
In onze moderne, zo geperfectioneerde wereldsi:er
ven meer dan duizend mens en per dag door eigen 
hand. Uit wanhoop, en vertwijfeling, door een uit
zichtloos bestaan, ontbrak hun alle hoop op een 
humaan leven. Telefonische hulpdiensten proberen 
een waakzaam en luisterend oor te vormen voor 
deze mens en in nood. 
Dit boek brengt in de openbaarheid wat mensen 
elkaar in strikte beslotenheid via de telefoon toever
trouwde~. Niet uit zucht naar sensatie, maar om 
anderen te confronteren met de trieste leefwereld 
van vele medemensen. Misschien kan deze uitgave 
er toe bijdragen dat mensen 'meer tijd en aandacht 
besteden aan degenen die zo leven in onze directe 
omgevmg. 
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Voorwoord 

Honderd jaar geleden werd het eerste telefoongesprel<; gevoerd: 
Alexander Graham Bell vroeg aan z'n assistent: 'Mr. Watson, 
would you step over here? I need your help' ... Het is een vraag 
met duizendvolldige echo geworden. 
Zwakstroomimplllsen vormen de draaggolf van het telefoonnet. 
De telefoon is vreugdebode voor de een, rouwbrenger voor de 
ander. De modulatie van de zwakstroom staat in zulke gevallen 
in geen verhouding tot de spanning die ontstaat bij degene die 
de hoom opneemt. 
Er zullen vonken overspringen, intern of naar buiten. Vonken 
van emotie, vertwijfeling, vreugde of verdriet. Hoogspanning 
die zich een uitweg zoekt. 

Het is min of meer toevallig waar die vonken dan terecht komen. 
Wie in (ie buurt is loopt de meeste kans ze op te vangen. Als hij 
tenminste een goede 'geleider' is. 
Het lijkt of steeds minder mensen in staat zijn om zulke schokken 
te registrereq, om tijd en aandacht te besteden aan mensen 
in Hun directe omgeving. Vaak immers klinkt de verzuchting: 
'Daar kan ik met niemand over praten ... ', 'Ze lQ.isteren toch niet 
naar me ... ', of 'Een ander heeft daar niks mee te maken ... ' etc. 
Dan blijft de spanning bij een mens. Spanning die hoog kan 
oplopen, soms te hoog. 
Zo groeide de gedachte om diezelfde telefoon in omgekeerde zin 
te gaan gebruiken. Juist als een middel om de spanning, verdriet 
of vertwijfeling van de ander te 'aarden' door het zoeken van 
goede 'geleiders'. 
Geleiders, die zonder voorbehoud de vonkbrug willen zijn voor 
de spanning van de ander. Geleiders die belangeloos dag en nacht 
'in de buurt zijn', dat wil zeggen niet verder weg dan de dichtst
bijzijnde telefoon ... 
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Edward Munch, De schreeuw, 1895 
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Inleiding 

Beter dan woorden geeft nevenstaande litho aan waarover het 
in dit boekj e zal gaan. 
Het is de mens, gelsoleerd in zichzelf, die een bange kreet om 
hulp slaakt. 
Het is leeg om hem heen en vaag zijn de contouren van zijn 
omgeving. 
Wie zal hem horen? 

In Qnze moderne, zo geperfectioneerde wereld sterven er meer 
dan duizend mensen per dag door hun eigen hand, in wanhoop, 
vertwijfeling, uitzichtloos en zonder vertroosting. 

Telefonische hulpdiensten over de gehele wereld proberen een 
waakzaam Dor te vormen voer deze verwaaiende schreeuw om 
hulp. 
In hoeverre ze daarin slagen kunt u in de volgende hoofdstukken 
lezen. 
£en concIusie kan op voorhand getrokken worden. Hun arbeid 
zal aneen dan aneen tot wezenlijke veranderingen kunnen leiden 
indien het ons anen aanspoort tot een grotere bewustwording 
van de verantwoordelijkheid jegens onze naaste en de bereid
heid om deze te aanvaarden. 

Koningshoeven 
Oktober 1976 

Robert Louis 
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1. Hulp en helpen 

Helpen heeft in onze streken een actieve betekenis. Men helpt 
iemand bij zijn huiswerk, bij het afwassen of de weg oversteken. 
Het beduidt dat men iets doet voor de ander. 
Toch zijn er situaties waarin het accent anders Jigt, bijvoorbeeld 
in de eedformule bij de rechtbank, welke besluit met de woorden: 
'Zo waarlijk helpe mij God almachtig'. Ook wordt in de bijbel 
het woord 'helpen' vaak in andere zin gebruikt: 'De Heer is mijn 
hulp en mijn heil / Hij maakte hem de vrouw tot hulpe', etc. 
De betekenis van clit 'helpen is vee1eer constante steull, voort
durende nabijheid. Het is ons inziens niet toevallig dat deze al
oude betekenis van het woord 'helpen' in West-Europa afgesleten 
is en geleidelijk verloren gegaan. Het houdt zonder twijfel ver
band met de nogal actieve instelling van de Europeaan. Het 
doen beeft altijd bovenaan gestaan. Nijvere arbeid is niet alleen 
nodig en nuttig maar bovendien oak godvruchtig. Het waren de 
goede werken, die de mensen een plaats in de hemel moesten 
verzekeren, Ora et labora (Bidt en werkt) was het credo, en al 
spreekt het ora de meesten nu niet nieer zo aan, het labora is on
verminderd uitgangspunt en opdracht gebleven. 
Deze rusteloze aard is mede aanleiding geweest tot geweldige 
expansie, zoals de verovering van gebieden, de kolonisatie, en 
heeft stellig bij het ontstaan van de twee laatste wereldoorlogen 
een belangrijke ral gespeeld. 
Al is het koloniale tijdperk dan afgesloten, men kan nu nog 
regelmatig van degenen, die bij de hulp in de ontwikkelings
landen betrokken zijn, vernemen hoe men zich ergert aan het 
feit dat al het geld, moeite en materiaal zo weinig tot. nut is 
voor de bevolking ter plaatse, door hun eigen traagheid en 
onbegrip. 
Kortom: We bieden 'hulp' maar het lijkt dat deze ons niet in 
dank wordt afgenomen, althans dat ze weinig effect heeft. 
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Maar ook dichter bij huis kunnen we vaststellen dat de activis
tische interpretatie van het woord 'helpen' verantwoordelijk is 
voor heel wat kortsluiting tussen 'helper' en 'geholpene'. 
In het begin bemoeide de kerk zich uitsluitend met de charitas, 
maar allengs ook particulieren en later zelfs de overheid. Het 
actieve helpen komt tot grote bloei. Gasthuizen voor de zieken, 
dolhuizen voar de gestoorden, weeshuizen- vear de wezen, hofjes 
voor de bejaarden en soep voor de armen. Men hielp hierbij nid 
alIeen de ~mens in nood', maar" bovendien zichzelf aan een 
(prettig) gevoel dat men geholpen had. 
De geholpene inmiddels -hie Id zich nauwkeurig aan de roI welke 
hem of haar was toebedeeld. Het was een dankbare en onder
danige persoon, die gedwee de pet afneemt aIs de weldoener 
passeert. 
Nu was dat geen uitzonderlijk moeilijke roI in het verleden, 
omdat praktisch ieder relatiepatroon gedomineerd werd door 
afhankelijkheid van Ieenheer, patroon of meester. Ofschoon de 
mens geleidelijk aan tot een zekere vorm van sodale volwassen
heid is gekomen, treft men nog wel streken aan waarin over
blijfselen van deze 'horigheid' in het doen en Iaten van de men
sell (vooral van ouderen) terug te vinden is. 
Merkwaardig is het dat in de hulpverleningsrelatie sedert de 
middeleeuwen weinig veranderd schljnt te zijn. 
Een goed voorbeeld daarvan is de patient die een modern zieken
huis wordt binnengereden. AIs een lam dat ter sIachtbank wordt 
geleid. Hij krijgt injecties en medicijnen, hij ondergaat pijnlijke 
onderzoeken - vaak zonder toelichting of uitieg - op zijn ver
ontruste vragen aan de arts ontvangt hij ontwijkende cliche
matige antwoorden die hem even wijs aIs tevoren Iaten. 
Er zijn teambesprekingen over 'zijn geval' waarin iedereen mee
spreekt, behalve de patient zelf. Van hem wordt niet veeI meer 
verwacht dan een 'geduldig gedragen lijden', hetgeen terecht zo 
vaak in overlijdensannonces vermeld wordt. 
Uit medisch oogpunt zaI alles voor de patient wel verantwoord . 
zijn. Men mag er van uitgaan dar hij de wens koesterr om &ene
zen te worden en dan zijn alle maatregelen, hoe onprettig voor 
hernzelf ook, die tot dat doel Ieiden in ieder opzicht toe te 
juichen. 
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Maar de schoen wringt op een andere plaats. En weI waar het 
de relatie helperlgeholpene betreft. Het versmallen van de mens 
tot een patjent en vervolgens het verdichten van een patient 
tot een gevaI, is op zichzelf aI een ontoelaatbare verstoring van 
menselijke relatiepatronen. Deze verstoring kan aanleiding geven 
tot verdere kortsluitingen. 
De beJevingswereld van een mens die in bed Iigt en pijn onder
vindt, is nu eenmaal een volkomen andere dan van degene die 
naast het bed staat en genezing moet bewerkstelligen. Deze is 
eerder geneigd voor zijn geestesoog uitsluitend de ontstoken 
organen te zien waaraan de patient ten spoedigste genezen dient 
te worden. 
Als helper en geholpene vanuit deze verschillende belevingen een 
gesprek aanknopen zaI hun conversatie weinig kansen bieden 
voor een echte dialoog. De ondertoon van hun relatie is een
richtingsverkeer en wordt meestal beheerst door wantrouwen. 
Alles wat de patient zegt, voelt of denkt, wordt met de nodige 
reserve beluisterd en vergeleken met het diagnostisch beeld. 
Beide partijen voelen dit instinctief aan en besluiten om zich tot 
de veilige rollen van patient en arts te beperken. Veilig, omdat 
zij een minimum aan persoonlijke implicaties garanderen, omdat 
ze functioneel zijn en bovendien goed passen in de organisatie 
van het ziekenhuis. Relatiepatronen die dan in sterke mate 
bepaald worden door ongelijkheid, afhankelijkheid en mani
pulatie. 
Functionele rollen vormen vaak een makkelijke vluchtweg van 
menselijk getinte relaties; afhankelijkheid en ongelijkheid staan 
in het aIgemeen de dialoog in de weg en manipulatie wordt veelal 
aIs bedreigend ervaren. Zodoende is het risico, dat de relatie 
een zekere mate van ontmenselijking ondergaat, duidelijk aan
wezig. En juist deze de-humanisering van de hulprelaties heeft 
meestaI een boemerangeffect op de hulpverlening zelf. 

De kop eraf 
Een jongetje van zeven jadr moet een pijnlijk onderzoek onder
gaan, waarbij hem een aantal elektrische schokken zullen wor
den toegediend., De jonge patient is uiteraard gespannen, zijn 
moeder pr9beert hem gerust te stellen en ook de onderzoeker 
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doet zijn best. De 'helper' vindt het een vervelende klus, maar 
in het belang van de gezondheid van het kind moet die 
opdracht toch uitgevoerd worden. 
Hij leest de angst in deogen van het kind en denkt daarbij mis
schien aan zijn eigen angsten of meer in het algemeen aan de 
angst die de mens vaar lijden en sterven koestert en wordt 
daardoor geconfronteerd met zijn eigen levensvragen. 
Deze confrontatie zoekt hij niet, het maakt hem onzeker, het 
verstoort bovendien z'n ral van arts ten opzichte van de patient. 
Hij verdringt ze en beperkt zich tot de typisch functionele aspec
ten van hun relatie doo1'- te wijzen waar en hoe het kind moet 
gaan liggen of zitten om het onderzoek voortgang te kunnen 
laten vinden. 
Toch blijven die kinderogen hem volgen in zijn doen en laten 
en branden als het ware in zijn rug als hij zich omdraait. 
Daarom doet hij toch een schamele poging om te ontkorhen aan 
die rol en zegt halverwege het onderzoek: 'Zo, de kop is eraf. 
Uiteraard om het kind wat te bemoedigen. Het effect is natuurlijk 
negatief. Een kind denkt immers in concrete licl1amelij ke termen 
en het begint ontdaan te huilen. 

In dit voorbeeld zijn er wel degelijk pogingen van de helper en 
de geholpene om naar elkander te rei ken. Blijkbaar is er op deze 
weg een groot aantal hindernissen dat tenslotte bewerkstelligt 
dat ze beide in de functionele ral blijven. Het meest valt dit op 
als de toestand van de patient achteruit gaat en het duidelijk 
wordt dat hij niet lang meer zal leven. Allerhande levensverlen
gende apparatuur kornt om zijn bed te staan, infusen worden 
aangesloten en het bloed wordt regelmatig afgenomen. Kortom, 
iedereen is zeer druk doende met het lichaam van de patient, 
terwijl niemand oog voor hemzelf lijkt te hebben. Zo sterven 
er dagelijks vele patienten een 'onmenselijke' dood, totaal geiso
leerd en ontdaan van iedere vorm van troost of stervenshulp. 
Ironisch genoeg spreekt men clan toch over 'intensive care'. 
De functionele organisatie van de medische hulpverlening is 
blijkbaar "vaak een hindernis naar meer menselijk getinte 
relaries. Zo kunnen deze relatiestoornissen ook grimmige gevol
gen hebben. Dat is vooral te betreuren wanneer er mensenlevens 
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mee gemoei~ zijn. Zoals onlangs, toen een ambulance zolang 
met een patient heeft rondgereden, die om administratieve rede
nen in diverse zi'ekenhuizen geweigerd werd, tOt deze overleden 
was. Naast de functionalisering, is ook de schaalvergrating een 
ernsnge bedreiging voor zinvolle hulpverlening, niet alleen in de 
medlsche sector. 

Bromsnor 
Ons P?litieapparaat tobt ook al jaren met de gevolgen- hiervan. 
De wIJkagent In de dertiger jaren placht een bekende figuur te 
zijn, die met de handen op de rug het vertrouwde straatbeeld 
van die tijd completeerde. Hij kende haast iedereen en was op de 
hoogte :an het we1 en wee van de buurtbewoners, was geinte
gr~~rd ~n het samenlevingsverband waarvan de zorg VOor de 
vedlgheld aan hem was toevertrouwd. Meestal was hij met een 
bijnaam gesierd die vooral op z'n persoonlijk voorkomen of 
karakter betrekking had. Historische namen als: 'de stier', 'de 
neus', 'pijpje', 'de rooie' etc. liegen er niet om. . 
Hij kende z'n pappenheimers en werd door hen herkend. 
De wijkagent anno 1977 rijdt in een gesloten surveillancewagen 
door dezelfde buurt. Meestal is hij ergens anders geboren en 
getogen en heeft weinig of geen binding met de buurt of wijk. 
Vanmt z'n gesloten cabine glijden de onbekende mensen en 
huizen aan hem voorbij. Verkeersongevallen eisen in toenemen
de mate zijn aandacht, zodat er· YOOr de openbare orde maar 
een smalle marge openblijft. Tijd voor een raadgeving, een ver
manend woord, een praatje, gelegenheid voor praktisch iedere 
vorm van preventief bezig-zijn ontbreekt. 
Niet alleen is de politieman van het publiek vervreemd, maar 
ook andersom is dit het geval. Onbekend maakt onbemind! 
De politiemail wordt meer ervaren aIs de geuniformeerde 'opera
tor' van de patrouillewagen, in plaats van. een mens van vIees en 
bloed met typisch menselijke, en dus ook herkenbare eigen
schappen. Vanda~r dat de bijnamen verdwenen zijn. In deze 
vervreemding schuilt in wezen vaak de wortel Van de agressie. 
AIs de samenleving een kleurloos collectief dreigt te worden 
waarin de individu als zodanig niet meer herkend wordt, maa; 
waar ~lleen r"lOg functies en instituten overblijven, kan het ver-
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vreemdingsonbehagen gemakkelijk aanleiding geven tot a!lerlei 
vormen van excessen en agressie. Voegr men d~arbij de afbrok
keling van gezag en gezagsverhoudingen en de toenemeflde harde 
criminaliteit, dan is duidelijk dat de politie zich ook beleids
matig zal moeten herorienteren op haar taak. 
Hoewe! men pogingen gedaan heeft om het politie-apparaat door 
middel van rayonagenten weer een wat mense!ijk gezicht te 
geven, blijft dit sleute!en in de marge. 
Men moet de invloed van zulke functionalisering In ons men
selijk handelen niet onderschatten. 

Procedures (1) 
Na een aanrijding Jigt iemand zwaar gewond op stfaat. De sur
veillaneewagen is het eerst ter plaatse en wil de gewonde man 
naar een ziekenhuis brengen, hoewel dit tegen de voorsehriften 
is. Ondanks het feit dat de wagen reeds op weg is eist men dat 
hij terugkeert naar de plek des onheils. Hier aangekomen wordt 
de patient overgeladen in de inmiddels gearriveerde ambulance 
en men gaat opnieuw opweg naar het ziekenhuis. 
Tijdens het tweede transport overlijdt het slaehtoffer. 
Amsterdam, 196 8 
Een ander voorbeeld waarbij structuren en functies grote invloed 
hebben, vindt men bij instituten van zodanige oinvang, dat de 
administratieve procedures bepalend zijn voor de hulpverle
ningsmoge!ijkheden. 

Procedures (2) 
Een man z'n gezondheid versleehtert. Hij heeft een hartkwaal 
Naarmate de jaren klimmen wordt het trappen lopen voor hem. 
bezwaarlijk en hij dient in februari een verzoek in ter verkrijging 
van een benedenwoning. In verband daarmee wordt hij mediseh 
gekeurd in de maand juni. 
Op 14 oktober ontvangt zijn vrouw een briefie waarin staat dat 
de gezondheidstoestand van haar man van dien aard is dat er 
geen aanleiding is om hem voar een benedenwoning in aanme1'
king te laten komen. De man is dan inmiddels al twee maanden 
geleden overleden ... aan een hartaanval. 
Rotterdam, 1970 
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In het algemeen kan men zeggen dat deze vormen van handelen 
vooral floreren waar de vraag het aanbod overtreft (woning
bouwver~mgIngen, beJaarden- en verpleegtehuizen) waar hulp 
en sanetle gekoppe!d zijn (Raden voor Kinderbescherming, 
Reclassenng) en waar, zoals hierboven reeds opgemerkt, de 
Inste!lmg een zodanige omvang bereikt heeft, dat men alleen nog 
Vla vaststaande procedures (formulieren etc.) kan communiceren. 
(Gem. Sddale diensten, grote ziekenhuizen, enz). 

Procedures (3) 
Iemand wiens huis verbrand is doet een verzoek ter verkrijging 
van een nteuwe wantng. 
De betreffende woningbouwvereniging wil op de hoogte raken 
van de woonzeden van de betrokkene en daartoe een bezoek 
afleggen in de huidige waning. 
Aangezien die waning verbrand is en de familie is ondergebraeht 
op vier verschillende adressen, kan er geen oordeel over de 
woonzeden worden gegeven en komt het gezin derhalve niet in 
aanmerkmg voor een wom'ng, 
Rotterdam, 1969 

Voegt men daarbij de vaak lange wachttijden, de machtsfactor 
en het voortqurend delegere~ van de hUlpverlening aan anderen, 
waardoor de hulpvrager de mdruk krijgt (en niet ten onrechte.) 
van het kastje naar de muu, gestuurd te worden, dan kan hulp
vragen een zeer frustrerende bezigheid zijn. Daarnaast is er 
een duidelijke functione!e bescherming in de hulprelatie. Hoe 
IngewIkkelder de structuur van de arganisatie, hoe gemakkelijker 
het IS om argumenten te vinden om de problematiek door te 
schuiven naar een ander. AIs het dan bovendien nog gaat om 
Iemand dIe bIJvoorbeeld zijn domicilie in een andere plaats 
heeft, geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, of niet over vol
doende papieren bewijzen van zijn bestaan beschikt, zal de neiging 
om Zlch m de hulpverlening te beperken des te groter zijn. 
DIt alles overzIende kunnen we dus we! stellen dat er in de hulp
verlemng een merkwaardige sociale onvolwassenheid van de 
hulpvrager bestaat, in die zin dat deze telkens weer als een 
duidelijk ongelijkwaardige partner behande!d wordt en naar 
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ge!ang van de situatie ingelicht, verwezen, afgevoerd of uitge
boekt wordt. 
Zo raken beide categorieen in nood. De hulpvrager door het 
risico tot een object gereduceerd en gemanipuleerd te worden 
en de hulpverlener omdat hij zich besnoeid ziet in zijn mogelijk
beden om de ander wezenlijke hulp te bieden. 
Structuren en disciplines dreigen zo de hulpverlening te domine
ren .. Het beeld van de een-dimensionale menS zoals dar door 
Marcuse geschetst is, gericht op de consumptie van het object. 

Samenvatting , 
Kennelijk wordt onze hulpverlening sterk belnvloed door de 
wijze waarop we het begrip 'he!pen' interpreteren. Anderzijds 
worden er barrieres opgeworpen door de dehumanisering en 
vervreemdingsprocessen in de hulpverlenende relatie. Naarmate 
de hulpverlening verzakelijkt en ontmenselijkt zal de hulpzoe
kende geneigd zijn zijn hulpvragen daarop af te stemmen. Daar
door kan een situatie ontstaan van het zgn. pseudo-hulpverlenen. 
lets in de trant van: 'U vraagt en wij draaien'. Er wordt uiterlijk 
voldaan aan de vraag van de hulpzoekende, zodat alles in orde 
Jijkt, maar meestal blijkt later dat het probleem eigenlijk niet 
uit de wereld is. Maar dat is dan geen zaak meer voor de hulp
verlener die door de geboden concrete oplossing gevrijwaard 
is veor verder engagement. 
Men zou kunnen zeggen dat er sprake is van een soort consnn;p
tie-hulpverlening die voorbij ziet aan de wezeulijke existentiele 
oorzaken van menselijke nood en zich dan beperkt tot het bleden 
van concrete oplossingen. 
Zouden we de hulpverlening een menselijker gezicht kunnen 
geven? Misschien moet de arts wat meer heelmeester wordeq. 
De politieman wat meer bromsnor (eventueel door taken te 
delegeren aan geschikte leken, met beperkte bevoegdheden). 
De grote hulpverlenende instellingen in kleinere zelfstandlge 
units opgedeeld. . 
Daarbij zou de sociale volwassenheid van de hulpzoekenden met 
alleen gerespecteerd, maar ook doelmatig gemaakt moeten wor
den door middel van self-help groepen etc. 
Een evolutie derhalve van horigheid naar saamhorigheid. 
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2. Mensen in crises 

De olieerisis staat ons nog diep in het geheugen gegrifd. Over 
de economische crisis horen we dagelijks spreken. Dat een mens 
evengoed in een crisis kan geraken is niet zo algemeen bekend. 
Bij een hachelijke periode in een ziekteproces spreken we we! 
van crisis, maar vbor het overige wordt dit woord weinig op 
mensen toegepast. Niettemin verschijnen er de laatste tijd steeds 
meer crisiscentra, waarin mensen voor korte- of langere tijd 
kunnen worden opgenomen als zij het 'niet meer zien zitten'. 
Hoe kornt men nu in zo'n situatie en, wat belangrijker is, hoe 
kornt men er uit? 

Uitdagingen 
leder mens wordt in zijn leven voor uitdagingen gesteld. Deze 
kunnen met het liehaam te maken hebben (sportprestaties, ziekte 
overwinnen etc.), ze kunnen van sodale aard zijn (plaats zoeken 
in een groep, familie, buurt, gezin) en van psychische aard (het 
met zichzelf in het reine komen, over aUerlei grote- en kleine 
vragen betreffende doe!, zin en inh6ud van het leven of het 
overwinnen van angsten en innerlijke onzekerheid). 
Nu komen in ieders leven gebeurtenissen voor die hoge eisen 
stellen aan ons vermogen om die uitdagingen aan te kunnen. 
Onverwachte gebeurtenissen, zoals: De dood van een familie!id, 
het uitraken van een verloving, het zakken v~~r een examen. 
Maar ook evolutiegebeurtenissen; zoals het opgroeien, het ge
slachtsrijp worden, het gaan naar de grote school, het kiezen van 
een beroep, het huwen e.d. 
Vanzelfsprekend zal de omvang van de uitdaging afhangen van 
de innerlijke sterkte van de persoon enerzijds en van het cultuur
patroon waarin men leeft anderzijds. 
Ontucht met een minderjarige kan in Nederland, bij ontdekking, 
geweldige spanning veroorzaken en aanleiding tot een zelfmoord-
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poging zijn, terwijl het in Polynesie een geaccepteerde vorm van 
seksuele relatie is. 
Ongehuwde moeder worden in Nederland is een stressveroor
zakend verschijnseI, in Midden- en Zuidamerikaanse Ianden 
een algemeen aanvaarde situatie. Anderzijds is werkl=loOs wor
den in Nederland minder bedreigend dan in de Ianden van de 
'derde wereld', waar aI spoedig ontbering en honger voor de 
deur staan. 
Afhanke!ijk van de cultureh waarin de mens Ieeft moet hij steeds 
weer in staat zijn om door aangeleerde- en instinctieve mechanis
men te reageren op de uitdagingen die hij ondervindt. 
Deze voortdurende stroom van opgaven enerzijds en door de 
mens gevonden oplossingen anderzijds, vindt meestal plaats in 
een min of meer harmonisch geheel waarbij de mens in evenwicht 
reageert op de nieuwe situatie. 
Wanneer er zich nu echter problemen voordoen die niet eenvou
dig oplosbaar of in het geheel niet oplosbaar zijn, kan hij op 
verschi1lende manieren reageren. In leder geval maakt hlJ een 
periode door van verhoogde spanning en onrust waarin de 
opgave zal Iiggen tussen het aIsnog oplossen van het probleem 
of het aanvaarden van het onoplosbare probleem. 
Het verlies van een familielid bijvoorbeeld plaatst de mens voor 
een onoplosbaar probleem. Hij is niet in staat de b~trokkene tot 
het Ieven terug te roepen maar heeft we! de mogehJkheld om te 
trachten het verlies te verwerken en tot een deel van zijn leven te 
maken. Op deze wijze kan hij zoeken naar een nieuwe vorm van 
evenwicht die hem weer in staat zaI stellen met dit gegeven 01' een 
redelijk gelukkige en aanvaardbare wijze voort te Ieven. De 
mens is dan wijzer geworden, heeft meer levenservarmg en is 
daardoor gerijpt. 
Het kan echter ook gebaseerd zijn op irre;;le veronderstellingen 
of verwachtingen -en daarom op zichzelf een nieuwe crisisveroor
zakende factor worden. Het probleem is dan niet op een juiste 
wijze verwerkt en zal waarschijnlijk bij een volgende uitdaging 
opnieuw de kop opsteken. . 
Een crisis wordt dus veroorzaakt door een al of met verwachte 
gebeurtenis die de situatie van de mens beinvloedt. 
Het antwoord op deze uitdaging kan een oplossing van het 
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probleem inhouden, dan wel een aanvaarding en verwerking er
van. Verwerking hoeft niet altijd te betekenen dat dit op een 
goede manier gebeurd is. In zo'n geval kan het de oorzaak van 
een nieuwe crisis worden. 

Einengnng 
We zagen al dat de mens in een crisis een periode van verhoogde 
spanning en onrust doormaakt. Vaak gepaard gaand met gevoe
lens van angst, schaamte en minderwaardigheid. Uiteraard zijn 
die gevoelens van geval tot gevaJ verschillend en kunnen elkaar 
onderling domineren. In ieder geval is de mens gespannen, hij 
voelt zich ongelukkig, hij is 'uit zijn doen'. En naarmate de uit
daging grater is en de antwoorden erop moeilijker, zal dit proces 
dieper ingrijpen in zijn leven. Toegevoegde problematiek wordt 
dan navenant moeilijker te verwerken. Zelfs als deze problemen, 
objectief gezien, niet zoveel om het lijf hebben. We spreken dan 
we! van het zgn. 'trigger-effect' of in goed Nederlands; de drup
peI die de emmer doet overlopen. 
Bij zelfmoordpogingen komt dit nogaI eens v~~r. Een teleur
stelling, een trieste fi1rIj., een afwijzende reactie van iemand die 
voor hem vee! betekent kan de zelfvernietiging in beweging 
zetten. (Meer hierover in hoofdstuk 6.) 
Een andere belangrijke factor die we vaak aantreffen in de crisis
beleving is die van de zgn. fixatie. Het lijkt wel of men niet meer 
in staat is om constructief of positief aan iets anders te denken 
dan aan de problematiek waarmee men te kampen heeft. VooraI 
ook aan de .eigen onmacht om hier iets aan te doen. Het is een 
vicieuze cirkel. Over het algemeen is men zich daar op het 
moment ze!f maar zeer gedeeltelijk van bewust. Achteraf geeft 
men vaak toe dat men er 'nachten van wakker lag', 'aan niets 
anders kon denken', 't'n werk gedachte100s deed', etc. 
Deze fixatie of bewustzijnsvernauwing is misschien wel een van 
de gevaarlijkste aspecten van de crisisbeleving. Ze is er namelijk 
voor verantwoordelijk dat het probleem door de individu beleefd 
wordt, geheel buiten de prop~rties van de realiteit. De mug is 
Iangzamerhand tot een oIifant uitgegroeid en staat bij ieder ont
waken in aI z'n verpletterende grootheid naast het doorwoelde 
bed van de mens. 
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We zeiden aI eerder dat de mate waarin de crisis beleefd wordt 
uiteraard afbankelijk is van de individuele reactiepatronen van 
de mens zelf. Iemand die een grote mate van emotionele stabili
teit bezit en bovendien goed geintegreerd is in huwelijk ell gezin 
zal minder vatbaar vocr een crisis zijn dan iemand die psychisch 
labiel of sociaal geisoleerd leeft. Het is· daarbij echter wel van 
belang zich niet op de buitenkant te verkijken. 
Mensen met 'voar het cog van de wereld' een zeer gelukkig huwe
lijk, grote sociale activiteit en zeer gewaardeerd in hun werkkring, 
hoeven in het geheel niet te voldoen aan het beeld van de emo
tionele balans en sociate integratie. Integendeel, vaak zijn dit 
juist uitermate vereenzaamde en instabiele -mensen die op het 
moment dat ze geconfronteerd worden met crisisveroorzakendt; 
factoren, deze diep en intensief beleven. 

Hulpverlening? 
Effectieve hulp in deze situatie is niet makkelijk te geven. Juist 
door de vele faetoren die bij de crisisbeleving een rol kunnen 
spelen zon een team van zeer verschillende disciplines maeten 
worden samengesteld. Een extra moeilijkheid wordt nog ge
vormd door het feit dat een mens in een crisis meestal niet 
geneigd is zich tot erkende professionele helpers te wenden, 
maar eigenlijk hulp zoekt op de plaats waar hij of zij zich toe
vallig bevindt. De kastelein, de juffrouw van de wasserette, de 
patatverkoper of de politieagent worden vaker geconsulteerd 
door de mens in een crisis dan de dokter, de dominee of de 
psychiater. Voor een gedeelte zal deze voorkeur wel te verklaren 
zijn uit minder goede bereikbaarheid van de professionele 
helpers, vDor een ander deel wellicht door de onbewuste gedachte 
dat het om problemen gaat die geen bepaalde professIOnele 
kennis en inzicht vereisen. 
Caplan noemt hen dan ook in zijn boek over crisispreventie: 
'the gatekeepers of society' (de poortwachters van de samen-
leving) (1). . 
Daarnaast is onze professionele hulpverlening, zoals we in Hoofd
stuk 1 aI zagen, niet zozeer toegespitst op de preventie dan wel op 
de interventie. 
De hulp wordt veelaI gekoppeld aan de daad. A!s men een over-
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dosis aan sIaapmiddelen ingenomen heeft voIgt opname in een 
ziekenhuis (maagspoeling) en, aIs er tenminste geen duidelijke 
psyehiatrische indicaties zijn, ontslag. 
Maar oO.k andere uitingsvormen van crisisgedrag, zoals bijvoor
beeld twIst, waarbij de ene partij de andere verwondt, toebren
gen van m~teriele schade, het uiten van bedreigingen, weglopen, 
stelen of zIch op onverantwoorde wijze in het verkeer gedra
gen, ontmoeten meestal alleen maar correcties. De twistenden 
worden gescheiden, de bedreigde wordt beschermd, de voort
vluchtige thuis gebracht, de dief berecht, de wegpiraat aange
houden. 

Het is wel duidelijk dat dit opnemen, herstellen, thuis brengen, 
schelden of berechten en aanhouden in wezen geen crisisoplos
sende functIe heeft. Men probeert ze in hun uitingsvorm te corri
geren, maar de achtergrond, de oorzaak bIijft onaangetast. Of
schoon meer en meer het inzicht veld wint dat de interventie 
eigenlijk een follow-up zou moeten hebben, zijn er nog maar 
spaarzame initiatieven die in die richting wijzen. 

Preventie 

Een andere, nog minder toegepaste wijze om zich bezig te hou
den met het Iqt van de mens in een crisis is de preventie. Hierbij 
doet men een poging om de uitingen van hun crisisgedrag te 
voorkome?, door de mens reeds voordien hulp, of vormen van 
hnlp te bleden. AIs men dat wiI bereiken moet men rekening 
houden met vier belangrijke voorwaarden. . 
In de eerste plaats moet de vorm van de hulpverlening die men 
aanbledt zeer nadrukkelijk niet het beeld of de 'image' van een 
activistische bezigheid hebben. Men moet dus niets pretenderen 
te doen voor de ander, want er valt in dit stadium nog niets te 
doen. Het accent zal veel meer op het 'er zijn' moeten liggen. 
Ten tweede moet men de drempeI zo laag mogelijk houden, 
d. w.z. geen spreekuren, geen wachttijden, geen voorwaarden, 
geen obstakels van pIaats en tijd, geen procedures van welke 
aard ~an. ook. Ten derde moet men een maximum aan veiligheid 
en vrIJheld aanbleden door anonimiteit, geheimhouding en voI
Iedige zelfbeschikking te gatanderen. In de vierde plaats moet 
men dUldehJk maken dat er geen probleem te min, geen nood te 
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gering, geen verdriet te klein, geen lijden te onbetekenend is als 
reden om contact te zoeken. 
In de volgende hoofdstukken zuHen we zien in hoeverre tele
fonische hulpdiensten erin geslaagd zijn om deze fun}:tie te ver
vuHen. 
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3. De geschiedenis van de 
teleforusche hulpdiensten 

In 1885 begon de Rev. Harry M. Warren in New York zijn eerste 
hulpdienst voor levensmoeden. In 1906 werd zijn werk in andere 
steden overgenomen onder de naam National-save-a-life-league. 
Een opmerkelijk initiatief, zeker als men zich realiseert dat er 
onwrikbare taboes rond de zelfmoord waren. Men kon welis
waar dag en nacht hulp zoeken, maar men liep dan wel het risico 
van een fikse boetepreek. 

In 1906 richtte het Leger des Heils te Londen een soortgelijke 
dienst op die vooral tijdens de crisisjaren v~~r velen een laatste 
strohalm geweest is. Het voorbeeld maakte indruk in het buiten
land, werd gevolgd en vond weerklank in Parijs en Wenen. 
Het is niet helemaal duidelijk na te gaan of bij deze hulpverlening 
de telefoon een celltrale rol gespeeld heeft. In ieder gevaJ zijn het 
initiatieven die mede gebruik van de telefoon gemaakt hebben. 
Pas in 1953 nee",t Ds. West in Londen het initiatief om een dienst 
op te richten die zich voornamelijk van de telefoon bedient. Dit 
initiatief wordt overgenomen en uitgebouwd door Ds. Chad 
Varah, de grondlegger en stichter van de Samaritans. Zelf zegt hij 
hierover: 
'21 jaar geleden toen ik de eerste THD in de wereld heb opgericht, 
stelde ik geen belang in de waarde van vrijwilligers op dit 
moeilijke'terrein. 
Aan 'befriending' in die zin die we nu begrijpen was door nie
mand gedacht. Oak niet door mij. Hoe kwam ik er op om dag en 
nacht bij de telefoon te blijven voor het geval dat een medemens 
in nood zou bellen? 

