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janice deul

Je uitspreken tegen de ZP-figuur levert
Janice Deul mooie maar soms ook
ontluisterende gesprekken op.

Hij komt...

S

tel: je bent een jaar of zes. Net verhuisd en op
verkenning in je nieuwe straat. Dan tref je een
buurvrouw die alles van je wil weten en uiteindelijk naar je geboorteland vraagt. „We zijn Rotterdammertjes’’, antwoord je vrolijk. „Gut’’, zegt ze.
„Werkelijk waar?!’’ En voor je het weet, verdwijnt
haar hand in je broertjes haar. „Tis echt net wol’’,
lacht ze. Jij staat erbij en kijkt ernaar.
Stel: je bent dertien, zit net op de middelbare school
en neemt – heel stoer – in je eentje de bus om te ’stadten’ met vriendinnen. Je ploft neer tegenover een
moeder-met-kind. En dan begint zo’n vrouw te gillen
dat ze je ’zo’n lief klein Pietje’ vindt.
Of stel: je bent zestien en bezoekt je peuterbroertje
in het ziekenhuis, waar de dienstdoende zuster je
vraagt of je ’meisjespiet’ wilt spelen voor zijn medepatiëntjes. „Je bent zo mooi donker van jezelf.’’ Vandaar.
Stel: je bent tweeëntwintig en voelt je helemaal
senang in de stad waar je studeert. Je houdt van het
centrum, de winkels, de zaterdagmarkt waar ze je
vrijwel elke week kunnen vinden. Behalve op de dag
van ’hij komt, hij komt’. Dan mijd je mensen en massa’s, en blijf je het liefst thuis. Gewoon omdat je geen
zin hebt in confrontaties, in ’tis-maar-een-grapje’,
’maak-je-niet-druk’, ’tis-niet-zo-bedoeld’ en zo meer.
En dan word je ouder, sterker, weerbaarder en realiseer je je dat het een keer genoeg moet zijn, genoeg is.
Meer dan zelfs. Je spreekt je uit. Net als een toenemend aantal mensen de afgelopen tien jaar heeft
gedaan. Dat levert soms mooie gesprekken op, maar
vaker reacties die ronduit ontluisterend zijn. Ook van
degenen van wie je het totaal niet verwacht. Je hebt
niet meer de energie om het ’nog 1 keer’ uit te leggen,
want het duurt al zolang, te lang. Je gaat naar Kick
Out ZP-demonstraties, naar Nederland wordt beterevents.
En dan lijkt het tij gekeerd. Je bent blij. En velen
met jou. Maar de strijd is nog niet gestreden. Met
name buiten de Randstad zijn er nog plekken waar
men geen afscheid lijkt te willen nemen van de schadelijke ZP-figuur. Hoe zal dat volgend jaar verlopen?
Vol verwachting klopt ons hart. Laten we inzetten op
een sinterklaasfeest voor alle kinderen in gans het
land. Dus zonder racisme en stereotypering. Zaken
die net zo outdated
zijn als de roe en de
gard.
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interview Bram Bakker stopt als psychiater

’Ik ben vaak
voor narcist
uitgemaakt’
Hoe bevalt het om geen psychiater meer te zijn? „Het is een
soort echtscheiding. De handtekeningen zijn gezet, het
huwelijk is ten einde. Je weet dat het beter is om te stoppen,
maar de herinnering aan de liefde die er ook was,
veroorzaakt wel pijn”, zegt Bram Bakker.

D

e spraakmakendste psychiater van
Nederland
stopt. Bram
Bakker (58) uit Haarlem
heeft bewust zijn registratie
niet verlengd. Hij is nu zijn
titel kwijt en lanceert zijn
nieuwste boek: ’Gevoelsarm,
een psychiater verlaat zijn
vak’.

