VAN E JJK-O'HERH OLTjC HRO N ISCHE PSYCI-I1ATRJE / 19D

Vond u het vreemd, dat hel over uzelI ging?
Mies: 'J a, eigenlij k wel. D at vond ik we l moe ilijk'.

Bent

'De gezelligheid onder mekaar,
dat is het grootste verschil'

Me t de 49-Ja rige tweeli ngzu ste rs nezoek ik die mi ddag een Chi lln
restaurant bij de Haagse Laan van Meerde rvoort. Het vrie ndelijke nWI'li
dat o ns twee keer een kopje iets te witte koffie brengt dommelt, tiJd,' "
he t interview, me t het boofd tussen de a rm en op het buffe t. We zij n IJ
en ige gasten.
Het gaat over he t boek, dat de ene zus ter ove r de ande re schn: t"I
'Laten ze het maar voe le n ...(Vijfe ntwi nlig ja ar belange nbeha rtiging \/1' 111
een verpleegde) ', uitgeve rij Van Gen ne p, f 8,90.
De schrijfste r, C.A van E ijk-Osterholt, 'P uck' VOor ha..'lr zuster, v(ll~'1
he t gesprek sti l, uite rst geconcentreerd : Mies, naa r wie - vree md genoc.'!'
nog gee n journa list had gevraagd, moet nu het woord doe n. Want M in
de verp leegde, die zij twee keer in de week in haar groene Vo lkswagl'lI
a flJaalt bij de inrich ting om een ei ndje te rij den, e rgens koffie te drink~' 11
e n hij te p rate n, is ten slotte de hoofdpe rsoon van he t boe k 'dat als CI.' II
schreeuw door het land za l ga an' (A lge mee n Daghl ad, 2 dece mber).

Heeft u /ret boek gezien?
'Nee, ik heb he t nie t gezie n'. zegt Mies. 'lk heh e r van patiënten Ow,
gehoord die 't gekoch t hadden, en va n verpleegste rs die 't ge koch t ha ddcll
M aar ik heb het nie t gezie n'.
Puck: 'Je he bt ee n stukje va n de d rukp roef ge lezen, wee t je nog wel"
Over die Tweede Kamer-commiss ie'.
Mies: '0 ja'.
Hoe /lond u dal?

Mies; 'Indrukwe kke nd'.

LL

bang gewee,<;f voor slechte reacties?

Mies: 'Ik hen altijd bang'.

Wilt

ti

hel liever niet lezen:

Mies: 'Nou nee, me neer. Liever niet. Ve rschil le nde patië nten beginn en
er over. Ee ntje ze i e ntJlOus ia'\t tegen mij : da n ga ik he t je lOch voo rlezen.
Nou, daar ben ik nogal voor te vinden! Zeker voor het slapen gaan aa n
je bed kome n zitten. Ik hoor liever de sproo kjes va n Anderse n' .
'Nee meneer - al d ie ell e nde weer. Dan is he t alsof je a lles weer
beleeft'. Stil te. 'Over Sa ncta Mar ia zou ik noo it meer wi ll en ve rtell en. Dal
al die e ll ende weer bovenkwam. Nee, dat wil ik noo it mee r' .

Vastberaden
'Laten ze het maar voe le n..: is ee n sober e n simpel geschr even hoek, dat
door mevrouw Van Eijk-Osterh olt (getrouwd met ee n hoogleraa r in de
t heoretische econom ie; tenger, kien, we ifel end maa r vas therade n) in d rie
maanden uit ou de agenda's e n brieven we rd sam engeste ld. Ze wil de hel
eige nlijk 'Hoe laa t is he t eigenl ijk?', late r 'Kon ik he t maar uitl egge n'
noe me n - llild m kk ingen val1 haa r tweel ingzuster hij a ngstaanvallen - en
zichze lf ee n pseu do nie m ('Sisyphos') geven; op aandra ng van de u itgever~,
maar e rg bang voor represa iJl es op haar zus, br acht ze het te n ~lo tt e onde r
eigen naa m op de markt.
12X treurige pagina's lang bokst zij op tege n een ondoorzichtig bolwerk
van a rtsen, verp leegsters, directeuren e n overhe ids im,ta nties o m voor Mies
een beter lot in de psych iatrische wereld uit be t vuur te slepe n - om keer
op kee r va n het kastje naar de m u ur geschove n le worden, of als 'lee k'
genegeerd. In zijn nawoord noemt psychiater J.P. Te uns de sociale pos itie
van de inrichtings paliënt 'geïsoleerd, rechtel oos, machteloos e n "r ustig"
gehouden ': ouet nie uws voor de steeds onrustige r wo rdende we rke rs in he t
veld, voo r de p ublieke opin ie (die zic h bijn a lijkt te gaan interesserm voo r
de 'psych isch zieke' fa milie leden, vrienden e n kennisse n) opnie uw ee n
schok.
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De grote verdie nste van 'Laten ze het maar voe le n' is daarbij da t 111.:1