In een door iedereen gelezen tijdschrift had ik een artikel ge
schreven over seksuele problematiek. 
De volgende dag ontvingen wij duizenden brieven met woorden 
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als: 'walgelijk', 'immoreel' etc. etc., maar wat het belangrijkste 
voor mij was waren de honderden brieven die ik kreeg van 
mensen die doodsbang waren voor hun eigen seksuele moeilijk
heden. 
Die mensen wilden hun diepste seksuele gevoelens alleen maar 
aan iemand toevertrouwen die begrip getoond had voor zulke 
problemen. 

Onder de eerste honderd briefschrijvers waren er veertien op de 
rand van een zelfmoordpoging en ik was verbaasd dat ik, zonder 
de medewerking van een psychiater, deze mensen kon help en. 

Zodra ik wist dat een raadgever die geen medicus was, potentiele 
zelfmoordenaars 66k kon help en, had ik geen keuze meer. rk 
moest mij volledig voor deze mensen 'inzetten'. rk wist toen nog 
niet dat er iets bestond dat nog effectiever was dan raadgeven. 

De pers zorgde ervoor dat m'n telefoonnummer bekendheid 
kreeg en het leek wel alsof heel Londen uit zelfmoordenaars 
bestond. 
Geleidelijk kwamen er niet alleen hulpzoekenden maar oak 
mensen die bereid waren om hun hulp aan te bieden. Sommigen 
waren vakmensen naar wie ik bepaalde hulpzoekenden kon toe
sturen, maar voor sommigen was ik bang dat ze de hulpzoeken
den al/een maar van de wal in de sloot zouden helpen. Anderen 
waren heel gewone mensen zonder speciale opleiding die mij 
steunden en ik vond het fijn dat ze om de beurt op mijn kantoor 
kwamen om bij de hulpzoekenden te zitten, totdat ze aan de 
beurt waren om voor consultatie bij mij 'binnen' te komen. 
rk dacht dat deze mensen alleen geschikt waren om een kopje 
koftie of een kopje thee rond te brengen en dat alle hulpzoeken
den alleen op mij zaten te wachten. 
Toch merkte ik een aantal ontwikkelingen op. Zo waren er 
talrijke hulpzoekenden die gerustgesteld weggingen nadat ze een 
uurtje bij de vrijwilligers hadden gezeten zonder mij geraad
pleegd te hebben . 
Ik herinner me nog dat er een man bij mij kwam die na een uur 
wegging en zei dat hij zich niettemin van kant ging maken. rk kon 
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er niets aan doen, het is verschrikkelijk om.le weten dat je gefaald 
hebt in een zaak van leven en dood. rk deed het enige wat moge
lijk was: ik riep de volgende binnen. 
Wij hebben gdm recht om te treuren over onze mislukkingen 
want dan vermindert onze mogelijkheid om onze aandacht aan 
de volgende mens in nood te geven. 
Dat was een vrouw, zeer gedeprimeerd. Ik gaf haar mijn volle 
aandacht. Daarom schrok ik toen eb, van de vrijwilligsters op de 
deur klopte en vroeg of ik de vorige man naar het ziekenhuis had 
willen sturen. Ik antwoordde: 'fa, maar hij wilde niet'. En toen 
vroeg ze mij geld voor een taxi. 
Ik begrijp niet op welke manier zij hem overtuigd heeft om van 
z'n plannen af te zien. Dat noemen we 'befriending'. Dat myste
rieuze, wonderlijke gebeuren dat vrijwilligers vaak zeff niet 
kunnen verklaren. 

De week daarop riep ik alle vrijwilligers bijeen. Ik vroeg: 'Hoe 
durven jullie, hoe hebben jullie het in je hersens gehaald om de 
hulpzoekenden biter te helpen dan ik?' 'fullie straf wordt vrese
lijk. Vanaf nu moeten jullie het alIefm doen. Ik zal n66it meer de 
hulptele{oon opnemen. Wat de hulpzoekenden nodig hebben is 
medegevoel, medeleven en medelijden, en dat kunnen jullie 
beter geven dan ik'. 

Vanaf die dag is er niets veranderd bij de Samaritans, alleen in 
plaats van 50 vrijwilligers op lien post zijn er nu 17.000 op 
150 posten. 

Bij alles wat we doen stellen we ons de vraag: 'Wat heeft de hulp
zoekende nodig?' 

Soms een psychiater, 
zelden een geestelijke, 

altijd een vriend. 

In dezelfde tijd begint Dr. Klaus Thomas in Berlijn zijn Lebens
mudebetreuiing. 
Zijn initiatief trok de aandacht van een Nederlandse Hervormde 
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predikant, Henk Teutscher. 
Hij schreef hierover: 
'In die dagen (1956) werd ik bijzonder getroffen door een aantal 
artikelen over het werk van Dr. Klaus Thomas in Berlijn. Deze 
man, tweemaal gepromoveerd, eerst als theoloog, daarna als 
medicus, was in deze stad een telefonische hulpdienst begonnen 
met dag- en nachtservice. 
Velen maakten gebruik van deze nieuwe contactmogelijkheid en 
speciaal in de Berlijnse situatie waar het suicidepercentage uit
zonderlijk hoog lag, bleek de telefoon een ware uitkomst te 
betekenen. 
Ik weet niet meer wat mij bewoog. Was het nieuwsgierigheid? 
Was het belangste!ling? 
Ik schreef in ieder geval naar Dr. Thomas. Hij nodigde mif 
vriendelijk uit en zo reisde ik naar Berlijn. Ik mocht meeluiste
ren aan de telefoon, mocht de documentatie bekijken, voerde 
gesprekken met tal van medewerkers (vrijwel a!len vrijwilligers) 
en kreeg een uitvoerige inforrnatie inzake de organisatie van clit 
werk. 
Ik herinner me nog goed, teen ik in de trein zat op weg naar 
huis, dat ik tegen mezelf zei: 'Begin er maar niet aan. Zoiets 
lukt je toch niet in Nederland. Trouwens waar zou je het geld 
vandaan moeten halen? Hoe vind je de mensen die je hiervoor 
nodig hebt? Wat haal je allemaal overhoop? En ... wie garandeert 
je dat wat in Berlijn lukt ook in Nederland zal aanslaan?' 
Toch liet de zaak me niet meer los. Klaus Thomas had met zijn 
werk een zodanige indruk op me gemaakt dat ik hem en zijn 
werk niet meer vergeten kon. 
Langzaamaan begonnen de plannen te rijpen. Geleidelijk aan 
vond ik een aantal mensen om me heen die wilden meedoen. 
We kregen met elkaar in etappes een voorstelling van wat er 
allemaal nodig zou zijn.' 
Dank zij de medewerking van een groep mensen onder leiding 
van Ds. Henle waren er van meet af aan oak vrijwil1igers 
beschikbaar. 

De start 
Nu ging het erom dat het telefoonnummer van de T.H.D. bredere 
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bekendheid kreeg. Op 5 december 1958 hielden we een pers
conferentie en zetten de bedoelingen van dit nieuwe werk uiteen. 
We vroegen aan de journalisten om pas tegen 10 december met 
een publicatie te komen, aangezien de P.T.T. nog niet helemaal 
met aHes gereed was. Maar ... diezelfde avond stend er al een heel 
verhaal in enkele kranten. 1J1ings werd er op ons kantoor een 
bed neergezet en een van onze vrijwilligers nam daar tussen de 
schrijfbureaus de eerste nachtdienst op zich. _ 
De kranten waren nog maar nauwelijks in de bussen gegleden 
of de telefoon begon te ratelen en sinds dat eigenlijk te vroege 
begm heeft de telefoon niet meer gezwegen. Dag en nacht heeft 
men gebeld en is men soms aarzelend beginnen te spreken over 
verdriet, eenzaamheid, menselijk falen, psychische nood en 
financi"le zorgen. Zondags en door-de-week, overdag en 
's nachts, op werkdagen en op feestdagen en - plaats voor een 
eresaluut. - altijd was er een stem die antwoordde, een oor dat 
luisterde, een hart dat meevoelde. Altijd waren er de vrijwilligers 
die zlch beschikbaar stelden. 

Na een jaar konden we constateren dat er ongeveer 1300 ver
schillende mensen hadden gebeld en dat er per persoon gemid
deld 10 gesprekken waren gevoerd, 13.000 gesprekken dus. 
Vanaf het eerste begin waren we er bij dit werk vanuitgegaan dat 
de hulpzoekenden het recht zouden moeten hebben om anoniem 
te blijven wanneer ze dat verkozen. Een mens kan nu eenmaal 
zo~eer in schaamte of angst gevangen zitten, dat hij aHeen nog 
maar een anoniem contact als mog.lijkheid ziet. Velen hebben 
van die anonimiteit gebtuik gemaakt. Meerderen van hen hebben 
na een of meer gesprekken eigener beweging die anonimiteit 
verbroken. Anderen handhaafden die. Merkwaardigerwijs bleek 
echter, dat je ook in de anonimiteit doeltreffend kunt helpen. 
Bij heel dit werk bleek overduidelijk, hoezeer het medium tele
foon geheel aparte mogelijkheden biedt. Tal van mensen hebben 
immers ~en zekere huiver voer officiele instanties, vecr bureaus, 
vecr spreekkamers en spreekuren. Ze weten van tevoren dat er 
formnlieren ingevuld moeten worden en soms hebben ze ervaren 
dat de papierwinkel zich hinderlijk schuift tussen de hulpzoe
kende en de hulpverlener in, als een barriere die contacten doodt. 
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En om dat echte menselijke contact is het ze juist te doen. 
Het spreekt vanzelf dat de hulpzoekende bij de T.H.D. vrijwel 
altijd in een sterk geemotioneerde toestand komt. Juist in zo'n 
situatie kan de anonimiteit voorshands rust geven. Menigmaal 
heb ik het meegemaakt dat mensen me hun hele verhaal deden en 
din zeiden: 'Ik hoop dat ik u nooit onder ogen hoef te komen, ik 
ZOll me dood schamen'. 

Het boek der mensen 
In Berlijn bij Dr. Thomas zag ikop het bureau van de telefo
nische hulpdienst een dik boek liggen met een etiket "rop, waarop 

. stond geschreven 'Das Buch der Menschen'. 
Thomas glunderde toen hij me dat liet zien. Hier heb je het hele 
arsenaal van onmiddellijke hulpverleningsmogelijkheden waar
over ik zomaar kan beschikken. (Er stonden verschillende lijsten 
van namen van mensen die zonder meer een bed beschikbaar 
hadden in noodsituaties, die VOor enige tijd een kind konden 
verzorgen, namen van mensen die een eenzame medemens wilde:n 
bezoeken, voor warme maaltijden konden zorgen, namen van 
mensen die tijdelijk huishoudelijke hulp wilden verlenen, die hun 
auto beschikbaar wilden stellen of een zakelijk advies wilden geven 
enz.) . 

Dr. Thomas zei me: Als je om Christus wil medemensen in nood 
wilt helpen dan moet er een gemeenscbap achter je staan die 
dienstbereid is; en je moet te aUen tijde uit dat reservoir van 
mogelijkheden kunnen putten ... 

In Rotterdam zijn we toen ook begonnen met de opzet van een 
'Boek der Mensen'. Mensen, die voor een ander in nood een
voudig medemens willen zijn, zonder pretentie en zonder nieuws
gierige of lastige vragen. Via de publiciteit rondom dit nog zo 
nieuwe werk kwamen er allerlei aanbiedingen, maar pas na een 
zekere controle en screening schreven we deze aanbiedingen in 
het boek. Ook sprak ik 's avonds voor aUerlei groepen (vooral 
vrouwengroepen), ik dacht zo bij mezelf: je moet bij de vrouwen 
en moeders aankloppen, daar heb je de meeste kansen. 
En zo groeide ook hier het 'Boek der Mensen'. 
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Geld 
Toen we startten met de eerste T.H.D. in Nederland bestond er 
voor dit soort werk nog geen enkele subsidie. Een aantal kerke
lijke instanties bezorgde ons wat handgeld en bij een paar fond
sen vroegen we een ~tartsubsidie. 
Verder werd het een waagstuk in het geloof. Ik herinner me hoe 
we een telefooncentrale van meer dan f 2.000,- bestelden zonder 
dat we een cent hadden, maar we vertrouwden dat het er ZOll 

komen. Ieder, die weet heeft van wat er in Nederland mog'elijk is 
als het gaat om werkelijke hulpverlening aan mensen in nood, 
kan hier een gokje wagen, 
Een T.H.D. in Nederland die failliet zou gaan? Een onvoor
stelbare zaak. 
Natuurlijk moesten we af en toe op de bedeltoer. We hadden 
in zoverre de wind mee dat dit in Nederland nog onbekende 
werk direct de aandacht van de media trok. T elkehs kregen we 
verzoeken voor interviews of een reportage. Gedurende het eerste 
jaar waren er 25 interviews. Een paar maal zochten de grote 
en bekende bladen cohtact en iedere keer als er van ons een 
verhaal in de kTant kwam waren ze zo vriendelijk om ook het 
gironummer er bij te zetten. Het was hetzelfde als het telefoon
nummer destijds 12 14 14. 
Ongelooflijk hoe dan de mensen daarop reageren. De giften 
stroomden binnen. Meestal kleine, maar af en toe ook een hele 
grote. Niet dat we ooit veel geld in kos hadden, maar we kwa
men in ieder geval steeds 'rand'. 
Een schaduwzijde van deze publiciteit was dat elk artikel in krant 
of tijdschrift ons onmiddellijk een stroom van nieuwe hulpzoe
kenden opleverde. Eenmaal hadden we op een zondagavond een 
TV-uitzending van drie kwartier, maar de uitzending leverde 
ons maanden werk. In een week tijd kregen we meer dan 200 
nieuwe hulpzoekenden. Onze medewerkers hebben het geweten. 
Tijdens de periode van overbelasting die daarop volgde overleed 
b~vendien een van onze medewerksters tijdens haar dienst aan 
de telefoon. Daarna hebben we de publiciteit rond dit werk zo
veel mogelijk moeten afremmen. We konden het gewoon niet 
aan. 
In de dagen van plannen maken hadden we nog fraaie affiches 
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laten ontwerpen die we zouden ophangen in dokterswachtka
mers, restaurants en cafe's. Oak adverteerden we vlak na Ollze 
start in verschillende bladen, maar reeds na een paar weken 
moesten we alle reclame vocr clit werk stoppen en de posters zijn 
noait verspreid, zozeer sloeg het werk aan. Vanaf het eerste begin 
hadden we onze handen meer dan vo!' 

Toen en nu •.. dezelfde inspiratie? 
Binnenkort is het 20 jaar geleden dat de T.H.D.'s 111 Nederland 
startten. 
Dit werk heeft een ovetweldigende groei doorgemaakt. Het 
trieste van het geval is,' dat er bij alle welvaart en alle mogelijk
heden zoveel eenzaamheid is, dat de telefoon dag en nacht be
schikbaar moet zijn om contacten te leggen. 
Je zou willen hopen dat de T.H.D.'s in hun jaarverslagen zouden 
kunnen melden dat er een afname van het aantal hulpzoekenden 
vaIt te constateren. 
Voorshands ziet het er niet naar uit en daarom kunneh we dank
baar zijn, dar er oak nu in onS land honderden mannen en 
vrouwen gevonden warden die regelmatig anoniem en in aUe 
stilte hun dienst doen aan de telefoon en daarmee dit veelom
vattende hulpverleningswerk helpen mogelijk maken. Gelukkig 
zijn er nu allerlei faciliteiten gekomen, zoals subsidie, training 
en overleg. Maar ten diepste staat en valt dit werk toch met 
de inspiratie, met de bezieling die er bij de werkers achter zit. 
Eerlijk gezegd ben ik zelf wel eens bezorgd dat er te weinig ~an
dacht is voor die inspiratie. AIs de T.H.D.'s in Nederland willen 
voortgaan met hun diensrverlening zal bij ieder, di, bij dit werk 
betrokken is, telkens wee! de vraag naar boven moeten komen: 
waar ligt ten diepste de nood van die medemens en hoe kan ik die 
medemens helpen, zodat hij werkelijk tot op de bodem van zijn 
bestaan geholpen is? 
Het gaat daarbij om fundamentele vragen waar men niet omheen 
kan. Wie er we! omheenloopt, is bezig met de ondetmijning van 
deze zo fundamentele intermenselijke vorm van hulpverlening 
die zich aan ons presenteert in de T.H.D. 

Ds. H.]. Teutschet 
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Niemimd van ons heeft kunnen bevroeden dat we zo kort nadat 
Henk Teutscher deze woorden neerschreef, voorgoed afscheid 
van hem moesten nemen. 
Hem komt niet a!leen de eer toe de oprichter en stichter van de 
eerste telefonische hulpdienst in Nederland geweest te zijn, hij 
heeft tijdens zijn verdere leven met grote opmerkzaamheid en 
levendige belangstelling de ontwikkelingen van de T.H.D.'s in 
Nederland gevolgd. , 
Ook stond hij aan de wieg van het johgste initiatief in Nederland, 
de T.H.D.-Zeeland. 
Een even bescheiden- als bezielend mens, die ook v~~r velen 
persoonlijk een steun en toeverlaat geweest is. 

Hoe nu verder •.. 
In het begin van de zestiger jaren waren er diensten in Utrecht, 
Dordrecht, Den Ha;ag en Rotterdam. Ds. C. van Leeuwen heeft 
zich ingezet om met a!leen in Den Haag een dienst op te rich ten, 
maar ook .1andelijk meer belangstelling voor dit werk te kweken. 
Toen het enthousiasme van de eerste start-na enkele jaren enigs
zins geluwd was, bleken er toch nogal wat vragen te liggen. 
Hoe effectief is onze hulpverlening eigenlijk? 
Wat voor eisen moet je aan vrijwillige medewerkers stenen? 
(behalve dan die van geheimhouding eri trouwe plichtsvervulling). 
Hoe moet je samenwerken met andere hulpverleners? 
Wat moet je aan met mensen die al 'overaP geweest zijn eh van 
~ns veel meer dan een tijdelijke hulp verwachten? 
Daarnaast was de stemming van de professionele helpers ten 
opzichte van deze crisishulp-avant-Ia-Iettre niet bepaald positief. 
Men sprak van een 'romantische beredderigheid van dilettanten', 
waar in -het algemeen weinig goeds van te verwachten was. 
Ook zag de overheid geen enkele reden om deze, v~~r haar 
oninpasbare, werkvormen te subsidieren, zodat de diensten in het 
begin, behalve met achterdocht, ook met grate financie!e pro
blemen te kampen hadden. 

Maar de bel blijft rinkelen ... 
lnmiddels nam het aantal telefoontjes onrustbarend toe. Vaak is 

. in die beginperiode de verzuchting geslaakt: 'Waar zijn we aan 
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begonnen!' 
De opzet immers leek zo eenvoudig. Een' naaste, een medemens 
beschikbaar stellen die zonder de pretentie van deskundigheid als 
een telefonische buurman kan fungeren voor degene die behoefte 
heeft aan iemand met tijd, geduld en toewijding. Maar van het 
begin af aan is er een duidelijke tendens geweest om de T.H.D.
nummerS te kiezen in crisissituaties. Voor een gedeelte zal de 
oorzaak hiervan we! gelegen zijn in de gemakkelijke en continue 
bereikbaarheid. Er waren nu eenmaal weinig andere moge!ijk
heden. 
In een grote stad· immers bleef 's-nachts en vrijdagmiddag na 
vijf uur alleen de politie~ de GGD en ... de THD over. 
Stellig zijn de T.H.D.'s zich in de beginperiode niet zo crisisbe
wust geweest. 
Een directe aansluiting op 'de riolering van ons bestaan', zoals 
de T.H.D. eens genoemd werd, is bij de meeste pioniers nogal 
hard aangekomen. 
Twisten, fraudes, bedreiging, chantage, angsten, depressies, on
trouw, ontgoocheling, miskenning, ontwrichting en welhaast 
ieder menselijk falen en feilen werd in ruime mate in de oren 
en de hartengestort van degenen die de eerste jaren de telefoons 
'bemanden'. 
Niet zelden ging men na z'n dienstperiode naar huis met een ver
lammend gevoel van onmacht, niets te kunnen doen aan al dit 
nameloze leed. 
Er vond in die tijd nog maar weinig uitwisseling van ervaringen 
en gegevens plaats, zodat iedere dienst op -zich naar vermogen 
met de problemen tobde. Er zijn in die periode hier en daar stellig 
gis- en mismethoden gevolgd, die weer opnieuw voedsel gaven 
aan de lang niet malse kritiek van de professionele hulpverle
ning. 

Op initiatief van een anoniem Frans zakenman werd er voor het 
eerst in 1960 een internationale bijeenkomst in het kasteel van 
Bossey bij Geneve belegd. 
Deze ontmoeting heeft een belangrijke stoot in de goede richting 
gegeven. Het was voor de kleine Nederlandse equipe een bijzon-

_ dere belevenis om zich ineens te bevinden temidden van ervaren 
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collega's, die alIerlei half ve,moede problemen al lang hadden 
onderkend en wat meer is, er passende oplossingen en antwoor
den voor hadden gevonden. 
De eisen die men aan T.H.D.-medewerkers moest stellen werden 
ge'inventariseerd: de werving, training en begeleiding kwamen 
op gang; teams van deskundigen (soms geleend van bureaus 
voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden of van de Sociaal Psychia
trische Dienst) werden samengesteld en konden vanuit hun eigen 
ervaring en discipline begeleiding gaan geven aan het werk. 
Geleidelijk aan kwam er gelukkig ook een kentering in de menin
gen over de T.H.D.'s die vroeger vaak door de beroepshulpver
leners met een schamper schouderophalen werden afgedaan. Dat 
had ook tot gevolg dat de overheid iets toeschietelijker werd ten 
aanzien van het verlenen van geldelijke steun. 
Hoewel de diensten met een minimaal budget draaiende konden 
worden gehouden (het meeste werk werd immers belangeloos 
door vtijwilligers gedaan) stelde de grote toeloop van hulpzoe
kenden de T.H.D.'s vaak voor onoverkomenlijke problemen. 
De goedkoopste en eenvoudigste vorm was: een kamertje huren 
en daar een telefoontoestel in plaatsen. 
Alle medewerkers moesten dan bij toerbeurt een periode in deze 
ruimte doorbrengen, wat bij sommigep vooral 's-nachts en in de 
weekends op begtijpelijke bezwaren stuitte. 
Zo ontstond het systeem van omgaande verbindingen, waarbij 
het toestel in het kamertje kon worden verbonden met een extra 
toestel bij enkele medewerkers thuis. 
Op die wijze hoefden niet alIe medewerkers bij nacht en ontij 
hun woning te verlaten om dienst te doen bij de te1efoon, 
maar konden dat in hnn eigen omgeving (meestal in een speciaa! 
daarvoor ingerichte kamer) waarnemen. 
Andere diensten hadden helemaa! geen centraa! punt, maar 
alIeen deze ;wgenaamde omgaande verbindingen, zodat de belIer 
(zonder dat hij dat wist) via hetzelfde nummer steeds met andete 
mensen, op andere plaatsen verbonden werd. 

Publiciteit 
lnmiddels was met de P.T.T. overeengekomen dat het nummer 
voottaan op de omslag van de telefoongids vetmeld zou word en 
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tezamen met de nummers van Politie, Brandweer en Ambulance. 
AIs omschrijving werd de term: 'In geestelijke- en sociale nood' 
gekozen. Deze vorm van publiciteit heeft zeker bijgedragen tot 
een evenwichtiger opbouw van het aantal, en tot op zekere 
hoogte ook van de soort bellers en sloot daardoor beter aan bij 
onze mogelijkhedem. 
Was men vroeger afhankelijk van de incidentele publiciteit door 
pers, radio of TV, nu kwam er een meer passieve vorm van 
presentatie voor in de plaats die niet meer beloofde dan ze waar 
kon maken en bovendien niet stimuleerde tot bellen, maar veel
eer .zich presenteerde en. dan afwachtte. In de meeste landen om 
ons heen, waar eenzelfde onrwikkeling plaatsvond, koos men 
zich vaak een naam die iets zei over de soort van hulpverlening. 

De Zwitsers spreken van La main tendue (De uitgestoken hand), 
de Italianen van Voce amigo (de stem van een vriend), de 
Fransen van S.O.S.-amitie (SOS-vriendschap), de Duitsers van 
Telefon Seelsorge, terwijl in de Angelsaksische landen een groot 
aantal omschrijvingen in gebruik zijn, zoals: Life-line, help-line, 
te1e-care, night-line, te1e-ministery, etc. etc. 
Overigens gebruikt men de telefoon in deze landen voor een 
aantal uiteenlopende zaken, zoals mag blijken uit een opsom
ming, overgenomen uit enkele Amerikaanse telefoongidsen: 
Dial a beties! dial a bottle! dial a doctor! dial a girl! 
dial a hope! dial-Ioguel dial a pizza! dial a prayer! dial a service! 
dial a shoulder/dial a sitter/dial a tow!dial a truck! 
dial a waittres. 

Samaritans 
De grootste organisatle m de Engels-sprekende landen vormen 
stellig de 'Samaritans', genoemd naar de parabel uit het Nieuwe 
Testament waarin Jezus door een schriftgeleerde de vraag gesteld 
wordt: 'Wie is eigenlijk mijn naaste?' Jezus vertelt, als anrwoord 
claarop, een verhaal dat als volgt begint: 

. Fen zeker mens daalde at uan Jeruzalem naar Jericho en viel in 
de hunden uan rouers die hem niet alleen uitschHdden. maar 
ook slLlgen gal'en en weggzngen terwij! ze hem halfdood lie ten 
liggel1. 
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Bij geval daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, 
doch ging aan de overzijde voorbij. 
Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en 
ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis 
was kwam in zijn nabijheid en toen hij hem zag werd hij met 
ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe ... ' 
(Lucas 10 vers 30) 

Een van de meest opvallende activiteiten van de Samaritans 
is de 'befriending' . 

. Het is uitermate moeilijk dit woord op een juiste wijze te om
schrijveu, laat staan te vertalen. Men moet het hele begrip dan 
ook zien tegen de achtergroud van de Engelse samenleving. 
In de meeste gevallen probeert men al in het eerste telefonische 
contact de beller te bewegen om persoonlijk te komen. 
Men voelt bij de Samaritans heel sterk het belang van een mon
deling contact, ook als daardoor de anonimiteit enigszins in het 
gedrang kom t. 
Is dat persoonlijke contact eenmaal gelegd, dan stelt men aan de 
hulpzoekende voor om desgewenst contact te blijven houden. 
Gaat hij of zij daarop in dan zoekt men een geschikte 'befriender', 
die tegen deze situatie is dpgewassen. Men kiest iemand die min 
of meer bij de betrokkene past en hem begeleiding (guidance) 
kan geven. 
Namurlijk moet men altijd maar afwachten of het 'klikt', maar 
degene die de selectie doet (veelal de leider van de dienst) heeft 
meestal voldoende ervaring om 'the right man on the right place' 
te kiezen. Befriending zou men kunnen vergelijken met 'een eind 
samen oplopen'. Dus, ervaring en omstandigheden delen, maar 
slechts voor bepaalde tijd, daarna gaan beiden hun weegs. 
De frequentie waarin dit 'samen oplopen' plaatsvindt, varieert 
van 1 X per maand tot 1 X per dag, al naar gelang de nood
zaak enerzijds en de mogelijkheden van de befriender anderzijds. 
Ook de duur van het contact kan variefen tussen enkele maanden 
of meerdere jaren . 
De befriender is dus geen therapeut, hij heeft ook meestal geen 
therapeutische oogmerken. Hij ondersteunt, bemoedigt, stimu
leert ~n doet misschien zo nu en dan suggesties, maar blijft in 
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wezen een ge1ijkwaardige partner, een reisgenoot, een metgezeL 
V~~r eenzame, depressieve of sterk geremde mensen kan 20'n 
contact bijzonder positief werken. Samen naar een pub naar 
een concert of bioscoop, betekent vaak een eerste aarz~lende 
stap op weg naar het hetstellen of hernieuwen van soeiaal con
tact of het doorbreken van isolement. Ook bij de verwerking 
van verdnet (rouwproces) kan een befriender erg veel opvangen, 
vooral omdat degene d1e hulp zoekt uit eigen beweging het con
tact herstelt of verbreekt. 
De Samaritans in Engeland zijn geheel inge\lUrgerd. Mede dank 
Z11. de mspannmg van C~d Varah hebben ze een enorrne goodwill 
b11. het Engelse publiek verkregen. Opvallend is het effect op het 
aantal zelfmoorden (zie hoofdstuk 6). 

In Nederland 

In Nederland is de naam Telefonische Hulpdienst stellig niet 
zo eellduidig. Soms wordt er nog het woord S.O.5. aan toegevoegd, 
terw11.l ook andere hulpverleners over 'telefonische hulpdienst' 
spreken. De naam is eigenlijk te algemeen Om er een bepaalde 
vorm van hulpverlening IDee te identificeren. 
Dan zij'n er nog de algemene hulpdiensten die zich eveneens van 
de telefoon bedienen,rnaar meer praktische hulp beogen. 
Mochten er onder de lezers van dit boekje ideeen of suggesties 
OVer een naam leven, dan houden we ons daar graag voor aan
bevolen. 
Dat er enige duidelijkheid verschaft wordt is wel nodig, temeer 
omdater allerlei initiatieven bestaan die beslist niet vergelijkbaar 
z11.n. Du doet Zlch vooral voor bij de zgn. 'categorale' telefonische 
hulpverleners. 
Gericht op bepaalde groepen (bijvoorbeeld: bejaarden THD) 
of ontstaan Ult bepaalde bewegingen die vanuit hun eigen optiek 
en 1deolog1e de bellers willen helpen. Bijvoorbeeld: 
Vrouwen bellen vrouwen (uit ernancipatie-bewegingen); !'asto
rale lmsterh1.nen (Ult evangelisatie-motieven); NVSH-telefonische 
hulpdienst (vanuit een bepaalde visie op seksualiteit etc.). 
.ty,1oe1l11.ker wordt het wanneer de motieven tot helpen on dui de
li1.k of rweeslachtig worden. 
De vertrouwenstelefoon van een damesblad bijvoorbeeld 1S 
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een voorrvloeisel uit de problemenrubriek in dit blad. Men biedt 
die service aan de abonnees waarschijnlijk niet gebeel uit ideele 
motieven aan, het is moeilijk in te schatten waar de hulpverlening 
ophoudt en de klantenbinding begint. Hetzelfde geldt voor de 
zendgemachtigdell die zich op de telefonische hulpverlening stor
ten, waarbij het radiopubliek bovendien vaak mag 'meeluisteren'. 
Ook in die gevallen vraagt men zich af wat nu eigenlijk de 
motivatie van dit soort 'aetherhulpverleners' is. 
Sommige omroepen zijn gelukkig zo verstandig om de- opvang 
van de reacties te de1egeren aan het omroeppastoraat c.q. het 
radiopastoraat (ds. Klamer, bekend van de Wilde Ganzen) of 
aan de Stichting Korrelatie. 
Via regionale teams wil men bovendien tOt een meer gespreide 
opvangmogelijkheid komen bij uitzendingen waar erg veel 
reacties verwacht worden. 
Bij dit alles werpt zich de vraag op of juist deze extra voorzie
ningen ongewild een vorm van aethervervuiling in de hand 
kunnen werken. 
Immers de eventuele natuurlijke aarzelingen die programma
makers bij omstreden uitzendingen ondervinden, zullen goed
deels wegvallen als de opvang der reacties 'gegarandeerd' kan 
worden. 
Er is, zo leert de ervaring, vaak op de meest indringende wijze 
problematiek aan de orde gesteld, waardoor er allerlei emoties 
en onverwerkte traumata opgerakeld zijn terwijl de kijkers geen 
adequate middelen aangereiki kregen om daar iets aan te doen. 
Ook al zou de opvang optimaal geregeld zijn, dan nog blijft de 
vraag of men de veranrwoordelijkheid wil aanvaarden voor het 
risico om mensen uit hun, vaak na jaren moeizaam hervonden, 
evenwicht te stoten zonder enig zicht op een voor hen beter 
alternatief. 
Concentratiekamp, stervensbegeleiding, euthanasie etc. hebben 
hun tol reeds geeist. 
Maar de mens in nood is nu eenmaal vrij wild, waarop ieder, ook 
zonder (zend}vergunning mag jagen . 
Ook commercieel begint dit meer en meer in zwang te komen. 
Hoe schoner de beloften, des te meer klauten ... 
Med~ daarom was het van belang dar er internationale normen 

39 



werden vastgesteld waaraan diensten moesten voldoen als men 
erkend en toegelaten wilde worden (zie hoofdstuk 9). 
Nil de bijeenkomst in Geneve kwamen ook de nationale con
tacten wat beter op gang. Toch bleven ze aarzelend en nogal 
gereserveerd. Ik denk dat dat vooral kwam omdat degenen die 
deelnamen aan dit overleg zich eigenlijk nog erg onzeker voelden 
en ongaarne wilde toegeven dat ze eigenlijk in hun dienst met een 
groot aantal onopgeloste problemen te kampen hadden. 
Bij de volgende wereldconferentie in Stuttgart (1962) was dit 
trouwens ook op internationaal gebied te bespeureu. Men had 
weliswaar besloten een documentatiecentrum in Geneve te 
stichten, maar van een 'werkelijke uitwisseling van ideeen en 
gedachten was nog geen sprake. Ook de sprekers op deze con
gressen praatten veel en luisterden weinig en leefden en handel
den daarmee in tegenstelling tot hetgeen ze in hnn werk beoogden. 
Maar misschien was het oak hier, als met de meeste congressen, 
dat in de wandelgangen toch waardevolle contacten werden 
gelegd, ervaringen uitgewisseld en werkafspraken gemaakt. 
Een stageperiode bij de diensten in Londen en Antwerpen gaf 
mij meer ideeen en inspiratie dan alle geleerde referaten bij 
elkaar. 

Nationaal overleg en federatie 
Bij hun pogingen om van fondsen en van de overheid geld te 
krijgen, zaten de T.H.D.'s in Nederland elkaar wel eens in het 
vaarwater. Om dar te voorkomen werd naast het Nationaal 
Overleg T elefonische Hulpdiensten, de Stichting Steunfonds op
gericht, aanvankelijk bedoeld om alleen over financiele zaken 
te spreken, maar al spoedig werden er ook meer inhoudelijke 
onderwerpen aan de orde gesteld. 
Ook hier bleef men afwachtend en gereserveerd ten opzichte van 
elkaar, maar naarmate men elkaar berer began te leren kennen, 
nam deze terughoudendheid enigszins af. 

