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Het Openbaar Ministerie gaat acteur Thijs Römer vervolgen voor drie zeden-
delicten. Het gaat, zegt het OM, om ernstige zaken met minderjarige meisjes.

Het was een kille en zake-
lijke mededeling die voor-
malig psycholoog BRAM
BAKKER (59) ontving op
zijn telefoon: „Einde alle
contact.” Drie woorden die
voor de bekende ex-psy-
chiater ertoe hebben geleid
dat hij zijn vader (87) en
moeder (81) al meer dan een
jaar niet meer ziet of
spreekt.

Aanleiding voor de pijn-
lijke boodschap is een NRC-

interview, ruim een jaar ge-
leden, waarin Bram be-
kendmaakte dat hij zijn re-
gistratie als psychiater niet
heeft verlengd – en nu dus
’gewoon arts’ is.

In het vraaggesprek met
journalist en tv-maker
COEN VERBRAAK keek hij
bovendien terug op onder
meer zijn eigen opvoeding
en traumatische (jeugd)er-
varingen die hij diep had
weggestopt. „Kort daarna

verbraken mijn ouders het
contact”, zegt Bakker daar
nu over. „Mijn vader stuur-
de heel modern een whats-
appbericht. En toen was
het klaar.”

Gebrek aan knuffels
Bram Bakker is al bijna

twintig jaar actief als publi-
cist, columnist en schreef
boeken als Te gek om los te
lopen (2005), Cowboy in de
psychiatrie (2008) en Over

seks gesproken (2012). Zijn
meest recente boek draagt
de titel Oud zeer, over
vroeger dat nog pijn doet.
Daarin legt hij zijn eigen le-
ven én carrière onder de
loep, en beschrijft hij de
stroeve relatie tussen on-
verwerkt pijn en zijn op-
voeding.

Het bewuste interview
was voor de ouders van
Bakker de druppel die de
emmer met oud zeer deed
overlopen. „In dat gesprek
heb ik iets verteld over wat
ik als kind heb gemist. Ook
toen ik als jongen van veer-
tien seksueel ben mis-
bruikt, werd ik thuis niet in
een veilige omgeving opge-
vangen. Mijn vader was er
nooit en mijn moeder kon
zich niet goed verhouden
tot haar eigen emoties.”

Moeder
Dat heeft volgens Bakker

weer te maken met hoe zijn
moeder zelf is grootge-
bracht. „Vanuit haar eigen
opvoeding heeft ze mij een
aantal dingen niet kunnen
meegeven: troost, warmte,
zachtheid, geborgenheid
en gepaste trots. Dat is ver-
drietig voor haar, maar zij
wil het er niet over hebben.
Voor hen ben ik nog steeds
het kind van vijf, terwijl ik
nu bijna zestig ben. Het
maakt dan ook niet uit hoe
oud je bent als kind.”

En dat is dan ook ’de kern
van het probleem’. „Zij hou-
den van mij, ik blijf hun
zoon. Mijn ouders hebben
hun stinkende best gedaan
en tóch heb ik als kind veel
gemist. Ik heb mijn eigen
veilige plek als kind nooit
gevonden. Ik was eigenlijk
een eenzaam ventje en
deed, eerbiedig gezegd,
braaf wat mama vond. Dat
leidde uiteindelijk tot grote
verwarring in mij. Ik heb
het lang niet doorgehad.”

Volgens de onstuimige
ex-psychiater – hij was in

1988 een van de mensen die
in de gracht sprong toen de
boot met de Oranje-selectie
voorbij kwam varen – dra-
gen veel mensen traumati-
sche gebeurtenissen van
vroeger met zich mee.

„Ze lijden onder het ge-
voelsarme klimaat waarin
ze opgroeiden, de beperkte
emotionele beschikbaar-

heid van ouders of gebrek
aan knuffels en compli-
menten. Ook al kan het ja-
ren lijken dat het er niet is,
oud zeer verstopt zich in je
lichaam en kan ineens te-
voorschijn komen.” 

Bakker – die het soms in-
gewikkelde vak dat hij
sinds 2000 beoefende, aan
de hand van theatershows

onder de aandacht pro-
beert te brengen – zegt dat
hij zichzelf de laatste jaren
beter is gaan begrijpen.
Zijn eigen ziel en zaligheid
legde hij op de behandelta-
fel toen hij al dik de vijftig
was gepasseerd. Van een
midlifecrisis wil de oud-
psychiater, die twee zoons
en een dochter heeft uit

meerdere re-
laties, niet
spreken.