in het verle ngde ligt van de eerste

golf van p ubli cite it. Na da t

CC I '

l

aandacht werd besteed aan de arbeidsintensieve, d ure en dan ook zee r
zeldzame a lte rnatieve n (het Arner ikaa ame Cb estnut Lodge via Fou dra ill ~'

meent, zelfs niet a ls hij he t verschjl tussen ee n injectiespuit en een
ste t hoscoop ve rgeten is.
D roevig hoogtepunt u it deze contreie n was een ingezonden brief va n
de ze nuwarts W,G.M. Blom-Dijkman te H illego m in de Volks krant van

Amstell and, de V iersprong, de Oosthoek e n andere 'therape uti sch

IS novem be r. Fe l ui tvarend tege n he t 'destruct ieve' boek ontscb oo t haar

ge meenschappen' o.a. vi a be l o mslagve rhaal van HP 48/,71 , 'Ge k zil"
moet goed koop b lijven') ri cht mevrouw Va n Eij k de aanda cht op lil

de blarne rend-hooghartige zi n Zo ik de moeite genomen zou hebhen /zet

Cct1

Iwek te lezen dan zou ik ongetwijf eld feiten hebben kunnen aal/wijzen, die
voor velerlei ;ntelp retaties vathaar zijn: de le raar die ee n 4 geeft o mda t hij

inrich ting zi tte n e n in hun o nderworpe n, afgestompte bestaan nog ma;"
één ide ntite it over he bbe n - die niemands echtgenoot, vade r, moede r

ge no men om b et proefwerk na te kij ke n. Dat mevrouw Blo m verbon de n

hoo fdzaak, Op de 20.000 lan dge noten die a l lange r dan 10 j aa r in

'ongetwijfeld' veel foute n

ZO l!

hebbe n gevonde n als hij de moeite had

co ll ega of vriend mee r zijn. alleen nog maar chronisch patiënt.

was aan de inrichting die Mies Osterholt pas in 1970 verlie t, ve rmeld t zij
uitdrukkelijk n iet: e r zijn heel wat psychi aters die schuldgevoele ns e n

Rooms

afgeweerde agressie al lee n bij andere n kunne n ontde kke n.

De hoofdmoo t van het boe k (pag. 1R t/m 12 ) be handelt, bewust a no ni e m

D e onduidelij ke maa r he ftige oppositie tegen he t 'medisch mode!' we rd
doo r deze med ici a ldus weer voldoe nde aa ngezwengeld, Pos itief com me n

Mi es' jare n in Sancta Mar ia te Noordwij ker ho ut: 1947 t/ m 1970. AntipaaJl
se leze rs komen tussen de regels door volop aan bun trekke n door ~I L
schi lde ring van he t roomse gestichtsmilieu (waarin uitstapjes naa r Loun b

Grevelink: 'Een nu tt ig boek. Voorzover ik intertijd met d ie zaak te make n

ongeveer de kostbaarste the rape u tische ingreep vorme n, e n de 'ontoer('

heb gehad, klopt het a ll e maal. Maar c r zi t nu e e n hoop o otwikkeling in

ken bare n' bij ve rki ezinge n naar he t ste ml okaal gebracht worde n met h ~' 1