In 1965 was het zover dat men de stap durfde zetten naar een 
hechter samenwerkingsverban.d in de vorm van cen Federatie, 
met als doel om de gezamenlijke belangen van de aangesloten 
T.H.D.'s te behartigen. 
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Een van de eerste taken die de Federatie aanpakte, waren pogin
gen tot het verwerven van de reeds lang ontbeerde overheids
steun. Deze besprekingen zijn stellig de moeilijkste geweest die 
een, hierin nu eenmaal onervaren ploeg mensen heeft moeten 
volbrengen. 
Het heeft dan ook drie jaar geduurd voordat er een subsidie
regeling telefonische hulpdiensten tot stand kwam. Daardoor 
kon er tenminste enige orcle geschapen warden in de financieel 
zeer verschillende situaties van T.H.D.'s. 
Hetzal niet toevallig zijn dat men op het ministerie in die periode 
ook wat positiever is gaan denken over vrijwilligersarbeid, zo
dat het subsidieren ervan allengs beter in het departementale 
beleid kon worden ingepast. Het ging overigens om zeer be
scheiden bijdragen, vooral in de vorm van salarissubsidie van 
de enkele beroepskrac4ten die bij T.H.D.'s werkzaam waren. 
Toen waren dat er 5 op 300 vrijwilligers, thans 28 op 600 vrij
willigers. Al het werk wordt verder geheel belangeloos gedaan 
en voor wat betreft de overige kosten had men meestal een kring 
van financiele 'supporters' opgebouwd die jaarlijks hun bijdrage 
aan het werk gaven. 
Een andere taak die nodig ter hand genomen moest worden was 
de meer doelgerichte training van de vrijwillige medewerkers. 
Ook deze was zeer verschillend in kwaliteit en intensiteit en 
vooral afhankelijk van de mogelijkheden die de diensten in dit 
opzicht ter plaatse hadden. Een dienst in een Universiteitsstad 
bijvoorbeeld, had vanzelfsprekend meer kansen om deskundi
gen, trainers en inleiders voor het werk te interesseren dan een 
dienst in een kleinere provincieplaats. 
In samenwerking met de staf 'van het Vormingscentrum 'De 
Keijenberg' in Renkum zijn toen de eerste schreden gezet op het 
pad van de nationale trainingsweekends waarbij al spoedig de 
Vlaamse diensten zich aansloten. Het zijn vooral deze trainingen 
geweest die mijns inziens een belangrijke stoot gegeven hebben 
in de richting van een uniforme aanpak van de hulpverlening aan 
de telefoon. Vooral de inbreng van onze Vlaamse vrienden van 
Tele-onthaal, heeft over en weer bijzonder stimulerend gewerkt. 
Gelukkig is er van meet af aan voor deze trainingen wel geld 
beschikbaar gesteld door C.R.M., zodit we van de medewerkers, 
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op een kleine bijdrage na, niet hoefden te vragen om naast hun 
vrije weekends ook nog een financieel offer te brengen. 
Over de inhoud en verdere bijzonderheden van deze trainingen 
kunt u in het hoofdstuk 'Kennen en kunnen' meer lezen. 

Samen met anderen 
Het was van meet af aan wel duidelijk dat de T.H.D.'s nimmer 
in staat zouden zijn om cle grote hoeveelheid problematiek waar 
ze dagelijks mee geconfronteerd werden, zelf aan te pakken. 
Een nauwe en goede samenwerking met andere professionele 
hulpverleners is onontbeerlijk. Naarmate het klimaat ten opzich
te van de vrijwillige hulpverlening wat begon op te klaren, is deze 
samenwerking ook duidelijk verbeterd. In hetverleden kwam 
het niet zelden voor dat opbellers zoveel negatiefs over profes
sionele hulpverleners door de telefoon zeiden, dat de medewer
kers zich onwillekeurig zelf ook een negatief beeld van deze 
hulpverleners vormden. Dit gevoegd bij de toch al geringe waar
dering voor hun werk, was vanzelfsprekend niet de ideale basis 
voar een goede samenwerking met professionals. 
Een belangrijke stimulans vocr verbetering in deze situatie was 
de samenwerking met de sraf van bureaus vocr Levens- en 
Gezinsmoeilijkheden en Sociaal psychiatrische Dienste\,. 
We leenden immers niet alleen de deskundigheid, de know how 
en de disciplines, maar er ontsrond een werkverband waardoor 
verwijzingen of gezamenlijke hulpverlening beter uit de verf 
konden komen. Niet dat alle conflicten daarmee als bij toVerslag 
waren opgelost. Integendeel, soms gebruikte men de telefonische 
hulpdienst als een soort ombudsman en moest er zeer behoed
zaam gemanoeuvreerd worden om de hulpzoeker en cle hulp

verlener weer tot elkaar re brengen. 
Een grote stap in de richting van een berefe integratie was het 
eerste nationale THD-congres, dat in 1969 in Beekbergen gehou-

den werd. 
Samen met 300 deeh1emers uit Nederland en Belgio en een aantal 
officiole vertegenwoordigers van professionele hulpverlenende 
instanties en de overheid, hebben we een dag lang van gedachten 
gewisseld over hetgeen achter ons lag en ons bezonnen op de 
toekomst. (Onze activiteiten werden onder meer beloond met de 
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Visser Neerlandiaprijs naar aanleid' 
tussen Nederland en Vlaams Belgie.) mg van de samenwerking 

In het begm van de 70-er . aren wa 
hulpdiensten in Nederland l b,ren e~reeds 16 telefonische 
mensen hulp zochten Het i~ waar III l~ar Ilks meer dan 15.000 
bare arbeid van onze" t v.Dcra re anken aan de onvermoei
Apeldoorn, dat de la:;~rkahge voorzitter, pastoor N.G. (Niek) 
leden groeiden naar een ~ eh nogal mdlvlduahstIsch ingestelde 
ervaringen in het bestuure~ ter ;ea~verband. Zijn jarenlange 
natuurlijke begaafdheI'd an e .H.D.-Rotterdam en zijn 

en tact om met 
hebben daar stellig in belang "k mensen om te gaan, 
Naatmate het werk van derIj km~~e toe bIlgedragen .. 
steeg ook het aamal hulpzoekende~ ~i ~el~r bekendlheld kreeg, 
per dienst. . e a een totaa , maar ook 

In Rotterdam bego b" h 1 k n men Ilvoorbeeld met 1000 it 1500 . 
u pzoe enden per jaar th . h meuwe 

4000 gestegen Dezelfd' ans IS . et aantal tot vet boven de 
Vanzelfspreke~d kan mee~e~~en~ zIet men bij andere T.H.Do's. 
simpelweg openstellen van p o~leem met oplossen door het 
meer vrijwilligers. meer IJnen of het aantrekken van 

E . . r IS een dehcaat evenwicht tussen d ., 
telefonische hulpdienst en het aa e ~ogelIlkheden van een 
dat daar werkzaam is Afh k l .. ~tal VrIlwIllIge medewerkers 
begeleiding en 0 va . an ell. van de mogelijkheden om 
praktijk dat 80 ~ 1~~ aaIl d~~e VrIlwilligers te geven, blijkt in de 
lute maximum is K VrI1WI Idgers per dlenst toch wel het abso-

. omt men aarboven d " , , 
de dienst zeer sneI en begint te Ii'ken an mSl1t~~lOnaliseert' 
waarin men elkaar nauwelijks 1 ~p een ambtehlk apparaat 
municatie de boventoon ~o t meer ent en schnftehJke com-
U. er. 

Itleraard'dis dat een schrikbeeld dat iedere T H D tot lk " 
WI vermlJ en. . .. e e pnJs 

Het feit dat er nog niet v 1 h 1 bij T.H.D.'s meld . eo. meer u pzoekenden per jaar zich 

maximale bezettin;nv~~ ~~s b~~:i~b ults;tlitend te wijten aan de 
verschillende metingen ook d 'd r'k

are 
Ilnen. De P.T.T. heeft in 

zijn die, als ze werkelijk alleu~ e~!ll aangetoond dat er T.H.D.'s 
staan) over 6 a 7 lijnen zoud p ers te wo?rd zouden willen 

woorden, de vraag is een aan~~l r:~~~ ::;~;I~:~nhe~:a:~~:~: 
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aanbod. In deze situatie is het opvoeren van publiciteit, in welke 
vorm dan ook, eigenlijk onverantwoord. 
Anderzijds hebben diensten, aI was het alleen maar om het na
tuurlijke verloop op te vangen, nieuwe medewerkers nodig, of 
geld, of beiden. Maar... publiciteit veroorzaakt weer toeloop 
van nieuwe bellers, etc .. Een vicieuze cirkel. 

Spreiding 
Aanvankelijk Ieefden we in de veronderstelling dat er per teIe
foondistrict in Nederland een of wellicht twee T elefonische Hulp
diensten iouden kunnen bestaan. AIs men nu het telefoondistrict 
Rotterdam aIs voorbeeld neemt (met ruim 2 mi1joen inwoners) 
dan beh~eft men geen helderziende te zijn om te kunnen voor
spellen dat een dienst dit nooit aan kan. 
Gelukkig neemt de T.H.D.-Dordrecht en sinds kort ook T.H.D.
Waterweg:Noord iets van de druk op het meldnummer voor hun 
rekening, maar het blijft een hachelijke zaak dat voor zo'n groot 
mensenareaaI eigenlijk maar een 24-uurs-dienst ter beschikking 
is. 
Dezelfde toestand doet zich in nog sterkere mate v~~r in steden 
zoals Londen en Parijs waar men ook meer en meer terugvalt 
op sub-po$ten in de voorsteden. 
Omdat men initiatieven tOt het oprichten van diensten, die geheel 
op vrijwillige basis deze vorm van hulpverlening willen bieden, 
nu eenmaal n.iet aan een touwtje heeft, zijn er merkwaardige 
situaties ontstaan, zoals b.v. T.H.D.'s in Zwolle, Deventer en 
Apeldoorn, terwijI de hele provincie Zeeland tot voor kort geen 
enke1e voorziening had en terug moest valIen op de omringende 
T.H.D.'s. 

Vanzelfsprekend is het streven erop gericht om tot een zo verant
woord mogelijke spreiding te komen, maar nogmaaIs: een T.H.D. 
stamp je niet zomaar uit de grond, en zeker niet als er geen goed 
gemotiveerde en enthousiaste groep mensen voorhanden is die 
er hun schouders onder willen ietten. Het oprichten is trouwens 
gemakke1ijker dan het volhouden. 
Hoe enthousiaster de initiatiefnemers, des te meer vragen rijzen 
er over de planning op Iangere termijn. 
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Ook wordt vaak onvoldoende afgewogen of er in de beoogde 
regio wel een T.H.D. nodig is, en zo ja, of er voIdoende aanbod 
van medewerkers re verwachten is. 
Aanvankelijk dacht men aan een THD per 500.000 inwoners, 
maar gezien de enorme groei van het aantal hulpzoekenden zal 
dit getaIscriterium weI teruggeschroefd moeten worden. 
Ook spelen factoren aIs telefoondichtheid, het aI of niet aanwezig 
zijn van een crisiscentrum e.d., streekgebonden problematiek, 
(hoge werkeloosheid, hoog zelfmoordcijfer etc.) een belangrijke 
ro!. Kortom: T.H.D.'s zijn niet meer weg te denken uit onze 
samenleving. We constateren ciar overigens met weinig vreugde. 
We bIijven vurig hopen dat deze diel1sten spoedig overbodig 
zullen worden. 
Soms Iijkt het op hopen tegen beter weten in ... 
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4. Kennen en kunnen 

Kennis is roacht! Met clit adagium zijn we opgevoed en vertrouwd 
geraakt. _ 
Het berust op de niet zo reele veronderstelling, dat kennis en 
kunde hand in hand gaan. 
Kennis van de verkeersregels echter betekent niet dat men kan 
autorijden. Kennis van seksualiteit, van de 'facts-af-life' betekent 
niet ciat men deze ook in een relatie kan hanteren, etc. 
Vaak wordt kennis gebruikt aIs een sIecht substituut v~~r kunde. 
Ondanks alle vernieuwingen lijken deze gedachten nog maar 
sporadisch ingang te vinden bij ons onderwijs. Misschien is 
de kritiek het best re vangen in het simpele commentaar van een 
schooImeisje uit de dude wereId, dat enige tijd het Nederlandse 
onderwijs voIgde. Ze was zeer onder de indruk van het hoge 
peII en tempo van ons oriderricht, maar toen men haar kart voar 
haar vertrek vroeg naar haar ervaringen, zei ze: 'J ullie leren van 
alIes, behaIve ... te leven.' 

lk denk dat haar woorden ons tot nadenken moeten stemmen. 
De relatie met je auders, de verwerking van verdriet, partner
~euze, levensverwachting, de beleving van anderen in jezelf, 
hefde en agressie, vragen naar de zin van het leven etc. komen 
op geen enkeI rooster voor. Dat is iets waar de Ieerling zeIf een 
antwoord ap moet vinden vaor zover hij daartoe tenminste in 
staat is. 
Kennisoverdracht bIijft een hoge prioriteit behoude~, ook aI zijn 
we ons misschien iets bewuster geworden Van het belang van de 
meer wezenlijke aspecten van ons leven. 
Zo ligt er een parallel tussen 'kennen en kunnen' en 'helpen en 
huIp'. 
We zijn immers opgevoed met de gedachte dat kennis macht 
is. Vandaar ook dat de deskundige in de huIpverlening niet 
ontkomt aan de aureool-werking van zijn kennis. En juist dan 
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komt de hulpzoekende nogaI eens in de kou te staan wanneer 
hij 'alles' van de deskundige verwacht. 
Een huisarts, psychiater, psycholooj;, advokaat, moeten nu een
maaI en met hun kennis en met hun kostbare tijd zorgvuldig om
gaan en deze verdelen over hun patientenJclienten. Niet in de 
Iaatste plaats om economische redenen. 
De patient derhalve, die klaagt over sIapeloosheid, krijgt van 
de huisarts sIaapmiddelen voorgeschreven. AIs deze bij een 
voIgend consult niet blijken te helpen krijgt hij er meer en/of 
sterkere ... genoeg om zichze1f voorgoed uit de zorgen te halen! 
Door dergelijke kortsluitingen is er een zekere ontluistering van 
de professionele hulp ontstaan. 

Gedeelde smart is halve smart 
De huisarts, aIs de vertrouwde raadsman van het hele gezin, 
ook op terreinen die niet direct door zijn specifieke kennis bestre
ken worden, is allang een nostaIgisch beeld van vroeger. Toch 
schreef een Amerikaans psychiater in het begin van de jaren 
zestig aI 'The best medicin for the patient is the doctor'. Zijn bood
schap is helaas met veel vertraging overgekomen. Misschien is 
het mede daardoor dat de vrijwilliger in de psycho-sociale hulp
verlening nieuwe kansen kreeg. 
Niet gehinderd door enige kennis of ervaring op het gebied 
van hulpverlenen kan hij zich vrij en onverveerd openstellen voor 
degene die een beroep op hem doet. Hij heett stellig andere mo
gelijkheden dan de professional. Hij is beschikbaa" hij heeft 
tijd, aandacht, is goed gemotiveerd en hoeft ook niet moeizaam 
zijn status van hulpverlener te bewaren. Kortom: hij opereert op 
een gelijkwaardig niveau. 
Juist nu het inzicht veld wint dat de aard van de relatie vaak 
bepalend is voar het suaes van de hulp, wordt de betekenis van 
deze mogelijkheden vaor de vrijwilligers nog eens extra aan
gescherpt. 
Pillen, poeders, adviezen of goede raad plegen weinig te helpen 
als de mens teruggeworpen blijft op zichze1£. AIs er niet de kans 
wordt geboden om te ontgraeien aan de problemen:, blijkt het 
telkens weer dat iemand in nood of spanning enorm gebaat kan 
zijn met de simpele aanwezigheid van een ander. AIs het dan ook 
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nog iemand is die enigszins invoelend kan Iuisteren, die de tijd 
heeft en niet aI te zeer in beslag genomen wordt door z'n eigen 
wisse1valligheden, dan is er een redelijke kans dat deze twee 
mensen ontdekken dat hen iets goeds overkomt, dat er iets 
gebeurt. 
Natuurlijk betekent dit niet dat de ene vorm van hulpverlenen 
de andere kan vervangen. Ze zijn eerder complementair, ze 
moeten elkaar aanvullen. Het zijn in feite heel verschilleJlde ma
nieren om met de ander om te gaan. 
De kennis van de professional (onverschillig van welke disci
pline) stelt hem in staat om een diagnose te stellen en een therapie 
vocr te schrijven. 
Zijn activiteiten zijn gericht op het neutraliseren van de klachten 
of het oplossen van het probleem. 
Juist omdat de vrijwilliger geen specifieke kennis heeft kan hij 
zich bekommeren om de ander, waarbij hij sterk beleeft het 
hier-eu-nu van hun relatie en niet het-hoe-en-waarom van de 
relatie. Of anders geformuleerd: de ander staat centraaI, niet 
z>n problematiek, niet zijn vragen, niet de zorgen waaronder hij 
gebukt gaat, maar hij zo1£, aIs persoon, aIs mens. 
Bovendien krijgt de vrijwilliger op deze wijze de mogelijkheid 
om zichzelf te toetsen aan de ander. Om zijn eigen beleving en 
ervaring te verdiepen, zijn innerlijke mogelijkheden te exploreren 
als hulpbron voor de ander. 
Deze wisselwerking tussen twee mensen biedt ook kansen op
groei aan degene die hulp zoekt. 
Juist omd't de kaders ontbreken en de rollen misschien diffuus 
Iijken. Vanuit de professionele hulpverlening is vooraI op dit 
Iaatste aspect vaak de nadruk ge1egd. 
Het ontbreken van duidelijkheid zou de effectiviteit van de 
hulpverlening aantasten, de vrijwilliger in grote moeilijkheden 
kunnen brengen en de situatie eerder vertroebe1en (lees: vererge
ren) dan ophelderen.· 
Ik geloof dat bij deze argnmenten de mogelijkheden van de vrij
williger danig onderschat worden. 
Hi; is immers, juist door zijn participatie, veel beter in staat om 
binnen de siruatie en mogelijkheden van de hulpzoekende te 
(helpen) zoeken naar aanknopingspunten voor verandering. 
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Op deze filosofie berust trouwens het succes van self-help groe
pen, zoals Alcoholics Anonymous e.d. 
Ik denk dat vrijwilliger en professional elkaar nodig hebben om 
het specialisme van de kennis weer binnen het kader van de 
kunde te plaatsen. Misschien kan de professional op den duur 
van de vrijwilliger leren, dat met mensen omgaan een bezigheid 
is die niet iedereen vanzelf verstaat. Misschien kan de vrijwilliger 
van de professional leren alarm te slaan wanneer hij zich dreigt 
te vertillen aan de ander, door onvoldoende kennis en ervaring. 
Er zou geen reden moeten zijn om zich bedreigd te voelen. Niet 
voor de professional in zijn werk (heb ik dan voor niets zolang 
geleerd), en niet voor de vrijwilliger die zich in z'n onzekerheid 
aan z'n inspiratie vastklemt en door iedere vorm van training 
bang is die te verliezen. Beide categorieen helpers hebben hun 
eigen waarde, hun eigen plaats, hun eigen filosofie, hun eigen 
werkwijze. Ze kunnen veel van elkaar opsteken. 
Als onze kunde tekort schiet of onze kennis blijkt onvoldoende 
om iemand wezenlijk te help en, is het resultaat hetzelfde: een 
mens die in de kou blijft staan. . 
We zullen de handen ineen moeten slaan om z6 samen de bar
fieres van rol, fnnetie, instituut en kennis, die zich nog volap 
tussen de hulpbieder en de hulpvrager bevinden, te helpen 
slechten. 

Werving en selectie 
Hoe kom je aan genoeg medewerkers die voldoen aan de gest,elde 
eisen? Waar haal je ze vandaan en hoe kan je ze schiften? Wat 
veer criteria moet je hanteren? 
Ziedaar, een aantal vragen waar m~n vooral in de begihjaren 
het antwoord op moest schuldig blijven. 
Het enthousiasme en de toewijding van de pianiers waren wel
eens omgekeerd evenredig met hun geschiktheid als gespreks
partner vacr een mens in nood. Maar, al doende leert men en 
geleidelijk aan zijn er regels ontstaan die men in de seleede ging 
hanteren: Goede motivatie, geen nieuwsgierigheid, geen op sen
satie beluste personen, geen telefonisehe colporteurs van welke 
levensbeschouwing dan ·ook. Ten tweede: luistervaarqigheid en 
luisterbeieidheid, geen mensen die meteen met een mening k\aar 
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staan, adviezen uitdelen of een ander graag willen laten profi
teren van 'hun levenservaring. 
Ten derde: emotionele balans (niet vluehten voor de eigen pro
blematiek door zieh beschikbaar te stellen voor die van anderen). 
Ten vierde: bereidheid om in een team te werken en begeleiding 
te accepteren (geen solo-artiesten die zichzelf niet ter discussie 
willen stellen). 
Ten vijfde: voldoende tijd beschikbaar stellen (ofschoon clit van
zelfsprekend lijkt, blijkt het vaak een struikelblok). Natuurlijk 
kan men bovenstaande eisen niet als waterdichte normen han
teren. Ze moeten meer gezien worden als nastrevenswaardig 
doel waarbij men in de selectie vooral moet insehatten of ze 
binnen redelijke tijd bereikt kunnen worden. 
Afhankelijk van de wijze van werving ligt het afvalpercentage 
tussen de 40 en 60%. 
Voegt men daarbij een natuurlijk verloop van ongeveer 40% in 
4 jaar dan blijkt zonneklaar dat de recrutering en het geschikt 
maken van vrijwilligers v~~r hun werk, de achillespees van de 
telefonische hulpdiensten is. Sommige diensten hebben dat aan 
den lijve ondervonden en zijn na enkele jaren van bedrijvigheid 
een stille dood gestorven (Alkmaar, Delft). Het enthousiasme 
van het begin, de pioniersperiode, is weliswaar erg stimulerend, 
maar vormt onvoldoende basis voor de continulteit van de dienst. 
AIs dan de inspirator verdwijnt, stort het geheel als een kaarten
huis in elkander. Ben van de grootste belemmeringen om vol
doende aandacht aan deze kant van de zaak te besteden vormt 
merkwaardigerwijs, de telefoon. Die blijft immers ratelen en 
vraagt voortdurend en zonder pauze onze aandacht en energie. 
Juist daarom is het van grote betekenis geweest dat er in een 
vroeg stadium mogelijkheden bestonden om de trainingen uit 
te besteden. Mogelijkerwijs kan dit in de toekomst ook met de 
werving en selectie gebeuren. 

Een bepaald soort mensen(?) 
Wie zitten er nu aehter de telefoon? Eigenlijk een merkwaardige 
en boeiende scala van mannen en vrouwen uit zeer verschillende 
achtergronden van onderscheiden, leeftijd en motivade. Een 
willekeurige greep: 
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Medewerker L.: 
30 jaar, gehuwd/2 kinderen/personee1schef bij een bank/R.K.I 
Hobby's: lezen en vissen 
K wam omdat hij over het werk gehoord had en ze1f een moeilijke 
periode achter de rug had in verband met het overlijden van zijn 
vader. 

Medewerkster M.: 
24 jaar, ongehuwd/werkt op kantoor als facturiste/geen godsdienst 
K warn omdat zij van cen vriendin hoorde over het werk, heeft tijd 
en wil wat voor een ,ander doen maar voe1t zich onzeker bij 
persoonlijke contacten. 

Medewerker B.: 
67 jaar, gehuwd/4 kinderen, allen het huis uit/gepensioneerd 
politieman/geref. 
Heeft tijd over en wil graag proberen zo nog iets voor anderen 
te betekenen/ziet niet op tegen nacht- of weekenddiensten. 

Medewerkster v. H.: 52 jaar, gehuwd/huisvrouw/3 kinderen, 
waarvan 2 getrouwd/humaniste 
Voe1t zich te jong om alleen grootmoeder te spe1en en wil haar 
tijd nuttig besteden aan anderen. Haar man (dir. metaalbedrijf) 
staat achter haar besluit. 

Medewerkster R.: 
43 jaar, gehuwdl2 kinderen/geen godsdienstlman heeft uithuizig 
beroep (piloot) waardoor ze veel alleen is. Kinderen zijh nog 
klein en de avonden lang 
Wil daarom medewerken, in de hoop dat zij tezijnertijd in aan' 
merking voor een zgn. 'huisaansluiting' kan komen, zodat ze niet 
steeds voor oppas hoeft te zorgen. 

Medewerker K.: 
28 jaar, ongehuwd/machinebankwerker/geen godsdienst/woont 
op kamers, voelde zich eenzaam/en heeft al eens met ons gebeld. 
Voelt zich aangetrokken door het werk. Zou graag voor anderen 
ook iets willen betekenen. 
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Een bonte staet van zakenlieden, verpleegsters, huisvrollwen, 
computerprogrammeurs, leraren etc. 
In principe geen 'beroepshe1pers', ofschoon die ook wel als vrij
willigers dienst doen. 
De meesten met enige scholing, hoewel uitzonderingen daarop 
ook voorkomen. 
In de motivatie klinkt vaak iets mee van 'er zelf ookiets aan te 
willen hebben', hun verwachting om eigen moge1ijkheden_ beter 
te kunnen ontplpoien, etc. 
Ik geloof dat zoiets erg gezond is. Zuiver altruisme maakt me 
altijd wat huiverig. 
De gevraagde investering in tijd en emotionele energie is groot 
genoeg om er, althans inhoudelijk, iets van terug te mogen ver
wachten. 
Gemiddeld doot men een dienstbeurt per week plus een nacht- . 
dienst per maand. Daarnaast komen dan de lokale- en nationale 
trainingen (weekends), de begeleidingsuren en eventue1e ver
plichte literatuur- en studietijd. 
De dienstbeurten varieren (afhanke1ijk van het tijdstip) tussen 
2 en 5 uUr. 

Training, vorming en begeleiding 
Als kennis kunde in de weg staat lijkt het trainen van vrijwilligers 
een paradoxale bezigheid. 
Juist hun onbevangenheid immers, hun spontaniteit, hun solida
riteit met de mens in nood vorffieo de kern van hun waard.e en 
inzet. Waarom dan toch trainen? 
In de eerste plaats omdat voorbereiding op de lang niet gemakke
lijke arbeid die de medewerker te wachten staat zeer noodzake
lijk is. Hij weet immers nauwelijks wat er boven z'n hoofd hangt 
en het is ·alleszins verantwoord en noodzakelijk om hem daar
mee enigermate vertrouwd te maken. Maar er is meer. Hij moet 
leren omgaan met z'n eigen machteloosheid, met de gevoelens 
van verbijstering, woede, verdriet of troosteloosheid, die bij hem 
opgeroepen kunnen worden door datgene wat hem via de tele
foon wordt toevertrouwd. Hij zal zich moeten oefenen in invoe
lend luisteren, proberen tussen de regels door te horen hoe de 
ander er. aan toe is. 
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Hij zal zich telkens weer opnieuw moeten afVragen wat van het 
ene gesprek we! en het andere gesprek niet goed lukte, wat er 
voor obstakels in hemzelf wellicht zijn, die hem belemmeren om 
een goed contact met de ander te leggen. Kortom, hij zal met zich
zelf bezig moeten zijn als reactie op hetgeen de ander bij hem 
teweeg brengt, om daarna werkelijk beschikbaar te zijn. Met 
hart en ziel, met lijf en leden. Hij zal een stilte in een gesprek 
moeten leren verdragen en leren omgaan met vragen en ondui
delijke situaties. Alleen z6 kan hij een goede partner, een be
trouwbare vriend, een oprechte gespreksgenoot wo;den. 
Misschien kunnen twee gespreksfragmenten, laten we ze gemaks
halve maar het 'gewone' en het 'luister-gesprek' noemen, het 
beeld verhelderen: 

gewone gesprek 

v = vrijwilliger 
. H "" hulpzoekende 

V: U spreekt met de Telefo
nische Hulpdienst 

H: la, ik eh ... bel u eigenlijk 
vaor... ik voel me zo 
beroerd ...... zo ellendig. 

V; Kunt u mij misschien 
zeggen wat u mankeert? 

H: la, ziet u eh ... dat is het ... 
juist... er is zoveel, ik weet 
niet waar ik beginnen moet. 

V: Is er vandaag iets gebeurd, 
waardoor u zo van streek 
bent geraakt ... ? 

H: Nee, of eigenlijk ja, ik 
kreeg vandaag een paar 
oude foto's in m'n handen 
en dat heeft me vreselijk 
van streek gemaakt (begint 
te huilen) 
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luistergesprek 

V: Goedemiddag, u spreekt 
met de Telefonische Hulp
dienst 

H: la, ik eh ... bel u eigenlijk 
voor ... ik voel me zo 
beroerd ... zo ellendig ... 

V: Ik wit graag naar u 
luisteren 

H: Er is niemand met wie ik 
eraver praten kan, ziet u 
en het zit me zo dwars ... 

V: U voelt zich erg alleen? 
H: (begint te huilen) la ... en ik 

schaam me zo ... 
v: (Zegt niets anders dan): 

hmm 
H: Het kwam allemaal boven 

doordat ik een foto van 
m'n overleden man vond. 

V: Betekende die foto veel 
voar u? 

H'la, het was een foto van 
m'n overleden man ... 

V: Is hij allang geleden 
gestorven? 

H: la, al 12 jaar 
V: Dat is al een hele tijdJ 

I H: ja, ik vind ook dat ik I {linker zou moeten zijn. 

1

1 V: Heeft u ook kinderen? 
H: ja, twee ... ze komen straks 

uit school en ze megen niet 
i zien dat ik rode ogen heb. I -V: U moet proberen {link te 
. '. zijn he, ze hebben u I immers hard nodig. 
I 'H: la, ja ... ik Z,al het 
1 proberen, dank u wel. 

I 

Ik ben al twaal( jaar 
weduwe ziet u en ... ik heb, 
ofschoon ik het eigenlijk 
niet wilde, een paar keer 
omgang met een man 
gehad ... en nu ... (huilt 
weer) toen ik die (oto zag 
was het net of hij 111e aan
keek en zei: zoiets past toch 
niet bij jou ... (huilt enige 
tijd) 

v: Hmmm 
H: 't Was geen verwijt ziet u, 

het was meer een stil 
verdriet in z~n ogen. Het 
was ook zo'n hoogstaand 
mens, zoiets zou nooit Fn 
zijn hoofd opgekomen 
zijn ... en nu, nu voe8ik me 
alsof ik hem en ons 
huwelijk verrqden heb; als
of het niets ·'Voor me 
betekend heeft .... 
terwijl we toch zo gelukkig 
samen waren (zucht) 

V: juist daarom weegt het zo 
zwaar voor u ... 

H: la, want ... 
(het gesprek gaat voort) 

1 

1 

Bij het 'gewone' gesprek bepaalt de vrijwilliger grotendee1s de 
koers. Hij stelt vragen, om duidelijkheid te krijgen en bepaalt 

L 

I 

I 

daardoor (ongewild) het verdere verloop van het gesprek. . 
Het luistergesprek gaat vooral in op de gevoe1ens die de hulp
zoekende heeft en aanvaardt de beller zoals hij zich vo6rdoet. 
De vrijwilliger vraagt niet om duidelijkheid en laat de koers van 
het gesprek door de ander bepalen. Daardoor komen er al spoe-
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dig emoties aan de oppervlakte die in het 'gewone' gesprek voor
alsnog bedekt bleven. 
Dergelijke gesprekken voeren lijkt gemakkelijker dan het is. Er 
liggen vele voetangels en klemmen klaar om ons weg te houden 
van gevoelens van de ander ten bate van onze eigen inbreng. 
Vooral wanneer de beller nadrukkelijk naar onze mening of naar 
een oplossing vraagt zullen die kansen des te groter zijn. 
Door het maken van regelmatige gespreksverslagen is er een 
mogelijkheid om de ontwikkeling van de vrijwilliger op de voet 
te volgen en eventueel bij te sturen. 
Aanvankelijk was di, de taak van de professionals, van het team 
van deskundigen of van de staf, maar geleidelijk aan vormen de 
vrijwilligers self-supporting-graepen die elkaar opvangen en 
begeleiden en waar nodig helpen en bijsturen. De vorming 
van deze groepen is vooral van grate betekenis bij die telefo
nische hulpdiensten waar het aantal (professionele) begeleiders 
welhaast in het niet valt vergeleken bij het grote aantal vrijwillige 
medewerkers. 
Toch vraagt de vorming en voorbereiding van de vrijwilligets 
een belangrijke en intensieve participatie van hen. Een van de 
landelijke trainers, B.J.J. Naessens, schreef hierover o.m.: 

Een bureaulamp, een kladblok, een telefoon. En je zelf in stilte. 
Een poging om alle drukte die je in je leven vergezelt, achter te 
laten. Tenslotte is de kamer niet groter dan je eigen gedachten. 
En dan gaat die telefoon. J e weet: een mens in nood. Het kan van 
het eerste antwoord afhangen of de relatie lukt of niet. Het is 
dan vaak moeilijker om die telefoon van de haak te nemen dan 
de drempel over te stappen van de kamer van een ernstig zieke. 
'Goedenavond, u spreekt met de telefonische hulpdienst'. 
En aan de andere kant stilte. Een ademhaling, een tikkel1de 
klok, en een mens die aarze1t om re spreken, misschien zacht 
huilt. 
En clan is er die oneindige ruimte van twee mensen bijeen, zich 
heel intens bewust van de aanwezigheid van die ander, waarbij 
die ander ergens heel ver weg, oneindig dichtpij is. 
Kan fluisteren in mijn oor. Waar ik mij niet vaar kan verbergen 
achter een grimas. De ander is er, op diezelfde manier zoals je dat 
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knnt ervaren met iemand 's avonds in een stilstaande auto. Of in 
het donker samen met een ander op een kamer, allebei in bed. 
Beschermd en toch dichtbij. In deze relatie telt helemaal niet 
meer wat ik ben. Alleen nog maar wie ik ben voor de ander. 
Want waarom belt die ander nu uitgerekend ons op. Waarom 
zoekt hij geen deskundige hulp, die is er te over? 

Volgende patient 
Hoe verloopt volgens het verwachtingspatroon van de hulp
zoekende de deskundige hulpverlening? Ik probeer mij te ver
diepen in die hulpzoekende en beleef het volgende: Ik bel om 
een afspraak, en hoor dan warmeer ik mag komen. Ik ga een 
beetje vroeg, en wacht rustig tot de deskundige klaar is. Ik mag 
binnenkomen en er zit een meneer, die mij van alles vraagt en 
veel opschrijft. Hij analyseert met mij hoe het probleem ontstaan 
is, wat de symptomen, war de oorzaken zijn, en duidt dan wegen 
aan ter oplossing, of zegt mij dat hij niet deskundig genoeg is 
vacr mijn probleem, en er graag eens met een deskundige over 
wil spreken. Er wordt een anamnese gemaakt, aangevuld met 
verificatie van de gegevens via een test-batterij of psychiatrisch 
onderzoek, dan volgt een hetero-anamnese, de diagnose, en dan 
zullen ze me vertellen wat ik moet doen. 
Dat is, misschien voorzien van minder vreemde woorden, de 
verwachting van de client. De verwachting dat anderen hem 
wel zuHen helpen, maar dat hij zich wel eerst zal moeten uit
kleden, dat hij dan alleen maar zijn volstrekte onmacht en hulpe
loosheid onderstreept zal krijgen. Ik weet natuurlijk dat er een 
heleboel hulp wordt verleend op een totaal andere wijze, maar 
ik weet ook dat deze methodiek inderdaad model staat voor een 

. belangrijk deel van zeer goede en efficiente hulpverlening, waar 
echter deze zich onmachtig voelende mens zich zeer door bedreigd 
voelt. 
Welnu. Deze mens belt een T.H.D. Merkwaardigerwijs met zeer 
ambivalente gevoelens. In de hoop op iemand die inderdaad hem 
echt deskundig zal helpen en ook met grote angst v~~r deze 
deskundigheid. Zonder duidelijke ;voorstelling van wat zijn 
diepste nood is, alleen met de duidelijke ervaring van een prak
tisch prDbleem. Daarom ook, dat de mogelijkheid van de vol-
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strekte anonimiteit voor deze mens in 'nood zo geweldig belang
rijk is. Hij hoeft niet eerst door een wachtkamet, er gaat geen 
deur achter hem dicht, hij hoeft zelfs niets te zeggen, en toch 
contact hebben. 