Waarom neem je afscheid als
psychiater?
De psychiatrie noemt hij ’het
mooiste beroep dat er is’.
„Maar er is geen vorm waarin ik pas.’’
Hij is klaar met de knellende protocollen en de standaardbehandelingen voor
’de gemiddelde’ patiënt.
„Iedereen verdient een maatpak.’’
Hij wil ’gewoon kwetsbare
mensen redden’, op zijn
eigen manier. Bakker lijdt,
zoals veel hulpverleners, aan
het Florence-Nightingalesyndroom. Hij stort zich met
liefdevolle aandacht op de
sores van een ander, om
maar niet bezig te zijn met
’eigen kwetsuren’.
Wat is jouw kracht als zielendokter?
„Je kan mij Gekke Gerritje
noemen, maar ik doe dit vak
vanuit mijn hart en met
volle overgave. Veel psychiaters hebben geen liefdesrelatie met hun werk.’’
„In de opleiding wordt het
er ingestampt: dat professionele distantie de beste methode is, laat niet teveel van
jezelf zien.’’
Hij noemt ’maximale gelijkwaardigheid’ juist de
gezondste basis onder iedere
behandelrelatie.
„Mensen willen gewoon
van mens-tot-menscontact.
Dat gaat toch veel beter als
ik ook iets over mezelf durf
te vertellen?’’

Hoe komt het dat mensen
alles aan jou vertellen?
„Ik stel ze op hun gemak.
Geef ze het gevoel: ’hij is net
zo als ik’. Dat is de situatie
waarin ze je dingen toevertrouwen. Ik hoor de waanzinnigste verhalen, maar
oordeel niet. Iemand is keurig getrouwd, woont in een
prachtig rijtjeshuis. Maar
heeft iedere dinsdagochtend,
zonder dat haar man het
weet, een trio met beide
buurmannen. Alles wat je
kan verzinnen dat gebeurt,
en mensen willen daar toch
heel graag een keer over
praten.’’
„Een tijdje terug had ik een
kleuterjuf die heroïne spoot.
Dan denk je: hoe is dat mogelijk? Ik moet dan niet in
de reflex schieten van ’arme
kindjes’, maar van ’arme
vrouw’. Je denkt toch niet
dat ze zich niet kapot
schaamt voor haar verslaving? Dat vindt zij ook verschrikkelijk. Ik zeg dan:
’Wat ongelooflijk naar en
verdrietig voor jou’.’’
Je schrijft: ’Langzaam drong
het besef door dat ik niet
zo’n fijne jeugd heb gehad en
dat er dingen zijn gebeurd
die me fors hebben gevormd’. Wat bedoel je?
„Ik ben van hot naar her
gesleurd. Verhuisde van
Zwolle, naar IJsselmuiden en
naar Heerenveen. Dan kun je
nergens veilig aarden. Je
bent altijd een buitenstaander. Ik ben enorm veel gepest en geslagen. Ik was
eenzaam. Je wilt dat je door
je ouders beschermd wordt.’’
Thuis miste hij liefde en
aandacht. Altijd was hij op
zijn hoede voor zijn licht
ontvlambare moeder.
„Regelmatig lag ik voor
straf direct na het avondeten
en ook weleens zonder eten
in bed. Op huilen volgde
straf, geen troost.’’

Er was sprake van ’affectieve verwaarlozing’. Hij was
een ’geparentificeerd kind’,
dat zich verantwoordelijk
voelde voor het welbevinden
van zijn ouders. „Hoe welwillend ouders ook zijn, er
gaat in die opvoeding natuurlijk van alles mis.” Jarenlang moffelde hij alle
ellende uit zijn jeugd weg,
maar uiteindelijk kwam het
naar boven.
Ben je als kind te weinig
geknuffeld?
„Jongens van mijn leeftijd
zijn allemaal te weinig geknuffeld’’, zegt Bakker, die
uit een calvinistisch nest
komt. „Dat is een generatieprobleem. Onze moeders
wisten niet dat dat van belang was. Jongens moest je
anders opvoeden dan meisjes. Mijn moeder zette mij
als baby met kinderwagen
en al midden in de winter in
de tuin. Want ’dokter Spock’
zei: dat is goed voor de longetjes. Daar zijn nog foto’s
van.’’
„Mijn moeder wil nu even
helemaal geen contact met
me. Misschien wel nooit
meer. Omdat ze gekwetst is,
omdat ik in haar beleving
heb gezegd dat ze een slechte moeder was. Dat is niet
zo. Mijn moeder was vaak
niet zo’n fijne moeder. Een
moeder die hard en streng
opvoedde. Regels zijn regels.
Niet weloverwogen en met
slechte bedoelingen, maar
vanuit haar historie. Ze was
eigenlijk niet in staat om een
goede moeder te zijn. Zoals
ik later in mijn leven ook
fases niet in staat was een
goede vader te zijn. Mijn
moeder is eigenlijk een gevoelige en kwetsbare vrouw.
Een kruidje-roer-mij-niet.
Als er iets gebeurt wat haar
emotioneel raakt slaat ze van
zich af. Dan gaat ze het
ontkennen. ’Waar bemoei je