„Die keuze
kwam destijds
als een drie-
trapsraket
binnen den-

deren. Het begon in 2017
met een relatiebreuk, na
twintig jaar, met de moeder
van mijn jongste kinderen.
In diezelfde periode gingen
er vijf vrienden van mijn
leeftijd dood, waardoor ik
vijf keer dacht: dit had ik
kunnen zijn. Uiteindelijk
werd ik in 2018 zelf ziek.
Het is nooit helemaal dui-

delijk geworden wat ik had,
maar het was iets aan mijn
cerebellum, de kleine herse-
nen.”

In zijn boek komt Bakker,
een fervent hardloper en
wielrenner, er openlijk voor
uit dat hij ’feitelijk een ang-
stige behandelaar was,
vooral dol op zeer getrauma-
tiseerde mensen’. „Het liefst

ook nog seksueel. Ik ging ze,
zonder me bewust te zijn
van mijn éigen onderliggen-
de motieven, ’redden’. Weet
je wat me daarin dreef? Ik
wilde heimelijk ook gered

worden.”
Psychiaters zijn volgens

hem dan ook ’wereldkampi-
oenen in het áltijd beweren
dat er nóóit iets met henzelf
aan de hand is’. „Vergelijk

het met loodgieters die
thuis een lekkende kraan
hebben of longartsen die ro-
ken. Het heeft lang geduurd
om te begrijpen dat ik gemo-
tiveerd was voor dit vak van-

wen zijn voor mij oefenma-
teriaal, omdat ik meer in-
zicht krijg in mijn eigen
functioneren. Of ik een rela-
tie heb? Ik heb altijd een re-
latie met een imposante
vrouw, maar weet nog altijd
niet wanneer ik de juiste
heb gevonden. In mijn lief-
desrelaties ben ik een enor-
me pleaser. Ik probeer alles
te doen wat nodig is om het
compliment of de knuffel te
krijgen waar ik zo’n behoef-
te aan heb. Ik verwijt het
mijn ouders niet eens. Bin-
nen hun mogelijkheden en
beperkingen hebben ze al-
les gedaan wat ze konden.”

Harrie Nijen Twilhaar

EX-PSYCHIATER MOEST ZELF WORDEN GERED

Na zo’n twintig jaar als psychiater gewerkt te hebben, besloot
BRAM BAKKER ruim een jaar geleden het vak achter zich te la-
ten. Niet veel later verbraken zijn hoogbejaarde ouders, in een

whatsappbericht, definitief het contact met hun zoon. „Ze hebben hun
stinkende best gedaan en tóch heb ik als kind veel gemist.”

’Ik zie relaties met
vrouwen als
oefenmateriaal’

In zijn laatste boek haalt Bram Bakker flink uit naar zijn ouders. 

’Er gingen vijf vrienden van mijn leeftijd
dood, en ik dacht: dit had ík kunnen zijn’

BBrraamm BBaakkkkeerr:: ’’MMiijjnn
oouuddeerrss wwiilllleenn mmiijj
nnooooiitt mmeeeerr sspprreekkeenn’’

uit een basale behoefte om
mezelf beter te leren begrij-
pen en te leren kennen.
Kortom, ik ben het vak als
psychiater niet alleen gaan
beoefenen om de emotione-
le behoeften van anderen in
goede banen te leiden, maar
er stiekem op te hopen om
mezelf beter te begrijpen.”

’Pleaser’
Bakker ziet zichzelf dan

ook als ’zo’n een psychiater
waarmee alles aan de hand
is’. „Wat ik nu na al die jaren
weet, is dat mensen door
acute problemen in de ellen-
de raken. Maar ook door
dingen van vroeger die blij-
ven knagen. Als ik naar me-
zelf kijk, zijn het vooral de
liefdesrelaties met vrouwen
die mislukt zijn. Vijf jaar ge-
leden ben ik gaan scheiden.
Daarna ging het stelselma-
tig mis in de liefde.”

Die hand steekt hij in ei-
gen boezem. „Veelal ligt het
aan mij. Relaties met vrou-

Onlangs verbraken zijn ouders definitief het contact met Bakker. „Mijn vader was er nooit en mijn
moeder kon zich niet goed verhouden tot haar eigen emoties.” EIGEN FOTO

„Mijn moeder heeft mij een aantal dingen niet kunnen meegeven,
zoals troost, warmte en zachtheid.” EIGEN FOTO

De voormalige psycholoog is een fervent hardloper en wielrenner.
En daar hoort een cooling-down bij. EIGEN FOTO

Na de breuk met de vrouw
waarmee hij twintig jaar samen
was, kon ex-psycholoog Bram
Bakker zichzelf pas echt begrij-
pen. „Ik probeer alles te doen
wat nodig is om het compliment
of de knuffel te krijgen waar ik
zo’n behoefte aan heb.”
FOTO ANP/HH

’Ik was een
eenzaam
ventje en

deed braaf
wat mama

vond’