Tasten in het duister 
De medewerker aan de telefoon ontbreekt een aantal wezenlijke 
mogelijkheden van de deskundige hulpvedening. Zo direct al 
ontbreekt de ervaring van die client die voor het eerst binnen
komt. Die 'eerste indruk'. Er is geen mogelijkheid om die client te 
observeren. Het is geweldig inoeilijk om de echtheid van de 
geuite emoties te verifieren. Alle, systematiek van de diagnose 
staat niet tot zijn beschikking. Hij is als een schipper in de mist, 
op onbekend water zonder kaart of radiocontact. Het eruge wat 
hij heeft is een echolood. Je voelt je in je eerste ervaringen aan 
de telefoon ontzettend onthand. 
Eerst vond ik het ellendig door mijn houding niets uit te kunnen 
drukken, geen hand te kunnen geven. De ander niet rustig aan te . 
kunnen kijken. Het is angstig niets te kunnen zien van reacties 
op wat je zegt. Tot op het moment dat le ontdekt dat je hierdoor 
bezig bent met je eigen problemen en niet met die van de mens 
die je oproept. Het is je eigen verwachting van de manier waarop 
je moet en wilt helpen, die in de grond wordt geboord. En als je 
dat hebt ontdekt, d.w.z. als je hebt ontdekt dat de telefoon je niet 
de mogelijkheid geeft om de ander in zijn vrijheid of zijn verant
woordelijkheid te beknotten, dan ontstaan er geheel nieuwe 
mogelijkheden. Niet voor de hulpverlener, maar voor degene die 
mij belt, met die in het begin gesignaleerde vraag: Is er daar 
iemand die mij hoort? Mij in mijn eigen eenmalige nood, angst, 
verdriet? Is er iemand die dat met mij wil delen? 

Het zal in de vorming van de vrijwilliger vooral gaan om verbe
tering en verdieping van zijn mogelijkheden tot echte gemeen
schap (communicatie). Hiermee is echter allerminst een trai- r 

ningsprogramma gegeven. Immers uit de praktijk van de hulp
vedening door vrijwilligers komt een aantal heel specifieke vra
gen naar voren, waar de training op heel verschillende rnanieren 
kan ingaan. 
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In het helpend bezig zijn kunnen we ruwweg drie polen onder
schelden: de helper, de hulpzoekende en het probleemveld. We 
kunnen deze drie zien als de drie hoeken van een gelijkzijdige 
dneho~k. De h)nen die de hoekpunten verbinden '1!'even dan 
dmdel1Jk weer hoe deze drie zich onderling verhouClefi: 

Nu zou het theoretisch mogelijk zijn om de relatie tussen de 
helper en het probleemveld van de hulpzoekende te negeren. 
Immers we willen de vrijwilliger helpen om een goed contact 
te hebben met de hulpzoekende. Hij hoeft niet direct probleem
oplossend te werk te gaan. Dan vergeten we echter dat de con
frontatie met het probleemveld van de hulpzoekend~ bij de hulp
vedener alledel gevoelens oproept, waarvan hij zich veelal de 
betekenis niet bewust is. 
Dat stelt ons .voor de vraag: In hoeverre moet de vrijwilliger in
ncht hebben m en kenms van de verschillende probleemgebieden 
waar hij mee te maken kan krijgen. 

Het antwoord is meen ·ik in het voorgaande al gegeven. Er zal 
namelijk een dusdanige kennismaking moeten hebben plaatsge
vond~n m~t de verschillend~ menselijke noden en angsten, dat 
de vn)wllhger de gelegenheld moet hebben gehad zich bewust 
te worden, wat dit alles voor hem persoonlijk betekent. Hij zal 
moeten antdekken hae zeer hij zelf leeft vanuit alle mogelijke 
v?ar?nderstellingen en schematische vanzelfsprekendheden die 
hl) zlch helemaal niet bewust is. Hij zal maeten ervaren haeveel 
angst en weerstand, hoeveel gevael van machtelaasheid bij hem 
kan wardeu opgeroepen en hoezeer die zijn hauding tegenaver 
die ander kunnen bei'nvlaeden. 
Gedeeltelijk weer anders liggen de vragen die warden opgeroe
pen door de lijn die de vrijwilliger verbindt fiet de hulpzoekende. 
Ook hier weer Qe vraag naar de kennis en het inzicht omtrent de 
ander. Ook hier de vraag: moet de vrijwilliger niet wat weten van 
de verschillende manieren waarop mensen reageren op de situatie 
die ze tegenkomen, en het waarom daarvan? 

Zo zal het in het hele trainingsprogramma in de eerste plaats 
moeten gaan om de vrijwilliger, en niet om de client en zijn pro-
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blemen. Wanneer wij willen proberen om in de relatie tot de 
hulpzoekende deze laatste meer in. het centrum van onze z?r~ 
en belangstelling te brengen dan Zl]n problemen, dan zullen Wl] 
dat zelfde moeten doen bij de vorming van vrijwilliger~. 
De vorming zal moeten gericht zijn op een groei tot vrijheid en 
echtheid, tot bewustwording en kennis van zichzelf. Het gaat in 
deze vorming om vragen also 
Wat gebeurt er in mezelf als ik een gesprek voer? 
Wat v~~r gevoelens roept die ander bij mij op? 
Wat voor houding neem ik zelf aan? 
Kan ik die ander echt'aanvaarden? 
Begrijp ik de ander echt? 
Ben ik begrijpelijk voor de ander? 
Kan ik aanvoelen wat er bij de ander leeft en omgaat? 
Begrijp en versta ik wat voor gevoelens er bij de ander meespelen? 

Het gaat er clan om in staat te zijn eigen angsten, behoeften, 
gevoelens en reacties duidelijk waar te nemen, er mee te leren 
omgaan en daarmee de grens van de eigen belastbaarheid te 
verhogen. 
Vervolgens gaat het er om open te zijn voor de hulpzoekende, 
de veelvoudigheid van zijn problemen te kunnen onderkennen en 
er op in te gaan. 
Tenslotte moet de vrijwilliger een realistische kijk krijgen op 
zijn eigen grenzen en mogelijkheden en moet hij daarom leren 
verwlJzen. 

Niet alle vrijwilligers zitten achter de telefoon. Er zijn er ook die 
zich toeleggen op de zgn. 'be-friending'. Ze houden gedurende 
langere tijd persoonlijk contact met hulpzoekenden die om de 
een of andere reden moeilijk of niet op een andere wijze opge
vangen kunnen worden, bijvoorbeeld iemand die een rouwpro
ces doormaakt, die net een ontwenningskuur achter de rpg heeft, 
die te geremd is om voorlopig andere hulp te aanvaarden, etc., 
etc. 
Deze 'be-friending' wordt nog niet in het algemeen toegepast 
in Nederland, ofschoon ode resultaten bemoedigend zijn. Waar
schijnlijk is er een zekere aarzeling omdat mer) er nog weinig 
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ervaring mee heeft en het niet helemaal duidelijk is waar de 
grenzen liggen en hoe de prive-sfeer van de betrokken medewer
ker beschetmd kan worden. 
Tenslotte zijn er de medewerkers uit het zgn. 'Back der mensen' 
zoals (zie de inleiding van Ds. Teutscher) die, welke praktisch; 
hand- en spandiensten verrichten. Vooral VOor degenen die be
reid zijn enige tijd iemand in huis te nemen is een goede begelei
dmg noodzakeh]k, ook al omdat er in die situatie vaak een soort 
spontane be-friending ontStaat. 

Kortom, het leven van een vrijwillige medewerker bij een tele
f?nische hulpdienst gaat beslist niet over rozen. Er worden hoge 
elSen gesteld aan z'n integriteit, geheimhouding en emotionele 
'ausdauer'. Positieve resultaten van z'n arbeid ziet hij zelden. 
Integendeel, hi] zal er telkens weer z'n machteloosheid ervaren. 
Ben maximum aan frustratie gepaard aan een- minimum van 
bevrediging, dat is het wel zo ongeveer. En toch ... vele honder
der: mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, met zeer ver
schJ!lende sociale-. en levensbeschouwelijke achtergronden, zijn 
dag en nacht bereld om de wacht te houden achter de toestellen 
van de telefonische hulpdiensten, waar iedere keer weer opnieuw 
een onherhaalbaar avontuur begint, als de bel gaat, de hoom 
wordt opgenomen en een stem zegt: 'U spreekt met de telefo
nische hulpdienst ... ' 
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5. U spreekt met. .. 

'Ik ben door m'n man de straat opgeschopt, ik weet niet waar ik 
heen moet, ik durf niet bij de buren te bel/en, het is al zo laat" 

'Ik geloof dat ik geslachtsziek ben, maar ik durf niet naar onze 
huisarts want het is een vriend van m~n vader .. .' 

fIk wil nog even een stem horen~ om afscheid te kunnen nemen .. . 
ik zal er morgen niet meer zijn ... U kunt me niet tegenhouden ... ' 

'Een klotetroep is het bij juWe - iemand nog verder in de zeik 
duwen en dat noemt zich hulpdienst ... ' 

'De dokter heeft me vanmorgen gezegd dat ik nog maar enkele 
maanden te leven heb ... ik weet het niet meer ... alles is onder me 
weggevallen' 

CEr is gisteren een vrouw van onze flat gesprongen, haar man 
vaart. De kinderen zijn zolang bij mij in huis, maar ik kan er niet 
toe komen om het ze te zeggen ... ' 

'Zeg eens wat tegen me ... ik heb zo'n zin in je, lekker stuk ... Ja, 
nog even ... ja ... oh ... ' 

Alles komt op me af, ik geloof dat ik gek word, ik zie vurige 
ballen naar me toe komen, oh God, laat me niet in de steek ... 
ik vat... HELP . . "'" 

'Ja, die ik gisteren aan de lijn had, die begreep me niet zo goed, 
maar uw stem klinkt veel liever, het blijft toch tussen ons he:' .. ?' 

'Ik zat krap en heb 2 mille uit de kas van m'n baas geleend. 
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Morgen komt de accountant en ik kan het niet terugbetalen, 
zk wee} me geen raad meer. Helpt u me, dit wordt m'n ondergang' 

'Als juWe niet zorgen dat ik volgende week een ander huis krijg, 
steek tk de hele klerezooi in brand ... ' 

'Ik heb m'n buurvrouw al in geen viif dagen gezien. Er zal toch 
mks met haar gebeurd zijn ... ?' • 

'Hik ... rot wijven ... hoeren zijn het, allemaal... hik ... laten ze naar 
de godverdomme lopen ... hik ... de hele pestzooi ... ' 

"Dag mevrouw, kunt u mij helpen? Ik heb zo'n last van een lege 
portemonnaie, ziet u (ha.ha-ha-ha-) ... ' 

'M'n vrouw is er vandoor meteen ander. Ze heeft de kinderen 
meegenomen. Kan dat nou maar zo ... ?' 

'In de Bijbel stam dat God Liefde is, waarom is het dan zo'n 
rotzooi in de wereld ... ?' 

, 
Vijfendertigduizend mensen pakten de afgelopen jaren de hoom 
van de haak om ons te bellen. 
$ommigen waren tevreden of gerustgesteld na een gesprek, ande
r,en goo~de.n de .. h~orn erop. Sommigen belden terug, twee, drie, 
!len, twmtig, Vi)ftJg keer of nog vaker. Deze cijfers hebben dan 
alleen betrekking op de THI) Rotterdam. 
Het zijn getallen om de moed bij te verliezen. Zeker als je een 
periode van bijna 20 jaar overziet wordt het zo'n troosteloze 
brij van menselijke eilende, dat de lust tOt ordening je eigenlijk 
Vergaat. 
Vijfendertigduizend mensen in 15 jaar komt neer op een gemid
delde van 6 per etmaal, dat lijkt niet veel maar men moet daarbij 
bedenken dat er stormachtige periodes en luwtes zijn, terwijl het 
bovendien. zo is, dat de meldingen vanzelfsprekend niet netjes 
verdeeld zlJn over 24 ~~r, maar een piek in de avond en de vroege 
nacht hebben. Daarbi) komt dat het totaal aantal telefoontjes 
Ulteraard veel hoger hgt, omdat velen on, terugbelden en wij hen. 
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Aanvankelijk belden ongeveer evenveel mannen als vrouwen. 
Pas in het begin van de zeventiger jaren loopt dit enigszins uiteen. 
In 1974 liggen de dames met ongeveer 1000 voor op de mannen. 
Misschien heeft dat iets met de emancipatie te maken? 
De reden waarom mensen naar de telefoon grijpen is in de loop 
van de jaren duidelijk veranderd. In het begin waren het vooral 
mensen met concrete problematiek; huisvesting, informatie, finan
dele problemen, onderdak, arbeidsmoeilijkheden e.d. 

c.P. = Concrete Problematiek 
(materie!e noden) 

R.P. Relationele Problemen 
(immateriele nood) 

P.P. = Persoonlijke Problematiek 
(existentiele nood) 

De relationele problematiek (intermenselijke problemen) of de 
persoonlijke problematiek (de psychische moeilijkheden, seksue
le problematiek, suIcide, eenzamen e.d.) waren toen nog duidelijk 
in de minderheid. Tien jaar later zien we dat de concrete proble
matiek veel minder vaak voorkomt, terwijl persobnlijke- en rela
tionele problemen meer dan verdubbeld zijn. 

64 

Niet alleen de problemen waarmee men komt, maar ook de reden 
waarom men belt is veranderd. 
Vroeger was vooral de onbekendheid met de hulpmogelijkheden 
een van de belangrijkste oorzaken, meer en meer begint de acute 
nood (crisis), als motief om te bellen veld te winnen. 
Deze veranderingen zullen zonder twijfel een echo zijn van de 
maatschappelijke wijzigingen die zich in de afgelopen 20 jaar 
voorgedaan hebben. Ruwweg Zou men kunnen zeggen dat-er zich 
een proces voltrekt waarin de proolematiek van de mensen zich 
verplaatst van de matetiele via de immateriele naar de existen
tiele nood. De taak van degene die achter de telefoon zit is er 
mede daardoor in de loop der jaren zeker niet gemakkelijker op 
geworden. 
Om toch enig houvast te kunnen hebben in de chaotische ver
scheidenheid van oproepen, is er een aantal rubrieken gevormd 
waaronder de gesprekken gerangschikt kunnen worden. 
Dit ging uiteraard niet zonder de werkelijkheid geweld aan te 
doen. 
E:u ~an drugs .verslaafde jongen die ons in staat van grote op
wmdmg belt, In een coma raakt en met grote moeite opge
spoord wordt en na een ziekenhuisopname in de kliniek vear 
verslavingsziekten belandt, daar wegloopt, weer bij ons terecht 
komt, ondergebracht wordt bij een gezin uit 'Het boek der men
sen' van waar hij onverwacht vertrekt met een aantal kornuiten 
naar India, korrit als een mager streepje in de rubriek 'alcoholisme' 
en andere verslavingen terecht. 

Of de vrouw die in een overspannen toestand haar woning ver
laat, onvindbaar is, terwijl haar man en kinderen zich wanhopig 
a~ragen waar ze gebleven kan zijn en die na veeI ornzwervingen 
bI] ons hulp zoekt, maar zo verward is dat opname in een psy
chiattische inrichting noodzakelijk is. De behandelend genees
heer vmdt het beter als de familie niet van haar verblijfplaats op 
de hoogte is en na enkele maanden wordt ze ontslagen en het 
gezin wordt herenigd. 

Tijdens die periode begeleiden we de vrouw intensief en houden 
we conta,ct met het gezin. 
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Deze hele toestand komt uiteindelijk als een streepje terecht in 
de rubriek 'psychische moeilijkheden'. 

Zo schuilt er we! achter bijna ieder cijfer onmenselijk leed dat 
zich door de samengesteldheid ervan nu eenmaal moeilijk door 
cijfertjes in rubrieken laat vangen. Het blijft een aanvechtbare 
benadering van de werke!ijkheid. 

Alcoholisme look andere verslavingen) 
Ten aanzien van het alcoholisme kunnen we in de tabel zien dat 
dit in het eind van de jaren zestig begint te stijgen en in 1974 een 
recordhoogte bereikt. 
Daarnaast speelt de opkomst van de drugs een belangrijke rol, 
die (zoals reeds eerder gezegd) ook in deze rubriek zijn onder
gebracht. 

Een voorbeeld uit de praktijk: 
fase 1: Man buiten Rotterdam belt's nachts om half vier. Hij 

heeft gedronken en hij is in een gedeprimeerde stemming. 
Hij heeft ruzie met z'n vrouw. Z'n vrouw wil scheiden 
vanwege zijn drinken. 
De man klinkt erg surcidaal, z'n stemming verslechtert. 
Hij heet Peter A., adres onbekend. Hij verbreekt na circa 
20 minuten de verbinding, vroeg wel om doktershulp. 

fase 2: Na enige moeite z'n huisarts bereid gevonden. Deze gaat 
de man bezoeken. 
Het lijkt hem dat er zijns inziens voorlopig geen acuut 
gevaar is. 

fase 3: 12 weken later) De man belt's nachts en zegt een schiet
wapen te hebben en wil zich het leven benemen, maar 
aarzelt vanwege de kinderen. 
Inmiddels is z'n adres bekend geworden door een contact 
met z'n broer. Deze gelooft niet veel van het verhaal. 
De vrouw zet de scheiding door. 

fase 4: len volgende) Peter' A. belt frequent, vaak 's nachts. 
Is aangeschoten of zwaar onder de invloed. 
De echtscheiding is inmiddels uitgesproken en de kinde
ren zijn aan de Vrouw toegewezen. 
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De man wil ze zien maar wordt zijns· inziens gedwars
boomd door de vrouw en de Raad voor de Kinderbe
scherming. 
Hij heeft gisteren ontslag gekregen van z'n werkgever, 
waar hij (zonder klachten) 27 jaar gewerkt had! 
Hij is niet alleen 's avonds maar ook overdag dronken 
en is op geen enkele wijze te bewegen om hulp te accep
teren. Hij krijgt verhoudingsgewijs veel aandacht maar 
slult zich allengs meer en meer af. 
Z'n spraak en ook z'n motoriek raken langzamerhand ge
stoord, hij heeft ongecontroleerde huilbuien en beklaagt 
z'n lot en is eigenlijk niet meer in staat en bereid er veran
dering in te b'rengen. We houden contact. 

fase 5: AI een tijd niets meer van Peter A. vernomen. 
Enkele dagen later belde z'n broer om te zeggen dat 
Peters lichaam gevonden was in de Merwede. 

In dit geval uit vele honderden wordt ons eeIl blik gegund in de 
peilloze afgrond van de alcoholist. 
Eerst de sociale ontreddering (gebroken huwelijk), ontslag uit 
z'n werkkring, dan de lichamelijke aftakeling (gestoorde spraak 
en motoriek) en tenslotte het einde door een sprong, of een val (?) 
ii1 het donkere water. 

inmiddels is het alcoholgebruik in Nederland in nog geen 15 
jaar toegenomen van 2'12 tot 7' 12 liter pure alcohol per hoofd, 
en de stijgende tendens zet zich progressief voort Steeds meer 
vrouwen en jongeren dreigen letterlijk te verdrinken in deze zee 
van alcohol. 
Het begint meestal met een extra glaasje sherry (of wat daar 
ook voor door mag gaan) en dndigt in de zinloze roes als vlucht 
voor de werkelijkheid. Langzamerhand raakt het organisme erop 
ingesteld en de verslaving is in feite begonnen. Eenzelfde ge
schiedenis zou men over de drugs kunnen vertellen! Hoewel dit 
aantal in het niet valt vergeleken bij de alcoholisten. Het is een 
duidelijke illustratie van het feit dat toenemende welvaart Soms 
omgekeerd evenredig aan welzijn is. 
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Arbeidsmoeilijkheden 
(Conflicten tussen werkgever en werknemerl 
zoeken of veranderen van werkl 
moeilijkheden van werkende echtparen) 

Bij deze categorie heeft zich een relatieve daling voorgedaan. 
Shipstores: fan, een jongen van een jaar of 23, belt ons 's avonds. 
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Hlj heeft sedert drie jaar een baan blj een scheeps
leverancier en had het daar aanvankelijk erg naar z'n 
zln. Hij Is er chauffeur-bezorger. 
Sedert een jaqr is de zoon van de baas ook in het 
bedrij{ gekomen en er zijn allerlei spanningen ont
staan. Toen fan werd aangenomen is overeengeko
men dat hij zich om de week een weekend beschik
baar moest houden voor het geval een schip op zater
-dagmiddag of zondag bevoorraad moest warden. 
-Het andere weekend nam de baas dan voor zijn reke-
ning. Deze is nu op leeftijd en wil het wat kalmer aan 
doen en hij heeft de verplichtingen aan z'n zoon 
overgedragen. Deze jongen voelt daar niets voar en 
heeft fan te verstaan gegeven dat de weekendkNtsjes 
allemaal door hem moeten worden opgeknapt, an
ders kan hij wel vertrekken. 'Er staan er genoeg te 
trappelen om je plaats in te nemen'. 
Ook heeft fan langzamerhand zekerheid gekregen 
over het feit dat de zoon van de baas op grote schaal 
knoeit met de vrijdom van accijns en daaruit, zonder 
dat z'n vader het weet, een flinke duit extra verdient. 
Als hij geen tijd heeft verlangt hij van fan dat hij 
deze partijen aflevert, en fan weet dat als ze een 
keer gesnapt worden de vergunning wordt ingetrok
ken. fan is bang dat de bom ooit eens een keer zal 
barsten, hetzij tussen hem en de zoon, hetzij door 
ontdekking van de knoeierijen. Hij weet niet goed 
wat hij moet doen en vraagt onze raad. Wat verder 
met hem doorgepraat. Het blijkt dat fan trouwplan
nen heeft en mede daarom er tegenop ziet om van 
baan te veranderen. 

Anderzijds ziet hij het met de zoon als baas ook niet 
zo zitten. Al pratende komt hij zelf tot de conc/usie 
dat hij met z'n ervaring best bij een wat grotere 
concurrent terecht zou kunnen (hij heeft al enkele 

. keren een aanbod gehad), waar de arbeidsverhoudin
gen wat beter geregeld zijn. 
Hij gaat er nog eens met z'n meisje over p,aten, zij 
weet er nog niets van. Hij bedankt me hartelijk-voor 
de goede raad (die ik overigens niet gegeven heb). 
Ikkreeg de indruk dat fan na een gesprek van circa 
20 min. wat meer zicht gekregen had op z'n eigen 
situatie en Ipest in staat is om z'n boontjes verder zelf 
te doppen. 

Bejaarden (en alle problemen die verband houden met het ouder
worden) 
Met het op gang komen van de voorzieningen voor de bejaarden 
(AOW, het bouwen van bejaarden- en verpleegtehuizen e.d.) is 
er een problematiek ontstaan waar we voorheen~weinig van 
hoorden. _. 
Hoe paradoxaal het ook klinkt, vaak heeft het in een gebouw 
verzamelen van een groot aantal bejaarden een sterke vereenza
ming tot gevolg. Anderzijds bevorderen vele voorzieningen voar 
bejaarden bepaald niet het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
kinderen jegens hen. 
Nog erger is het met de demente bejaarden die er meestal zeer 
bekaaid afkomen. 
De familie is meestal helemaal niet van zins om oma. of opa te 
huisvesten en motiveert dat overigens met zeer redelijke argu
menten. 
De verpleegtehuizen van behoorlijke kwaliteit zijn al voor jaren 
vol. 
En zo verhuizen ze vaak naar een of ander particulier instituut 
waar men van de nood een deugd gemaakt heeft. 
Men heeft er minimale privicy, ies of zeven niensen op een kamer. 
Oncontroleerbaar beheer van persoonlijke eigendommen, straf
maatregelen als men zich niet aan de regels houdt, matig eten, 
het achterhouden van AOW, zijn schering en inslag in zulke 
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instellingen. 
Maar goed, de familie IS er af en daar is het uiteinde1ijk om 
begonnen. 

Het ultimatum 
Alleenwonende oudere man belt snikkend op. De kinderen heb
ben hem nu allemaal in de steek gelaten, zegt hij. 3 jaar geleden 
is z'n vrouw overleden en sedertdien is het bergafwaarts met 
hem gegaan. 
Hij deed eerst zelf zijn boodschappen en hield het huis bij, maar 
z'n oudste dochter, die ulakbij woont, was daar niet tevreden 
over en kwam eenmaal per week een dag schoonmaken. Ze 
kookte dan ook vooruit, zodat hij alleen z'n eten maar hoefde op 
te warmen. 
Omdat ze gelijk boodschappen meebracht hoefde hij er niet zo 
vaak meer uit. 
Ben keer per week ging hij klaverjassen in de societeit en soms 
eens op bezoek bij een ~Ude vriend. 
De Kerst of Oud- en Nieuw bracht hij meestal bij een van de 
kinderen door. 
Het liefst was hij echter thuis, in zijn eigen omgeving. Bovendien 
kon hij de drukte van de kleinkinderen niet zo lang aan. 
Nu is er ruzie ontstaan over het feit dat hij iemand op kamers 
wilde nemen. Het leek hem gezellig om wat aanspraak tk hebben, 
maar toen de kinderen erachter kwamen zijn ze erg lelijk tegen 
hem gaan doen. Ze vinden dat hij beter naar een bejaardentehuis 
kan gaan (hij is 73 jaar) in plaats van mensen in huis te h'alen. 
Het risico is veel te groot, je weet nooit wat je in huis haalt. Als 
Pa dan zo nodig iemand anders om zich heen moet hebben dan 
komen wij niet meer ... etc ... etc ... 

Vanavond is er weer een telefonische ruzie geweest met de ol1d
ste dochter. Deze heeft gezegd dat, zodra er iemand in huis komt, 
zij geen voet meer binnen de deur zal zetten. 
Wat haalt hij in z'n hoofd op deze leeftijd, in plaats van nu het 
nog mogelijk is naar een verzorgingsf/at te gaan, vreemde men
sen binnen te halen. Hij lijkt iVel gek, hij weet toch dat z'n geheu
gen ook niet zo best meer is (al 2 keer het gas aan laten staan). 
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'AIs Pa dan zo eigenwijs wit zijn moet hij het zelf maar weten ... 
etc., op haar hoeft hij dan niet meer te rekenen .. .' 

De man vertelt dit allemaal nogal verbitterd. 'lk heb m'n hele 
leven vaor ze gezwoegd, mevrouw en nu geven ze je een schop'. 
Hij voelt zich door de kinderen in een hoek gedrongen en zegt: 
'lk wil zolang mogelijk op mezelf blijven, dat is toch heel begrij
pelijk?' 
Waarom gunnen ze me dat niet.? Het huis is groat genoeg, we 
zullen elkaar echt niet in de weg lopen. Hij is blij dat hij z'n hart 
eens heeft kunnen luchten, tegenwoordig luisteren de mensen 
niet meer naar ouderen. 
Hij zal het nog eens even aanzien en voorlopig nog geen over
haaste dingen doen, misschien dat. de kinderen wet bijdraaien. 
Zou hij er nog eens verder met me: over willen praten, vraag ik! 
Hij zou dat wet fijn vinden omdat hij het gevoel heeft dat ik 
buiten de partijen sta. 
lk geef hem mijn volgende dienstbeurt op. 
De man heeft echter niet meer teruggebeld ... 

De voor de hand liggende vraag is natuurlijk: waaram zijn die 
kinderen zo halsstarrig? De oudste dochter voelt zich immers 
duide1ijk verantwoorde1ijk voor vader (schoonmaken, koken, 
boodschappen doen), waardoor ze hem misschien overigens ook 
wel vraegtijdig infantiliseert. 
Voelt ze zich op haar territorium aangetast door een vreemde of 
zijn de kinderen bang dat ze zelf bij ziekte of ongeval VOor Pa 
moeten opdraaien als hij niet tijdig in een verzorgingsflat gepar
keerd wordt! In hoeverre speelt de eventuele erfenis een rol mee? 
Hoe dan ook, het is een goed voorbeeld van de bitterheid we1ke 
het onvervreemdbaar lot van de ouderdom lijkt te zijn. 

'lk bel u 111aar eens, want ik heb de hel" dag tegen niemand 
gesproken ... ' 'Mijn kinderen zeggen, je zit goed, je moet zelf wat 
meer aansluiting zoeken~ maar'mijnheer ... ik ken hier niemand~. 

En van een oudere man die nogal tegen z'n zin .in een verzorgings
flat was geplaatst: 'Mijnheer ... ik lig al in m'n kist, alleen de 

73 



deksel is er nog niet op .. .' 

Bij het creeren van voorzieningen vaar bejaarden in tehuizen 
en bejaardenflats heeft men zich mijns inziens re weinig gereali
seerd dat het op oudere leeftijd overplaatsen van mensen een 
heel riskante zaak is. 
Bovendien heeft men deze oorden vaak aan de rand van de stad· 
gezet (omdat de grond daar goedkoop was?) met zeer gebrekkige
of geen verbindingen naar het centrnm. Het is spijtig dat de 
stedebouwers ook in dar opzicht geen lering getrokken hebben 
van hun 17e-eeuwse v00rgangers die door middel van hofjes 
zowel de zelfstandigheid van de bejaarden zo lang mogelijk 
garandeerden alsook hun integratie in het maatschappelijke 
gebeuren, binnen de beslotenheid van de stadswallen. 

Criminaliteit (problemen met overwegend justitiiile- of potitio
nele aspecten, bedreiging, angst voor de gevolgen van een 
daad, crimineel gedrag etc.) 

Het aantal misdrijven dat ter kennis van de politie kwam in 
Rotterdam, nam van 1964 rim 1970 met meer dan 7000 toe. Die
zelfde tendens, ofschoon in mindere mate, vertoont het aantal 
meldingen bij de telefonische hulpdienst .. 
Er is een geringe daling in 1966 en 1967, maar daarna blijft het 
aantal stijgen. 
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Helaas waren er van meer recente jaren geen gegevens voorhan
den om de vergelijking tot in de zeventiger jaren door te trekken. 
HoeweI er bij het ontstaan van de telefonische hulpdiensten (die 
dmdehJk ook een soort biechtfunctie kunnen hebben), lang ge
speculeerd IS over vragen wat men moet doen als ieinand belt 
die een misdrijf bekent, is dat min of meer theoretisch gebleven. 
In werkel1Jkheld komt dat soort situaties blijkbaar weinig voor. 
Er zIJn met name uit Duitsland een paar gevallen bekerrd waar
door men in conflict kwam met de rechter. 
Er bestaat daar, evenals in Nederland, hoogstens een afgeleid 
verschonmgsrecht van de vrijwilliger, zodat gijzeling eventueel 
als sanctle gebrmkt kan worden (en in sommige gevallen inder
daad toegepast is). 
Het spreekt vanzelf dat telefonische hulpdiensten aileen maar 
goed ~unnen functiQneren als er waterdichte garanties tegen 
schend.m~ va~ geheimhouding en vertrouwen zijn. 
Dat pnnclpe IS trouwens ook vastgelegd in de internationale nor
men. De vaste regel is dan ook .dat er niets gebeurt of onderno
men w~.rdt zonder voorkennis en met instemrning Van de bell er. 
AnderzIJds heeft ook de telefonische hulpdienst een verantwoor
delijkheid ten opzichte van de samenleving. Ik denk dat in voor
komende gevallen die beide verantwoordelijkheden zorgvuldig 
ten 0pzlchte van elkaar afgewogen moeten worden v66r en aleer 
men kan beslissen w~ttedoen. In dat opzicht had de korpsleiding 
van de Gemeentepohtle m Rotterdam altijd volledig begrip v~~r 
onze dehcate pOsltle en heeft de dingen nimmer op de spits 
gedreven. Integendeel, ook in andere opzichten was onze samen
werking altijd goed. 
De goede verstandhouding kwam waarschijnlijk ook voort uit 
het felt dat we samen de enigen waren die's nachts en gedurende 
de weekends paraat waren. 
Een spontane gift van de politie-sportvereniging Hermandad 
onderstreepte deze wederzijdse waardering nog eens extra. 

Voortvluchtig 

fase 1: Aan h~t eind van de middag warden we gebeld door 
een mqnheer die een Frans sprekende jongen bij zich in 
de ~euken had aangetrof{en die een volkomen uitgeputte 
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indruk op hem maakte. 
Later blijkt dat z'n zoon de jongen achter op de brommer 
meegenomen had omdat hij stond te liften aan een weg 
waar dat niet toegestaan was. 
De jongen maakte een haveloze en ondervoede indruk 
en omdat niemand in het gezin het Frans machtig is 
begrijpt men er weinig van. Weten wij raad? 
Met de beller besproken in hoeverre er mogelijkheden 
zijn om de jongen bij hen wat op z'n verhaal te laten 
komen. 
Met enig reorganiseren schijnt dat wel te lukken. De zoon 
komt aan de lijn en vraagt of hij de jongen bij ons zal 
brengen? (N.B. Niet bij iedere THD bestaat deze moge
lijkheid). 
We vinden het beter dat hij eerst eens een nacht slaapt en . 
een warme maaltijd krijgt, dan kunnen we morgen verder 
zien. 

fase 2: Op een zaterdagmiddag staat de zoon met zijn loge op 
de stoep. 
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De Fransman schat ik op 23 jaar. Het is een nerveuze, 
schichtige, onrustige jongen, die verschrikt opstaat als er 
iemand binnenkomt met koffie. 
Hij voelt zich absoluut niet op z'n gemak in de spreek
kamer. 
Hij verlangt herhaaldelijk van mij de verzekering dat ik 
niet de politie op zal bel/en maar hij houdt tegelijkertijd 
z'n ogen niet van de telefoonhoorn af. Het verhaal komt in 
horten en stoten en in grote trek ken komt het er op neer 
dat hij ontsnapt is uit een Franse gevangenis en onder- of 
in een vrachtwagen de Nederlandse grens gepasseerd is. 
Overdag hield hij zich schuil en's avonds probeerde hij in 
de richting van Rotterdam te komen, op weg naar een 
vriend in Denemarken. 
Hij zegt dat hij om politieke redenen is opgepakt. Hij 
zou meegedaan hebben aan een studentenopstand in de 
plaats X in Frankrijk en is met zeven van z'n collega's 
(kennelijk de initiatiefnemers van de betoging) in afwach-

ting van een proces in de gevangenis gestopt. 
De candities in de gevangenis waren abominabel slecht. 
Het was er tJochtig, er waren ratten en muizen, men werd 
niet gelucht, het eten was minder dan minimaal en de 
bewakers hadden er genoegen in om de jongens op allerlei 
mogelijke manieren dwars te zitten (bijvoorbeeld door de 
privaten in de eel meerdere dagen ongeleegd te laten staan 
etc.). Hij heeft toen met z'n vrienden een ontsnappings
plan beraamd. 
Twee ervan zijn gepakt, maar hij is er in geslaagd om 
buiten de gevangenismuren te komen. 
Het verhaal doet mij eerlijk gezegd middeleeuws aan, 
maar ik ben niet zo goed op de hoogte met de Franse 
rech4pleging, en nog minder met de situatie in de Franse 
gevangenissen. 
Ik beloof hem dat ik er over zal denken hoe we hem het 
beste kunnen helpen. 
Bij z'n vertrek moet ik hem nogmaals verzekeren om de 
politie erbuiten te laten. 

fase 3: Telefonisch advies gevraagd aan m'n collega in Parijs. 
Hij bevestigt in grote lijnen het verhaal van de jongen. 
De situatie in Frankrijk is (althans in die tijd) inderdaad 
zo, dat men willekeurig mensen oppakt en voor langere 
tijd onder erbarmelijke condities opsluit. 
Het verhaal en de plaats waar de gevangenis gevestigd 
is klopt zijns inziens inderdaad, omdat daar enkele maan
den tevoren ongeregeldheden tussen de politie en studen
ten voorgekomen zijn. 
Hij adviseert me de jongen te he/pen zo goed als ik kan en 
geen contact met politie of justitie op te nemen. 

fase 4: De zoon belt opnieuw en vraagt of wij al iets weten. 
De jongen durft niet meer bij ons terug te komen. Ik zeg 
dat we hem via onze Deense collega's wel willen help en, 
mits er zekerheid is dat hij bij z'n Deense vriend kan 
blijven, anders is de expeditie mijns inziens nutteloos. 
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fase 5: De zoon des huizes belt nogmaals. De Franse jongen heeft 
onvoldoende vertrouwen in ons om de naam van de 
Deense jongen, alsmede het adres, te noemen. Hij gaat 
nu op eigen houtje proberen naar Denemarken te komen. 
Tk hoop dat het hem lukt. 