-

consigne om op de KVP te ste mmen), voor de in d it opzicht wa t breul'f
ge o rië nte e rdcn zaJ he t d ui de lij k zijn da t onm acht, o nku nde e n venijn no h
la ngs ande re kanalen dan he t ka tholi cis me uitge leefd kun ne n worde ll
Navran t illust ra tie materiaal tegen he t ge bru ik van H oge re (straffen tk

taar inzake Sancta Maria kom t va n de omstre den vroege re di rec te ur

daa r ook, du nkt mij toch we l',

Gezellig
Vanaf j uni 1970 ver blijft Mies in 'Oud-Rose nbu rg' te D en H aag/Loos
duine n: de pagina'", 123 tlm 128. Z ij verte lt e r ove r in he t verlatcn

vergevende, mo raljse re nde) mach ten in he t me nsel ij k ver ke e r blijft 'Late n

C hinese restaurant, mak.kelijker fornm le re nd e n me t soms ee n soort

ze het ma a r voe le n' inm idde ls wel -

tevredenheid op haar aJtijd zo sombere gezicht.

ook in ee n u llde r opzicht.

Sancta M aria, da t in de jaren '60 gep laagd we rd doo r de ook in h L' 1
boe k behandelde re l rond het o n tslag van de vern ie uwi ngsgezindL

'0 ja meneer. .. he t is stükke n gezell iger. Misscbien vindt u he t raar dat

directeu r J.AS. G revelink, ka n bij he t ook daar brood nod ige zelfonde r

ik he t zo zeg, maar hel is een groot hujsgezin, waarvan de verple egster

zoek zeker zijn voordeel doe n met he t boek van mevro uw Van Eijk.

de moede r is. D e gezelligheid onder mekaar. da t is bet groo tste ve rschil.
I n lie isoleer stone!, je :soms ure n te ramm ele n tot e r een zuste r bij je
kwam'.

l' l!

heeft ve rde r recht op e nige stilte . W e l valt he l op da t de public relatior l'
ook nu nog matig ve rzo rgd worde n. Di recteur en chef de clinique van dl'
inrichting heb be n het tege nover een verslaggeve r van De Tijd ovr r
'sensat iele ctuur', kl agen d a t 'het boekje lekke r verkocht is a ls s interkla a ~

"s Morgens he lp ik me t afwasse n, dan ga ik b ijvoorbee ld handwerken.
' s Middags help ik weer met afwasse n, da n wee r han dwerken , 's avo nds

cadea utje' (in plaats met de ke rst?) e n schamperen da t ve rni cuwers 'dl

weer afwassen. Dat vind ik heerlijk: ik d oe beel graag huishoudelijk werk.

aa k m aar e e ns over moe te n nemen' (' Dan kunnen ze zjen wat h l' l
ve rschil is tusse n th eor ie e n p ra ktijk') - iets dat een me dicw; nooit se rie\!\

O m half nege n ga at ie dereen na a r be d, dat js de vastges te lde tijd. E erst
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zit ik nog te schr ijven, of een moo i boek te leze n. H e t laa tste mooie boe k
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dat ik ge lezen heb gi ng ove r vogeltjes. ik weel de ti te l nie t mee r. So m~
kijke n we naa r de televisie - als e r een mooie fil m is, me t natuuro pn amen,
kijk ik emaar. De politie k interesseert me nie t'.
'Wat ik het liefste doe is pianospele n. 's O chtends worden we o m 7 uur
gewekt. D an is mijn eerste ga ng naa r benede n. Daar be n ik om tie n over
ha lf 8, dan zijn de ande ren toch nog nje t op, en dan he b ik 20 minuutjes
voo r mezelf om te spe le n. Een menue tje van Bee thove n, wa lse n van
Chopin. Dat vind ik hee rlijk. Dan ben ik alles vergeten, ro mlam me heen'.
Puc k: 'D a t kan ze echt erg goed hoor'.