scherm en weet dan hoe laat
het is. Het zijn mensen die
op het punt staan eruit te
stappen, maar toch bellen
omdat ze nog twijfelen. Ik
hoorde letterlijk de treinen
langsrijden.” Hij herinnert
zich een man langs het
spoor, die hij naar huis kon
praten. „Hij leeft nog
steeds.’’ Soms ging het mis.
„Je doet je best, maar niet
iedereen is te redden. Het is
een hard vak.’’

,,Ik ben iemand die veel oproept. Of ze vinden me een eikel, of ze hebben een zwak voor me’’, zegt oud-psychiater Bram Bakker.

je mee!’ Ik lijk op haar. Veel
verbaal geweld en doen alsof
je niet te raken bent.’’
Op je veertiende ben je misbruikt door een vrouw van
eind twintig.
„Ik werd in de disco meegenomen door een oudere
vrouw. Ze had geen ander
doel dan zich te laten bevredigen. Je wordt seksueel
misbruikt als jongetje en
had toch een erectie. Het was
een nare ervaring, een ongelijke machtsverhouding. Ik
krijg nu veel berichten van
mannen die hetzelfde is
overkomen. Er zijn vrouwen
die mannen als een luxe
vibrator hanteren. Ik ben
een oude romanticus: voor
mij is seks het product van
liefde.’’
Op zijn achttiende en negentiende werd hij weer
seksueel misbruikt door
oudere vrouwen. Hij stopte
het weg. Totdat hij na zijn
scheiding een relatie kreeg
met een vrouw bij wie hij
zijn tranen durfde te laten
gaan. Bij wie hij woorden
vond om te vertellen wat
hem was overkomen. „Ik
begon ze voorzichtig te
delen, mijn trauma’s.’’
Waarom vertel je in het boek
niet wat je is overkomen?
Hij vindt het moeilijk om
over zijn trauma’s te spreken. „Maar al mijn patiënten
moedig ik aan om te gaan
staan voor wat ze overkomen
is. Niet je mond houden,
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Complexe
relaties met
vrouwen zijn
een rode
draad in mijn
leven

maar zeggen: ’Dit heb jij met
mij gedaan’. Dan moet ik dat
zelf ook doen.’’
Het delen doet hem goed.
Zijn lichaam is rustiger en
hij krijgt te horen dat hij er
meer ontspannen uitziet.
„Alsof ik een last ben kwijtgeraakt.”
Zijn jeugdtrauma’s hadden
een weerslag op zijn liefdesleven. „Complexe relaties
met vrouwen zijn een rode
draad in mijn leven. Er is
weinig dat me zo hard raakt
als worden afgewezen door
iemand van wie ik houd.”
Het maakte hem faalangstig.
„Ik doe het toch nooit goed
genoeg.”
Wat is die ’sportverdwazing’
waaraan je lijdt?
Jezelf afbeulen met duursport, triatlon, om psychi-

sche blessures te maskeren.
„Ik loop met weinig moeite
een marathon, want spierpijn is niets vergeleken bij
dat ellendige gevoel van
toen’’, schrijft hij in zijn
boek.
„Ik ben een ingewikkeld
mens, die qua complexiteit
niet onderdoet voor de
meeste mensen die mij als
professional raadplegen.
Laten we eerlijk zijn: dat
psycholoog of psychiater
spelen, doen we uiteindelijk
om onszelf beter te leren
kennen.” Bakker zegt dat
onder hulpverleners bovengemiddeld vaak suïcides en
verslavingen plaatsvinden.
Je doet aan verslavingszorg;
wat is er schadelijk aan een
pornoverslaving?
„Porno is makkelijker dan
liefdevolle, fysieke intimiteit
met iemand van vlees en
bloed en misschien wel
putjesbillen. Echte mensen
zijn minder perfect dat gestylede pornomodellen.’’
Mannen en vrouwen die
hun lusten najagen zouden
hun partner opzadelen met
concurrentie van iemand die
’in een bepaald plaatje past’.
„Dat leidt tot bijvoorbeeld
potentieproblemen en andere ellende. Het lukt ze niet
meer zonder porno. Mensen
vertellen mij dit één-op-één.
Maar ik denk dat er in Nederland heel veel gesekst
wordt terwijl er aan heel
andere dingen wordt gedacht dan aan de degene