Diversen 
Onder deze categorie rekenen we alle problemen (ruzies, klach
ten etc.) die elders niet onder te brengen zijn. 

De laatste tijd is het aant-al klachten over het milieu en hinder 
van buren erg toegenomen. 
Ook problemen in verband met emigratie vallen onder deze 
rubriek. Van de laatste een voorbeeld: 

Wij komen 
fase 1: Een vrouw belt op en zegt ciat ze een wanhopige brief 

van haar dochter gekregen heeft uit Australie. Haar man 
en jongste Zoon hebben een auto-ongeluk gehad en liggen 
in het ziekenhuis en omdat ze in geen enkele vorm van 
verzekering vallen, kan zij de kosten van de medische 
behandeling (laat staan het op en neer reizen naar het 
ziekenhuis) niet langer betalen. Ze schrijft ciat ze zich ten 
einde raad voelt, ook al omdat er gerechtvaardigde vrees 
is dat haar man en loontje blijvend invalide zijn. 
De vrouw is totaal in de war door deze brief (ze is sedert 
2 jaar weduwe) en wil graag helpen, maar weet niet hoe! 
Na een gesprek van ongeveer een half uur kalmeert ze wat 
en ze belooft dat ze de volgende dag (als ze een nachtje 
geslapen heeft) terug zal bellen. 

fase 2: Mevrouw X komt echter persoonlijk, ze kan er nu wat 
nuchterder over spreken en het blijkt dat het huwelijk van 
haar dochter eigenlijk tegen haar zin in gesloten is. 
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Ze heeft de man in Australie leren kennen, nadat haar 
eerste man gestorven was. 
Het is een echte 'Aussi', die een tamelijk vrijgevochten 
leven gewend is. Volgens haar was het een nood-huwelijk 

om aan de eenzaamheid te ontkomen. 
Al pratende blijkt dat de moeder het verhaal van de 
dochter niet helemaal gelooft. 
Zonder het met zoveel woorden te zeggen krijg ik de 
mdruk dat ze twijfelt aan de waarheid van het verhaal en 
vermoedt dat het een aanleiding £s om terug te keren naar 
Nederland, samen met het kind. 
De moeder bewoont een groat huis aan de rand van 
Rotterdam en zij vermoedt dat de dochter voornemens is 
bij haar in te trekken. Daar ziet zij vreselijk tegenop, Om

dat ze na het verlies van haar man geen nieuwe problemen 
aan haar hoofd wil hebben. Het komt me voor dat de 
moeder erg tweeslachtig is in haar gevoelens voor de 
dochter. 
Aan de ene kant wil ze wel tegemoet komen aan haar 
hulpgeroep, aan de andere kant wijst ze het toch ook weer 
af. 
Tenslotte, na overleg met de Stichting 'Wij komen ... ' heb
ben wij haar gewezen op de mogelijkheid om met een 
groep ouders eens ter plaatse poolshoogte te gaan nemen 
zodat ze zichzelf kan overtuigen van de situatie en Zo

doende haar dochter wat steun te geven en tegelijkertijd 
daarmee voorkomt dat haar dochter bnverwacht VDar 
haar neus staat. . 
Hierover zal ze nadenken en ons laten weten wat ze doet. 

Er/kele maanden later ontvangen we een brief uit Austra
he, waann ze schrijft 4at ze erg blij is dat ze gegaan is, om
dat de dochter er slecht aan toe was en eigenlijk rijp voor 
een psychtatrische intichting. 
Zij zal met haar inmiddels ontslagen man en kindje nu 
verhuizen naar een plaats waar meerdere Hollanders 
zitten om daar wat aansluiting bij te zoeken. 

Eenzaamheid 
Als een rode draad lopen gevoelens van eenzaamheid door alle 
gesprekken heen. Het verstikkende gevoel van verlatenheid, van 
onvervuld, verlangen, de etvaring van de leegte om je heen die 
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jezelf niet op kunt vullen. 
Het is een van de diepste existentie!e ervaringen van de mens. 
Het grijpt vooruit op de absolute eenzaamheid van de dood, een 
angst voor het niet-meer-zijn. 
Vaak heeft daarom voor de werkelijk vereenzaamde mens de 
dood al vee! van zijn verschrikking verloren. 
Hij heeft het immers al doorgemaakt, hij heeft niets meer te ver
liezen. Integendeel, soms kan de dood een uitkomst, een bevrij
ding uit dit uitzichdoze bestaan zijn. 
De tijd is als het ware om hem heen gestold, als in een dichte mist 
leeft hij zonder perspectief in een verstarde ruimte die hem 
immobiel maakt. 

. En toeb ... altijd smeulen er vonken, resten van hoop, verwach
ting, verlangen. 
Hoop op verstandhouding, hunkering naar verbondenheid, ver
langen naar tweezaamheid. 
Maar tegelijkertijd zijn er de ervaringen van te!eurstelling, 
afwijzing, signalen. die niet opgevangen werden, hoop die de 
bodem ingeslagen is, vertrouwen dat beschaamd werd. 
En zo wordt de mens weer op zichzelf teruggeworpen. 
Onmachtig om contact te leggen, om vertrouwen te geven (en te 
ontvangen), om veiligheid en warmte te ervaren, om zich in 
geborgenheid en !iefde te koesteren. 
Van zijn eerste schreeuw tot zijn laatste snik roept de mens om 
de ander. 
Om de bevestiging - het ja, hier ben ik - hier ben ik voor jou -
telkens weef te horen, te voelen, te ondergaan. 
Want alleen in re!atie tot de ander kan de mens zijn mens-zijn vol
ledig verwezenlijken. 
Alleen door zich te ont-Iedigen in de ander kan hij zichzelf ver
vullen, vol-maken. 
Juist daarom zal het we! niet te voorkomen zijn dat er eenzame 
mensen onder ons leven, en niet ze1den ... oak sterven, zonder 
deze vervulling ooit gesmaakt te hebben. 
Het is te simp!istisch om de samenleving (dus wij allen) daarvan 
als enige oorzaak te zien. 
Evenmin is het reeel om het verleden in dit opzicht te idealiseren 
en de moderne technologische maatschappij als boosdoener aan 
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te wijzen. Veeleer maeten we ons afvragen in hoeverre wijzelf in 
Ons eigen leven, mensen in de kou hebben laten staan, meer aan 
onsze!f dan aan anderen gedacht hebben, voldoende tijd en aan
dacht aan degenen geschonken hebben die op onze weg geplaatst 
zijn. 
Want in de meeste gesprekken overheerst toch het gevoeI van: 

Er is niemand die om je geeft en er is niemand voor wie je iets 
betekent. -

'Het kan niemand iets schelen of ik er nu ben of niet" 

'Mijn leven heeft geen zin meer, er is toch niemand die iets om 
me geeft' 

'Ik zou net zo goed dood kunnen zijn, want zo is het ook geen 
doen ... · 

Eenzaamheid ontstaat meestal door het samengaan van een aan
tal factoren. Sommige daarvan heb je zelf in de hand, andere 
overkomen je onverwacht zonder dat je er iets aan kan doen. 
Je partner sterft, je raakt oud en gebrekkig, je verhuist, je huwe
lijk loopt uit op een scheiding, je kinderen groeien op en gaan 
de deur uit. 
Maar ook factoren uit je jeugd spelen een ro!. 
Opgegroeid aIs enig kind zonder veel contact met anderen. 
Kind van een ongehuwde moeder die het na de geboorte afstond, 
waarna je opgroeide in internaten en kostscholen. 
Niemand om met het weekend naar toe te gaan. Niemand om 
ervaringen mee uit te wisselen. Ouders die in een zaak werken en 
weinig tijd hebben een moeder die niet met de thee wachtte als je 
uit school kwam, of waar het gezin nooit's avonds spelletjes deed. 
Al deze factoren geven in meerdere of mindere mate structuur 
aan de latere ge'voelens van vereenzarning. 
Voer wie er meer over willezen verwijzen we naar het beekje: 
'Alleen tussen ve!en' van pater Michel Vermeer (Dir. v.d.T.H.D.-
Nijrnegen) (2). . 
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Een stille zondag-middag 
V: U spreekt met de telefonische hulpdienst 
H: Weet u, ik bel u, ik ... u zult het wel gek vinden. Ik heb het hele 

weekend nog met niemand gesproken ... 
V: Ik kan het horen aan uw stem 
H: la, het is net of de woorden er niet uit willen 
V: Zo lijkt het wel! 
H: Ik zou eerst bezoek krijgen maar door de storm dorsten ,e er 

niet door. Nu zit ik hier in m 'n eentje met drie taartjes bij de 
thee ... 

V: Drie? 
H: la, het is een echtpa~r dat zou komen. Met de vrouw was ik 

vroeger op school, maar haar man vindt het eigenlijk niet zo 
prettig om hier te komen. 

V: Oh ... 
H: Hij was, denk ik, blij dat het stormde en hij niet hoefde ... 

la, ik weet dat hij een hekel aan me heeft. 
Ze hadden maar een zoon ziet u, een hele knappe jongen. 
Hij was al ingenieur v66r z'n 24ste. Hij kwam vaak over de 
vloer bij ons. Soms sliep hij ook wel hier, vooral in de tijd dat 
hij verkering had. Hij praatte graag met m'n man, daar kon 
hi; beter mee overweg dan met z'n eigen vader zei hti~ daarom 
heeft z'n vader geloof ik een hekel aan ons gekregen. 

. V: Aan u beiden? 
H: la, aan m'n man en mij. Hij was ook tegen de verkering met 

dat meisje. Ze stond hem niet aan. Ze mocht ook niet bij hem 
thuiskomen ... maar ze kwamen wel bij ons ... 

V· U vond haar wel aardig ... ? 
H: Het was een !ieve meid, maar wel erg zelfstandig. Zij heeft 

uiteindelijk doorgedreven dat ze zouden emigreren. 
Vorig jaar zouden ze overkomen, maar op het laatste moment 
ging het niet door want ze werd ziek 

V: Dat was zeker een klap VOor z'n ouders? 
H: la, want ze hadden hem in geen 8 jaar gezien 
V: Acht jaren ... 
H: la, m'n man is nu al 11 jaar dood .. , (stilte} ... (zacht) het was 

ook een beetje ons kind, begrijpt u ... 
V: U mist hem ook? 
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H: Ik heb zo'n steun gehad aan die jongen tijdens de ziekte van 
m'n man en daarna ... (stilte} ... 
We hadden zelf geen kinderen ziet u (huilt zacht) ... 

V: Hmm, hmm 
H: (snikt nog na) Ik weet niet waarom ik u dat allemaal vertel. 

U zult wel denken wat een gek mens ... 
V: Ik denk dat u zich soms erg alleen moet voelen ... 
H: In het begin vlak na het overlijden van m'n man kwamen er 

veel kennissen en dat vermindert allengs ... Enkelen zijn gestor
Yen, anderen zijn verhuisd en er zijn er oak in een hejaarden
tehuis gaan wonen. Zo wordt het !:teeds stiller om je heen ... 
(stilte) ... 

V: Hm 
H: 't Is net of we oude vrienden zijn he, zoals we samen praten!! 
v: Een fijn gevoel is dat ... 
H: la, net of er toch visite was 
v: Misschien is het ook zo! 
H: la ... alleen'de taartjes blijven staan (begint te lachen) 
V:'(lacht mee) Ze zouden best smaken 
H: Ik bewaar ze voor morgen, misschien komen ze dan als de 

storm wat bedaard is 
V: Misschien wel 
H: Oh, de klok slaat ... zes uur ... ik heb u wel opgehouden. 

Wat gek, ik had helemaal geen erg in de tijd . 
V: Ik denk geen van ons beiden 
H: Weet u, ik voel me veel geruster nu. Zou ik nog eens met u 

mogen praten? 
V: Ik ben er volgende week woensdagavond weer 
H: U hebt me erg geholpen! 
V: Ik vond het fijn dat u me belde 
H: Tot woensdag dan 
V: Sterkte en tot woensdag! 

(Gespreksduur 25 min.) 

Door middel van dergelijke gesprekken kun je proberen de ander 
gelegenheid te geven zijn gemoed te luchten en tegelijkertijd, 
op een heel beperkte manier weliswaar, de ander een stukje 
tweezaamheid . aanreiken. 
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Het is mijn stellige overtuiging dat dit de enige remedie tegen 
eeuzaamheid is. 
ledere keer opnieuw, beetje voor beetje, jezelf laten zien aan de 
ander, in de hoop dat je daardoor de ander bemoedigt in z'n 
pogingen om de contacten met de mensen om hem heen te 
herstellen of opnieuw aan te gaan. 
Natuurlijk lukt dat niet altijd. 
Er waren in dit voorbeeld meerdere gesprekken nodig om haar 
te doen ervaren hoe goed het voelt om tweezaam te zijn, en haar 
zo de moed te geven open te staan voar contacten met anderen. 
Societeiten, contactbur~aus en clubs zijn natuurlijk nodig en 
nuttig, maar we maeten er geen wonderen van verwachten. 
Het echte wonder moet van binnenuit voorzichtig en goleidelijk 
aan de kans krijgen om zich teontplooien. 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar plegen we van alles re organiseren 
voar eenzamen, in de vorm van Kerst-inns e.d. . 
Misschien is het niet onverstandig om eenS wat meer aan hen 
te denken tussen Nieuwjaar en Kerstmis. 

FinancieIe problematiek 
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds gezegd, heeft de 
concrete problematiek in de afgelopen vijftien jaar geleidelijk aan 
plaats gemaakt vaar de meer immateriele en later VOGr de exis
tentie!e problemen. 
Maar hoe concreet de problematiek dan ook mag zijn, het zou 
onjuist zijn om te veronderstellen dat ze soms niet diep ingrijpt 
in het menselijk bestaan. 

Failliet 
Om kwart Voor twaalf's avonds gaat de telefoon. Er is een hui
lende vrouw aan de lijn en de eerste vijf minuten van het gesprek 
is ze zo verward en onverstaanbaar, dat het niet duidelijk wordt 
waarom ze belt. 
Geleidelijk aan wordt ze wat rustiger en vertelt dan dat haar man 
ZOjuist in overspannen toestand in z'n auto is gestapt, naar haar 
gevoel met het stellige Voornemen zich dood te rijden. 
Het blijkt dat de man een electro-technisch bedrijf heeft waar 
ongeveer 50 mensen werk vinden. 
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Morgen is de laatste werkdag voor de vakantie en moet hij het 
personeel uitbetalen en hen tevens vakantiegeld geven. Het geld 
is er niet, en ofschoon de man de hele dag besteed heeft aan het 
vinden van voldoende crediet om z'n personeel te betalen, IS het 
hem niet gelukt. 
Ze vreest het ergste voor hem en de verkeersdeelnemers die 
op z'n pad komen. Ze heeft geen idee waar hij naar toe is,. maar 
haar angst voor een ongeluk lijkt me serieus en reeel. Ze wd alles 
doen om dat te voorkomen. Dan geef ik haar in overweging haar 
zaak aan de politie-meldkamer door te geven, en erbij te zeggen 
dat zij er tevoren met ons over gesproken heeft. 
De volgende dag vernemen we dat de man op de verkeerde baan 
van de autoweg naar Delft tot stoppen gedwongen is en zover 
heen was, dat hij niet in staat was om gehoord te worden. Voor 
het bedrijf werd een curator benoemd. 

Dit voorbeeld illustreert duidelijk dat concrete oorzaken grote 
gevolgen kunnen hebbell. . 
Bij de beschouwingen over concrete problematlek moeten we 
ons steeds realiseren dat de zorgen, van welke aard clan ook, 
meestal een hele ketting van oorzaken en gevolgen achter zich 
aanslepen. 

Schoenlapper 
fase 1: Er belt's middags een man van 46 jaar. Hij is getrouwd 

en heeft 3 kinderen en woont in Rotterdam. Z'n vader 
heeft z'n leven lang leer bewerkt, tassen, schoenen e.d. en 
hij is er als knaapje in opgegroeid. 
Hij drijft nu de zaak van z'n vader al ruim 20 jaar zelf
standig, maar het bedrijfje is de laatste vier jaar erg ach
teruit gegaan. 
Hij weet er zo direCt de oorzaak niet van. Z'n werk is 
goed, z'n zoon haalt en brengt de reparaties nog aan huis, 
de meeste klanten zijn al jaren bij hem. 
'Het !ijkt wel alsof de mensen minder om hun spullen 
geven;, zo zegt hij. De resultaten van het afgelopen jaar 
waren erg slecht. Z'n leveranciers zijn hem wel ter wllle, 
maar hij durft geen grote partijen meer af te nemen. 
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Daardoor vermindert de keus in de winkel en blijven er 
klanten weg. Kortom, hij ziet het niet meer. 
Twee jaar geleden is er een onderzoek door een midden
standsorganisatie geweest die hem adviseerde te stoppen, 
toen waren de resultaten echter nog niet zo slecht. 
Wat moet hij doen? 
We vragen of we er eens over na mogen denken en hem 
dan terug kunnen bellen. 

fase 2: Gebeld met een van onze medewerkers die midden
standsbelangen behartigt. Deze concludeert dat de man 
in een buurt wOQnt die de laatste jaren erg verpauperd is. 
Toevallig sprak hij gisteren de burgemeester van X op 
een receptie die dringend om een vakman op dit gebied 
verlegen zat. 

fase 3: Onze medewerker zal zelf contact opnemen. De man 
krijgt alle medewerking bij het verhuizen en kan de vol
gende maand al aan de slag in plaats X. 

Gelukkig ook eens een situarie met een happy-end. 
Het is overigens merkwaardig dat de economische recessie in de 
cijfers van de zakelijke financiele problematiek nauwelijks terug 
te vinden is. 

Geloofsmoeilijkheden 
Hieronder verstaan we alle vragen rond geloof, bijbel, pastorale 
bijstand, kerk, etc., etc. 
lndeze rubriek blijkt weer eenS duidelijk dat de indeling in men
selijke noden zeer gebrekkig moet blijven. lmmers, geloofsvragen 
zijn heel vaak existenriele noodkreten, het twijfelen aan je be
staansgrond, een schreeuw omhoog in de hoop dat hij gehoord 
wordt. 
Dit diepe verlangen naar zin en samenhang, naar doel en duide
lijkheid zindert als het ware door alle telefonische noodkreten 
heen. 
J uist met het DOg daarop is het mijns inziens niet zinvol om vOOrt 

te gaan met het geven van voorbeelden. 
Het zal nu aan de lezer we! ongeveer duidelijk zijn wat er zich 
aandient bij een telefonische hulpdienst en zo niet, dan moet hlj 
het logboek nog maar eens raadp!egen dat in hoofdstuk 9 is 
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opgenomen. . . 
Voor enkele categorieeri wil ik nog een mtzondermg maken. 

Relationele problematiek . . . ' 
De relationele prob!ematlek zoals we d,e o.a. weersplegeld Zlen 
in de 'verlovings- en huwelijksmoeilijkheden' maakt een beang
stigende ontwikkeling door. 
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In 15 jaar is het aantal bellers met deze problemen meer dan 
verzesvoudigd. 
De kentering ligt duidelijk in het jaar 1968, waarna het sprongs
gewijs omhoog gaat. 
Een ontwikkeling, geheel parallel aan die van het totaal aantal 
uitgesproken echtscheidingen (of moet men spreken van ontbin
ding van ten onrechte gesloten huwelijken?) in dezelfde periode. 
Deze ontwikkeling staat helaas niet geheel op zichzelf. 
Ook Telefonische Hulpdiensten in andere steden in Nederland 
en daarbuiten melden een zorgelijke toename van het aantal 
relationele conflictsituqties. Immers niet alleen d~ partners in het 
conflict zijn hierbij betrokken. Ook, en vooral hun kroost is 
altijd het kind van de rekening. Dood of scheiding van de ouders 
heeft een enorme negatieve invloed op de ontwikkelingskansen 
van het kind. 
Vaak belemmert of blokkeert het de groei naar emotionele 
volwassenheid. Het zijn degenen wier namen regelmatig zullen 
terugkeren in de registers van huwelijk en echtscheiding, een
voudig omdat ze nooit de kans kregen een stabiele relatie aan den 
lijve te ondervinden. 
Een recent bezoek van een groep vrijwillige medewerkers van 
de T.H.D. in Tokyo aan ons land, gaf ons de gelegenheid onze 
cijfers te vergelijken. 
De overeenkomsten waren verbijsterend. 
Het is verleidelijk om hierover nog verder te mediteren. En ook 
om iets over de oorzaken van deze stormachtige ontwikkelingen 
le zeggen. 
Het lijkt me echter lokaal al erg moeilijk, regionaal en nationaal 
haast ondoenlijk en mondiaal uitgesloten. 
Zelfs voor de meest ervaren gedragswetenschapper lijkt deze 
uitdaging haast te groot. Daarom beperk ik me maar tot de 
constatering dat we blijkbaar in een soort stroomversnelling van 
communicatiestoornissen, onbegrip en conflictsituaties terecht 
gekomen zijn die zich ook voordoen in andere gelndustrialiseerde 
landen, en waarvan het eind voorlopig nog nier in zicht lijkt te 

. zijn. 

'M'n man heeft me de straat opgeschopt, ik wil niet meer terug .. .' 
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'Ze houdt het al drie jaar met m'n baas, die rothoer ... ' 

'Ik wil m'n kinderen zien, dat is m'n recht .. : 

'Ik hou het niet meer uit, het wordt steeds erger, hij begint nu 
ook de kinderen te slaan .. .' 

'Die zgn. avondcursus van haar bleek alleen maar een smoes om 
bij die vent te kunnen zijn .. .' 

'Hij betaalt me geen alimentatie voordat hij het hele huis leeg· 
gesleept heeft en waar moet ik dan met m'n kinderen heen ... 
het enige wat hij wil is seks. Ik walg van die man, een normaal 
gesprek is er niet bij ... 

Voor een gijntje hebben wij een keer partnerruil na een feestje 
gedaan, nou is ze d'r met dt"e bt'nk vandoor en ik zt't hier met de 
baby ... 

Miskenning, ontrouw, ontgoocheling, bedrog, misleiding. Jean 
Paul Sartre zei het al: l'Enfer c'est l'autre (de hel, dat is de ander). 
Zou hij toch gelijk hebben? 
Het is een ontmoedigende rijstebrijberg van menselijke ellende 
die via de telefoon onze oren binnenspoelt en bezit lijkt te nemen 
van ons hart, onze lever, onze ingewanden, van ons hele lichaam. 
Je kan je dan ook soms aan het eind van je dienstbeurt lichamelijk 
onpasselijk voelen over zoveel nood waar je zo weinig aan hebt 
kunnen veranderen. 

Moord 
's Nachts om half drie gaat de telefoon. Een vrouwenstem 
schreeuwt om hulp - ze gilt: 'hij vermoordt me, help'! 
Dan valt de hoorn kennelijk op de grond. Allerlei ondefinieer
bare geluiden (van een worsteling?) klinken en dan valt er een 
deur in het slot en daarna war-ai het stil. Wat nu! ... 

De verbinding is niet verbroken, de lijn staat nog open. 
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Via de andere telefoon overleg met de weekwacht (dat is degene 
die deze week de eindverantwoordelijkheid hee{t), wat te doen. 
We besluiten de P.T.T. te vragen de verbinding te lokaliseren. 
De P. T. T. verwijst ons naar de politiemeldkamer, alleen via hen 
zou de verbinding eventueel kunnen worden nagegaan. 
De zaak besproken met de wachtcommandant, deze zal de P. T. T. 
opdracht geven om naspeuringen te doen. 
Intussen is de lijn al meer dan een uur 'bezet' voor anderen. 
Om half vier komt er een telefoontje dat de lijn weer vrijgemaakt 
kan worden. Om acht uur in de morgen belt de politiearts dat 
de vrouw gevonden is met twee steken onderin de hals en aan 
bloedverlies is overleden ... 

Maar niet alleen tussen de partners in het huwelijk rammelt 
het aan alle kanten ook in de relatie tussen kinderen en ouders 
(zie ook de rubriek 'Opvoedingsmoeilijkheden'). 

Jan 
fase 1: Een anonieme scholier van 16 jaar belt op woensdag

middag en zegt dat ie bang is dat ie z'n vader bij de 
eerstvolgende ruzie met z'n moeder zodanig zal vermin
ken, dat er doden of gewonden vallen. 
Hij klinkt zeer gespannen aan de telefoon en komt moei
lijk uit z'n woorden. Daarom gevraagd of hij persoonlijk 
wil komen. Dat doet ie. 

fase 2: Jan stapt binnen. Het is wat je noemt een stevige jongen 
die zowel letterlijk als figuurlijk met beide voeten op de 
grond staat. Z'n gedrag is daar echter geheel mee in 
tegenspraak. Hij is nerveus, trilt als ie een sigaret aan
steekt en kan z'n kop koffie nauwelijks vasthouden. 
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Hij vertelt wat er zich de laatste jaren in z'n familie alle
maal hee{t afgespeeld. 
Z'n vader komt uit een milieu waar nogal flink gedronken 
werd, z'n grootmoeder drinkt nog steeds stevig en stiinu
leert haar zoon om hetzelfde te doen. 
Jan's moeder heeft zich tevergeefs tegen het drinken VCln 
de man verzet, maar ze is langzamerhand niet meer in 
staat zich te verweren bij alle ruzies die prompt bij thuis-

komst van vader volgen. 
Jan en z'n jongere braer Peter hebben de ouders her
haalde malen uit elkaar moeten halen om ongelukken te 
voorkomen. 
Pa's agressie is zich steeds meer op Jan gaan richten en 
afgelopen zaterdag heeft hij Jan's brommer omgegooid 
die hij voor het huis op de stoep zat te repareren. 
fan raakte onder de brommer, wierp een zware moer
sleutel naar z'n vaders hoofd, deze minste z'n doel, kwam 
door de ruiten heen en verwondde z'n moeder. 
Kamer val scherven en ruzie. 
Jan is woedend van huis weggelopen en kwam pas thuis 
toen Pa al naar bed was. 
Het lijkt me dat hij al pratende wat op z'n gemak komt, 
ofschoon me de toestand thuis inderdaad onhoudbaar 
lijkt. Hij gaat proberen of ie zolang bij z'n tante kan 
logeren, het is dicht bij z'n school. De tante is een zuster 
van zijn moeder. 
Hem gezegd hierover eerst met z'n moeder te spreken en 
af te wachten wat zij ervan vindt. 
Jan vertrekt met de vage belofte dat ie terug zal komen. 
We hopen er het beste van. 

fase 3: Jan vraagt of het goed is dat ie met z'n moeder en z'n 
broertje langs komt. 
We maken een afspraak en het drietal verschijnt. Moeder, 
geflankeerd door 2 zonen, beiden van hetzelfde stevige 
maaksel. 
De vrouw zirtkt daarbij ongeveer in' het niet. Ze is een 
klein tenger sthepsel met een doodvermoeid gezicht. 
De nega#eve gevoelens voor de vader blijken een eind 
verdwenen te zijn. Er klinkt zelfs waardering voor hem 
(tenminste, zolang hij nuchter is). 
Het kwade genius op de achtergrond is zijn moeder, die 
hem en z'n broers voortdurend aanzet tot drinken. De 
man is niet bereid Om begeleiding van een consultatie

. bureau VOOr alcoholisme te accepteren. Het is duidelijk 
dat dit een zaak van lange adem gaat worden. lets voor 
een Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden? Het 
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blijkt dat men daar pas na 3 maanden (sic!) het echtpaar 
kan ontvangen. 
De vrouw is bovendien niet bijster enthousiast over het 
idee, temeer daar ze de man toch niet meekrijgt. Ze denkt, 
dat nu Jan bij tante verblijft, de toestand thuis wel wat zal 
verbeteren. 
Ze staat ineens tamelijk kordaat op en zegt dat het alle
maal zo'n vaart niet loopt, neemt afscheid en stapt zelf
bewust naar buiten. 
De kleine optocht wordt besloten door Jan, die met een 
verontschuldigende blik achterom kijkt en in een hulpe
loos gebaar z'n handen even opheft en dan de deur 
uitstapt. 

Individuele problematiek 
Alles grijpt in e1kaar. Het is niet mogelijk om een duidelijk onder
scheid te maken tuSSen iudividuele eu relationele problematiek. 
Toch hebbeu we gemakshalve problemen als psychische moeilijk
heden, suIcide en seksuele problemen als individueel gebrand
merkt. Stellig een aanvechtbare indeling. 

Teveel 
Woensdagsmiddags om twee uur rinkelt de telefoon. Ben vrou
wenstem vraagt of ze even met ons mag praten. 
Ze is sedert enkele weken weduwe. 
Haar man kreeg een hartinfarct toen ze zelf voor een operatie 
in het ziekenhuis lag. 
Ze was net een dag thuis toen hij begraven werd. 
Haar moeder is er om voor haar en haar zoon van 13 te zorgen, 
maar de relatie met haar is nooit goed geweest. 
De moeder heeft de huwelijkskeuze van haar dochter eigenlijk 
altijd afgekeurd. Deze kan niet begrijpen dat ze er zo'n verdriet 
van heeft. Moeder herinnert haar telkens aan de minder gunstige 
periodes uit het huwelijk, en zegt dan dat ze (link moet zijn. 
Dit kan ze niet meer verdragen. Ze heeft het gevoel dat ze er gek 
van wordt. 
Ze is nog te zwak om zelfstandig het huishouden te doen, maar 
anderzijds voelt ze dat het zo niet langer gaat. 
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De spanning in huis is te sw/den, en haar zoon wordt er steeds 
zenuwachtiger van! 
Het zijn gevaelens van verdriet en machteloze woede die door
klinken. Ze voelt zich ook sterk verantwoordelijk voor alles wat 
er gebeurd is. We spreken samen over deze gevoelens. 
Ze vindt dat ze he111 nooit onder de hoede van haar moeder had 
moeten laten. Ze betrekt alles heel sterk op zichzelf 
Ik probeer haar te helpen haar gevoelens wat te relativeren, het 
is oak wel erg veel ineens, verdriet, schuld, angst en woede. 
Ze vertelt over de vele goede dingen van haar man. 
Ze denkt dat Hans (haar zoon) hem erg mist, maar er niet over 
durft te praten. 
We spreken er samen over dat zowel zij als Hans elkaar de 
ruimte moeten geven voor hun verdriet. Ze hoeft het echt niet 
zo krampachtig voor hem weg te stoppen, denk ik. 
Dat weet ze wel, maar ze wiZ hem niet meer beZasten dan nodig is. 
Dan zwijgen we een tijdje samen. 
Ze klinkt wat rustiger als ze afscheid neemt, maar is nog erg 
triest ... ik ook trouwens ... 

Proefverlof 
Maandagavond 9 uur. 
Ben man aan de telefoon die ons nummer belt omdat hij geen 
raad meer weet. 
Op de achtergrond hoor ik een vrouwenstem tieren en razen. 
Z'n vrouw is afgelopen vrijdag uit Delta (Psychiatrische Inrich
ting) ontslagen en volgens hem is dat een grote vergissing 
geweest. 
Ze heeft het hele weekend niets anders gedaan dan huilen, met 
de kinderen vechte" en inmiddels is het huis in een grote puin
hoop veranderd. 
Hij heeft van zijn werk verzuimd om de zaak draaiende te 
houden, maar hij moet morgen weer aan de slag en weet nu niet 
meer hoe het verder moet. 

De dokter die haar behandelde is met vakantie en de huisarts 
zegt dat ze maar naar de Baan (CC en CD) moet gaan, maar 
dat wit. ze niet. Br zou vandaag iemand gekomen zijn maar die 
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is niet geweest. De vrouw is voor geen enkele rede vatbaar. 
Volgens de man neemt ze ook haar medicijnen die ze meekreeg 
van Delta niet op tijd in, of ze dreigt ze allemaal tegelijk te slikken. 
Dan komt de vrouw plotseling zelf aan de lijn en zegt 'dat we 
met onze vuile rot paten van haar af moeten blijven en dat we 
het niet moeten wagen om ook maar de straat in te rijden, 
want ze springt nog liever door de ruiten naar beneden dan dat 
ze nog een keer naar Delta gaat.' Vervolgens smijt ze de hoorn 
ap de haak en de verbinding is verbraken. 

Enkele minuten later belt de man apnieuw en zegt: 'Nu heeft u 
het zelf gehoard, dat kan toch' za niet verder. Ik ben het met 
hem eens en vraag hem waarom ze zo vlug ontslagen is. Dan 
blijkt dat ze eigenlijk alleen een weekend naar hUis mocht en 
maandag weer terug had gemoeten. Ze was daartae echter niet 
te bewegen en aangezien ze geheel op vrijwillige basis behandeld 
wordt, kan men er vanuit Delta niets aan doen.' 

De huisarts vindt het niet zijn taak om weerspannige patienten 
te gaan behandelen. Zadra er blaed vlaeit kan de man de CCD 
waarschuwen. 

De situatie !ijkt inderdaad onhoudbaar. De man moet in ieder 
geval op z'n post blijven en morgen niet aan het werk gaan. 
Misschien kan hij alvast z'n baas inlichten? 
Intussen zal ik eens praberen de huisarts te pakken te krijgen. 

Cebeld met de huisarts. 
Deze is slecht te spreken over mijn interventie. Hij heeft het 
afgelapen weekend al enkele malen de man aan de lijn gehad 
en hem duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is om het spelletie 
van de vrouw mee te spelen. 
'Er is al zoveel gedonder in dit gezin geweest en het heeft hem 
onevenredig veel tijd gekast om de vrouw ander behmtdeling 
te krijgen. Als ze die weer af wil breken is het vaor haar eigen 
risico. 
Zijn praktijk bestaat nu 'eenmaal uit meer patiiinten dan de 
Fam. X'. Hij weet trouwens oak niet wat hij er verder aan maet 
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daen. De vrauw maakt altijd hevige scenes zodra hij zich ver
taant. Het beste is dat de zaak spaak loopt en ze gedwangen 
wardt apgenamen. 
Opnieuw gebeld met de man. In het kart weergegeven wat de 
dokter zei. De man blijkt het in weUn met hem eens te zijn. 
Za 1S het oak geen leven, zegt hij. Hij had inmiddels z'n baas 
gebeld en deze taande begrip voor de situatie. 
De kinderen warden margen uitbesteed bij een zus van hem ... 
en hij heeft oak een van de braeders gebeld van Delta (waarmee 
zijn vrauw een redelijk contact heeft) en deze heeft belaafd mar
gen langs te zullen kamen. 
Z'n vrauw was inmiddels uitgeput ap de bank in slaap gevallen, 
de man zei me nog dat hij wat van de medicijnen door haar 
kaffie had gedaan. 
Hij zau ans za nadig nog eens bellen. 
Ik wens hem sterkte! 

Seksuele problematiek 
Seksuele problematiek is al evenmin als de andere problemen 
los te koppelen van de mens. 
Het kan ongewenste zwangerschap, geslachtsziekte, anders ge
richte seksualiteit, impotentie of frigiditeit betreffen. 
Steeds gaat het om de mens die ermee tobt. 
Alleen, of in relatie tot een ander. 
Ondanks de pogingen om seks uit de taboesfeer te halen, blijkt 
het telkens weer dat vooral bij deze problematiek de anonimiteit 
van de telefoon een geweldige stimulans is om erover te durven 
spreken. Er komt dan nogal wat los. 
Vaak bekennen mensen dat ze daarover nog nooit met een ander 
gesproken hebben, dat ze !iever hun tong zouden afbijten als ze 
wisten dat het bekend zou warden, etc. 
Dan zijn het vooral degenen van de generatie van boven de 35 
jaar die met geweldig veel verdrongen seksualiteit een totaal 
verkrampt leven leiden. 
Meestal netjes getrouwd, vrouw en kinderen (za hoort het im
mers), maar enorme innerlijke conflicten over hun diepe seksuele 
verIangens. Vaak gepaard met (religieus getinte) schuldgevoelens 
en zonde-besef, die zulke mensen aan de rand van suicide 
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brengen. 
AIs de sociale controle (zoals in kleinere plaatsen en op het 
platteland) dan nog zodanig is, dat er nauwelijks ontsnappings
mogelijkheden zijn, wordt de stress te veel en knapt de veer. 

