiseerden begane collega, moeilijk voor zichzelf. Ik 

heb hem leren kennen op een studiereis door China in 1992, waar hij, in aanwezigheid  

van de delegatieleider Bessel van der Kolk, altijd in discussie ging over hoe het beter 

kon met de opvang van al die mensen die een trauma of meerdere traumata 

ondervonden hadden. Hij was in hart en nieren een clinicus, zocht de oorzakelijke 

kanten niet alleen bij de getroffenen zelf, maar ook bij hun ouders en de generatie 

waarin ze leefden. Theo was strijdlustig, vaak tot aan de laatste komma van wat hij 

juist en waar vond. Hij erkende dat zijn vader, als gereformeerde bankier, hem de 

idealen van rechtvaardigheid en humaniteit had meegegeven. Voor zijn moeder, van 

origine een Joodse, koesterde hij een grote genegenheid. Wellicht had hij van haar de 

tolerantie en de altijd begrijpende houding jegens patiënten en collega’s, die moeite 

hadden hem bijval te geven voor hetgeen hij belangrijk vond voor het vak. Hij was 

een harde werker, kon nachten doorgaan, om na enkele weken weer met een origineel 

artikel aan te komen en commentaar daarop te vragen. Trots als hij was, toen hij na 

zijn promotie op “Trauma and Psychiatry” buitengewoon lid werd van de Vereniging, 

kwam hij telkens met de vraag of hij bijvoorbeeld voor een artikel of 

wetenschappelijke bijdrage zijn lidmaatschap van de vereniging mocht vermelden. Hij 

was eigenlijk op en top ‘psychoanalytisch’, met zijn ideeën over transgenerationele 

beïnvloeding van door psychische trauma’s in criminaliteit vervallen justitiabelen. Hij 

gebruikte het analytisch denken niet om er maatschappelijk beter van te worden, 

integendeel, hij heeft het psychoanalytisch gedachtegoed aanzienlijk geholpen met de 

combinatie van de objectrelationele Britse invloeden (Klein en Fairbairn) en de 

systeemtheoretische inzichten betreffende geheimhouding en schaamte als factoren bij 

de instandhouding van pathologische gedragingen. Hij was in menig opzicht zijn tijd 

ver vooruit.  

In de laatste tijd hield hij zich meer met parapsychologische inzichten bezig en kon hij 

kennelijk houvast vinden in zaken die niet op het eerste gezicht vanzelfsprekend 

lijken. Altijd geboeid luisterend was hij voor collegae die voor intervisie of supervisie 

hun horizon wilden verbreden beschikbaar. Zijn gedachten hebben invloed gekregen 

binnen sommige kringen van de forensische psychiatrie. Wellicht heeft hij daarin toch 

enige erkenning gevonden. Een van zijn laatste activiteiten was de begeleiding van 

een promotieonderzoek, waarvan hij de verdediging nog zo graag zelf wilde 

bijwonen. “Als God het wil, haal ik het nog”, zei hij hierover. Zijn geloof volgend 

hoop ik dat dat zal gebeuren, al kan hij het ons niet meer vertellen.   

 

Karel Oei 

 