De ge neesbeer-directeur, een he hoedzaam op tredend mens, heeft he t
moeilij k met 'Laten ze he t maar voelen': hij voelt zich, terecht, niet
vera ntwoordelijk voo r Mies ' psychja trische carrière, maar zij bezet op di t
mome nt wel ee n van de 670 bedden in zijn inrichtin g; hij staat in somm ige
opzichte n niet afwijzend tege nover vernicuwersideeën ( is een voorstander
van psychothe rap ie, gesprekken), maar heef t het al moeilij k ge noeg met
hel ook hie r inspraak ver langende pe rsoneel enerzij ds cn het wakende
econo mische oog, dat de hele psychiat rische zorg be heerst, anderzijds.
Bovend ien is hij zijn opvolger al aa n he t inwerken en schuwt hij p ublici teit
e n ope nbaarhe id daardoo r no g meer dan hij insti ncti ef al doet. Geen

Wat vindt u het ergste?

herrie op de val reep.
E en be!'.preking van de medische kant van d e zaak wijst hij af: 'Dat zou
toch nje rnand willen, dat je voor rad io, tv o f pers de he le achtergrond zou
gaan bespreken? D a t kan toch niet? Daar besche rm je de pa tiënten mee ' .
W c l laa l bij doorc;che meren dat collega Te uos, schrijve r va n het nawoord.
'a ls hi.i het boek goed ge lezen had', had kunnen we ten 'wa t tie patiënte
heeft'; hierb ij doeh hij ongetwijre ld op de stui pe n d ie Mies a ls zes
maanden oud e bany heeft ge had e n de moge lijkheid va n hersenbe schadi 
ging en elPilepsie (een mogelijkheid waarmee ook mevro uw Van Eijk

'Als ik 's avo nds naar boven moet. Dat je da n a l di e e ll ende wee r ziet.
Als het kunstlich t a angaa t krijg ik toch zo'n angst. Ik slaap in ee n kam ertje
met d rie mense n, e n we kunnen het goed met e lkaa r vin de n hoor. M.\ar
ik moet a ltijd doo r die zaal . D ie schreeuwende mense n - d ie schreicnde
me nse n. Je zie t daar zoveel leed. fk heb een inte nse an gst voo r de avond.
Vreselij k. Ik kan ni et tege n all ee n ligge n'.
Stilte.

Zo u u de maatschappij in durven?
'Misschien we l. Maar doorda t ik alleen zou moeten lIlapen, zo u ik 't
mi sschie n nog nie t k unnen. Door m'n toeval len dW'f ik he t niet e rg aan.
Dan blijf ik li ever hie r'.
'Ik wou allijtj nog wel in cle maatschapp ij kome n. T h uis. Maar het i~
we l moe ilij k voor te stell en ... het is zo lang ge leden. Als ik met mee r zo u
zijn, hijvoorbeeld in een kindertehuis, dat je met meer leidsters bi i e lkaar
bent - dan zou ik he t wel aandurven. 0 ja' .
' Maar het grootste bezwaar is dat je in zo' n inr ichting hebt gezeten, h\: o
",e vrage n a ltijd wat je ln het verleden geda an hebt'.
Beboedzaam

