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Inn plaats van stellingen 

Bijj  een proefschrift horen stellingen. 
Inn die stellingen worden in gecondenseerde vorm de belangrijkste uitkom-
stenn vastgelegd. Daarbij wordt meestal een gebied bestreken dat wat breder 
iss dan de uitkomsten van het onderzoek zelf. 

Aann het onderzoek dat in mijn proefschrift wordt beschreven hebben tien-
tallenn bedrijfsartsen en honderden patiënten meegewerkt. De methodiek 
diee erin wordt getoetst is mede gegroeid en gerijpt in duizenden gesprekken 
mett patiënten en zeer veel contacten en trainingen met collega's. 
Hett proefschrift geeft de effectiviteit van de methodiek weer in cijfers, gra-
fieklijnenn en tekst; wetenschappelijke taal die zo strak en gestileerd is als 
mogelijk.. Als ik niet zou geloven in het belang van een dergelijke weten-
schappelijkee benadering en het niet ook leuk zou vinden, had ik er niet 
jarenn aan kunnen werken. 
Maarr tegelijkertijd besef ik dat wat ik uit al die contacten met patiënten en 
collega'ss heb mogen ervaren en leren, veel breder ligt dan een beter begrip 
vann het mechanisme van ziekte en herstel. Ik heb ook de patiënt beter leren 
begrijpenn en diens worsteling om weer greep te krijgen op zijn problemen 
enn zijn ziek zijn; en de dokter en diens worsteling om greep te krijgen. Dat 
begrijpenn laat zich niet weergeven in de stelligheden van stellingen. 
Ikk heb geprobeerd het in de vorm van een aantal gedichten te doen. 
Gedichtenn die weergeven wat ik meen te hebben begrepen van patiënten 
mett psychische klachten. Gedichten ook die een andere strakheid en stile-
ringg van taal mogelijk maken. Een ander zoeken naar de kern. 

Dezee selectie van die gedichten wil ik opdragen aan alle patiënten en colle-
ga's,, vooral binnen KPN en de voormalige arbodienst van KPN, waar ik 
meee heb mogen werken. 
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Hersteldmeldingg per post 

Vanmorgenn stak, toen ik naar buiten keek, 

Voorr het eerst in twaalf en een halve week, 

Dee brievenbus aan het kantoorgebouw 

Roodd af tegen het grijs en grauw. 

Voorr het eerst was niet alles mat en bleek en goor 

Maarr brak er een sensatie door 

Dee sensatie van een kleur. 

Ikk snoof en rook nu ook een geur: 

Dee geur van een zojuist verlaten bed 

Enn van koffie die beneden wordt gezet. 

Vanmiddagg ga ik naar de beukenlaan 

Middenn onder de rode tooien zal ik staan 

Enn als het licht, gefilterd door die rode weelde 

Voorr mijn voeten speelt, zoals het vroeger speelde 

Dann zal ik vanavond Bach gaan luisteren 

Muziekk die me in zal fluisteren 

Off  ik inderdaad, als Doornroosje door de kus 

Benn gewekt door die rode brievenbus. 
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Augustuss vroeger 

Zoemendd en trillend 
Bovenn de heide: hitte en bijen. 
Goudd koren onder een grootkoperen zon 
Kelenn die dorsten 
Naarr karnemelk - de kinderen 
Enn bier - de vaders 

Dee moeders fleuriger dan ooit 
Dee vaders loom na een jaar zwaar werk 
Dee kinderen door het dolle 
Zusjess die jarig zijn. 

Eenn donderbui trok soms 
Plotseling g 
Eenn messcherpe schaduw 
Overr het land 
Enn een streep 
Doorr onze wandelplannen 

Daarachterr was de wereld, 
Waarr we net gelopen hadden, 
Inn zwartzilveren tonen verstild, 
Enn onbekend geworden. 

Voorr die aanrollende grens 
Vluchttenn we altijd weer weg 
Omm ons te schutten tegen die koele dreiging. 

Wass het een voorteken 
Datt ik altijd heimelijk hoopte 
Datt we het niet halen zouden? 

