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Hans van der W1lk: 'lilbadnooithet Ideedat Ik werd gezien.' 

e 
Ex-psychiatriselle patiënt Hans van der 
Wilk (77) sloot zie), in de jaren zeventig aan 
bij de 'gekkellbeweging' ell sellopte het tot 
wetllouder. Hij werd eet1 hoofdstul< inde 
nieuwe catl011 vall geestelijke 
gezonds eidszorg. 

"Ikhad nooit eda htdatiknzouworde .-ze!!t IIansvan 
der WUk. e Hagenaar werd zeven keer opgenomen in een 
psych iatrische instelling en deed rond 1 70 ee drietal 
zelfmoordpogingen. Met pillen probeerdehl, er een e e 
aan te maken "Het momenl arop Ik ontwaakte en b 
s fte dat k nog leefde was een verschrikkelijke domper. M 

Maar vijftig jaar later beziet Van der Wilk het bestaan met 
een mildere blij" ZIJn aanleg 0 r somberheid n "ersla
ing speelt hem nog steeds panen, maar de scherpe kan

ten zIjn wa gesleten. Het inktzwart werd donker ruin, de 
fles w d een glaasje. Misschien scheelt het dat Va der 
WiJk nu iets moois beeft om op terug te zien. HIJ heeft een 
vl ouwen twee zonen, e hij s trots op wat hij á zijn psy
chiatrische opname heeft bereikt. 

an derWlIk Is een toonaangevendt! figuur geweest voor 
de rechlsposJ tie van atiënten In Nederland . IIIi was lange 
tijd direcleur van het In A sterdam gevestigde Pandora, 
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ee stichting die vooroordelen over psychiatrische pa
tiënten esl r ed. Tn de jaren tachtig woonde hij boven het 
kantoor van Pandora In d Tweede Constanlijn Huyoens 
straaL Maar niet alleen psychLauische patiënten hebben 
baat gebad bij de inspanningen van Van der Wilk, ook de 
somatische. IIij was oruler neer directeur van de landeli,
ke Patiëntenfederatie, een koepelorganisatie van 160 pa 
tiëntenverenigingen. "En Jat voor _en jongen met alleen 
lagere school. zegt hij met milde lrome. 

Antlautori~eacties 
Van der \Vilk werd in 1938 gebore in Den Haag, in een 
straatarm katholiek gezin. I lij had vijfbroers. Van dcrWilk 
verloor zijn ader. schoenmaker van beroep, op achtJarige 
leeftijd, in 1945. Vijfdagen voor de bevrijding overl d va

.'der in een ziekenhuis aan uitputting als gevolg van de 
strooptochten om zi'n gezin in de hongerwinter van eten 
en brandhourre voorzien. 'Aoeder. strijkster in een wasse
rij . kon de opvoeding voor hoar dwarse derde zoon met 
aan. Van der Wilk groeide p In internaten lk had noo t 
bet id e dat ik werd gezien," zegt Va der Wllk. "Ik had 
nooit het idee dat i erbij hoorde. Dat gev el beb Ik nog 
steeds, maar vroeger a. het rger." 

Van der Wilk had baantjes als broodbezorger, boekbm 
cl!!r en agazijnbediende ' ordar hij jeugdwerker werd. 
Dat werk eindigde abrupt door zijn ziekte. Een.maal uit de 
kliniek sloot Van der Wllk zlch aan ij de 'gekkenbewe
ging', een groep cUe opkwam vOOr me sen die door een 
groot deel van de san1enlevlng werden verstoten. Doorde 
ge tagecarrière in de patiéntenbt:weging maakte Van der 
Wllk zichze1f en zij l lotgenulen zicbtbaar. De bekende si 
gan: 'Oolt een normaal men gezien? En beviel het?' komt 
van Pandora, waar Van der Vil k recre r was. Ook sloot 
hiJ zich aan bij de linkse politieke anil PR (Politieke Par
til Radicalen), een voorio er van GroenLinks. Het waren 
de lijden va verzet, van antiautoritalre acties. 

Van der WiJk was gedreven. en hiJ kon al!; ex-pallent bo
gen op een grote geloofwaardigheid. Sm ' gingen de a 
tics hem chter te ver.. Toen iemand opperde een bom a n
slag te: plegen op een psychialrische conferentie, was hij 
fel tege n; bij wilde veranderen. niet verwoesten. "Veran
deren kan alleen als Je ook lUIstert naar e tegenpartij," 
zegt hij. TOL tegenzl van de crievoerders van het oulle 
uur maakte Van der WiJk in de laren negentig deel uil van 
de tegenpartij. Hij werd een hoge ambtenaar bij her minis 
terie van Volksgezon heid Welzijn en Sport. Later werkte 
hl, ook in de A t rda mse lokale politiek. 

Vermenselqklng 
Door deinspanningen van Van der Wilk en 'lijn metgezel
len is v or pauënten in ~ederland veel ve anderd. Er is af~ 
gedwongen dat niet alleen het oordeel van enkel de y 
chfater volstaat voor de dwango name an een patiënt; 
0 0 de rechter moet daar goedkeuring voor geven. lIJ de 
Wet op2. at betekent dat de patiënt zich juridisch karl 
verweren. 

Een ander wapenfeit is de succesvolle ":ritiek op de afge 
lege 'krankzinnigengestichten'. dIe uiteindelijk h Uil 

deuren 010 sten sluiten. Psychiatrische patiënten uit In
stellingen als Santpoort gingen in de jaren negentig weg 
uit d bossen en keerden terug naar de stad. Ook zorgde 
Van der WiJk ervoor dar somatische patiënten meer in 
spraak hadden e inzicbtkregen n de zorg. 

Die emanc:Ipatie v de patiënt kent ook een schaduwzij
de. e openheid die patiënten legenwoortllg van hWl art
sen mogen elsen, l idde to toename van de regelzucht en 
een ül tdijende claimcultuur. Maar dat is nooit onze doel
stelling geweest," zegt an der Wllk. "Wij wilden en ver
menseiijking van e gezondheidszorg. Dar er meer proce
dures zijn en dat de advocatuur erop is gedoken, is een 
bijwerking van onze inspanningen. E '0 bijwerking is heel 
normaal in de gezondheidswrg." 

Proberen om ue regeldruk te vermi nde[e en de gezon 
heLdszorg te stroomlijnen, daarin ziet Van der WUk gee 
actieve rol meer voor zichzelf. Hij IS naeen val van de trap 
wat slecht ter been, maar vanuit zlj ll huis op het lava-ei 
land volgt hij het meuws nauwgezet Aclvlser n wil hij wel, 
maar örganiseren niet meer "Die tljd is geweest. Ik heb 
mijn aandeel gehad. Mijn rol heeft de patiënten geholpen, 
en ook mijzelf." 