Dokter J. Bijl (65, vanaf 1959 bij 'Oud-Rosenbu rg', sinds 196 1ge neesheer·
d irecteur) in zijn ria nte directe ursvertrek: ' Mevrouw Van E ijk treed t niel
a ltijd even tactvol op, 7..e schrijft iedereen e n zo ... Maar ik vo nd he t wel
vreselijke di nge n om te lezen. Ze heeft misschien hier en daar overd reven,
maar het Lijkt wel waar'.
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1e rdege re keni ng ho ud t).
Vervo lgens wordt hel moeilijker. Heeft mevro uw Va n E ijk hem ge
vraagd haa r zus ter psych o thera peu tisch te laten behandelen?
Bijl: 'Ik wee t niet of ze ons dal gevraagd heeft... ja, missch ien.' (He t
gebeurde 'in een bri ef van 19 j uni 1972, he rhaald op 2 1 oktobe r.)
Waarom zou .he t nie t kunnen, co llega Teuns heeft he t toch aange bo 
de n? Bij l: 'Dat is een moeilij ke vraag. In de eerste plaats hebbe n we o nze
eigen psychotherape ute n. Ik geloof dat het zo tege n de haren van ie dereen
in zou str ijken om iem and als Teuns hier bi nn e n te ha len. E n dan is het
nog de vraag hoe het bekostigd zou moeten worden.' (Doo r mevrouWVa n
E ijk, zoa ls zij in haar brieven aanhood.)
Ten slotte houd t dokter Bijl een algemee n betoog over het n ul. van
gespre kst herapie in dit soort gevallen: 'Geregelde omgang, ook met een
goe ie verpleegster of een maa tschappelij k werkster, zal ze ke r invloed
hebbe n. Ook een gespre kstberapie zou haar leven wel veraa ngenamen.
Maa r daar was ze, oo k În het verleden, nooit echt beter van geworde n.
Nee , het is uiterst o nwaarschijnl ijk dat ze e r ech t do or zou gef/ ezen.'
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Pas later, als ik met de geneesheer-d irecteur over de oprijlaan toop en hIJ
me zijn eigen h uis wijst, 'waar toch ook die tralievensters waar meVrtlll\\
Van Eijk over schrijtt inzitten' (de villa lijkt verder geenszi ns op l.a. II
'Dames-onrust'), dri ngt bet tot me door wat hij eigenlijk verdedigt. Op hll
eerste gehoor kli nkt het vreemd: een therapie afw ijzen omdat haar levelI
wel veraangenamen zou - iets als geen kache l kopen omdat je het er \~e l
eens wru-mcr door zou kunnen krijgen.
Jn tweede instantie wordt het helderder. Iemand die de zorg heeft VUIlI
670 koude mense n kan niet voor één daarvan, o mda t die toevallig ecu
uiterst vasthoudende zuster heeft, dure dan wel vreemde straalka chel/jc'
binne n gaan slepen. Het is een kwestie van r echtvaardigheid: iedereen Cl!,
een net aanvaardhaa r minimumpeil, met een maxi mum dat daar niet VCI
vandaan ligt. E n misschie n z it daar we l wat in ook.
Ik neem afscheid vaIl de directeur, die zoals zijn geplaagde co llega\
van a ndere im ichti ngen de deksel dkht moet houde n bove n ee n exp losie!
vat vol opborrelende initiatieven en onvervulde wensen. In zijn kamer
werd hij ten slotte wat ongeduldig. 'Ja nat uu rlijk is het te weinig!', zei hij.
toe n ik naar het personeelsbestand (8 psychiaters, 3 psychologen; 4 ml' l
therapeutische ervaring) informeerde. E n over zijn verpleegprijs, op 2 na
de laagste van het land: 'Nee, ik vind dat bepaald geen eer! Je zou vél-l
meer will en doen, maar dat kan gewoon niet'.

Trots
De economische tegenkracht is niet moeilijk te vi nden - hij zit niet een'
buiten de inrichti ng, zij he t wel ver buiten de psychiatrie. Me. ALl\.
Mellin k te Wasse naar, oud-bankier en voorzitter van het regentencollege
van de Stich ting Rosenburg ('Aan praten beb ik verschrikkelijk het land,
als 't geen hout snijdt') komt e r rond VOor uit dat hij - in verband met dl'
inflatie e n het beheer van de publieke gelden - de lage verpleegprijs, f59.-.
wél een eer vindt. '[10. be n daar trots op, omdat ik weet dat het nie t tCIi
koste van de verpleging gaat', zegt bij.
'Rondkomen is mijn vak - daarvoor zi t ik er in als oud-bankier,' aldul'>
de beer Mellink. 'Wij zijn gee n rijke inrich ting, als ne utra le stichting. G eld
weggooien is er bij mij niet bij. Vorig jaar hadden we een overschot V<ln
ee n paar ton, dal hebben we gewoon op de begroting van dit jaru- gezet.
We hebben verder dit jaar niet bezuin igd: géén me nse n ontslagen, géé n
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salarisverminderingen gegeven. We hebben alleen wal voorgenomen
personeelsuitbreidingen uitgestellL'
lIet boek van mevrouw Van Eijk heeft mr. Mellink met aandacht
gelezen: 'EeD doodzielig geval, dal geef ik u direct toe.' Even laler, hoewe l
ik de wereldpolitiek niet aanroer en de samenhang me ontglipt: 'Het is
nel als met dat geblèr over Noord-Vietnam. Over Zuid-Vietnam hoor je
niks, maar daar moorden ze ook aardig.'
Tot zover de heer Mellink, voorzitter van het regcntencollege van een
doorsnee-imichling, die eigenlijk bij toeval in de publiciteit is gekomen.
Nuttig
We zi tten weer in het Chinese restaurant. Vindt Mies het eigenlijk nuuig