Warmee chocolademelk 
Inn een uitspanning die altijd net op tijd 
Onss herbergen kon 
Enn die altijd De Roskam heette 
Of:: De Viersprong 

Mett de neus tegen de ruit 
Genietenn van de spannende dreiging: buiten. 
Enn het gloeien van binnen: 
Dee te heet gedronken chocola. 
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Augustuss nu 

Somss denk ik: 
Mij nn leven is een vlucht vooruit, 
Eenn pogen 
Dee oprukkende grens voor te blijven 
Waarachterr de verstilde wereld ligt 
Eenn waarachtiger wereld 
Diee in zilverzwarte tonen lokt 

Diee verlokt om stil te staan 
Enn je in te laten halen door de koelte 

Maarr ik weet maar al te goed 
Datt de koelte kilte wordt 
Datt je nat wordt in een bui 
Enn daarna doorweekt 
Enn daarna ziek 

Enn dan komen de dokters 
Diee meer van synapsen snappen 
Dann van het verlangen naar de koelte 
Enn dan komen de pillen 
Diee soms wat kilte verdrijven 
Maarr nooit verwarmen 



Neee dokter ik ben niet bang 

Benn je angstig, ben je bang 
Vroegg de dokter 
Ikk aarzelde maar een fractie lang 
Enn zei toen nee 
Wantt angst herken ik niet 
Bangg dat ben ik niet 
WilWil  ik niet zijn 

Dee beklemdheid van het ouderlijk nest 
Altij dd de vleugels om je heen 
Vann geborgenheid 
Enn bezorgdheid als een molensteen 

Altij dd waarschuwingen: 
Weess voorzichtig, kijk uit 
Denkk om het verkeer, 
Loopp niet laat 
Doorr een stille straat 
Vertrouww geen mens 

Dee eerste reactie op een plan 
Nooitt enthousiast 
Maarr altijd als reflex de vraag: 
Zitt er gevaar aan vast 

Nooitt een goede tocht gewenst, 
Eenn leuke tijd van huis 
Maarr altijd: 
Gezondd weer terug 
Behoudenn thuis 
Datt is het belangrijkste 
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Diee beklemdheid wil ik niet 
Diee verstikking voor jezelf en je gezin 
Dus:: nee dokter ik ben niet bang 
Maarr als ik eerlijk ben: 
Eenn tobber ben ik wel 

Altij dd draag ik met me mee de zorg 
Off  het wel goed zal blijven gaan 
Kann ik mijn verplichtingen wel aan 
Houu ik mijn baan 
Mij nn huis, mijn greep 

Bang,, dokter, ik weet het niet, 
Hett is rneer die constante staat 
Vann zorg, die druk 
Diee zo moeizaam zich verstaat 
Mett gewoon geluk 
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Denktt u wel eens aan de dood 

Denkrr u wel eens aan de dood 

Vroegg de jonge dokter en werd rood 

Eenn vraag die op haar lijstje stond 

Maarr die zij moeilijk stellen vond. 

Hett blosje stond haar lief 

Dee man grapte: "ja hoor, al ben ik depressief 

Ikk heb best nog wel eens een troostrijke gedachte" 

Enn keek of hij een glimlachje mocht verwachten. 
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Noo power, no point 

Ikk stond daar, dokter 

Ikk zou die presentatie houden 

Voorr de grote staf 

Ikk had het zó goed voorbereid 

Daarr kan het niet aan liggen 

Ikk stond daar met mijn stapel sheets 

Mooiee sheets; en denk: wat moet ik nou 

Enn plots is alles zwart, kolkend zwart 

Ikk voel alleen de klamheid van mijn overhemd, mijn huid 

Enn ik voel mijn hart nog bonken, het wil eruit 

Ikk hoor als door een dikke, dichte deur 

Geroezemoess en dan de echo van een vraag: gaat het wel goed 

Enn ik heb maar één gedachte in mijn hoofd, mijn lij f 

Eénn gedachte die de kracht krijgt van paniek: 

Ikk moet hier weg, ik moet eruit. 