Maar ook vee! jongeren blijken moeite te hebben met hun door
gaans veel Iiberalere opvattingen over seks. 
Het lijkt zeer aantrekkelijk, alles kan en alles mag, maar blijk
baar zit het toch niet 20 eenvoudig in elkaar. 
Wat betekent het v~~r mij c.q. voor de ander als we samen 
'naar bed gaan?) 
Als het niets betekent, wat is clan de zin ervan? Louter lustbele
ving? Het stillen van honger? Maar zelfs bij een maaltijd vervult 
de ander nog een funetie. 
'Een broodje muur' smaakt nu eenmaal minder lekker dan een 
intiem dinertje met goede vrienden. 
Dan betekent het misschien toch meer? 
Zo ja, wat? ... en in welke mate? 

Onverplicht samenwonen, toch jaloers zijn of te!eurgesteld. Meer 
verwachten dan de ander geven kan (wil?) Alleen blijven. Afge
wezen worden. Er is rninstens evenveel stress als bij de oudere 
generarie, alleen mis~chien met andere accenten. 

Seks bellers 
Eeu derde, sterk in aantal toenemende groep, vormen de zgn. 
'seksbellers'. Het zijn degenen die seksuele bevrediging zoeken 
door middel van een telefoongesprek over een seks-onderwerp. 
Meestal mannen, maar oak wel eens vrOllweu. 
Ze worden ook we! telefoon-masturbanten genoemd en bezor
gen de diensten veel hoofdbrekens. 
Toen zulke gesprekken voor het eetst binnenkwamen aan het 
eind van de zestiger jaren was iedereen gesthokt. Vooral de 
vrouwelijke vrijwilligers, die meestal het doelwit vormden voel
den zich erdoor bedreigd en misbruikt. 
Het probleem is jarenlang onderwerp van heftige discussie ge
weest. De centrale vraag is natuurlijk of het ingaan op zo'n 
gesprek tin heeft vOOr de ander. 
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Voorstanders zeggen volmondig 'ja', omdat de bellers, zo rede
neren ze, anders willekeurige vrouwen of meisjes telefonisch 
lastig val1en. Bovendien omdat er misschien een kans in zit om 
een gesprek aan te knopen en het vertrouwen van de beller te 
wmnen. 
Tegenstanders betogen dat het ingaan op zulke verzoeken de weg 
vrijmaakt naar telefoon-prostitutie en dat wij door onze tolerante 
houding alleen maar deze vorm van misbruik aanmoedigen. 
De waarheid zal we! ergens in het midden liggen. Erg belangrijk 
IS ge!oof ik, dat de vrijwilliger het aankan, als hij of zij denkt 
van niet, dan moet men er beslist niet aan beginnen. 
j:)e kans op echt contact met deze masturbanten (die waarschijn
hJk JUlSt erg schuw voor relaties zijn) moet men anderzijds ook 
met overschatten. 
In ieder geval geloof ik dat het nooit zin heeft om zonder meer de 
haak erop te gooien. Beter is in 20'n geval een vriendelijke maar 
wch besliste weigering. 
Niettemin zullen we, graag of niet, dit probleem onder ogen 
moeten zien. Het gaat om mensen die hun seksualiteit op een 
zeer marginale wijze beleven, een SQOrt auditief exhibitionisme 
en zich daarin naar all. waarschijnlijkheid maar nauwelijks of 
betrekkelijk happy zullen voelen. 
Men kan zich daarom afvragen of hun uitnodiging om op hun 
verlangens in te gaan we!licht onbewust een impliciete hulpvraag 
IS. 
lk wil dat je 20 tegen me spreekt - want ik ben zo - (en ik wil 
eigenlijk niet zo zijn). 
Als dat zo is (en in de praktijk doen zich die situaties voor) kan 
er mogelijk een brug geslagen worden die verder reikt dan de 
voldoening van het orgasme. 

. In Engeland is men met speciaal getrainde vrijwilligers, enkele 
zgn. 'Brenda' -groepen begonnen, die dit soort 'bruggen' willen 
gebruiken om de seksbeller uit z'n isolement te halen. 
De praktijk zal moeten uitwijzen of hun pogingen succes hebben. 
De NVSH in Nederland heeft wel eens overwogen om uit psycho
hygienische overwegingen een derge!ijk nummer te openen (door 
enkele, inventieve Amsterdammers al meteen de "hijglijn' ge-
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noemd), maar er blijken nogal wat praktische bezwaren aan ver
bonden. 
Een feit is dat telefonische hulpverleners geconfronteerd worden 
met dit soort bellers en dat de hoom op de haak weinig veran
dering in hun situatie zal brengen. 

Tenslotte is er een stijgend aantal jonge bellers dat in aanraking 
met geslachtsziekten gekomen is. Ze weten vaak niet wat ze er 
mee aan moeten. Gelukkig zijn er behandelingsmogelijkheden 
voldoende, maar er bestaan nogal wat remmingen om deze hulp
bronnen tijdig op te,zoeken. In het begin van de vijftiger jaren 
waren deze ziektes haast volledig uitgebannen. Nu vertonen ze 
een explosieve verspreiding. 
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6. Ze1fmoord 

On ne se tue jamais~ 
que pour exister 

Andre Malrea ux 

In Nederland slaat iedere 2 uur iemand de hand aan zichzelf. 
Ongeveer 2/, wordt tijdig ontdekt of op het nippertje gered, 
voor de rest komt hulp te laat ... 
Steeds meer jongeren vallen onder hen. Soms nog geen 15 jaar 
oud. 
Deze aantallen zijn uitsluitend gebaseerd op officiole gegevens: 
raadselachtige verkeersongelukken, onopgeloste verdrinkingsge
vallen, vergiftigingen, versluieren van de doodsoorzaak btin
vloeden deze cijfers niet. 
Daarom is het zeer waarschijnlijk dat de werkelijke getallen veel 
hoger liggen. 
In Duitsland en Frankrijk heeft het aantal fatale suicides de 
dode!ijke verkeersslachtoffers al overvleugeld. 
In Rotterdam sterft er om de 5 dagen een slachtoffer aan zelf
moord, en hoewe! het aantal pogingen niet geregistreerd wordt, 
kunnen we dit zeker stellen op minstens 2 per dag. 

Hoewel Nederland niet boven aan de lijst staat van landen met 
een hoog zelfmoordcijfer (West-Berlijn is houder van het trieste 
record van 30 suicides per 100.000 inwoners), zijn we we! op weg 
naar de top tien! 

. Over de hele wereld genomen sterven er ieder etmaal 1000 
mensen aan zelfmoord. 
Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de achter
gronden van dit verschijnsel.Er zijn over dit onderwerp in de 
loop der jaren een aantal voortreffe!ijke boeken verschenen ter
wijl er nog; onlangs een zeer lezenswaardig en praktisch boekje 
over dit onderwerp verscheen van de hand van Erwin Ringel 
'Zelfmoord, appeI aan de anderen' (3). Maar, enkele misverstan
den maeten we! worden opgeruimd. 
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_ .. -~~-~'1r-------------~.-. _. -

'Mensen die jullie bellen praten wel over zelfmoord maar doen 
het nooit'~ 

'Mensen die echt dood willen, zoeken geen hulp 

'Mensen die zelfmoord plegen zijn meestal geestelijk gestoord' 

Geen van deze uitspraken worden door de praktijk bevestigd. 
Integendeel het merendeel van hen zendt signalen in allerlei 
vorm nit. De meesten ervan worden niet begrepen of niet tijdig 
gehoord... , 
Ook kan men lang van gedachten wisselen over wat nu eigenlijk 
'geestelijk gestoord' is, maar de meesten die ons bellen zijn 
mensen die door het leven of de omstandigheden zo in de tang 

, genomen zijn, dat ze in hun wanhoop geen andere uitweg zien 
dan te breken met alles wat hen in die situatie gebracht heeft. 
Ik heb het wel eens een jongeman die op het nippertje van 
een vergiftigingsdood gered was, het later z6 horen uitleggen: 
'Het was net alsof ik een grote trechter binnel1ging, waarvan de 
wanden steeds dichter op meafkwamen. Er was geen terugkeer 
mogelijk, er was maar een uitgang. 
Dit beeld sluit ook goed aan bij wat Erwin Ringel zegt over het 
zgn. precsuicidale syndroom. Deze geestestoestand, die vooraf 
gaat aan zelfmoord, vat hij samen in het woord: 'eine.p.gung'. 
Het bestaan is zinloos geworden, vooral oak door het ontbreken 
van, war Farberow noemt, 'the meaningfull other' (iemand an
ders die iets voor me betekent, c.q. die iets om me geeftl). 
Een zelfmoordpoging komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. 
Het is bovendien veel meer een symproom clan een eenduidig 
gebeuren. Er gaat wat aan vooraf, meestal zelfs een heleboel. 
Hoe eerder deze noodsignalen opgevangen kunnen worden, des 
te grater is de kans op echte en succesvolle preventie. 
Misschien is dat ook een van de redenen waarom het aantal sui
cidale bellers slechts ongeveer 1 % van het totaal aantal hulp
zoekenden bedraagt. De pre-suicidale beller moet men daarom 
zoeken in de andere probleemcategorieen. Echt suicidale bellers 
komen veelal te laat en de hulp mislukt vaak ondanks veel 
inspanning en toewijding. Het sterkst spreekt dat natuurlijk in 
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die situaties; waar de paging in feite al uitgevoerd is. 
Zoals een jongen van 18 jaar die ons belde met de mededeling 
dat hij cyaankalikristallen aan het oplossen was in water en deze 
in zou nemen, maar v66r hij stierf nog een paar afscheidswoorden 
wilde zeggen. Na enkele minuten was hij dood, zonder dat we 
iets anders voor hem konden doen dan in die laatste ogenblikken 
bij hem zijn ... 
Of de vrouw die's avonds laat belt en zegt dat zij een .overdosis 
tabletten ingenomen heeft en ons vraagt na haar overlijden een 
aantal dingen voor haar te willen regelen. In zulke gevallen voel 
je je machteloosheid nog veel sterker. 

De kern van onze hulpverlening ligt dan ook niet in de inter
ventie, het ingrijpen, transporteren of reanimeren van SUlCl

danten. Dat zijn trouwens taken waartoe anderen uitstekend 
uitgerust zijn. 

Preventie 
De mogelijkheden van onze hulpverlening liggen veeleer in de 
levensfase waarin de zelfmoordgedachten nog niet duidelijk 
domineren. 
Aan het begin van de periode van de 'einengung'. 
De beller voelt dat er iets mis gaat, dat hij er zelf niet uitkomt, dat 
de omstandigheden hem de baas zijn geworden, dat hij, om 
maar eens een modewoord te gebruiken, 'het niet meer ziet 
zitten'. De kans om met succes in deze fase hulp te bieden is 
redelijk gunstig. De beller komt immers uit eigen beweging ertoe 
om hulp te zoeken. Hij is dus 'optimaal' gemotiveerd en heeft 
kennelijk nog hoop. 
Je moet dan van de gelegenheid gebruik maken om vooral zijn 
gevoelens (vaak stress, angst, onzekerheid ete.) ruimte te geven 
en zo mogelijk bespreekbaar te maken. 
Zodoende de ander helpend om zich die gevoelens bewust te 
worden en ermee om te leren gaan. 
Adviezen in de trant van 'kop op' en 'je moet flink zijn' helpen 
de ander a!leen maar verder de put in. 
Vertrouwen en veiligheid bieden, tijd en aandacht geven, zijn in 
zulke .situaties van vitaal belang. 
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AI mag de hele wereld naar het gevoel·van de beller dan onver
schillig zijn, jij bent het niet. Zijn bestaan is belangrijk voor mij, 
en krijgt zin en betekenis in dit gesprek. 
Deze beleving van 'someone who cares~ zoals onze Engelse col
lega's plegen te zeggen, kan van grate invloed op de hulpzoeken
de zijn en hem als het ware uitnodigen tot eenherorientering 
van zijn ervaringen. Ook is het van belang om een vervolgcontact 
aan te bieden, zo mogelijk op niet al te lange termijn. 
T e1e.fonisch of mondeling al naar gelang de mogelijkheden van 
de plaatselijke dienst. 
Drie punten moeten we dus goed in het oog houden: 
1. Ingaan op de gevoelens (geen advies en raad geven). 
2. Vertrouwen, veiligheid en warmte geven (kans op herorien

tatie). 
3. Perspectief op korte termijn biedel1 (afspraak mondeling of 

telefonisch). 

Nieuwjaar 
Op een koude nacht in het begin van het jaar gaat de telefoon, 
ik neem hem op en zeg: 

V: Goedemorgen, u spreekt met de telefonische hulpdienst. 
H: (dan een mannenstem) Voor mij is het geen goedemorgen, 

ik had er eigenlijk niet meer moeten zijn. 
V: Hoezo? 
H: Ik heb met oudejaar afscheid genomen van wat me nog 

restte, en dat was al niet veel, en toen heh ik er definitief een 
streep ondergezet. Het hoefde voor mij niet meer. Maar het 
is niet gelukt .. . 

V: Ze hebben u ... gevonden? 
H: Nee, ik heb kennelijk een te kleine dosis ingenomen. Ik dacht 

dat 30 tabletten wel genoeg waren, maar het bleek van niet. 
Na 3 etmalen buiten westen te zijn geweest werd ik weer 
wakker. 

V: Oh ... 
H: Ik kon de eerste ttjd niet op m'n benen staan en ik ben naar 

de WC gekropen om over te geven ... 
V: Hoe voelt u zich nu? 
H: Miserabel. Ik ben overal in mislukt, zelfs in een eind aan m'n 
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leven te maken. Zoiets moet mij natuurltjk overkomen. 
V: Heeft u intussen wat gedronken of gegeten? 
H: Ben gltls water, dat is het enige wat erin wil blijven ... trouwens 

het kan me verder ook niks schelen ... 
V: U heeft geen moed meer om verder te leven? 
H: Nee, ik had afscheid genomen en alles geregeld. De brieven 

liggen nog op tafel - ze zouden ze wel gevonden hebben. 
De enige waar ik nog een beetje contact mee had dat is m'n 
neef en die zou alles (nou ja het stelt niet veel v~~r) krijgen. 

V: Woont u helemaal alleen? 
H: la, al jaren, m'n vrouw is bij me weggelopen. Ze had omgang 

met een getrouwde vent, maar die viel eigenlijk meer op m'n 
dochter van 14. Ik was toen op zee. Het is eigenlijk te smerig 
om over te praten, al dat geknoei. Ik ben er ook te laat achter
gekomen. Toen heb ik ze het huis uitgetrapt. 

V: Uw dochter ook? 
H: Nee die. is uiteindelijk met die vent meegegaan. Ze tippelt 

nu voor hem, ergens in Hamburg geloof ik ... 
V: Ze was uw enig kind? 
H: la, achteraf beweerde m'n vrouw dat ze helemaal nier van mij 

was, omdat ze voor ons huwelijk ook al van alles aan de hand 
had. 

V: Waarom zijn jullie dan getrouwd? 
H: Ach, ik vaarde en m'n ouders waren gestorven, je hebt dan 

helemaal niks om naar terug te komen. 
V: Ben soort noodsprong ... 
H: la, hoewel in het begin had ik het niet zo in de gaten dat er 

van alles gaande was als ik op zee zat, maar ja, als ik alles 
vooruit geweten had ... (zucht) .. . 

V: 'Was u er nooit aan begonnen .. . 
H: nooit ... het hele leven is een grote klerezooi ... 
V: hm... (stilte) 
V: Heeft u in de oorlog ook gevaren? 
H: Drie keer m'n schip verspeeld. De laatste keer 40 dagen op 

een open reddingsvlot in de winter op de Noord Atlantic, de 
een na de ander eraf zien glijden. Sommigen werden gek en 
sprongen overboard. Er waren nog maar twee man over toen 
ze .ons vonden. Twee van de achttien ... 
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(zwijgt ... ) Stilte 
V: ... en daarna •. ..' 
H: Weer monsteren~ wat moet je anders, er was vaarplicht dus 

doordouwen ... maar enfin, ik ben er levend doorgekomen, ik 
heb geluk gehad. 

V: Geluk ... ' 
H: Nou ja, ik bedoel, ik heb het er levend afgebracht. 
V: En nu wilt u er zelf een eind aan maken? 
H: la, ik zie er geen heil meer in. Het !even heeft geen zin meer 

vaar me. Ik zit hier maar alleen en er is totaal niemand die 
begrijpt wat je dooJ:gemaakt hebt. 

V: Begrijpen wij mekaar dan zo slecht? 
H: Nee, ik bedoel u niet, u bent een vreemde, maar gewoon de 

mensen om je heen ... 
V: Die blijven vreemden voor je, terwijl je misschien juist met 

een vreemde ... 
H: we! kan p,aten, ja zo is het misschien ... 

(stilte) 
H: Gek, dat ik dat allemaal zit te vertellen, Ik zit op de rand 

van m'n bed te klappertanden van de kou. 
V: Is de kachel uit? 
H: la, die had ik toch niet meer nodig, dus die heb ik uit laten 

gaan. 
V: Zal je niet eens een glas warme melk proberen? 
H: Ik geloof niet dat dat erg nog is ... 'k zal eens kijken ... 

een ogenbliL. 
- enig geschuifel op de achtergroud, lutussen heb ik eveu de tijd 
om de balans op te maken. lk voel me erg betrokken en verant
woordelijk voor hem. Hij klinkt erg gedeprimeerd, maar leeft 
toch enigszins op bij de verhalen Van vroeger. Zou hij een monde
ling contact aandurven? 
H: Nee, d'r is geen melk meer, maar we! thee. Ik heb wat water 

opgezet. 
V: 't Is in ieder geval warm 
H: la ... (stilte) 
v: Hm ... 
H: Nou, ik hou u al zo'n tijd aan de praat en u zult wel wat anders 

te doen hebben dan naar mij te luisteren 
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V: U bedoelt ... wat beters ... 
H: la 
v: Het contact met u is geloof ik erg belangrijk voor me 
H: (verbaasd) VVaarom? 
V: Omdat hetgeen u me verteld heeft me erg bezig houdt ... 

ik bedoel dat het me erg aanspreekt hetgeen u over uzelf 
verteld heeft. 

H: Het is nog niet eens de helft wat u hoorde 
V: Zou ik ooit een kans maken op de andere helftr 
H: (lacht even ... ) Misschien 
V: Vind je hft goed als ik morgenavond nog eens bel? 
H: (onverschillig) O.K. 
V: Mag ik dan het nummer weten? 
H: Geef het nummer 
V: Tot morgen dan? 
H: O.K. Tot morgen. (gespreksduur 80 minuten) 

In dit voorbeeld is e~ via gevoelens en vertrouwen perspectief 
gekomen, al is het dan ook duidelijk op de korte baan. 
Na meerdere (telefoon)gesprekken was de relatie veilig genoeg 
voor een persoonlijk gesprek. Daarna volgde een lange periode 
(meer dan 2 Jaar) van persoonlijke 'befriending' door een andere 
medewerkster. Het was in het begin steeds vallen en opstaan. 
Er leefde veel onverwerkte agressie in de man die bij tijd en wijle 
zich op de beftiender ontlaadde. 
Alle therapeutische contacten wees hij sterk af. Artsen, psychia
ters, zusters en maatschappelijk werkers konden zijnentwege 
allemaal op slag kreperen, de wereld zou er niet minder door 
worden. 
Moeizaam ploeterden ze samen verder. Ge!eidelijk werden de 
nog aanwezige relatiepatronen (o.a. via de nee£) weer wat ver
sterkt. Ook began hij met horten en stoten weer aan het arbeids
proces dee! te nemen waardoor de maatschappe!ijke integratie 
ook wat beter op gang kwam. 
Nu (ruim vijf jaar later) is er nu en clan nog eens incidenteel een 
vriendschappelijk contact, maar hij ondervindt zodanige voldoe
nmg en erkenning m z'n huidige job, dat hij het best alleen kan 
redden .. 
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Follow-up 
In Pittsburg (USA) is men begonnen met de follow-up van sUicide 
pogingen. 
Samen met de ziekenhuizen stelt men een lijst sam,n van opge
nomen patienten na een zelfmoordpoging. In overleg bekijkt men 
welke daarvan gehaat kunnen zijn met eell persoonlijk contact 
voor langere duur tijdens het verblijf in het ziekenhuis en vooral 
na hun ontslag. 
Een aparte groep 'be-frienders' wordt hiervoor gevormd en 
opgeleid. 
Afbankelijk van de reactie van de patient wordt het contact 
geIegd en opgebouwd. 
Het is zoals reeds eerder beschreven een zuiver vriendschappe
lijke,begeleidende relatie zonder therapeutische bijmengsels. 
Het is gebaseerd op de voUe vrijheid van beiden,hij wordt aan
gehaald, verbroken of hersteld op initiatief van de ander. 
Na verloop van tijd (dat kan varieren tussen enkele maanden 
of meer dan een jaar) bespreekt men gedrieen (patient, be
friender en arts) hoe de zaken staan en of verdere begeleiding 
nodig lijkt. 
Men hoopt op deze wijze het aantal recidiven te verminderen en 
een beter zicht te krijgen op de risico's verbonden aan het 
hebben van ervaring met zelfmoordpogingen. Het blijkt namelijk 
nogal eens dat de patient 'leert' van een mislukte poging en de 
volgende keer deze ervaring gebruikt, vaak niet zonder succes. 
Men hoopt (en ik deel die hoop van harte) dat zel blijken dat 
het aantal herhaalde pogingen daardoor aanzienlijk zal dalen, 
zodat het project van grote waarde kan zijn voor soortgelijke 
initiatieven in andere plaatsen. 
In Stuttgart werkt men met therapeutische groepen waar mensen, 
die een zelfmoordpoging gedaan hebben, onder leiding elkaar 
proberen op te vangen en te begeleiden. 
Een soort 'suicide-anonymous', De resultaten daarvan zijn nog 
onvoldoende eensluidend om er conclusies aan te verbinden. 

Zoals reeds in de aanvang van dit hoofdstuk is gezegd bestaat 
er over zelfmoord veelliteratuur. 
De hier neergeschreven ervaringen zijn daarom eerder praktische 
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vObrbeelden van mogelijke hulpvormen zonder dat ze preten
deren het zelfrnoordvraagstuk op te lossen. 
Het ware te wensen dat clit zo eenvoudig zou zijn. 
lY1a~r ondanks deze tekortkomingen geloof ik, dai met name bij 
tI]dlg contact er een enorme preventieve werking van simpele 
echt menselijke warmte uit kan gaan. ' 
En dat is een mogelijkheid die men niet slechts aan anderen 
mag delegeren. 

Ook niet aan mannen en vrouwen die achter de telefoon zitten. 
Het is een uitdaging voor ieder die zich mede verantwoordelijk 
voelt voor het lot van zijn naaste. 

In hoofdstuk 9 komen we nog terug op een belangwekkend 
ve,:,band tussen het aantal sUlcidale bellers enerzijds en het aantal 
sUlclde-slachtoffers anderzijds. 
Uit de duidelijke correlatie tussen de beide curves blijkt dat er 
(met een tlJdsmterval) verband is tussen beide populaties. 
Deze conc!usie kan van grote betekenis zijn voor de vraag in 
hoeverre onze preventie degenen bereikt die een poging doen 
en slagen. 

Anderzijds is er een voorspellend 'barometer' -effect te onder
kennen,_ waardoor een zekere prognose over het te verwachten 
'suicidale risico' gegeven kan worden. 
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7. Resultaten? 

175.000 uur onafgebroken achter de telefoon zitten, ruim 50.000 
mensen die meer dan 500.000 telefoongesprekken voerden. 
Wat is daar nu uiteinde!ijk het nut van geweest? 
Het zal de lezer onderhand wel duidelijk zijn dat de eventuele 
resultaten van dit werk moeilijk aantoonbaar zijn. Men is immers 
gewoon om met cijfers en getallen te werken, maar die hebben 
alleen maar betrekking op degenen die hulp zoeken en niet op 
het effect van de hulpverlening. 
De meeste bellers blijven veelal anoniem en nadat we een of 
meer keer met ze gesproken hebben, verdwijnen ze uit ons ge
zichtsveld. Van sommigen waar we langdurig contact mee heb
ben kan soms vastgesteld worden dat er na de gesprekken een 
keer ten goede is gekomen, maar ook dan blijft de vraag in hoe
verre onze bijdrage daarin een rol heeft gespee!d. 
Natuurlijk komen sommige mensen we! eens vertellen hoe ze het 
verder in het leven vergaan is, maar dat blijven toch uitzonderin
gen en zeker geen betrouwbaar materiaal om iets over het effect 
in het algemeen te zeggen. . 
Vanzelfsprekend zijn er oak negatieve, soms wel eens agressleve 
reacties. Maar ook die hoeven niet altijd te betekenen dat het 
contact tevergeefs was. 
Ik denk dat iemand die, toen hij in de put zat, belde en steun 
vond, later als het hem weer goed gaat, niet meer zo'n behoefte 
heeft om met enthousiasme terug te denken aan die donkere 
periode in z'n leven. 
Integendee!, hij zal geneigd zijn het ver weg te duwen of te baga
telliseren en daarmee ook de betekenis van de hulpverIening. 
Om dezelfde reden kan de Reclassering zo weinig goed doen in de 
ogen van de ex -gedetineerde. 
Het herinnert hem immersaan een periode die hij liever zo vlug 
mogelijk vergeten wil. 
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In Engeland heeft Bagley wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar het effect van de hulpverlening door in vergelijkbare steden 
met en zonder T.H.D. het verIoop van het aantal zelfmoorden 
te registreren. 

Steeds blijkt dit aantal inderdaad te dalen zodra een T.H.D. 
onrstaat, terwijl het in de andere steden constant bleef of toenam. 
Ook landelijk Jijkt er eveneens verb and te bestaan tussen het 
aantal diensten en het aantal geslaagde zelfmoorden (zelfs een 
aanzienlijke daling van 34%). 
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In Nederland is van een dergelijke spectaculaire reactie niets 
te merken. 
Het zal zeer de vfaag blijven of we in de toekomst in staat zuUen 
zijn om een betrouwbaar instrumentarium te ontwikkeIen dat 
ons iets kart zeggen over het effect van onze hulpverlening. 
Voorlopig zullen we het moeten doen met de overtuiging dat _ 
al vonden er jaarlijks maar een paar menSen baat bij ODze 
nummers -:- het de moeite waard was Om het vol te houden. 
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Bijverschijnselen (oftewel niet beoogde resultaten) 
Een bekend numrner dat dag en nacht bereikbaar is voor ieder
een, staat oak bloot aan misbruik (we noemen het liever 'on
eigenlijk' gebruik). Grapjassen van alledei soort proberen hun 
practical jokes op ons uit. Zolang dat tussen hen en ons blijft 
is dat niet zo'n ramp. 
Vaak warden er derden in betrokken en dan is het erg moeilijk 
om geen beoordelingsfouten te maken. 
Een van de 'classics' is een briefje neerleggen op het bureau van 
je collega met de mededeling of hij zo spoedig mogelijk 362244 
wil bellen. 
De man doet dat, niets vermoedend en bemerkt dat hijbij ons 
terecht komt. 
Hij zegt in opdracht te handelen en verwacht iets van ons (een 
boodschap of zo). 
Nu gebeurt het dagelijks vele malen dat mensen terugbellep voor 
nadere informatie of voar iets wat we vecr hen zouden uitzoeken. 
Omdat de dienstdoe~de vrijwilliger niet predes weet wie er, 
wanneer zal bellen denkt met zo'n informant van doen te 
hebben en probeert daarin duidelijkheid te krijgen. 
De beller in kwestie raakt dan meestal gelrriteerd door alle vra
gen, wij moesten hem immers hebben. Enfin, chaotische misver
standen, tijdverlies en ergernis zijn het resultaat en de dader 
lacht in zijn vuistje. 
Een enkele keer lukt het wel eens om een serieus gesprek erover 
te beginnen, maar meestal kosten deze grapjes alleen maar tijd 
en energie. Zulke grapjes zijn nutteloos voor iedereen. Dat geldt 
niet voor degenen die rechtstreeks grappen uithalen. Ze gebrui
ken hun grappige vragen of opmerkingen n1. vaak als verpakte 
motivering om het nummer 'uit te proberen'. 
Dit uit-proberen ziet men oak vaak als motivering voar de zgn. 
stille oproepen (silent calls) waarin de beller zwijgt en na enige 
tijd de verbinding verbreekt. Het gaat er om de zaak eens te 
verkennen, de stem te hOfen en te zien wat er verder gebeurt. 
Vele van deze silent calls kunnen we daarom als cen soort 'proef
oproep' beschouwen. Ze gaan ook in de praktijk vaak vooraf 
aan lange gesprekken. Sorris zelfs in drie opeenvolgende fasen. 
1. Nummer draaien/verbinding/verbreken. 
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2. Nummer draaien/verbinding/luisteren naar wat er gezegd 
wordt/verbreken. 

3. Nummer draaien/verbinding/luisteren naar wat er gezegd 
wordt/blijven luisteren. 

De chronische beller 
Dit zijn hulpzoekenden die de T.H.D. als het ware 'ontdekt' 
hebben. Ee~ gemakkelijke toegangspoort, dag en nacht aan
:vez1g, afwlsselende en vriendelijke luisteraars, kortom, een 
Ideale partner vocr eenzame uren, trieste levenservaringen niet 
door anderen gedeelde meningen etc. etc. ' 
Door het veelvuldig bellen met de dienst zijn ze nauwkeurig op 
de hoogte van de interne gang van zaken. 
Ze houden het rooster SOms beter bij dan de vrijwilligers en zijn 
zeer gevoehg voor onverwachte wijzigingen. 
Ze zouden in een gllUstige positie verkeren om een redelijk oor
deel over de werkwI)ze van een T.H.D. uit te spreken, ware het' 
met dat ze zo gepreoccupeerd zijn met zichzelf. 
Ze worden wel eens de 'satelieten' van een T.H.D. genoemd 
aIleen bezorgen ze ons meer last dan gemak. ' 
BI) sommlge diensten slokken ze meer dan 60% van de beschik
bare tijd op!! 
Nieu:-ve, ohervaren medewerkers vormen altijd een dankbare 
p;OOl voor hen. Ze weten langzamerhand uitstekend waar we 
bl)zonder gevoelig voor zijn en dienen dan oak bloedstollende 
verhalen op, die zo levensecht gebracht worden, dat de dienst
d~~nde medewerker zich aI halverwege radeloos afvraagt wat 
hI) In vredesnaam moet doen. 
Sedert we in 'tandems' werken, kan de senior-partner wat olie 
op de golven stor;en (als deze tenminste niet op de andere lijn 
bezlg IS) maar de schnk Zlt dan al wel in de benen. 
~atuurlijk ~an men deze bellers niet over een kam scheren. Het 
chromsche karakter van bellen varieert bovendien sterk. Som

mlgen houden het twee maanden vol, anderen 10 jaar of langer. 
Ook de frequentle waarll1 ze contact zoeken verschilt. Sommigen 
bellen 2 X per maand, anderen 10 x per nacht .. 
Ook de motivaties van het zoeken naar contact Iopen natuurlijk 
sterk Ulteep. 
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De meeste last veroorzaken degenen die hun dag- en nachtritme 
omgekeerd hebben. Ze verve!en zich 's nachts, gaan drinken, 
en als ze voldoende ontremd zijn, benen ze met klagerige en vage 
verhalen waarin weinig variatie zit. 
AIs ze niet al te serieus genomen worden of de vrijwilliger laat 
weten dat het te lang gaat duren, worden ze meestal kwaad of 
komen met depressieve verhalen of zeggen dat we morgen we! 
zunen lezen dat hij of zij gevonden is ... dood ... door onze schuld. 
Duidelijk een chantagemiddel om het gesprek voort te kunnen 
zetren. Het moeilijke daarin is dat je nooit precies weet hoe 
serieus zo)n dreiging is .... 
Vaak bezwijkt de vrijwilliger dan weer en de lijn blijft nog 
langere tijd bezet. 

Er is van anes ondernomen om deze 'plaag' te bestrijden. 
Er is gepoogd om rantsoenering toe te passen. Daar hield men 
zich in het algemeen slecht aan, of men week nit na~r T.H.D.)s in 
andere plaatsen. 
Oak is er een speciaal nummer, een 'parkeerlijn' geopend, maar 
daat was men over het algemeen te gauw uitgepraat, omdat men 
daar steeds deze!fde persoon trof, en men begon dan toch weer 
het meldnummer te kiezen. 
ledere structurering in plaats, tijd en ruimte bleek uiterst moeilijk 
te realiseren. 
De meeste vrijwilligers vinden het trouwens helemaal niet zo erg 
om, als ze dienst doen (eenmaal per week) eens een babbeltje 
met een oude bekende te maken, dat geeft iets vertrouwds in de 
donkere nacht. 
Ze zijn geneigd te vergeten dat het babbeltje dagelijks, soms 
meerdere malen herhaald wordt. 
Deze houding bracht een Parijse collega ertoe om te verzuch~en: 
'Ies habituees sont le therapie pour la solitude des benevoles' 
(de chronische bellers zijn de therapie voor de eenzaamheid van 
de vrijwilliger). 
Een ander negatief bijverschijnse! van de chronische beller is 
dat ze de medewerkers van elkaar kunnen vervreemden. 
Tegen 'oude bekenden' vertel je onwillekeurig we! eens iets meer 
over jezelf en die kennis wordt meestal vroeg of laat bij een ander 
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gebruikt, of liever: misbruikt, en het begin van onderling wan
trouwen is gezaaid. 

Bovendien moet het natuurlijk allemaal strikt vertrouwelijk blij
yen wat er besproken wordt. 
Dit is uiteraard met ane gesprekken het geval, maar ofschoon 
het vaste regells dat er van ieder gesprek een intern verslag wordt 
gemaakt (uitsluitend bestemd VOOr de staf), slagen ze er vaak in 
de vnjwllhger te verleiden om deze regel te veronachtzamen. 
Dan kan anes nog verder doorwoekeren en wordt het uitermate 
moeilijk om de vinger aan de pols te blijven houden. 
De chronische beller heeft vaak neigingen om de vrijwiniger in te 
spmnen met Zlnnen als: 

'Gisteravond trot ik iemand die voelde me helemaal niet aan 
maar met jou kan ik zo echt goed praten ... Jij begrijpt m; 
helemaal ... ,k vmd het zo ftin om je stem te horen ... etc. 

Deze ego-strelende opmerkingen leiden Soms tot concessies -van 
de kant van de vrijwilliger wat betreft hun anonimiteit. 
AIs ze dan via het telefoonboek gelokaliseerd kunnen worden 
beteke~t dat meestal een prive-T.H.D. aan huis met ane onover: 
zlchtehjke gevolgen van dien. 
WiI men voorkomen dat de T.H.D.'s 'dichtslibben' met deze 
hulpzoekenden die, Iaat daarover geen misverstand zijn, even
veel recht hebben op hulp als ieder ander, dan zal er naar meer 
definitieve oplossingen gezocht moeten worden 
Wellicht kan de 'be-friending', als daarmee ook' in de Jage landen 
wat meer ervanng IS opgedaan, een belangrijk hulpmiddel Zljn 
om de doorstroming op gang te brengen en ... te houden. 

Signaleren 

Tenslotte nog een enkel woord over de "barometer' -functie van 
de T.H.D.'s. 

Kunnen de diensten structureel iets doen aan de veelheid van 
noden die er binnenkomen? 

We spraken reeds over de gebrekkige follow-up van de suicidant. 
Zo zljn er natuurlijk meer gebieclen aan te geven. 
Het vaststellen van manco's in de hulpverlening is echter nog 
lets anders clan ze te ondervangen. 
We wiHen .in de toekomst proberen om constructief, samen met 
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anderen hiermee aan de slag te gaan. 
Door h~t stimuleren en het eventueel op gang brengen van pro
cessen door een betere en uniforme verwerking van gegevens, 
die d~ hulpverlening aan de mens in nood ,ffeetief kunnen 
maken. 