dat haar zuster het boek geschreven beeft?
'0 ja, zeker meneer. Dat de mensen weten wat er te koop is in zo'n
inrich ting. En dal er meer verbeterde omstandigheden komen voor
patiënten. Ik noem alleen maar langere bezoektijden, wal voor de
bedpatiënten reuze voordelig zou zijn. Kleinere slaapvertrekken, waarbï
de mensen rustig bij mekaru- liggen - want ik heb het nog getroffen. E n
dal we eigen kasten kregen, over onze e igen kleding zo ud en kunnen
bescbjkken. Er is een mevrouw voor de garderobe, maar net zoals vandaag
- het is nou donderdag - moet ik tot maandag in dit pakje lopen, omdat
die mevrouw met weeke nd is. En voor de zondag wil je wel ee ns in een
andere jurk lopen.'

ue

En verder?
'Mijn vrijheid heb ik goddank. Ik kan wandelen waar ik wil. Het is een
heerlijk uitgestrekt terrein, waar je vogels kan bestuderen. Ja, wat zou ik
nog meer wi llen?'
Puck: 'Een piano.'
Mies: 'Een betere piano - in een apart kamertje. 00... als dat toch eens
waar was, meneer.'

M ies moet terug naar de in richting, waar ze om balf vijf aan tafel wordt
verwacht; e r verdwijnt snel een rol sprits van de ene handtas in de a ndere,
en nu was er niet eens tijd mee r om nog postzegel tjes te kopen.. We rijden
terug naar O ud-Rosenburg, ik z ie de zusters naar binnen schuifelen: Mies

209

is wat kle iner, maar 20 kilo zwaarder e n loopt onzeke r. AchteT de ve rlichte
ramen zil men al aan tafel. G rijze ha ren. Het eten is tro uwens 'over het
alge meen goed'.

Onmisbaar
Met mevrouw Van E ijk praat ik nog een middag in haa r KraJingse Oat.
Over genezing van haar zuster ('Je wacbt al tij d min of meer op een
wonder'), over de tientallen bri even en tele foontj es die haar overspoeld
hebben, ove r de kleine p raktische verbeteringsvoo rstell e n waa rmee zij de
inrichting achtervolgt. Z ijn psychiatrische inrichtinge n nog on misbaar?
'Ja. E r zij n toch een he leboel mensen die, hoe streng he t e r ook is, die
muren als ee n veiligheid ervaren e n zich geen raad weten daarbuiten' .
H aar zus ook? 'Ja, mij n zus ook. Ik zou alleen wiJ len dat ze ánders waren.
Dat er zoveel artse n en therapeu ten zoude n zijn, dat e r van iedereen
notiti e werd genomen.'
'In he t bc)ek staat meer ni et dan we)', zegt ze, a ls hel over haa r jeugd
en oude rlijk huis gaat; ze verzoekt me om ee n pijnlijk incident uit de
oorl ogsjaren, dat Mies bij de C hinees met onverwachte precisie te berde
bracht (ook dit speelde in de a ngstige nach telijke ure n, tijdens de
verduistering) niet in de krant te zetten. fk vind he t jammer, p ro bee r haar
uit te leggen waarom ik de jeugd van Mies, de pagi na's 7 tlm 17, te
summier vind beschreven - dat ach ter elk verhaal met Je li ch telijk
paranoïde kop 'Een kwart eeuw in handen van de psychialer' (A lgemee n
D agbl ad) een zeker zo nuttig 'Twintig jaar in hande n van de ou ders'
schuilgaat. O f 'Geestelijk begeleid door de pastoor', 'Gadeges lagen door
vrienden e n ke nnissen.'
Z ij houdt het op wat zij in het boek geschreven heeft, dat kos tte al
moeite genoeg. Pagi na 7: 'Hun huwelijksleven was een hel'. Pagina 10:
'Moeder vond het kind lastig en strafte het soms zwaal~. Pagina 34, hee l
geïsol eerd: 'Pas vele jaren later zou ik te welen kom en dal vader de
geneesheer-directeur (van Sancta Maria, Red .) heeft geschreven dat hij niet
wil dat Mies ooit in een an dere inrichting zal worden opgenomen. De pas is
dus afgesneden, m aar dal weet ik nu nog niet' .
Het motief van de vader was het voorkomen van verdere geloofsafval ;
zijn macht liep via het geld. E ind '68 overleed bij, in '70 werd Mies
eindelijk overgeplaatst.