waarmee ze in bed liggen. Ik
vind dat een beetje armoedig, eerlijk gezegd.’’
Hoe komt het dat jij zo worstelt met je imago?
„Ik ben iemand die veel
oproept. Of ze vinden me
een eikel, of ze hebben een
zwak voor me.’’ Als hij zich
in de media uitspreekt over
de psychische problemen
van een publieke figuur,
krijgt hij van vakgenoten de
wind van voren. „Ik ben
regelmatig uitgemaakt voor
narcist.’’ Bakker weet dat hij
geen persoonlijkheidsstoornis heeft, ’toch voelt narcist
als een scheldwoord’. „Een
variant op lul.’’
Je kreeg een tuchtzaak aan je
broek. Raakte je dat?
Hij had gezoend met de
vriendin van een patiënte.
Bovendien had hij een patiënte in contact gebracht
met een vriend van hem,
waarbij ’iets’ zou zijn gebeurd. Hij kreeg een waarschuwing. „Ik zou patiënten
te veel toegang tot mijn
privéleven bieden.”
Begin dit jaar zei iemand
tegen een van Bakkers patiënten: ’Pas op, foute man,
en jij bent precies zijn type’.
Het raakt hem zeer. „Wat
doe je tegen valse aantijgingen? Ik ben niet een man of
professional die over de
grenzen van een ander gaat.
Twintig jaar lang de insinuatie dat ik aan vrouwelijke
patiënten zou zitten is heel
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Ik hoor de
meest
waanzinnige
verhalen,
maar oordeel
niet

vermoeiend en pijnlijk, als je
het zelf hebt meegemaakt.
In het verleden is er over
mijn grenzen heengegaan.’’
Patiënten wil hij juist een
veilig gevoel geven. „Het
kan helpen dat je letterlijk je
huis voor iemand openstelt.
Dan kan de buitenwereld
wel fantaseren dat ik ze
knevel en met leren riemen
bewerk. Maar dat doe ik
niet. En als ik een trackrecord had waarbij ik ook
maar met één pink aan wie
dan ook zat, dan was ik
uitgepraat. Had ik geen
recht van spreken.”
Waarom geef je patiënten je
06-nummer voor nood?
Het is zijn manier om ’maximaal laagdrempelig’ te zijn.
„Ze bellen nooit zomaar. Ik
zie ’s avonds een naam in het

Je deinst er niet meer voor
terug emoties te tonen aan
een patiënt.
Tegenwoordig is hij een
’zacht ei’. „Als jij iets gruwelijks vertelt en je ziet dat het
mij raakt, dan voel je je
serieus genomen. Als jij
verkracht bent als jongetje
door de dominee, je ouders
doen alsof het nooit gebeurd
kan zijn en dat heeft jouw
hele leven kapot gemaakt,
dan mag je toch best zeggen
dat die dominee gewoon
dood moet? Want dat is het
gevoel wat iemand heeft.
Maar hij voelt zich altijd een
beetje schuldig, want hij
heeft het er misschien wel
naar gemaakt. Ik kan niet
genoeg benadrukken dat het
helemaal fout is wat daar
gebeurd is. En dat er geen
excuus voor bestaat. Punt.’’
Wat ga je doen als oudpsychiater?
Op zijn eigen wijze blijft hij
mensen met psychische
problemen helpen. Intussen
probeert hij alles uit wat zijn
nieuwsgierigheid prikkelt.
Van een zweethutsessie met
paddenstoelen of ayahuascaceremonie met sjamaan, tot
ketamine-infuus. „Als je iets
aan depressieve mensen
adviseert is het toch wel
handig om ook zelf te ervaren hoe dat is.’’
En zijn oude liefde psychiatrie? „Om gelukkig te
zijn heb ik geen titel nodig.’’
Annemarie de Jong
Zie je het leven niet meer
zitten? Of maak je je zorgen
over een ander? Bel 0800-0113
of chat via 113.nl. Anoniem,
gratis en 24/7.