De T.H.D.'s is we! verweten dat ze zich afzijdig I,ouden van 
maatschappijkritiek en daardoor onjuiste systemen in stand 
helpen houden. . . . 
Dit verwijt lijkt me in zoverre gegrond dat het rummer het Ult
gesproken doel van T.H.D.'s geweest is om de maatschappIJ te 
(helpen) veranderen. ' .. . '. 
Evenmin als de Samaritaan uit de gehJkerus zIch opwerpt als 
degene die de onveiligheid in Israel aan de kaak stelt, zal de 
T.H.D.'er de omstandigheden zwaarder laten wegen dan de mens 
in nood welke een beroep op hem doet. 
Niet dat hij daarmede de zin of het nut van maatschappijkriti~k 
ontkent maar veeleer omdat hij een keuze moet maken en ZlJO 

plaats ~p de barricaden (misschien tot zijn spijt) aan anderen 
over moet laten. 
Omdat T.H.D.'s echter in de voorste linies opereren kunnen ze 
veel informatie over het reilen en zeilen van de samenleving 
vergaren. . 
Deze gegevens kunnen, gebundeld en gerangschrkt .de bou:,,
stenen vormen voor evaluatie en planning bij het (welzIJns)beleld. 
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8. Vooruitzichten 
R.Mens 

Toen Chad Varah op 2 november 1953 in de sacristie van zijn 
nog door de oorlog gehavende kerk de eerste telefoonoproep 
kreeg, kon hij nooit vermoeden dat hij de start gaf van een 
Samaritanbeweging in Engeland en overzeese gebieden en dat er 
een Internationale Federatie ZOll komen met norm en, congressen 
en een secretariaat. 

Na zijn bezoek aan de 'Lebensmiidenbetreuung' van K. Thomas 
in Berlijn in 1956, dacht Ds. H. Teutscher dat iets dergelijks 
In Rotterdam niet mogelijk was. Hij zou het toen ook niet in 
het hoofd hebben gehaald te voorzien dat er ooit in Nederland 
een netwerk van diensten _ zou zijn die dag en nacht wachtdien
Sten zouden doen om mensen op re vangen die 'in geestelijke- en 
sociale nood' verkeren. 

Ook Abbe Paree kon in 1958 niet voorzien dat de Telefonische 
Open Deur die hij T e!e-Onthaal noemde, in Belgie ooit zou 
uit!;roeien tot door het Ministerie van Volksgezondheid erkende 
'onthaaIcentra' VOor de opvang van personen in psychologisehe 
crisistoestand. 

Heden kan men ook niet voorzien hoe deze diensten zich in de 
" toekomst zuHen ontwikk"len. In het verleden hebben zij blijk

baar aan een no od beantwoord: een nood aan een speciaal 
soort contact: een helpend contact. 
Heden is die nobd er nog en dit in groeiende mate. Het is echter 
niet te voorzien of de mensen van morgen deze vertrouwenstele
foons zuHen nodig hebben als zij OVer zichzelf iets willen zeggen, 
waar ze beschaamd of bang voor zijn. AIs zo'n telefoon dan nog 
nodlg IS, dan zuHen misschien de vrijwilligers plaats gemaakt 
hebben VOor mensen die van het helpen een beroep hebben 
gemaakt. 
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De ontwikkeling van de T.H.D.'s zal voor het grootste gedeelte 
afhangen van de wijze waarop de T.H.D.'s zelf de signalen vet
staan die zij opvangen; over de diensten zelf, hun identiteit en 
hun plaats in de hulpverlening; over de medewerkers, hun 
eigenheid in de groei van deze eigenheid; over de oproepers en 
wat er in hun klachten te vernemen valt over wat aller probleem 
is of worden za!. 

1. Van beweging naar instelling 
a. Het ontstaan van een 'bewegint 
In de vijftiger jaren toen deze beweging van vrijwilligersgroepen 
ontstond, zat de Human Potential Mo:rement nog in petto en pen 
van de mensendie nu een grote naam hebbeu gekregen. 
Zoals de Eerste Wereldoorlog Freud ertoe gebracht had om de 
sluier op te lichten over de drift ten dode en de drift tot doden, 
zo heeft de Tweede Wereldoorlog de Human Potential Move
ment op gang gebracht. Zij heeft er de aandacht op getrokken 
dat de mens ook nog tot wat anders in staat is dan tot doden: 
'Ik wilde bewijzen dat menselijke wezens tot iets indrukwekken
ders dan oorlog en vooroordeel en ha at in staat zijn .. Ik wilde 
de natuurwetenschappen ertoe brengen om aUe problemen in 
beschouwing te nemen waar tot clan toe de 'a-wetenschappen' 
mee bezig waren geweest: 'religie, poezie, waarden, filosofie, 
kunst' zegt Maslow in 1941 na de aanval op Pearl Harbour (4). 
Wat Maslow op gang bracht, werd ook een beweging of stro
ming en niet een school of een organisatie genoemd. Chad Varah 
en anderen met hem, ontdekten de gewone mens met z'n onge
woon potentieel aan helpende krachten. 
De aandacht van Maslow ging naar de ongewone mensen, de 
'zelfvervullers', mensen die volledig gebruik maakten van hun 
talent, capaciteiten, mogelijkheden; de best gelukte exemplaren 
van de menselijke soort. De eerste begaf zich in de praktijk, de 
tweede in de studie. Later vervoegden deze twee bewegingen 
elkaar toen de duizenden vrijwilligers zichzelf gingen herkennen 
in wat Rogers, Maslow, AUpart e.a. schreven over hun eigen 
praktijk en theorie. 

De mensen die nier meekonden met de nieuwe roes die ontsrond 
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nadat de oorlogsroes was geluwd, werden zonder veel commen
taar of vragen afgezonderd en opgeborgen. Het leed waaraan 
deze mensen ziek werden mocht niet bestaan. Dat er zoveel 
mensen zelf een einde maakten aan hun leven was alleen bekend 
bij hen die de lijkschouwingen en de begrafenissen moesten doen. 
Zij die het niet laten konden om ook zelf aangedaan te worden 
door het leed van anderen, durfden ook niet zo goed het oor 
tot luisteren te verlenen. Want de herinnering aan -het juist 
geleden leed was te vers, en de berichten over wat mensen aan 
mensen hadden aangedaan klonken te ongelooflijk, om met het 
echte rouwproces te beginnen over datgene waaraan de mens
heid zich schuldig had gemaakt. 
De Founding Fathers van de T.H.D.'s in Londen, Helsingfors, 
Berlijn, Rotterdam, Brussel, Geneve en Parijs waren allen men
sen die met het leed-ten-dode geconfronteerd werden. Met hui
ver hebben ze zich begeven in hetgeen hun persoonlijk 'moeten' 
was geworden. Met roekeloosheid hebben zij leken bijgevraagd 
toen hun telefoon begon en bled rinkelen, en er steeds meer oren 
nodig waren Om te luisteren naar wat er door die hoorn gefluis
terd werd, gevloekt, geschreid of gezwegen. Het ongelooflijke is 
toen gebeufd. Gewone mensen durfden het aan om te luisteren 
naar wat er in anderen omging. En andere gewone mensen gingen 
praten over dingen die een gezond en fatsoenlijk mens voor 
zich diende te houden: geheimen die hij moest opsluiten in zijn 
hart, tot dat hart een moordkuil werd of totdat het geheim met 
het hart in het graf verdween. Wat toen door deze' bewogen 
mensen op gang werd gebracht had meer eigenschappen van een 
beweging dan van een instelling. 
Een beweging wordt meer gedreven door geestdrift en bewogen
heid dan gedragen door overleg en bedachtzaamheid. Het is 
eerder een gebeuren waarvan men vaststelt dat het op gang kornt 
dan een onderneming die men op touw zet. Ze wordt meer gedra
gen door geloofsvisie dan door redelijk inzicht. Van de T.H.D.'s 
zou men hetzelfde kunnen zeggen als wat P. Halmos over 'het ge
loof' Van de counsellors heeft gezegd. Deze counsellors kunnen 
namelijk niet 'bewijzen' dat mensen geholpen worden door hun 
gesprekken, maar zij hebhen toch een onbewijsbare ervarings
zekerhe,id dat hetgeen zij doen zinnig en vruchtbaar is: een geloof 
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nl. dat zij bezig zijn met datgene wat voor hen het eigenlijke is. 
AIs socioloog stelt Halmos vast dat de mensen die hun tijd, 
aandacht en zorg besteden aan mensen die het zwaar te verduren 
hebben, of die zwaar tillen aan het bestaan, hetzelfde type taal 
gebruiken als dichters, filosofen en theologen: een verwijzende 
taal. Wat hem daarbij opvalt is dat dit soort taal gebruikt wordt 
in de context van een tijd die er energiek op staat wetenschappe
lijk en technisch te zijn. De vastberadenheid en de volharding die 
deze counsellors kenmerken moeten wel op bijzondere sterke 
overtuigingen steunen, als zij zich niet kunnen beroepen op 
sluitende evidenties. De ... geest van deze overtuiging is mooi ver
woord door T.S. Eliot: 'Het gaat niet om het goede dat men zou 
doen, maar we! gaat het erom dat er niets ongedaan gelaten 
wordt op de grens van het onmogelijke .. .' (5). 
De eerste IFOTES-CONGRESSEN in Bossey en Bad-BoIl hadden 
dan ook iets van de ontmoeting van mensen die elkaar herkenden 
zonder dat zij ooit met elkaar kennis had den gemaakt. 
Er hing een sfeer van voortvarendheid en geestdrift, van mensen 
die bij e1kaar bemoediging en steun zochten om verder de risico's 
te blijven lopen en de lasten te blijven dragen waarin en waaraan 
zij zich begeven hadden. 

b. Van beweging naar instelling 
De bedoeling van de T.H.D.-beweging is terug te vinden in de 
namen die in den beginne gegeven werden: het aanbod van 
vriendschap, zorg, gastvrijheid, onthaa!. Achter deze bedoeling 
schuilt de overtuiging dat er in en voer de mens nog iets anders 
belangrijk is dan kennis en macht, namelijk, hetgeen Chad 
Varah T.L.C.: Tender Loving Care genoemd heef!: tederheid, 
liefde, zorg. Dergelijke verklaringen en programma's hebben een 
minder sentimentele klank als men ze terugplaatst in de tijd waar
in het zoeken van de groten cirlq,lde rond themata als haat 
(J.P. Sartre) en revolte (A. Camus), zorg (M. Heidegger) en inzet 
(G. Marcel). Ondertussen heef! de beweging zich verspreid over 
de gehele wereld. In de landen waar deze diensten bestaan, heb
ben de meeste mensen er weet van dat er erg'ens dag en nacht 
'iemand' aan de telefoon zit; waarrnee men praten kan. 
De nieuwste T.H.D.'s worden niet meer gestart door roekeloze 
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enkelingen die zelf aan een telefoon gaan zitten, maar door bestu
ren die een organisarie op touw zetten waarvoor pr9fessionele 
krachten aangeworven worden en vrijwilligers geselecteerd en 
opgeleid. Er zijn nationale en internationale verbanden met con
gressen, trainingeq en commissies VOor ieder onderdeel van het 
raderwerk dat epgezet wordt om de vrijwilliger op een verant
woorde wijze aal) de telefoon te knnnen laten plaatsnemen. Om 
subsidies te kunnen bekoIl)en moet uiteraard aan van bUften op
gelegde criteria beantwoord en moeten beperkingen aanvaard 
worden. Zoals zoveel charismatische bewegingen of stromingen 
worden de T.H.D.'s een organisatie. 
Rond de eeuwwisseling heef! Max Weber reeds de aandacht 
getrokken op het lot dat beschoren is aan het charisma van een 
stichter, als de beweging die hij op gang gebracht heeft een in
stelling moet worden. Er wordt dan meer energie gestoken in 
het op punt zetten van het instrument dan in het uitwerken van 
de doelstelling. 

Er worden heden onwaarschijnlijk veel proefschriften geniltakt 
over het vrijwilligers,¥erk van de T.H.D.'s Aan de leiding van 
deze diensten komen steeds meer mensen te staan die ze1f een 
scholing hebben gehad in menswetenschappen. Dat deze mensen 
aan hun diensten aanzien en inhoud trachten te geven vanuit hun 
eigen achtergronden, zal niemand verwonderen. 
De vraag die men dan ook niet mag ontlopen is of deze nieuwe 
aanpak de oude zal vervangen of zal aanvullen. Het is niet te 
vermijden dat er spanning komt tussen mensen die ofwel meer 
belang hechten aan het geloof en de bewogenheid, ofwel zich 
meer richten op de kennis en de deskundigheid. Deze spanning 
tussen enkelingen en groepen zal des te groter zijn in de mate 
dat er minder mensen zijn die de spanning aankunnen van de 
mengeling tussen deze twee. Hier ligt een risico: dat men zich 
zou affirmeren door een gevecht in plaats van door een verzoe
ning, door een verzet in plaa~s van door een inzet, door kort
sluiting in plaats van door aansluiting. 
Er is niet alleen de spanning tussen mystiek en techniek, er is ook 
spanning tussen de methoden van benadering: gaat het in de 
T.H.D. om het verblijven bij en het zorgen voor de enkeIing, 
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of gaat het om het ingriipen in de wereld waarin en waaraan 
de enkeling lijdt. 
Er komt een diepgaand meningsverschil aan de orde over de iden
titeit van een T.H.D. en over het soort hulp dat men wenst te 
bieden. In ziin toespraak op het Congres van Geneve op 1 mei 
1974 over 'De toekomst van onze beweging' stelde Chad Varah 
het volgende: 'Mensen die geslagen ziin en verdrietig, zuHen 
over hun zorgen niet gaan praten met verbitterde jongelui, noch 
met machthebbende bekende figuren, maar wel met vriendeliike 
en bescheiden mensen die - soms tot hun spiit - de barricaden 
aan anderen overlaten). lk ZOu daaraan willen toevoegen: ', .. en 
het behandelen 66k aan anderen overlaten. Dit is een definitie van 
de identiteit van een T.H.D. met duidelijk gekozen beperkingen. 
Over deze keuze zal in de toekomst nog veel gezocht en gestredeh 
worden, want ze heeft verstrekkende gevolgen voor vormen 
van hulp die de T.H.D. niet wenst te bieden. 
Overal wordt gepleit voor en gewerkt aan de gepaste trammg 
van vrijwilligers. Training en kennis kunnen de aanvankelijke 
bekwaamheid tot luisteren ontwikkelen. Training moet gebeu
ren, op voorwaarde dat het geloof waar de bekwaamheid mee 
gepaard gaat, ook verder ontwikkeld wordt. 
De diensten worden georganiseerd en ingebouwd in de gehele 
onderneming van de geestelijke gezondheidszorg en het maat
schappelijk werk. Ook in deze belangrijke ontwikkeling ,;it een 
gevaar: namelijk dat de T.H.D.'s teveel energie en zorg zouden 
gaan besteden om te bewijzen dat zij acceptabel zijn voor de 
patenthouders van de geesteliike gezondheidszorg en het maat
schappeliik werk. 
De T.H.D.'s zullen hun functie bewaren en een instelling worden 
die niet onbeweeglijk is als zij houden aan wat H. Hesse schriift 
over zijn 'geloof' en zijn 'hulpverlening'. 
Over geloof zegt hij: ' ... Onverschillig welke vormen en uitdruk
kingen het geloof aanneemt, de inhoud ervan is steeds dezelfde: 
dat wij wel naar het goede moeten streven zoveel wij vermogen, 
maar dat wij vaar de onvolkomenheid van de wereld en van 
onszelf niet verantwoordeliik ziin, dat wii onszelf niet regeren, 
rnaar geregeerd warden, dat haven onze kennis uit er een 'God' 
is of een ander 'iets' in dienst waarvan wij staan en waaraan wij 
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ons kunnen toevertrouwen.' 
En over hulpverlening: ' ... Hij (de hulpvragende) wil dat zijn 
werkelijke no od door een werkelijk mens gezien, voor een 
ogenblik gedeeld en daardoor voor ditmaal overwonnen wordt. 
En als ik hem deze hulp verleen, dan ben ik het niet die geholpen 
heeft, maar het is de werkelijkheid van zijn no od die mij, oude 
en wijze, een ogenblik van mijn ouderdom en wijsheid ontdaan 
heeft en mij met een gloeiende ijskoude golf van werkeiijkheid 
overgoten heeft' (6). 

n. Een T.H.D.: een oefenschool voor volwassenen 
Medewerkers voor een T.H.D. kan je niet maken, zegt Chad 
Varah, je moet ze vinden. Het is een type mens dat je aantreft, 
natuurlijk in alle mogelijke varianten, maar toch met een ge
meenschappelijke karaktertrek. E. Spranger zou hen 'sociale 
mensen' noemen. Zoals de politieke mens, de theoretische, de 
economische, de esthetische, de religieuze mens, een spontane 
overheersende belangstelling hebben, zo heeft de sociale mens 
een overheersende belangstelling, nl. voor wat er met en in de 
mens gebeurt: het subject. Zijn hoofddrang is: in- en meevoelen, 
vooral met de gekwetsten en de onterfden. Het zijn mensen die 
het niet kunnen nalaten om het oor te luisteren te leggen naar 
wat mensen vertellen over wat er in hen omgaat. Het is dus een 
kwestie van intentie en van attentie. Aan mensen met deze 
intentie vallen mededellngen op waar anderen potdoof voor 
blijven. 
Om deze betrokkenheid en aandacht verder te laten ontwikkelen 
en groeien, werden in het verleden niet zoveel mogelijkheden 
geboden als VOor de ontwikkeling van datgene waar andere 
mensentypen belangstelling voor hebben: economie, politiek, 
wetenschap ete. Sinds de zestiger jaren is er een vloedgolf van 
trainingsprogramma's gekomen" die trachten te leren hoe mensen 
hun omgang met mertsen kunnen verbeteren: promotie van vol
wassenwording, van volgroeide omgang met elkaar. 
Van vele van deze programma's kan men zeggen dat ze wat 
kunstmatig zijn. Kunstmatig zijn ze vooral omdat ze weinig te 
maken hebben met de rest van het leven voor en na de training. 
Zulke trainingen worden teveel in de tekst van het leven tussen 
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haakjes geplaatst. Kunstmatig zijn ze ook omdat ze de deelne
mers eerder terugplooien op het eigen behoud dan hen te verwij
zen naar de werkelijkheid, waar iets mee en aan te doen is. 
Een T.H.D. is een groep van mensen waar de werkelijkheid on
gepoetst op afkomt. De medewerkers vragen om vorming en om 
begeleiding, omdat ze beseffen dat zij met kwetsbare mensen te 
doen hebben en dat ze zelf ook het risico lopen meer lasten toe
geschoven te krijgen dan ze zelf kunnen dragen. Door de mensen 
die op hen een beroep doen wordt hen een spiegel voorgehouden 
waarin zij zichzelf herkennen: kwetsbaar, breekbaar, onmachtig, 
maar oak onweerstaanbaar gedreven door de wil om te leven. 
Bij de vorming van T.H.D.-medewerkeis gaat het uiteraard ook 
om vaardigheden, maar het voornaamste is toch de vorming van 
de grondhouding: de omgang -mer en het zicht op al wat er in 
het leven te koop is. 
Omgaande met mensen kunnen zij ondervinden waar deze Offi

gang een vooruitgang of een achteruitgang of een ondergang 
betekent. Feedback over de kwaliteit van hun omgang wordt 
nogal direct gegeven door clienten en door de andere medewer
kers. Men kan moeilijk ontsnappen aan een harde confrontatie 
met zichzelf. 
In zijn toespraak tot het congres van Geneve in 1974 plaatste 
Dr. Bailly Salin de selectie en vorming van de vrijwilliger in het 
teken van het werk dat zij doen: alles horen. 'Alles mogen 
hOfen', noemt hij een angstaanjagend en een buitensporig VQOf

recht. Dit voorrecht is altijd voorbehouden geweest aan uitge
lezen mensen die daartoe ook nog gevolmachtigd werden doot 
een wijding of een eed. De vrijwilliger begeeft zich in de wereld 
van het intieme levensverhaal en de intieme levensloop van hen 
die zich aan hem toevertrouwen, maar hij doet ciat zonder de 
bescherming van een officiele opleiding en van een heilig ambt. 
Zich begeven in andermans were1d kan alleen hij die over het 
vermogen beschikt om zich te identificeren aan die anderen. 
Men kan het ook noemen: solidair worden met het lot van die 
ander; om er samen een eind weg af te leggen en een beetje samen 
en aan elkaar te groeien. 
Wie echt luisterend met een ander meegaat, komt onherroepelijk 
terecht op de twee grote krachtlijnen van de pro blematiek van 
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het menselijk wezen: eros en thanatos, de liefde en de dood. 
leder mens doet een poging om die twee grote stromingen in 
zichzelf te organiseren, de eue op een meer stramme, de ander op 
een meer vlotte manier, al naar gelang de mate waarin deze 
libido (drang tot leven) en destrudo (drang tot vernietigen) hem 
in de loop van z'n leven bedreigd hebben. Wie met een definitief 
en sluitend systeem z'n eigen angsten bezworen heeft, kan moei
lijk een open oor verlenen aan een ander die het verhaal wil doen 
van zijn lotgevaUen en angsten. Wie een ander wil kunnen volgen 
in de moeilijkheden waarin hij zich bevindt, moet zelf in staat 
zijn om telke11s weer de ankerplaatsen van de eigen zekerheden 
te verlaten. De T.H.D.-vrijwilliger die bereid is om dit avontuur 
te wagen, wordt te1kens opnieuw uitgedaagd om zijn zelfverde
digende houding op te geven. 
Vorming daartoe zal zich daarom minder bezighouden met het 
weten dan met de wijsheid, minder met de theorie over de mens 
en zijn gedragingen dan met de praxis van mensen die met elkaar 
leren omgaan: bevorderend of hinderend. 
Mensen die deze soeriele gezindheid bereikt hebben en aan elkaar 
de kans geven om te herzeggen en herbeleven wat in een gesprek 
met een oproeper gezegd en gebeurd is, zijn samen bezig aan het 
moeizaam proces van bewust- en volwassenwording. In deze zin 
zou men een T.H.D. een 'Adult Development Program' knnnen 
noemen, een 'Oefenschool voor Volwassenwording'. Het is 
mijns inziens nodig om de vorming die de T.H.D. geeft niet 
alleen, en niet in de eerste plaats, te zien als vorrning naar de 
hulpverlening van clienten toe, maar ook en vooral als vorming 
naar volwassenwording van medewerkers toe. 
Dat een opleidingsprognimma ook vaardigheden en kennis zon 
moeten bijbrengen zal wel niemand betwisten. Professionele 
hulpverleners zijn voornamelijk opgeleid in kennis en vaardig
heden. Professione1e opleiding garandeert echter niet dat sOOrt 
volwassenheid dat in staat is om een ander te laten bestaan en 
hem in dat bestaan te bevorderen. Een lekenonderneming 
zoals de T.H.D. zal in de toekomst blijven groeien als zij zich 
maar beperkt tot wat zij kiln doen zonder de professionele 
hulpverlening te willen vervangen of te hinderen: aan gewone 
mensen kansen bieden om zo met elkaar te praten dat ze er 
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beiden beter van worden, zodat de meest kwetsbare van de 
twee even op adem en op krachten kan komen, zonder dat 
direct op professione!e hulp een beroep gedaan hoeft te worden, 
maar ook zonder dat beroep op professionele hulp onmogelijk 
of moeilijk gemaakt wordt. 

III. De opbeller als profeet 
De T.H.D.-beweging was een vervroegde Ultmg van de tegen
cultuurbeweging die in de jaren '65-'70 haar slogans op de muren 
van de Universiteiten schreef. Deze slogans gaven uiting aan 
verzet en opstand tegeu, een systeem dar in de naam van rede en 
vooruitgang het bestaan van de mensen, de mensheid, in gevaar 
brengt: 'Ik ben een menselijk wezen: a.u.b.: niet plooien, niet 
kreuken, niet nieten'. De jonge_ rnensen worden er zich collectief 
bewust van dat het scenario van ons tijdperk duidelijk bepaald 
wordt door de 'wrede God', die altijd om mensenoffers heeft 
gevraagd (7). Het is gebleken dat de mens de grens heeft over
schreden, waarvoor totnogtoe zijn vermogen om te vernietigen 
was blijven bestaan: Hiroshima (8). 
Het is nu we! duidelijk geworden dat er een andere aanpak moet 
komen dan de aanpak die geleid heeft tot de atoomkracht. Op 
dar gebied van kennis zijn de mensen reuzen geworden, maar op 
het gebied van ethiek zijn ze kinderen gebleven (Bradford). 
De oeroude kwestie komt dan weer te berde: het duel tussen 
de (het) goede en de (het) kwade. In de dagen van de verbijstering 
na Hiroshima was het moeilijk om toch te geloven dat de mens 
niet re kwader trouw was, dat hij in de grand vertrouwen vroeg 
en te vertrouwen was. Sinds die dagen kregen steeds meer men
sen de indruk dat zij hinderlijk waren voor de anderen, als zij 
het zelf moeilijk hadden en het daardoor de anderen moeilijk 
maakten: hinderlijk als subject voor mensen die geleerd hebbeh 
om objectief te kijken. Wie zichzelf opruimde door zelfmoord 
deed niet anders dan ingaan op de uitnodiging van de objectieve 
blik, de objectieve kijk op de dingen en mensen. En het aantal 
zelfmoordpogingen werd steeds maar groter. Er waren mensen 
die niet ingingen op deze uitnodiging; om ... dood te gaan, maar 
die uit de duivelskting stapten door wat anders belangrijker te 
gaan vinden dan wat algemeen als belangrijk werd aangezien, 
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nl.: wat er in de mens gebeurt, eerder dan wat er met hem 
gebeurt; een nieuwe wijze van zien, een esoterische bewustzijns
vorm. 
Uit de ervaring van 25 jaar T.H.D. is gebleken dat mensen vaak 
niet zo goed durven te praten met de medische, re1igieuze en 
maatschappelijke hulpverleners. 
Van de deskundige meent men te weten wat ze denken, we!k 
hun oordeel zou zijn en welke maatregelen zij zouden voor-stellen 
of nemen. Men kon nog hopen dat gewone mensen niet direct 
aan ziekte of zonde zouden denken, maar dat zij ook wel zouden 
weten dat een mens het wel eens te zwaar te verduren kan hebben. 
De T.H.D. is dan ook een toevlucht geworden voor vele be
schaamden en beangstigden, precies omdat zij daar door vrijwil
ligers werden opgevangen, en omdat zij er onbekend konden 
blijven. Vele mensen die bij de T.H.D. de kans krijgen en de 
gelegenheid te baat nemen om te praten zouden anders met hun 
probleem of me, hun conflict blijven zitten of rondlopen. 
Zijn er ook uit wat de T.H.D. vandaag te horen krijgt over de 
crisis van de mens(heid) prognoses te halen over de crisis van 
de mens(heid) van morgen? Kunnen wij nu reeds de aanzet 
bespeuren van wat straks wellicht duidelijk tot uiting gaat 
komen? 
Deze poging om een prognose te maken over hetgeen morgen 
ollverhuld aan de orde zou kunnen komen, stoelt op een gedachte 
Van R. May: 'De neuroticus als voorbode' (9). 
'In onze tijd draagt de mens met psychische problemen de lasten 
van de conflicten der tijden in zijn bloed, en hij is bestemd om 
in zijn daden en worstelingen de problemen te voorspellen die 
later op alle fronten tot uitbarsting zuHen komen ... Onze pa
tienten voorspellen de cultuur door bewust door te maken wat 
de massa voorlopig nog onbewust lean houden.' 
Wanneer de lIjeest gevoeligen heden spreken over hun leed dan 
kondigen zij aan wat aan de orde gesteld gaat worden over zoveel 
jaren. Zij worden nu nog aangezien als zwakkelingen en uit
zonderingen door degenen diehun eigen ongevoeligheid nu nog 
kracht kunnen noemen. 
Deze zwakken komen terecht bij mensen die hen toestaan en hen 
aanmoedigen om zich uit te spreken. Daar worden dan profetieen 
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gehoord over de mens van morgen. Wat heden in het oor 
geflnisterd wordt, zal morgen van de daken worden afgeroepen. 
Het l.F.O.T.E.S.-congres van 1976 in Berlijn had als thema: 
'Crisis in crisisinterventie: mogelijkheden en grenzen van de 
T.H.D.'- J. Eldrid (Londen) en R. Mens (Antwerpen) vroegen 
aan de deelnemers hoe zij zelf de crisis zagen waarmee ze te 
doen hebben en de hulp die zij menen te kunnen bieden. 
Over dit onderwerp 'crisis' werden 4 vragen gesteld aan de 
deelnemers: 
'1. Welke zijn de voornaamste problemen die in uw dienst gere

gistreerd worden? 
2. Welke themata horen'de medewerkers terugkeren in de klach

ten van de oproepers? 
3. Welke is de gemene deler van deze klachten; waar komen ze 

uiteindelijk op neer? 
4. Welke zijn de diepste noden die u ontdekt als u de kwaal 

ontleedt waar de mensen van vandaag aan lijden? 
Dit 15 landen kwamen antwoorden van 94 diensten. 

A. Problemen van nu, problemen van morgen (vraag 1) 
In alle landen valt het de medewerkers op dat de volgende pro
blemen meer en IDeer aan de orde komen: de sociale druk en 
de gevolgen daarvan: su1cide, alcoholisme, seksuele problemen 
en godsdienst. 
C.S. Kruyt heeft voor Nederland een onderzoek uitgevoerd waar
van de tite! verwoordt: 'Social stress in the affluent Society: 
Su'icide as an indicator (10). 
Wat Kruyt als socioloog waarneemt en duidt, dat menen ook de 
medewerkers van de T.H.D.'s te horen in de individuele klachten. 
'Wanneer een mens met meer in staat is om te realiseren wat van 
hem verwacht wordt en wat hij van zichzelf verwacht, clan wordt 
hij uiterst kwetsbaar. Hij kan dan zijn gevoelens niet meer aan 
van afwijzing, machteloosheid en mislukking. Dit kan uitmonden 
in een 'zelfmoord als oplossing' (D.K.: Huddersfield). 
Andere oplossingen of ontsnappingspogingen of uitwijkmogelijk
heden waar de T.H.D.'s meer en meer mee te maken krijgen zijn 
alcoholisme, seksuele ervaringen of religie. Deze problemen zijn 
niet nieuw, maar wel nieuw is de frequentie en de betekenis 
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van deze problemen. 
Opvallend veel mensen gaan VOOr hun conflict of crisis een uit
weg zoeken in een vlucht: een vlucht vooruit, drukte in doen en 
praten, geweld; een vlucht achternit: regressie in allerhande drugs 
en seks, een vlucht naar haven: een of andere vorm van 'ont
snappingsre!igie', een vlucht naar beneden: ze!fmoord of andere 
meer subtiele vormen van zelfvernietigend gedrag. 
Wanueer deze velen tijdens hun vlucht even hun toevlucht zoe
ken bij een ander mens, dan is het voor hen van levensbelang 
dat de confldenten zelf een betekenis kunnen geven aan deze 
evasies: gaat het om een zich afwenden van of een zich wenden 
tot het leven; een Oritsnapping in een illusie of een toewijding 
aan een andere werkelijkheid? 
Zoals een geloofsbelijdenis meer aanslaat als ze komt van een 
gewoon kerklid dan wanneer ze komt van iemand met een 
kerkelijk ambt, zo zal ook het kritische punt een beweging ten 
dode vaak alleen maar kunnen worden omgebogen tot een 
beweging ten leven door iemand die van het genezen of het 
be.ke~en niet zijn beroep heeft gemaakt. In dit perspectief zullen 
vrlJwllhgersgroepen als de T.H.D.'s een belangrijke rol vervullen 
in de wereld van morgen. 
HUlpverlening als helpen om te leren leven is meer zijn-met
mensen dan doen-voor-mensen; meer zorgdragen dan verzorgen. 

B. Betekenis van de crisis (vraag 2) 
Dit de antwoorden op de tweede vraag van de enquete blijkt dat 
medewerkers van de T.H.D.'s enkele themata horen doorklinken 
die steeds in allerhande varianten terugkeren in de klachten die 
door de oproepers geuit worden. Ik vermeld eerst de themata 
en illustreer dit thema met een citaat dat representatief is voor 
vele antwoorden. Daarna doe ik een paging Om een interpretatie 
te geven van de grond van deze klachten en aanklachten. 
1. Eigen ontoereikendheid, onmacht, mislukking (de klacht van 

het kind) 
'Onvermogen om zelf de behoefte aan menselijke waardigheid 
te reahseren, zelfstandigheid en onafhanke!ijkheid' 
(Frankrijk/Strasbourg). 

2. Afwezigheid van de anderen: onverschilligheid, afwijzing, 
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on- of niet-gewenst zijn (de klacht over en de vraag naar de 
moeder) 
'Niemand hebben aan wie men z'n leven kan toevertrouwen' 

. (Polen-Krakow); 
3. Gemis aan vaste punten waarop men zich zou kunnen orien

teren om een eigen Ievenskoers te varen (de klacht over en de 
vraag naar de vader) 
'Geen zaak meer hebben waarvoor men ZOll kunnen vechten ... 
geen doe! meer in het verschiet hebbefi ... geen projecten' 
(Noorwegen-Oslo ). 

lemand die hulpbehoeve.nd wordt, bevindt zich in een toestand 
van het kind, verlaten en hulpeloos. Deze mens Iijdt dan aan de 
Ieegte die in hem is nagebleven sinds de moeder er niet meer is 
om aan alle behoeften te voldoen. Er is een Ieegte sinds het 
moment d"t hij vader en moeder heeft moeten verlaten om zich 
te hechten aan een vrouw, dit is de werkelijkheid van zijn eigen 
wereld waarin en waarmee hij zich te realiseren heeft. 
Achtergelaten in deze leegte en tevens geroepen om een nieuwe 
volheid te scheppen kent hij de treurnis en de woede om zijn 
verlies en tevens de vreugde om de oproep en de belofte. 
Bij dit proces naar volledig Ieven, of op deze weg naar wijsheid, 
moet de mens geholpen worden: voorgegaan door wijzen en 
gedragen door een groep. 
De verwezenlijking van dit Ievensprogramma wordt moeilijk of 
zelfs onmogelijk in de mate dat er slechts weinig of geen mensen 
zijn die een beetje toevlucht, bevestiging en troost te bieden 
hebben, en vooraI mensen die een beroep doen op de zelfwerk
zaamheid en die daarvoor ook als model kunnen dienen. Wan
neer hulpvragenden zich met hun probleem of conflicten richten 
tot de hulpverlenenden, dan richten zij zich op hen met deze 
onderliggende vraag: de vraag om iemand die iets heeft van het 
moederlijke en van het vaderlijke: iemand die veiligheid en 
richting biedt. 
De hulpbiedenden moeten dan enigszins beseffen dat zij het 
voorwerp van deze dieperliggende behoefte worden, dat zij een 
beetje staan voor 'goden' ondanks hun bezwerende verklaringen 
dat zij maar gewone mensen zijn. 
VooraI de vrijwilligers van een T.H.D. lopen het gevaar het 
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slachtoffer te worden van deze behoeften. Ze zijn er immers, 
onzichtbaar, anoniem altijd aanwezig, altijd beschikbaar. On
vermijdelijk krijgen zij alle kwaliteiten toegeschreven die de 
menselijke behoefte kan uitvinden . 
Uit de godsdienstpsychologie weten we dat het beeld dat de 
mensen op grond van hun behoefte van God maken, een beeld 
is, dat samengesteld is uit moederlijke- en vaderlijke trekken. 
Wie zich aIs T.H.D.-er begeeft in het Iuisteren naar d" bood
schappen van anderen, begeeft zich in een riskante onderneming. 
Hij krijgt een roI toebedeeld die hij eigenlijk niet spelen wil: de 
roI van 'God-tegen wiI en dank'. 
De nood van de anderen is erg dringend en de bekoring om op 
die aandrang in te gaan is niet minder dringend. 
Het is moeilijk om de juiste gezindheid aan te nemen: niet ingaan 
op deze behoefte en er ook niet voor op de loop gaan; zorg 
dragen voor de ander en hem opbeuren zonder hem te vertroete
Ien en hem te dragen; verantwoordelijkheid opnemen zonder 
verantwoorde!ijk te zijn v~~r zijn geluk en zijn wel Iukken. 
In de toekomst zal er meer aandacht moeten worden gegeven aan 
vrijwilligers in nood. Zij begeven zich argeloos in de ondergrond
se van het ondoorgrondelijk menselijk beleven. Als er daar niet 
geloodst wordt door mensen met inzicht en draagkracht dan 
worden ze zelf het sIachtoffer van hun argeloze goedwilligheid 
en overmoed. 
De antwoorden op de enque-te die ik gelezen heb om crisis te 
omschrijven werden door J. Eldrid ontleed om mogelijkheden 
en grenzen van helpen af te wegen. Zijn vraag was tenslotte: 
'Who cares about the vofunteer?'; 'Wie denkt er aan de vrij
williger en wie draagt er zorg voor hen?' AIs luisteren en ont
halen de rol van een T.H.D. is, dan moet alles wat maar enigszins 
kan, gefnvesteerd worden in de mensen die zich daaraan willen 
wijden. Het instrument waarmee zij werken zijn zijzelf. 

