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‘Kritisch benaderen psychiatrie blijft nodig’
Ben je eigenlijk ooit opgehouden met 
werken?
 ‘Nee. Ik hou nog steeds van mijn vak. Ik 
ging met prepensioen om tijd te hebben 
voor mijn kleindochters, die toen nog 
veel oppas nodig hadden. Het was een 
goede beslissing, maar ik was blij als zich 
weer een journalistieke klus aandiende. 
De eerste twee jaar waren dat betaalde 
klussen. Oud-collega Xandra van 
Gelder, die bij het Rijksmuseum werkt, 
vroeg mij om een gids te redigeren. De 
kunsthistorica die daarvoor de opdracht 
had, redde het niet en er was haast bij. 
Leuk, achter de schermen kijken bij het 
Rijksmuseum en werken met een krappe 
deadline.

 ‘Ook waren er bladen op het gebied 
van gezondheidszorg die mij om 
stukken vroegen en uitgevers die 
een hoofdstuk voor een boek wilden 
hebben. Het laatste betaalde werk dat 

ik op het gebied van gezondheidszorg 
gedaan heb is een hoofdstuk voor het 
Winkler Prins Medische Handboek, 
over psychische problemen. Dat is nu 
alweer anderhalf jaar geleden. Sindsdien 
schrijf ik nog regelmatig over geestelijke 

Wat voeren oud-collega’s van de 
Volkskrant toch uit sinds ze achter 
de geraniums zijn gekropen? Niks? 
Of wroeten ze in hun volkstuin? 
In de politiek gegaan? In deze 
rubriek doen we een poging daar-
achter te komen.  Deze keer Ineke 
Jungschleger en haar zwak voor 
de psychiatrie.

    Zie verder pagina 2

‘De stijlpaus van de Volkskrant’, zo 
typeerde Pieter Broertjes gisteravond 
Bas van Kleef tijdens diens afscheid 
in Canvas, restaurant op de zevende 
etage van het oude Volkskrant-
gebouw. ‘Dat wil zeggen’ (blik naar 
het publiek) ‘na Han van Gessel’. Die 
laatste stond daar te luisteren, tussen 
opvallend veel vertrouwde gezichten 
uit het minder recente verleden van de 
krant.
 Bas van Kleef had zich blijkens de 
speech van Broertjes op taalgebied 
duidelijk laten zien: in zijn profielen Op 
het Tweede Gezicht, in columns over zijn 
hobby’s (autorijden), in het Stijlboek, in 
Spaanders, in workshops. Spectaculair 
was zijn verzet tegen de nieuwe spelling: 
hij gooide gewoon de kont tegen de krib  
- en kreeg navolging.

 Ook voor feestredenaar Gijs van 
den Heuvel, was Bas’ liefde voor de 
spelling gevonden vreten: ‘We hebben 
hem misschien te vaak  te gemakkelijk 
neergezet als ‘Dat spellingsmannetje, Die 
pietlut, Die mierenneuker, Die vreselijke 
schoolmeester’.

  Bas zelf over zijn 28-jarige trouw aan 
de krant: ‘Het was geen hondse trouw, 
geen blinde trouw die onberedeneerd 
is, het was meer te vergelijken met 
huwelijkstrouw, het niet willen loslaten 
van de band met de krant. Ook al had ik 
gemiddeld drie keer per week de neiging 
hem in de hoek te smijten als ik weer 
lelijk struikelde over ogenschijnlijk 
willekeurig rondgestrooide d’s, t’s 

en dt’s, ontsporende uidrukkingen, 
overspannen metaforen, grammaticale 
gruwelijkheden en redactionele aandacht 
voor onnozelheden die nog geen 
vermelding verdienden in een huis-aan-
huis-blad’.
 ‘Het was, kun je zeggen, een vorm van 
behoudzucht, in de zin van behouden 
wat goed is.’                 Jq. J

Bas van Kleef met zijn vrouw Jannie en Pieter broertjes tijdens het afscheidsfeestje 
in Canvas op de zevende etage van het oude VK-gebouw.  Foto Jacques de Jong
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gezondheidszorg, maar het levert geen 
geld meer  op.’

En waarom niet?
 ‘Ik heb niet zo’n behoefte om op de 
freelance-markt te concurreren met 
jongeren. Ik doe dus geen moeite om 
werk te vinden. De opdrachtgevers die 
mij vroegen om dingen te doen, waren 
meestal oude relaties. Dat slijt dus uit. 
Bij mij tenminste wel want de vrijheid 
om ‘nee’ te zeggen bevalt me en ik 
blijk ook mijn ei kwijt te kunnen in 
maatschappelijk belangrijk, onbetaald 
werk.’
Hoe kwam je aan de klussen die je nu 
doet?
 ‘Voor een deel zijn ze nog steeds 
een vervolg op het werk dat ik bij 
de krant deed. In ieder geval de 
klussen op het gebied van geestelijke 
gezondheidszorg.’ 

