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,,Rouw is een burn-out
op meerdere lagen. Je
bent levensgevaarlijk
gewond.” Odette de Theije,
kinder- en jeugdpsychiater
van beroep en theater -
maker uit passie, weet waar
ze over praat. 
Arnold Mandemaker
a.mandemaker@ed.nl 
Helmond

Op 31 augustus 2014, een da-
tum die in haar geheugen
staat gegrift, sterft haar

man Roelof aan een acute hartstil-
stand, 56 jaar. Samen met haar
zoon Tomas (toen 16) staat ze ver-
bijsterd aan het bed waarin hij le-
venloos overeind zit.

De geboren Helmondse is exis-
tentieel geraakt. Het huilen houdt
niet op. ,,Vanaf dag nul, zoals ik dat
noem, ben ik hem gaan schrijven,
elke dag.” Zij moet haar werk als
kinder- en jeugdpsychiater tijde-
lijk opschorten. ,,Het was niet ver-
antwoord om daarmee op dat mo-
ment door te gaan.” Nog altijd er-
vaart zij de aanwezigheid van haar
overleden man. Ze noemt het ‘een
essentie’. ,,Als ik hulp nodig heb,
dan vraag ik hem: Roelof, help
eens effe’. Met een glimlach: ,,Maar
hij luistert niet altijd.”

De Theije, die in Ysselsteyn

woont, had altijd grote interesse in
theater. Zij combineerde haar stu-
die geneeskunde met een theater-
opleiding. Met die achtergrond
was het niet vreemd dat ze ruim
tien jaar geleden contact kreeg
met Kees van der Zwaard, theo-
loog en theatermaker. Hij stelde
enige tijd na het overlijden van
Roelof voor om haar verdriet om te
zetten in een theaterproductie.

De Theije legde haar levensver-

haal op tafel, Van der Zwaard gaf
het vorm. ,,Ik heb veel gehuild

toen we het script doornamen.”
Het was niet alleen het verdriet
om Roelof, muzikant en clown. De
Theije, de jongste van acht kinde-
ren, verloor haar vader, de eerste
rector van het Dr.-Knippenberg-
college, toen zij twee jaar oud was.
Hij was nog maar 42. Later over-
leed een van haar broers op 53-ja-
rige leeftijd in haar armen aan de
gevolgen van een fatale ziekte.

Het resultaat is De vrouw die alles

had. Een solo-voorstelling van een
uur waarin De Theije haar rouw-
proces op de planken zet. Morgen-
middag om drie uur speelt zij in
het Annatheater in Helmond. Een
thuiswedstrijd. ,,Er komen veel fa-
milieleden en vrienden kijken”,
weet ze nu al. Ook aanwezig: haar
nu 21-jarige zoon Tomas, die bijna
geen voorstelling overslaat.

In de voorstelling ontstaat een
hoge stapel matrassen waar De
Theije op ligt. Een soort altaar.
Maar ze ligt niet comfortabel. Ze
haalt de ene na de andere matras
weg. Onder de laatste ligt de
clownsneus van Roelof. Die prikt
door alle lagen heen. Elk matras
staat voor een verlies.

De voorstelling maakt bij toe-
schouwers emoties los. ,,Ik praat
na afloop graag met het publiek.
Dan vertellen mensen hun eigen
verhaal. Er was een mevrouw die
zei dat ze na het overlijden van
haar man vijf jaar niet kon huilen.
En nu kon ze niet meer stoppen.”
Het spelen helpt De Theije ook:
,,Ik vind kracht in mijn kwetsbaar-
heid. Applaus raakt me.”

Hoe denkt ze over de toekomst?
,,Geen idee hoe die er uit ziet. Ik
kijk wat er op mijn pad komt en
daar zeg ik ‘ja’ of ‘nee’ tegen. Het
moet voor mij kloppen. Roelof zal
wel meekijken.”

Voor informatie en speellijst:
www.devrouwdiealleshad.nl

Psychiater maakt theater van rouw

▲ Odette de Theije brengt ‘De vrouw die alles had’, een voorstelling over verlies en rouw. 

Als ik hulp nodig 
heb, dan vraag ik
hem: Roelof, help
eens effe’
— Odette de Theije

Eindhovenaar G. (45) dacht dat
hij werd uitgedaagd door de
verstandelijk beperkte Ritchie
en zag pas na de klap dat de
Somerenaar geen hooligan
was.

Wout van Arensbergen 
w.varensbergen@ed.nl
Eindhoven 

‘Ik snap dat ik de verkeerde Feyen-
oord-fan heb geslagen’. Dat zei de
45-jarige Eindhovenaar G. nadat
hij op 8 augustus was opgepakt
omdat hij de verstandelijke be-
perkte Ritchie (35) uit Someren
met zijn vuist in z’n gezicht had
geslagen in het Philips Stadion.
Het gebeurde na de wedstrijd
PSV-Feyenoord. De rechter ver-
oordeelde hem gisteren tot een
gebiedsverbod van twee jaar rond
het stadion op wedstrijddagen en
een geldboete van 750 euro. Ook
moet hij het slachtoffer 500 euro
smartengeld betalen.

Een zware straf voor één klap,
zei de rechter. ,,Maar het was een
kwetsbaar slachtoffer.” Dat de
vuistslag in een stadion werd uit-
gedeeld en dat het voor veel maat-
schappelijke verontwaardiging
zorgde, levert de Eindhovenaar
meer straf op dan de gebruikelijke
geldboete.

G. dacht dat Feyenoord-suppor-
ter Ritchie hem stond uit te dagen
nadat Feyenoord de Johan Cruijff
Schaal won. Maar heel het vak had
al lang gezien dat de 35-jarige de

geestelijke vermogens van een
jong kind had en alleen maar en-
thousiast juichte. Dat had G. ook
moeten zien, vindt de rechter. Uit
camerabeelden bleek dat de PSV-
aanhanger met wat maten de hele
wedstrijd met zijn rug naar het
veld had gestaan. De mannen wa-
ren alleen maar druk met het aan-
wijzen van Feyenoord-fans in het
gemengde vak die in hun optiek te
fanatiek juichten.

Na de wedstrijd sprintte G. 21
treden naar boven om vervolgens
de Somerenaar op zijn gezicht te
slaan. De PSV-aanhanger vond
het wel vreemd dat zijn tegenstre-
ver niet terugsloeg maar ver-
schrikt in de armen van zijn
pleegvader - wethouder Theo
Maas - dook. G. concludeerde dat
hij niet met een ‘echte hooligan’
uit Rotterdam te maken had en
liep weg.

,,Goedwillende voetbalfans zijn
door hem in diskrediet gebracht”,
vond de officier van justitie. ,,Juist
nu er mixed zones waren gemaakt
en er meer Feyenoord-fans waren
toegestaan.” Ze eiste ook nog een
werkstraf, maar daar ging de rech-
ter niet in mee.

Eindhovenaar G. - die al drie
keer eerder een stadionverbod
kreeg - verscheen gisteren zelf
niet in de rechtbank, tot teleur-
stelling van pleegvader Maas. ,,Ik
had hem graag de hand gereikt en
gevraagd wat hij gaat doen aan
zijn gedrag. Want met zo’n straf is
het niet opgelost.”

‘Zware straf’ voor
vuistslag PSV-fan  


