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SCHULDIGE KENNIS  | bij The anatomy of violence: dissecting the biological roots of crime – Prof. dr. Adrian Raine 
 

Mama mama mama weet je nog dat je een tijdbom werd  

van mij. Een baby, lees ik hier, is een bowlingbal, een kogel –  

mijn baan was al bepaald voordat je losliet mama 

 

mag ik je bedanken voor de dingen die je hebt gedaan  

in je onnozelheid, in al je onschuld heb je me onzichtbaar 

ingeënt tegen een generiek, onopgemerkt bestaan.  

 

Angst, schuld, schaamte, het manna voor volgzaamheid,  

jij hebt het in mij uitgerookt en weggespoeld met glasbakken,  

asbakken vol. Mama schenk ons nog eens in, je schonk me honger  

 

naar lucht, verdoving, voedsel voor verval. Ik ken het goede  

maar ik voel het niet. In mijn hoofd lichten verkeerde  

gebieden op. Ik brand. Iemand mag stikken. 

 

  



EMPATICA E4  | bij Slimme horloges in de forensische psychiatrie – Peter de Looff 
 

Wat had ik te verliezen, behalve het bedrag van een dure laptop?  

Ik haalde mijn hand uit het zoveelste gat in de muur en drukte  

op ‘bestellen’. Mijn leven als geheel bracht ik in kaart, van dag  

tot dag leerde ik onderscheiden wat er op mijn huid lag en wanneer –  

bozig, driftig, woedend, gramstorig, nijdig, toornig, razend, furieus.  

Toen ik wist hoe laat het was ging de kleine spiegel van mijn ziel 

op zwart. Ik zocht de smalle weg vol bochten, liep gebogen  

en verbolgen, in mijn capuchon verborgen, verre bergen tegemoet. 

 

  



VOLGLAND | #1 bij Een Vlaams antwoord op een universeel maatschappelijke vraag - Dr. Inge Jeandarme 

 

Vergeet de gids niet. Luister goed  

en op een dag ga je verder waar  

hij de weg niet kent, weet jij meer, 

word jij op jouw beurt nagevolgd  

tot aan het punt waarop je blijft  

staan met opgehouden hand:  

vergeet de gids… (et cetera) 

 

DROPOUT  | #2 bij Een Vlaams antwoord op een universeel maatschappelijke vraag - Dr. Inge Jeandarme 

 

Zeg dat er één per dag intern gaat en dit is jouw dag.  

Je deed het onuitsprekelijke, hoe schuldig is een zieke  

daaraan, als probleem ben je te groot om daar een ander  

probleem van te maken. Wie gaat er aan staan.  

 

Je valt uit de wereld, je valt uit de tijd:  

 

staren, praten tegen jezelf, verwarde taal, achteruit 

rondlopen in je cel, merkwaardige bewegingen maken,  

het toilet verstoppen met papier, lijf en voorhoofd  

volschrijven, roepen, op de celdeur bonken.  

 

Je hebt nog altijd geen idee wat je verkeerd hebt gedaan. 

 

 

 

 

  



HET OOG VAN DE NAALD  | bij Neurofeedback als innovatieve toepassingen voor de forensische praktijk?  

   – Dr. Sandra Fielenbach 

 

Ik zing rond in het donker: mijn bloed is een melkweg.  

Niemand, niemand, niemand weet hoe licht ik diep  

van binnen leef, hoe zwaar mijn stoffelijke voeten  

als magneten aan de aarde kleven, welke poeders 

ik als snuffelmuis zal zoeken moeten in de kieren 

tussen planken of het maaswerk van de kathedraal.  

Ik maak mijn eigen kip-en-ei-situatie, alles lijkt altijd 

zo’n goed idee op het moment dat ik het doe, sluit  

mij maar aan, dan snuffel ik wel verder tussen enen, 

nullen, schapekrullen, smullend van uw kruimels 

datarot. Ik heb de films al zo vaak afgedraaid. Ergens  

in mijn broekzak zit het gat waardoor ik straks 

verdwijn wanneer er even niemand kijkt. 



DEFINITIE  | bij Zelfmonitoring van emoties en welbevinden met Experience Sampling Methoden – Dr. Loes Keijsers 
 

‘Iemand bekende dat hij in de mens toch 

eigenlijk altijd ergens de mens probeerde 

te vinden, daar ging het hem om 

of we hem konden volgen’ 

Rutger Kopland, De mens in de mens  

 

Wie is wie in de wieg en hoe drogen we op. 

Wat een geluk dat we dat niet begrijpen,  

anders konden we naar huis, de Honda  

poetsen, over kronkelende dijken rijden 

 

en niet meer denken aan de gekraakte zaken, 

neergewaaid als biljartlakens in de uiterwaarden  

onder onze motorlaarzen, problemen die  

smadelijk faalden in het onkenbaar zijn – 

 

maar we kennen onze kracht nog niet. 

We moeten nog altijd op zoek naar de mens 

in de mens, één op een experts worden in elkaar,  

wat een definitie van liefde kan zijn. 

 

 

  



MEDEPLICHT |  bij Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen in de ambulante forensische psychiatrie  

                                    – Dr. Rosalind van der Lem 
 

We zijn met te weinig. Er zijn er te veel. 

Wanneer je wisselt van kant zie je meer, 

voel je het bonken van binnen en buiten, 

 

ruik je de waanzin die elders rondgaat  

als wolven. We hebben zware armen  

van het wijzen, vermoeide stemmen  

 

van zeggen hoe het nu eenmaal is:  

hoe gekker, hoe erger, hoe gevaarlijker, 

hoe lastiger in kaart te brengen. 

 

Soms is het eten van taart het beste  

wat een mens kan doen, taart maakt  

medeplichtig en dempt wispelturigheid. 

 

Zoek je gevoel bij de cijfers in plaats van andersom. 

 

 

 

  



TIK TIK TIK  | bij Het menselijk tekort - Terugblikken en vooruit kijken - Drs. Machiel Polak 

 

Elk beest dat maar bestaat mag bij ons binnen,  

tot aan het beeldscherm en niet verder, dichterbij 

en verder weg dan wat er door de straten waart  

en kwijlend aan het venster staat.  

 

Intussen eet het toestel elke avond onze dromen op.  

We zetten het uit, sturen het paard van Troje  

ongeopend terug.  

 

Vannacht laat ik mijn weerwolf uit.  

We draven liefst langs woningen met grote  

hoge ramen waar het licht uit brede televisies danst. 

 

Mijn wolf wordt moe. Ons voer is op. 

Niemand ontfermt zich over ons. 

Voorzichtig tik ik op een raam. 
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