Welke zijn dat zoal?
 ‘Ik zit in de redactie van Deviant, 
een onafhankelijk kwartaalblad over 
psychiatrie en samenleving, dat gemaakt 
wordt door vrijwilligers. Het is min of 
meer de opvolger van De Gekkenkrant, 
die aan het eind van de jaren zeventig 
gemaakt werd door de toen pas 
opgekomen patiëntenbeweging, samen 
met vakmensen uit de beweging die 
anti-psychiatrie heette. Die kritische 

benadering van de psychiatrie is nu 
opnieuw hard nodig.

 ‘Verder werk ik mee aan een project in 
Roemenië voor bijscholing van mensen 
die in psychiatrische inrichtingen 
werken en van de cliëntenbeweging, 
die daar sinds kort bestaat. Dat komt 
rechtstreeks voort uit mijn vroegere 
werk. Als verslaggeefster van de krant 
heb ik in 1995 en ’96 reportages gemaakt 
over de erbarmelijke toestanden in de 
gezondheidszorg in Roemenië en de 
Nederlandse hulpprojecten in dat door 
dictator Ceaucescu geteisterde land. 
 
 ‘Een van de projecten waar ik destijds 
over geschreven heb, heeft zich 
ontwikkeld tot het door Buitenlandse 
Zaken betaalde bijscholingsprogramma 
waaraan ik nu als vrijwilliger meewerk. 

Ineke Jungschleger
Vervolg van pagina 1

De psychiatrie in Roemenië loopt achter 
en een jonge generatie psychiaters en 
psychologen staat te popelen om het vak 
op Europees niveau te brengen.
 ‘Het is opmerkelijk hoe effectief het is 
als je hen leert hoe ze een persbericht in 
elkaar moeten zetten. Door zo’n bericht 
op de juiste manier te verspreiden, 
kunnen zij invloed hebben op het moord-
en-brand nieuws waar zij vaak mee te 
maken krijgen. Psychiatrische patiënten 
komen daar meestal in het nieuws als 
‘gevaarlijke gekken’. 
 ‘In Nederland is het beeld een stuk 
genuanceerder geworden, dankzij 
de samenwerking van professionals 
uit de geestelijke gezondheidszorg, 
cliëntenbeweging en journalisten. 
 ‘Die praktische lessen van mij zijn 
onderdeel van een cursus die in het 
universiteitsziekenhuis van Timisoara 
gegeven wordt door psychiaters van het 
Mentrum in Amsterdam.’ 

Leesles
Vanwaar jouw belangstelling voor die 
kant van de samenleving?
 ‘Psychiatrische patiënten interesseren 
mij al sinds ik op mijn negentiende 
als leerlingverslaggeefstertje van de 
Regionale Omroep Zuid voor het eerst 
in inrichtingen kwam. 
 ‘Maar het is niet het enige waarvoor 

ik achter de geraniums vandaan kom, 
hoor. Leesles geven aan kindjes met 
taalachterstand is ook heel leuk. Dat doe 
ik nu voor het derde jaar, steeds weer 
nieuwe Mohammedjes. 

 ‘De school, in de Staatsliedenbuurt, is 
maar tien minuten fietsen van mijn huis. 
Goede reden om een of twee keer per 
week vroeg mijn bed uit te komen. Om 
tien uur ben ik alweer klaar, heb ik toch 
vijf kwartier iets nuttigs gedaan.’

Nog andere dingen gedaan?
 ‘Vorig jaar een boek geschreven over 
de 80-jarige acteur Henk van Ulsen, in 
opdracht van het Theater Instituut. Dat 
was dus wel weer een betaalde klus. Wat 
me in hem interesseerde is dat hij zo 
goed gekken kan spelen, daarom wou ik 
me wel in hem verdiepen.’

Tijd voor hobbies? 
 ‘Wat is een hobby? Een liefhebberij, 
toch? Spelen met mijn kleindochters, 
nu acht en zeven jaar, is absoluut een 
liefhebberij. Onkruid wieden in mijn 
tuin in het Bijenpark in Sloten is soms 
een liefhebberij, maar niet als het te veel 
is. Net als de leesclub en de filmclub:  
dat hangt af van het boek of de film.’

Jacques de Jong

Praktische lessen
doen het goed
in Roemenië

Foto Frans Koene


