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Z
eker tweehonderd mensen vulden 
De Rode Hoed. Oude bekenden die 
vanaf de jaren zeventig met Jet in De 

Beweging zaten. In de anti-psychiatrie, de gek-
kenbeweging, het Wegloophuis, de vrouwenbe-
weging, de Blijf-van-mijn-lijf-huizen, de homo-
beweging, de Helse Hex. En recente bekenden. 
Van het APCP, cliëntenraden, consumer-run-
organisaties, zorginstellingen, gemeente, ver-
zekeraars. Iedereen bleek iedereen te kennen. 
Een grote reünie. Waar hadden we die laatst 
toch nog eens meegemaakt? Juist ja, bij de cre-
matie van Ad Goethals, die begin dit jaar zo 
plotseling overleed. Ook toen waren er warme 
en lichtvoetige toespraken door oude beken-
den. Oude en mooie herinneringen. Ook toen 
goede en passende muziek. Emoties en tranen.

Je raakt er gespleten van, van zo’n bijeen-
komst. Het ene moment concentreer je je op 
de strijd van psychiatrische patiënten, wat dat 
heeft opgeleverd en hoe het verder moet, op 
het andere moment herdenk je een icoon van 
die strijd. Ik moest aan die gespletenheid hier-
onder maar toegeven.

‘Learn another language’

Van de sprekers had Jet Isarin het meest ‘last’ 
van nostalgie. Van alle ‘bewegingen’ (homo, 
gekken, vrouwen, kraak) is volgens haar alleen 
het milieu nog over. Dat lijkt me niet aardig 
tegenover bijvoorbeeld de anti-globalisten en 
de ‘van-onderop’-mensen, en ook niet tegen-
over al diegenen die binnen en buiten de psy-
chiatrie zijn doorgegaan, of op hun manier 
pas kortgeleden in ‘beweging’ zijn gekomen. 

De actiegroep ‘Tekeer tegen de isoleer’ lijkt 
zelfs nogal op de anti-isoleer-actiegroep waar 
Jet en Jet destijds toe behoorden.

Jet Isarin maakte mooie vergelijkingen tus-
sen toen en nu. Zo beschreef ze de geschiede-
nis van het weglopen en vergeleek ze de men-
sen die destijds uit de inrichtingen weglie-
pen met de vluchtelingen en asielzoekers van 
nu. Maar de AZC’s van nu zijn niet te verge-
lijken met JAC, Blijf-van-mijn-lijf-huizen en 
Wegloophuizen van 25 jaar geleden, dunkt me.

Met een kort filmpje van een goudvis 
die van zich afblaft tegen een poes die hem 
wil verslinden, geeft Jet Isarin ons nog een 
mooie boodschap mee: ‘learn another langu-
age!’, leer een taal te spreken die de bureau-
craten en arrogante dokters in de psychiatrie 
afschrikt, en hen dwingt te luisteren.

‘Dromen loont’

Ook Ed van Hoorn haalt mooie, geestige, 
maar ook pijnlijke herinneringen op aan de 
jaren van strijd tegen de gevestigde psychia-
trie. Zo vond hij dat het Wegloophuis in zijn 
beginjaren de fouten van de psychiatrie naad-
loos kopieerde: “Ook wij wisten precies hoe 
het moest, en hoe we met de bewoners om 
moesten gaan. Er was echter één groot ver-
schil met de inrichting: we gebruikten geen 
geweld”.

Dat ‘dromen loont’ toont Ed aan met de 
successen van de laatste jaren. Sinds enige 
tijd is er een generatie ervaringskundigen ac-
tief op alle niveaus in de zorg. Als betaalde 
kracht binnen hulpverleningsteams en al-

Bij het afscheid van Jet Vesseur 

Jet-lag
De aanleiding was verdrietig, maar de bijeenkomst bijzonder. Op 15 maart nam 

Jet Vesseur officieel afscheid van het IGPB met een symposium. Ze moest wel, 

want haar lichaam kon het werk niet meer aan. Binnenkort zal ze ook van het 

leven afscheid moeten nemen. Misschien heeft ze dat al gedaan als u dit leest.

A F S C H E I D
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van de vele gouden handdrukken.” Verder 
vond ze dat de instellingen voor GGZ zich 
uit de arbeids- en dagbesteding moeten terug-
trekken. Dat kunnen de gebruikers inmiddels 
wel zelf, en beter.

Ze eindigde met een verzuchting: “Waarom 
durven hoogleraren psychiatrie als Van den 
Hoofdakker en Van Tilburg pas na hun eme-
ritaat kritiek te leveren op de eenzijdige bio-
logische psychiatrie?”

In memoriam

De sprekers zullen het zich vooraf hebben af-
gevraagd: Lijkt mijn speech niet te veel op 
een grafrede? Maar er was geen ontkomen 
aan. En dat is helemaal niet erg. De meesten 
van ons geloven niet in een leven na de dood. 
Dus als je afscheid wil nemen doe je dat niet 
achteraf. En emoties …. Wie met gekken 
omgaat weet daar wel weg mee.

En daar zat Jet. Fier in het zwart op de 
eerste rij. En ze toonde zich blij met de aan-
dacht. Kadootjes en omhelzingen. Lieve 
woorden. Moedig van Jet, en moedig van al 
die mensen.

En tussendoor was er muziek en lied. Bij 
My way van Frank Sinatra stonden we toch 
mooi met z’n allen met een brok in onze keel. 
En Miser Lu door de ‘fanfare’ was hartver-
scheurend. Maar we hebben er van genoten.

 Gee de Wilde 

lerlei projecten, maar ook als coördinator en 
manager. “En daar mogen we trots op zijn”. 
Volgens Ed was ook Jet binnen het IGPB be-
zig met het verwezenlijken van nieuwe dro-
men. “Het ging en gaat daarbij niet meer om 
het verwerven van macht, maar om een ken-
nisstrijd van leven en overleven”. Ook in de 
toekomst ziet hij professionele en ervarings-
kennis botsen. Een grote uitdaging.

‘Maak van je kwaal een wapen’

Hettie Kleinloog, Jets vrouw, liet een serie in-
terviews met oude vrienden en strijdmakkers 
zien, gelardeerd met foto- en filmmateriaal. 
Een waardig afscheidsdocument. De slogan 
van Koen Lampe, oud-collega van het JAC, 
gaf mij het meest te denken: “Maak van je 
kwaal een wapen”, zei hij, daarmee duidend 
op de ernstige psychische problemen, die 
mensen destijds ook leerden om te zetten in 
kracht, eigenheid en zelfrespect. En we moch-
ten deze middag constateren dat de huidige 
kwaal van Jet haar die eigenschappen niet had 
weten af te pakken.

Nadat ceremoniemeester Harrie van 
Haaster kort de toekomst van het IGPB 
schetste, nam Jet zelf het woord. Ze pleitte 
voor een specifiek budget voor cliënten-
onderzoek, omdat ze vond dat geld een te 
grote invloed had gekregen op de cliënten-
beweging: “De agenda wordt veel te veel door 
de subsidiegevers bepaald! Geef ons een pink 
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