C. Diepste behoeften (vraag 4) 
AIs er gepeild wordt naar die diepste behoeften van de oproepers 
dan hebben de meeste T.H.D.-ers die op de vragen van het con
gres van Berlijn geantwoord hebben de indruk dat het tenslotte 
gaat om waardigheid. 
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1. Als een reeel mens erkend worden in z'n unieke oorspronke
lijkheid: 
'Onder de manipulatie uitkomen: erkend worden als iemand' 
(Zwitserland-Lausanne). 

2. Een taak, een doe! hebben, een nog nooit ge!everde bijdrage 
aanbrengen .. 
'Men zoekt het antwoord op de vraag: wie ben ik?, maar ook 
op de vraag: waartoe dien ik? Men wil uit de geestelijke chaos 
komen en iets vinden om voor te leven' (Frankrijk-Orleans). 

3. Deelhebben en dee!nemen aan een werkelijkheid waardoor je 
omvat wordt en die je,overstijgt en te boven gaat. 
'Op de een of andere manier kunnen geloven ... en ontkomen 
aan het niets .. .' (Duitsland-Stuttgart). 

AIs men grondig en behoedzaam toehoort, dan hoort men de 
mensen zeggen dat zij op zoek zijn naar mensen met een warm 
hart, een sterke hand en een brede blik. Zij willen graag bij 
iemand terechtkomen die hen weer op hun eigen weg zet en die 
hen wijst op het doel in de verte. Zij willen een nieuwe vorm van 
bewustzijn ontdekken waardoor ogen en hart zouden opengaan 
voor vergeten en verwaarloosde woorden. 
Wie grondig en behoedzaam deelneemt aan wat de anderen 
meedelen van hun nood, komt vaak tot de bevinding dat de 
hulpvragenden spreken over een nood die ook leeft in hem die 
hulp biedt. 
Er is dan geen sprake meer van hulpbieden, maar wel van elkaar 
bijstaan om onszelf te behoeden voor de versplintering, om de 
eigen identiteit te vinden en te behouden, Om onszelf te bewaren 
voor de apathie vanwege en ten opzichte van de anjieren, om 
samen die wegen van omgaan-met-elkaar te vinden die ons toe
laten om elkaar te bereiken, om te ontkomen aan het absurde 
van een were1d die zich in de vernietiging dreigt te begevr:n en 
een vorm van belofte vinden in verder leven die ons toe1aat om 
te houden van het leven. 
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9. Bijlagen 

Uren, dagen, maanden, jaren 
Het dag- en nachtpatroon van de telefonische hulpdiensten uit 
verschl11ende plaatsen in de were!d toont grote overeenkomsten. 

% 

5 

\ 

\ 
\ 

--- = R'dam 
--- = Munchen 

Geneve 

Dag- en nachtritme bij T.H.D.'s in verschillende steden. 

De nacht is rustig, de vooravond (althans in Rotterdam) ook. 
Hetzelfde beeld ziet men bij de gesprekken met de politie-meld
kamer (vooral op zaterdag en zondag als er geen verkeersspits is). 

Het hangt uiteraard samen met het -waak- en slaapritme van 
de mens en met zijn gehele leefpatroon. 

Opvallend is de invloed van de TV in Rotterdam door een 
daling tijdens, en een piek na beeindiging van de programma's. 
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Ook het weekpatroon vertoont sterke overeenkomsten. 
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Weekritme bij T.H.D!s in verschillende steden. 
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De maandag en de dinsdag zijn de drukste dagen, Zondag is het 
het rustigst. 

Gezien de overvolle dokrerswachtkamers op de eerste dagen van 
de week vraagt men zich af of we hier te doen hebben met 'rest
problematiek' van het weekend, of dat het 'berg-effect' van de 
nieuwe week een rol speelt. 

Analoog aan de ervaringen in de vakantiemaanden (zie hierna) 
waarbij een stijging van relarionele problematiek wordt toege
schreven aan ritmeveranderingen in het gezin, zou men geneigd 
zijn voor het eerste te kiezen. Wellicht echter spelen beide een rol. 
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Over het jaar gemeten zijn de wintermaanden het drukst, de 
Zomer rustiger met uitzondering van de vakantiemaanden. 
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Overeenkomsten in het jaarritme van T.H.D.'s 

In deze vakantiepiek doet zic~ vooral de relationele problematiek 
voor, Waarschijnlijk zijn de ritmeverstoringen door de vakanties 
de oorzaak van het toespitsen van sluimerende conflicten (weg
lopen, ruzies e,d,) De Kerstdagen zijn, zoals uit de grafiek blijkt, 
niet bijzonder druk. De kentering ligt eigenlijk al in november. 
Bij het bekijken van deze grafieken moet men wel in het oog 
houden dat het om gemiddelde waarden gaat, alle incidentele 
uitschieters zijn ~aardoor verdwenen. 
Deze bestaan echter wel en we noemen ze gemakshalve: 

Clusters en luwtes 
Hieronder verstaan we plotselinge onverwachte stijgingen in het 
aantal hulpzoekenden. 
Meestal duurt zo)n eruptie yan- een duster 6 a 8 dagen. Ze zijn 
bijzonder opvallend in het algemene beeld en komen willekeurig 
verspreid over het jaar voor. 
Het slaat ,?ok wel eens een jaar over. 
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Grafisch voorgesteld zijn het ongeveer hyperbolen. 

Gemiddelde 
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De cluster in mei 1968 gaf een toename tezien van 30% op het 
gemiddelde van die maand. 
In dit geval was vooral een sterke toename van het aantal me1din
gen met zakelijke- en financi;;le moeilijkheden verantwoordelijk 
vecr deze srijging. 

De cluster van november 1969 vertoont (ondanks de onregel
matigheid op een dag) een stijging van 42% t.O.V. het gemiddelde, 
waarin vooral rnensen met seksuele problemen en eenzamen 
belden. 

De cluster van januari 1975 tenslotte verloopt iets geleidelijker, 
maar geeft ook duidelijk de hyperbolische afwijking van het 
gemiddelde aan. 
De weersituatie tijdens de clusters was steeds somber en regen
achtig in verb and met frontpassages. 
Hetzelfde valt, in omgekeerde zin, te constateren bij de rustige 
periodes, of luwtes. 
De cyclus duurt hier meestal iets korter, namelijk 5-7 dagen. 
De luwtes volgen noeir op ,de clusters, maar zijn evenals de 
clusters willekeurig verspreid over het jaar. 
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In tegenstelling tot de clusters blijft bij de luwtes de problematiek 
in haar onderlinge verhouding intact. 

Dit beeld van uitbarstingen en stiltes is moeilijk te verklaren. 
De vergelijking met de binnengekomen telefoontjes op de politie
meldkamer bevestigt het vermoeden dat externe factoren grote 
invloed op het menselijk gedrag hebben. 
De analogie tussen beide curves wijkt alleen af in de vakantie
maanden, de verklaring hiervoor is, dar het verkeer (36% van de 
politiemeldingen) dan minder aandacht vraagt wegens het weg
val1en van de spitsuren. 

-~~ "Po';,i. [gem. 2Z3S p_ we •• ) 

_* - - - - -- - THO Is.m, 99 p_ w.e~J 
Ve,'oop in h., •• nla! m.f<{,"9'~ 
op<le ",.!<l!ijn.n "a~""b'i. & THO 
cv.' "''' ja., 1$74 

C"''''naU,.i' 9% 
Ve"e., 36% 
Open!>,<H"" 51% 
Rem.'en 4% 

NB. De onregelmatigheid in november berust naar alle waar
schijnlijkheid op een statistische onvolkomenheid. 

Dr. Tromp (van het 'Biometeorological research Centre' te Lei
den) heeft hierop reeds eerder gewezen en ook in het buitenland 
zijn onderzoekingen gedaan naar externe (o.a. klimatologische) 
factoren, die het menselijk gedrag beinvloeden. 
Het zou de moeite waard zijn om bij een dergelijk onderzoek nog 
meer helpers te betrekken, zoals de GGD, de eerste hulpafdeling 
in ziekenhl,lizen en eventueel de hliisartsen. 
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Nog meer cijfers 
De T.H.D.-Rotterdam is met 5000 nieuwe hulpzoekenden en 
50.000 te!efoongesprekken per jaar zo ongeveer we! aan zijn 
maximum. 
Het zijn er gemidde!d meer dan 135 per dag, hier zijn nog niet 
eens de grapjes, de silent calls en de 'verkeerd verbonden' bellers 
bijgeteld. 
Ook al verbetert men de technische voorwaarden, het zijn ten
slotte de vrijwilligers die het werk aan moeten kunnen. 
We constateerden reeds dat de redenen waarom men belt in de 
loop der jaren gewijzigd zijn. 
De behoefte aan informatie neemt af, naarmate anderen deze 
'oneigenlijke' functies Qvernemen (bijv. sociale raadslieden, 
Maatschappelijk Advies- en Inlichtingenbureau etc.), terwijl de 
acute nood als motief vaker voorkomt. 
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Motivatie voor contact weken bij een T.H.D. over een periode 
van 6 jaar. io procenten van het 10taal. 
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De aard van de problemen is er ook al niet eenvoudiger op 
geworden. De concrete (de oplosbare) problematiek is op z'n 
retour, terwijl de existenti;;le problematiek sterk toeneemt. 
Ook de leeftijd van de bellers (a!thans 'voOr zover deze bekend 
is) is aan het dalen. 
In 1960 was 9% jonger dan 21 jaar, in 1970 12%. 
Vroeger kreeg men nog weleens de kans om een uiltje te knappen 
tijdens cen nachtdienst, dat is er al sedert jaren niet- meer bij. 

. Het aantal mensen dat ons 's nachts belt is inmiddels gestegenvan 
7 naar 20% van het totaa!' 

THD ROTTEROAM (Periode 60-75) 
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Tenslotte nog een enkel woord over zelfmoordstatistiek. 
Wanneer we het aantal sUIGidale bellers vergelijken met het 
verloop van het aantal dodelijke suicides valt een merkwaardige 
correlatie op. 
Het blijkt dat de pieken en dalen van beide groepen een maand 
interval vertonen. 
Dat wil zeggen dat, als we de fatale suicidecurve een maand 
terugschuiven, er een opmerkelijke. overeenstemming tussen 
beide curves ontstaat. 
Dat betekent dus dat de T.H.D.-curve een enigszins voorspellen
de funetie heeft ten aanzien van het suicidale 'risico'. Dit 'baro
meter-effect' kan van belang zijn om het vraagstuk van de zdf
moordpreventie verder re nuanceren. 
Het is gehee1 analoog aan hetgeen Speijer ell Wilkins (11) opmer
ken over de overlapping van pogingen en fatale suicides. 
Ook de tijdsvertraging (timelag) komt hier duidelijk in tot uit
drukking. 
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Laag 
risicb 
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"" I "Geslaagde 
" zelfmoord ... --. 

Hoog 
risico 

Een beter gecoordineerd beleid en een meer betrouwbare re
gistratie op het gebied v~n de zelfmoord zou al een be!angrijke 
stap in de richting van de effectieve preventie kunnen ~etekenen. 

Voorbeeld van een meldlijnrapport 
in een wilIekeurig weekend 
vrijdag ... februari 196.;. 
22.30 Dienst overgenomen van ]WK/geen bijzonderheden. 
22.50 Hoorn wordt opgelegd. 
23.40 Vrouw belt, is angstig en durft thuiskomst man niet af te 

wachten, is door hem mishandeld en bedreigd en is gisteren 
haast over de balustrade van de flat (4 hoog) gegooid met 

. het jongste kind in de arm en. Man drinkt en is driftig, heeft 
vrouw herhaalde!ijk mishande!d en het jougste kind in het 
gezicht geschopt. Vrouw wil geen politiehulp. Man bezit 
(illegaal) vuurwapen en komt om 07.00 thuis (werkt in 
continue dienst). Vrouw durft beslist niet thuis te blijven, 
wil niet naar familie en vraagt onderdak en vervoer voor 
haar en de kinderen. Zal m,n best doen. 

zaterdag ... februari 196 ... 
00.12 Man heeft klachten over de PIT. Had AIgerije aange

vraagd eu kreeg T unesl'; aan de liju. Wilde de Sheik van 
Arabie spreken. Was kennelijk een feestje aan het vieren, 
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vertelde twee moppen van Sam en Moos en ging verder 
met het feest. 

00.23 Hoorn wordt opge!egd. 
00.34 'Hallo broeder, bent u geestelijke?' - Gevolgd door ge!ach 

en verbinding wordt verbroken. 
00.51 Man zit met schuldgevoelens. Verliet een maand ge!eden 

zijn vrouw en kind Om met een andere vrouw te gaan 
~leven'. Deze vrOllW was gehuwd en heeft om hem haar 
man en haar twee kinderen verlaten. Hij is nu weer terug 
bij z'n eigen vrouw (ik kon toch niet buiten haar) en voelt 
zich nu schuldig over wat hij teweeg heeft gebracht. Hier
over uitgebreid met hem gesproken, zijn eigen vrOllW wit 
dat hij geen contact meer met Z'n 'vdendin' heeft; hij ziet 
zichze!f oak niet als de ideale figuur om tussen het voor
malige e~htpaar te 'bemidde!en'. 
Zover ik begreep is de scheiding nog niet uitgesproken. 
Over de gevoelens van de 'vriendin' ten opzichte van haar 
man en kinderen weet hij weinig definitiefs te zeggen. 
Hij zal nog eens met z'n vrouw bespreken wat te doen. 
Zijn 'vriendin' l).1ag ons uiteraard bellen, als ze dat wil. 

01.40 Vrouw van 23.40 belt, dat vervoer gearriveerd is; ze ver
trekt nu naar X en heeft een briefje VDor haar man achter
gelaten. 

02.10 V rouw vraagt nummer van de gebedstelefoon, wilde ver
der niet spreken, haar het nummer genoemd. 

03.25 Verkeerd verbonden, pardon. 
03.54 Bekeude mevr. W. uit H. belt over haar bekende problema

tiek. Ze voelt zich eenzaam, niemand bekommert zich 
Om haar. Ze heeft ook nu weer een en ander gedronken. 
Vooral door haar zoon voelt ze zich miskend. Haar andere 
Zoon is we! lief voor haar, deze jongen ligt nog in het 
ziekenhuis na een mislukte suicide-poging. Haar stemming 
blijft vol zelfbeklag en er is, zoals meestal, haast geen 
gesprek mogelijk. Als iktoch probeer de zaak war. uit een 
andere hoek te be!ichten, wordt ze boos en legt de hoorn 
neer. (hierover graag nog eens een gesprek s.v.p.). 

05.15 Man dacht, dat hij de tijdme!ding gedraaid had, hem de 
(althans mijn) tijd genoemd. 
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05.57 'Italiaan' heeft geestelijke moeilijkheden, spreekt onver
staanbaar, veel gelach op de achtergrond, hoom wordt 
herhaaldelijk doorgegeven, tenslotte verbreekt men de 
verbinding. 

06.30 Man zegt: 'Ik ben nog zo slaperig, ik heb een verkeerd 
nummer gedraaid, neemt u me niet kwalijk.' Dat doe ik 
niet. Slot. 

07.00 Hoom wordt opgelegd. 
08.51 Vrouw wil met de sociale dienst spreken. Haar uitgelegd, 

dat deze tot maandag geslaten is. 'Dan ken je verder kte
peren\ luidde haar, antwoord en de hoarn wordt neerge
legd. 

09.42 Hoom wordt opgelegd. 
10.05 Haom wardt apgelegd. 
10.59 Mevr. williever persoanlijk spreken in plaats van door de 

telefoon. Ze zegt oak liever niet waaroVer. In overleg met 
de weekwacht (via de andere lijn) een afspraak voor haar 
gemaakt (a.s. maandag om 14.00 uur te X). 
Dienst overgegeven aan KM. 
Dienst overgenamen van JPL. AIs er VOOr PG gebeld wordt 
kan nummer ... doorgegeven worden, verder geen bijzon
derheden. 

11.07 Haak wordt opgelegd. 
11.23 'Verkeerd verbonden' sorry, mannenstem. 
12.21 Mevr. belt, dat ze zich met haar man verzoend heeft. (Blijkt 

Mevr. van vrijdagavond 23.40 uur te zijn). Haar man was 
heel erg geschrokken van haar vertrek en heeft haar na 
veeI naspeuringen gevonden. Ze komen nu binnenkort 
samen persoonlijk eens praten, afgesproken op ... februari. 

12.47 Verkeerd verbonden, excuses. Deze aanvaard. 
13.40 Mevr. huilt en is erg in de put. Aanvankelijk is ze ook niet 

te verstaan; na, op mijn aanmoediging, wat slokjes water 
gedronken te hebben, gaat het wat beter. Ze vertelt dat ze 
al 15 jaar gescheiden is, omdat ze een andere man ont
moette die haar beloofde met haar te zulIen trouwen en te 
gaan scheiden. Dat is nu eindelijk gebeurd, maar na een 
korte poos is hij toch weer bij haar weggelopen en naar 
zijn eerste echtgenote teruggekeerd. Ze voelt zich nu erg 
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verlaten en heeft niets meer op de wereld om vocr te leven. 
Dan komt er kennelijk bezoek, want ze breekt onverwacht 
het gesprek af. 

14.21 Man belt in grote verwarring op. Aanvankelijk is hij niet 
te volgen. Na enkele minuten wordt hij wat rustiger en 
vertelt, dat hij zojuist op tafel een afscheidsbrief van zijn 
vrouw vond, waarin ze hem bedankt voor alIes wat hij 
voor haar deed, maar dat ze het leven niet meer waard is. 
Of hij goed voor de kinderen wil zorgen etc. De man is 
hierover, begrijpelijk, erg verontrust; hij begrijpt ook niet 
wat de aanleiding kan zijn. Toen hij deze morgen wegging, 
leek alIes in orde. Tijdens het gesprek komt een dochter 
binnen, die vertelt, dat moeder gebeld was door de politie 
(bureau ... straat) en dat ze daar naar toe moest. Ze heeft 
toen aan de dochter gevraagd om bepaalde boodschap 
pen in huis te halen. Sedertdien is moeder niet meer 
gezien. Geadviseerd het politiebureau te belIen. 

14.58 Iemand uit Enschede moet dringend zijn broer hebben in X 
maar weet diens nummer niet. Ook niet in de gids te vinden. 
Verwezen naar de PIT. 

15.07 Man vah 14.21 uur belt terug. Zijn vrouw was betrapt op 
een winkeldiefstal bij X en de politie had verbaal opge
maakt. Het ging om een onbetekenend voarwerpje. Het 
winkelbedrijf was niet bereid schadevergoeding te accep
teren, maar stond erop dat de politie erin gemengd werd. 
De vrouw is daardoor kennelijk in paniek geraakt. Hij 
weet misschien, waar hij ze kan vinden en vraagt ons of er 
een mogelijkheid is om vervolging te voorkomen. Dit zal 
ik bespreken met de weekwacht. (Aldus gedaan via de 
andere lijn. Na veel gesprekken met de politie, de recherche 
van het winkelbedrijf en de Officier van Justitie zaak 
geseponeerd.) 

15.58 Man belt opnieuw. Vrouw is terecht. Men is erg opgelucht, 
als men het nieuws van het seponeren verneemt. De vrouw 
is kennelijk erg labiel de laatste tijd. Ze gaat maandag een 
verwijskaart voor de psychiatrische dienst van de GGD bij 
haar huisarts halen. Verder zeu men iets vOar de T.H.D. 
wilIen doen. Het gironummer genoemd. 
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16.23 Vrouw belt over een bejaarde man bij hen in de straat, 
die met kapotte ruiten zonder eten en verwarming in huis 
zit te 'bevriezen'. De man heeft kapotte ellebogen en han
den. Alles is bevroren; er is ook geen licht. Niemand trekt 
zich er iets van aan. De GGD doet ook niets. (Het blijkt, 
dat de GGD inderdaad op de hoogte is, maar ook niet weet, 
war men ermee aan moet; tenslotte via de politie de zoon 
van de man opgespoord, deze zal gaan kijken). 

16.47 Hoorn op de haak. 
16.53 Zenuwachtige man zegr, dat zijn vrouw een aanval van 

razernij zou hebbeIl. De huisarts heeft gezegd, dat hij de 
T.H.D. moet bellen. De vrouw moet met twee man in 
bedwang gehouden worden. De man vraagt dringend een 
wagen te sturen. Verwezen naar GGD. 

17.12 Mevr. Suit X belt over huwelijksmoeilijkheden. Haar man 
(Ieraar) mishandelt haar zodanig, dat zij de kinderen naar 
de buren moet sturen om de politie te bellen. De vrouw 
heeft contact met haar advocaat en haar arts over de zaak. 
Lang met haar gesproken over haar voornemen re gaan 
scheiden. Ze gaat maandag nog eens met haar advocaat 
over de details spreken die al pratende te voorschijn 
kwamen. 

17.48 Man uit X wil onmiddellijk hulp voor zijn vrouw die een 
poging tot zelfmoord zou doen door middel van het leeg
drinken van een fles likeur (I). Ook zet ze steeds het gas 
aan. Omdat ik enigszins aarzelend reageer, raakt" de man 
erg geprikkeld en agressief en verbreekt de verbinding. 
Zekerheidshalve toch even cQntact met de politiemeld
kamer opgenomen, men kende hem al. 

17.59 Zoon van de man die zit te 'bevriezen' (16.23) bOlt. Hij kan 
z'n vader nier in huis hebben, is zelf hartpatient en zijn 
vrouw heeft gerege!d ruzie met Pa (87 jaar). De T.H.D. 
moet maar zorgen, dat hij onder dak komt. Dat zal we! 
erg moeilijk zijn, is een verpleeghuis niet beter? Dat wil 
Pa zelf niet. Zoon geadviseerd contact met GGD op te 
nemen. 

18.20 Jongen van 16 jaar zegt, dat hij thuis weggelopen is en 
niet meer terug wil. Zijn vader drinkt en vanmiddag had 
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hij alle onderdelen van zijn brommer, die hij op de stoep 
aan het repareren was, in de vuiluisbak gegooid. De jongen 
had hem toen een zware moersleutel naar het hoofd geslin· 
gerd, deze miste zijn doel, maar vloog door de ruiten en 
de glasscherven hadden z'n moeder zodanig verwond dat 
ze naar het ziekenhuis moesr. Hij wil en durft nu niet IDeer 
naar huis en vraagt om ee~ adres. In overleg met de week
wacht hem zolang bij de fam. C. ondergebracht. _ 

18.45 Man z~u wel eens 'op de kut' willen en vraagt of wij een 
goed adresje voar hem weren. Waarom verwacht hij dat 
van ons. Het blijkt, dat hij zelf heel goed de weg weet. 
Wou kennelijk shockeren. Maakte, toen dat niet lukte, 
een eind aan het gesprek. 

19.25 Politie belt over de 'bevriezende man'. De toestand is 
inderdaad onhoudbaar. De man had een vat petroleum 
omgestoten, terwijl er in·de kamer open vuur was. De man 
kan daar beslist niet blijven. Zoon blijkt niet bereid Pa op 
te nemen. Wat te doen? Doorgegeven aan de weekwacht,' 
deze belt rechtstreeks met politie-arts. 

19.48 Hoorn op de haak. 
19.54 Fam. K. (uit het Boek der mensen) zon vandaag een patient 

uit de kliniek voor verslavingsziekten te logeren krijgen. 
Man is nog niet verschenen. Men zal zelf de kliniek bellen. 

Internationale Richtlijnen (Normes Internationales) 

vastgesteld in de vergaderingen van het Internationaal Bestuur 
(Comite international) en het Dagelijks Bestuur van de Inter
nationale Federatie (Comite executif) resp. d.d. 30 maart en 
10 j uni 1972 te Geneve. 

A. Doel 
Het doel is - met eerbiediging van de vrijblijvendheid van de 
hulpvrager - aan ieder die in moeilijkheden zit, in wanhoop ver
keert of neiging voelt een eind aan zijn leven te maken de 
mogelijkheid te bieden: 
1. ogenblikkelijk iemand te bereiken, die bereid is naar hem te 
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luisteren en die in staat is een gesprek met hem te voeren en 
voort te zetten; 

2. in deze vorm contact te leggen met een vriend die bereid is te 
trachten de medemens ten dienste te staan in de situatie waarin 
deze op dat ogenblik verkeert en zolang de acute crisissituatie 
duurt; 

3. in contact gebracht te worden, indien hij het verlangen daartoe 
te kennen geeft, met iemand die de competentie bezit hem te 
helpen een op zijn situatie passend antwoord te vinden. 

B. Beginselen 
1. De hulpvragers moeten verzekerd zijn van volstrekte geheim

houding. Inlichtingen, verstrekt door de hulpvragers mogen 
op geen enkele wijze buitende dienst bekend worden, tenzij 
met uitdrukkelijke machtiging van de hulpvrager. 

2. Noch op de hulpvragers, noch op de vrijwillige of de bezol
digde medewerkers zal enigerlei druk uitgeoefend worden op 
levensbeschouwelijk, politiek of ideologisch terrein. 

3. De medewerkers warden geselecteerd met inachtneming van 
de richtlijnen ('normen') omschreven onder de punten 1, 2 en 
3 van paragraaf A. Bij de selectie zal in het bijzonder ge!e't 
worden op hun vermogen begrip en sympathie op te brengen 
voor de medemens en op hun gevoelens van solidariteit. In 
het bijzonder zal ook gelet worden op hun aanleg en hun 
geschiktheid om dee! te nemen aan de instructie en aan het 
werk. 

4. Op de medewerkers zal geen enkele financiele of andere ver
plichting worden gelegd. 

5. De medewerkers treden in rechte niet op als getuige zonder 
daartoe gemachtigd te zijn door de hulpvtager en door de 
leider van de dienst. 

C. Werkwijze 
1. De bezetting van iedere dienst wordt gevormd door vrijwillige 

dan wel bezoldigde medewerkers. In het werk van de dienst 
spelen de vrijwilligers een essenti;;le rol. 

2. De medewerkers worden'volgens strikte maatstaven geselec
teerd en zorgvuldig gelnstrueerd voor hun taak. Deze instruc-
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tie duurt voort zolang zij medewerkers zijn van de dienst. 
De medewerkers werken in groepsverband. 

3. De medewerkers worden in hun werk voortdurend begeleid 
door een of meer personen, door de dienst tot dat doel aan
gewezen. 

4. De dienst moet beschikken over deskundigen die geraadpleegd 
kunnen worden. Deze deskundigen kunnen al dan niet aan de 
dienst verbonden zijn. 

5. Het eerste contact wordt als regel per telefoon gelegd. Indien 
de hulpvrager een persoonlijk contact wenst, zal de ontmoe
ting plaats vinden op dag en uur, in onderling overleg te bepa
len. Het is de taak van het hoofd van de dienst te beslissen of 
de hulpvrager de persoon zal ontmoeten, met wie hij telefo
nisch contact gehad heeft, dan wel een ander. Hij besHst ook 
omtrent de plaats van de ontmoeting. De hulpvrager zowel als 
de medewerker van de dienst heeft recht op eerbiediging van 
zijn anonimiteit. 

6. De dienst zal er naar streven vierentwintig uur per etmaal tele
fonisch bereikbaar te zijn. 

7. In beginsel vestigt, handhaaft, verbreekt en herstelt de hulp
vrager het contact. De dienst zal zich niet tegen de wil van de 
hulpvrager met deze bemoeien. Wel kan, de dienst zich ver
plicht achten de hulpvrager mee te delen, dat hij geen mogelijk
heid ziet deze in de toekomst te helpen. 

8. Samenwerking rhet andere gespecialiseerde diensten kan wor
den gezocht met instemming van de hulpvrager. 

9. Maatschappelijke bijstand kan worden verleend aan hulp
vragers in die plaatsen of streken, waar zodanige hulp niet 
geboden kan worden door andere diensten. 
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NL 
*AMSTERDAM 020-161666 

APELDOORN 055-233333 

ARNHEM 085-436000 

BREDA 076-138450 

DEVENTER 05700- 11022 

"DORDRECHT 078- 32322 
EINDHOVEN 040-440440 
's GRA VENHAGE 070-454500 
GRONINGEN 050-250000 
*HAARLEM 023-326655 
HEERLEN 045-716666 
HENGELO 05400- 26555 
's HERTOGENBOSCH 073-140048 
HILVERSUM 035- 45555 
* HOORN 02290- 18222 
LEEUWARDEN 05100-32000 
LEIDEN 071-125202 
MAASTRICHT 043- 16676 
MIDDELBURG 01180- 15551 
NIJMEGEN 080-228280 
ROTTERDAM 010-362244 
"SCHIEDAM 010-731161 
UTRECHT 030-943344 
VENLO 077- 18888 
*ZAANDAM 075-162000 
"ZWOLLE 05200- 13131 
KORRELATIE 030-331335 

B 

ANTWERPEN 031-379292 
BRUGGE 050-337722 
GENT 091-239999 
HASSELT 011-227766 
LEUVEN 016-237371 

*) = (nog) niet 24 uur bereikbaar 
Wijzigingen voorbehouden, okt. 1978. 
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10. Iiteratuur 

Aangehaalde Iiteratuur 
1. Caplan, G., Principles of preventive psychiatry. Basic, New 

York, 1964. 
2. Vermeer, M., Alleen tussen velen. Gottmer, Nijmegen, 1976. 
3. Ringel, E., Zelfmoord, appet aan de anderen. Callenbach, 

Nijkerk, 1975. 
4. Goble, F. De derde weg. Lemniscaat, Rotterdam, 1972. 
5. Halmos, P., Faith of the counsellers. Constable, London, 

1966. 
6. Hesse, H., Tussen oost en west. Lemniscaat, Rotterdam, 

1974. 
7. Alvarez, A., De wrede God. Arbeiderspers, Amsterdam, 1974. 
8. Lifton, R.J., Grenzen. Ambo, Bilthoven, 1971. 
9. May, R., Liefde en wil. NVSH, Den Haag, 1970. 

10. Kruyt, C.S., Social stress in the affluent. Society/Suicide 
as an indicator. Min. van VRO, Den Haag, 1974. 

11. Speijer, N., Het zelftnoordvraagstuk. Van Loghum Slaterus. 

Nuttige Literatunr 
JA.M. Meerloo, Psychische eerste hulp. Boscb en Keuning 
Monica Dickens, The Listeners. Heinemann 
Banine, Hilfe per Telefon. Quell Verlag 
George Ras, Ce soir je me suicide, Fayard 
Numa Tetaz, Du darfst leben. Flamberg 
W.E. van der Schoot, In gesprek met de ander. Callenbach 
JR.M. Maas, Bomen spreken/Stenen hebben pijn. Contact 
Diekstra/v.d. Loo, The cost of crisis. v. Gorcum 

Bovenstaande boekjes zijn vlot geschreven en gemakkelijk lees
baar. 
De vaktoestanden zijn uit de lijst weggelaten. 
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Voar aanvullende informatie kunt u zich eventueel wenden tot de: 

FEDERATIE VAN TELEFONISCHE HULPDIENSTEN 
IN NEDERLAND 
Postbus 20, Hoogvliet, tel: 010-38 22 11, giro 93 8769. 

INTERNATIONALE FEDERATlE VAN T.H.D.'s (lFOTES) 
20 Rue du Marche, Geneve, Zwitserland Te!. 09-41 22 21 43 44. 

FORSCHUNGSSTELLE FUR TELEFONSEELSORGE 
Schulgasse 2, Univ. v. Heidelberg, D 6900, Heidelberg, W.
Duitsland Te!. 09-496211 9092 61. 
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11. PersoQ.alia 

Robert Louis (1933) 

Remi Mens (1925) 

Henk Teutscher (1915-1976) 

Na de nodige omzwervingen via 
economie, theologie en 
Maatschappelijk Werk - 6 jaar 
werkzaam in het pastoraat op de 
Koopvaardij - vervolgens 13 
jaar bij de T.H.D.-Rotterdam en 
thans verbonden aan de 
Landelijke Federatie van T.H.D.'s. 

Psychotherapeut -licentiaat 
sexuologische en familiale 
wetenschappen te Leuven - 12 
jaar directeur van Tele-Onthaal 
te Antwerpen (Oud-president 
van de Internationale Federatie 
van T.R.D.'s te Geneve en van 
de Internationale Associatie van 
Zelfmoordpreventie). 

Nederlands Hervormd Predikant 
werkte jarenlang op Nw. Guined. 
Daarna als pastor, verbonden 
aan de Hezenberg (Hattem). De 
laatste jaren predikant in 
Borssele (Zld) en pastor in het 
Zonnehuis te Beekbergen. Ds. 
Teutscher was de oprichter van 
de eerste T.H.D. in Nederland. 

151 



Voorts worden in dit boekje geciteerd of genoemd: 
Chad Varah Anglicaans geestelijke St. 

Bart Naessens 

,Niek Apeldoorn O.P. 

Ds. J. Heule 

Stephens Wallbrook, Londen. 
Oprichter van de Samaritans, 
thans president Van 'Be-frienders 
International'. 

Pastoraal psychloog-agoog. 
Verbonden aan Groot Bronswijk. 
Vaste trainer bij de Federatie van 
T.H.D.'s. 

Rooms Katholiek pastoor. 
Grondlegger en oud-voorzitter 
van de Federatie van T.H.D.'s in 
Nederland. 

Gereformeerde predikant. Werkte 
nauw samen met Ds. Teutscher 
bij de opzet van de eerste T.H.D. 
in Rotterdam. 

Tenslatte nog een woord van dank aan alle anonieme mede
werkers aan dit boekje. Zowel voor het verstrekken en verwer
ken van het materiaal, als voor de raad en adviezen welke ik 
mocht ontvmigen. In het bijzonder aan de staf van de T.H.D. 
R'dam die geduldig bleef onder de vele vragen en verzoeken 
mijnerzijds en hulp bood bij de statistische verwerking van de 
gegevens. 
Ook de Gemeentepolitie van Rotterdam en dr. Tromp van het 
'biometeorologic research centre' in Leiden gaven me waardevol 
materiaal en adviezen. 

De meeste ervaring en inspiratie deed ik echter op bij degenen 
die dag en nacht de wacht houden bij de telefoon. 
Aan hen is dit boekje dan ook van harte opgedragen. 
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------------------------  end of text ------------------------ 

This publication is made available in the context of the history of social work project.  

See www.historyofsocialwork.org  

It is our aim to respect authors’ and publishers’ copyright. Should you feel we violated those, 
please do get in touch with us. 

 

 

Deze publicatie wordt beschikbaar gesteld in het kader van de canon sociaal werk. 

Zie www.canonsociaalwerk.eu  

Het is onze wens de rechten van auteurs en uitgevers te respecten. Mocht je denken dat we 
daarin iets fout doen, gelieve ons dan te contacteren.  
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