10

Mevrouw Van E ij k over ruzies th uis, toen dc zusjes 7,8 jaaJ waren: 'Tk
trok een kussen over mijn hoofd a ls we in bed lagen , deed mljn vinge rs
in m' n ore n. Maar Mies zat rech top e n zei: 'Luister no u toch! Luister wat
er gebeurt!' Ik ze i: ik wil nie t luisteren, ik wil fan ta~eren, dat moet jij ook
doen. Maar zij kon dat niet, zij luiste rde. Die realiteit be neden woog voo r
haar zo scherp .
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is wat kleiner, maa r 20 kilo zwaarder en loopt onzeker. Achter de ve rlicht~·
ramen zit men al aan tafe l. G rijze hare n. Het eten is trouwens 'over hel
alge meen goed'.
Onmisbaar
Met mevrouw Van E ijk praat ik nog een middag in haa r Kralingse Oat.
Over genezing van haar zuster ('Je wacht altijd min of meer op een
wonder'), over de tientallen brieven en telefoon tjes die haar overspoeld
hebbe n, ove r de kleine praktische verbeteringsvoorstellen waarm ee zij de
inrichting achtervolgt. Z ijn psychiatrische inrichtingen nog on misbaar?
'Ja. E r zijn toch een he leboel mensen die, hoe streng het er ook is, die
muren als ee n veiligheid ervare n cn zich geen raad weten daarbuite n'.
Haar zus ook? 'Ja, mij n zus ook. Ik zou alJeen will en dat ze á nders waren.
Dat er zoveel artse n en therapeu ten zouden zijn, dat er van iedereen
notitie werd genomen.'
'In he t boek staat meer niet dan wel', zegt ze, a ls hel over haa r jeugd
en ouderlijk huis gaat; ze verzoekt me om een pijnlijk inci dent uit de
oorl ogsjaren, dat Mies bij de C hinees met onverwachte precisie te berde
bracht (ook dit speelde in de a ngstige nachtel ijke ure n, tijdens de
verduistering) niet in de krant te zetten. Ik vind het jammer, pro beer haar
lut te leggen waarom ik de jeugd van Mies, de pagi na's 7 tlm 17. te
summier vind beschreven - dat achte r elk verhaal met de li chte lijk
paranoïde kop 'Een kwart eeuw in handen van de psychia ter' (Algemeen
Dagbl ad) een ze ker zo nuttig 'Twintig jaar in hande n van de ouders'
schuilgaat. Of 'Geestelijk begeleid door de pastoor' , 'G adeges lagen door
vrienden e n kennissen.'
Z ij houd t het op wat zij in het boek geschreven heeft, dat kostte al
moeite genoeg. Pagi na 7: 'Hun huwelijksleven was een /zet'. Pagi na 10:
'Moeder vond het kind lastig en strafte het soms zwaar. Pagina 34, heel
geïsoleerd: 'Pas vele jaren later zou ik te weten kom en dat vader de
geneesheer-directeur (van Sancta Mar ia, Red .) heeft geschreven dat hij niet
wil dat Mies ooit in een andere inrichting zal worden opgenomen. De pas is
dus afgesneden, m aar dat weet ik nu nog niet'.
Het motief van de vader was het voorkomen van verdere geloofsafval;
zijn macht liep via het geld. Eind '68 overleed bij, in '70 werd Mies
ei ndelijk overgeplaatst.
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