Ikk ga dood als ik hier blijf 
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Blikk op oneindig 

Hett is alweer vroeg druk op de ringweg West 
Ikk heb niet eens ontbeten 
Metallicc lak en een metallic smoel 
Mij nn lotgenoten rijden net zo verbeten 
Alss ik naar een belangrijk doel 

Onss domein dat is de linkerbaan 
Wee zijn op weg, we hebben haast 
Iemandd wil naar links vanuit de rechterbaan 
Ikk geef wat gas bij, rij het gaatje dicht, rij er naast 
Zodatt hij niet voor mij invoegen kan 
Wiee denkt hij dat hij is, wat denkt ie wel van mij? 
Hett is trouwens een zij, 
Nouu ja, jammer dan 

File!!  dat ontbrak er nog maar an 
Vastt weer zo'n idioot die niet rijden kan 
Diee inhaalt als 't niet gaat, die hindert 
Diee maar wat aanrommelt op de weg 
Voorr je 't weet ligt er glas, gesplinterd; 
Enn blik, verfrommeld, op de weg. 
Fantasieënn van ellende 
Zij nn niet meer af te wenden 
Strakss moet er nog een baan vrij voor een ambulance 
Dann heb je de poppen pas echt aan het dansen 
Enn wie is de dupe? precies ik! 
Wantt ik sta vast; met de blik op oneindig blik. 
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Stijff van de stress 

Evenn monogaam als monomaan 
Probeerr ik steeds weer, bij mijn eigen vrouw 
Off  het alsjeblieft met vrijen toch wil gaan 
Wantt vrijen is toch wat ik nodig heb 
Dee ultieme ontspanning, de uitlaatklep 
Voorr alle spanningen op het werk 
Watt dus niet werkt 

Ikk krijg hem met geen mogelijkheid stijf 
All  denk ik in prikkelende termen: 
"I kk naai een lekker wijf " 
Wantt terwijl ik vrij moet ik ook mijn baas vermoorden 
Enn het onrecht, mij aangedaan, verwoorden 
Enn er klaar mee komen 
Enn dus niet klaarkomen 

Hett dringt door en door 
Datt ellendige werk, het laat niet los, 
All  verslappend grom ik schunnigheden in haar oor 
Maarr er zit te veel spanning onder mijn huid 
Hoee krijg ik die er ooit nog uit? 
Zoverr Iaat ik me dus penetreren 
Enn dus niet penetreren 

Zij ,, mijn liefde, mijn royale meid, 
Alss het gaat om echtelijke solidariteit 
Omm loyaliteit; 
Zijj  is zelfs na dit zoveelste echec 
Maarr een beetje boos 
Tochh nog iets gedeeld in bed: 
Samenn gefrustreerd en machteloos. 
Gaa daar maar eens een nachtje over slapen 
Enn dus niet slapen. 
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Hett problemenhjstje 

Maakk een lijstje, zei de dokter, 
Vann zaken die u onderuit hebben gehaald; 
UU kunt het vast wel op een rijtj e zetten 
Watt er allemaal is gebeurd, 
Datt u nu in deze toestand zit. 
Datt lukt u wel 

Nouu dokter, het lukt me niet. 
Enn het heeft geen zin, niet nu. 
Gelukkigg zit ik op mijn fiets 
Enn trap de frustratie van me af 
Inn een lege polder vol met wind 
Datt helpt me wel 

Mij nn probleem, dokter, is niet 
Watt er is gebeurd, dat ik hier fiets 
Maarr dat het is gebeurd, dat ik hier fiets 
Datt ik hier fiets, ik, ik, ik 
UU begrijpt dat niet? 
Ikk help u wel 

Stell  u bent een verdienstelijk zeiler 
UU zit op het water, lekker briesje, leuke groep, 
Bijj  de eerste windvlaag slaat u over boord 
Geenn nood, u bent de beste zwemmer van het team. 
Maarr u bent verlamd, 
UU verzuipt, maar zwemmen doet u niet! 
All  kunt u het wel 

Datt is mij gebeurd: verzopen in mijn werk. 
Enn nu vraagt u: 
Waarr kwam die windvlaag nou vandaan 
Brengg dat eens in kaart, maak daar een lijstje van. 
Nouu dokter, vraag dat maar aan Erwin Kroll 
Hett interesseert me niet, niet nu 
Watt ik wil weten, nu: 
Waaromm sloeg ik overboord 
Enn waarom zwom ik niet. 


