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De biogra!e van een lone wolf

Hij had een weinig opbeurende jeugd. In zijn biogra!e
valt te lezen hoe hij opgroeide in een klein mistroostig
stadje in New Jersey, dat werd geteisterd door werkeloos-
heid en armoede. En hoe hij grotendeels werd opgevoed
door zijn grootouders. Zijn moeder moest namelijk de
kost verdienen. Niet het minst omdat zijn vader kampte
met manische depressiviteit, en geen baan voor langere
tijd kon behouden. De avonden bracht zijn vader het
liefst door in het donker in de keuken met een pakje si-
garetten en een sixpack. Soms dwong zijn vader hem om
erbij te komen zitten. Urenlang zaten ze daar. In het
donker. Zonder een woord te zeggen.

Hij was in zijn jeugd dan ook een buitenbeentje. Zo raar
dat hij niet eens werd gepest. Hij stond dusdanig ver
buiten de pikorde dat zijn leeftijdsgenoten niet eens de
moeite namen om ruzie met hem te zoeken. Zo’n buiten-
beentje ook dat – gevoed door de sociale spanningen
rondom de Vietnamoorlog – zijn medestudenten op de
universiteit een petitie organiseerden om hem weg te
sturen. Zo’n rare snuiter was hij.

Toch kwam het goed met Bruce Springsteen. Zijn biogra-
!e beschrijft ook zijn successen. De doorbraak in 1975
met het album Born to run bijvoorbeeld. En het concert
in de DDR dat een jaar voor de val van de muur 300 000
bezoekers trok. Het werd later omschreven als ‘the most
important rock concert ever, anywhere’. Maar ook hoe
hij nog steeds avond aan avond stadions vult met 4 uur
durende shows waarbij zelfs een atheïst het gevoel heeft
in de kerk te zijn.

Niet lang geleden deed Springsteen in een interview met
The New Yorker uit de doeken dat hij in de jaren 80 met
een depressie en suïcidale gedachten worstelde. Kortom,
hij was een eenling met zware psychische problemen;
de typische kenmerken van een lone wolf. Tegenwoordig
mag je lieden met deze kenmerken op Prinsjesdag pre-
ventief opsluiten.

Maar is Springsteen als lone wolf dan wellicht een uitzon-
dering? Zo’n uitzondering die de regel bevestigt? Nee.
Verreweg de meeste psychiatrische patiënten doen geen
vlieg kwaad. In 2009 publiceerden Canadese wetenschap-
pers een meta-analyse naar de relatie tussen psychiatri-
sche problemen – in dit geval psychose – en geweld. Er
bleek weliswaar een relatie tussen psychose en geweld
te bestaan, maar met een correlatie tussen de .12 en .16
was dit effect ronduit zwak. Psychose verklaarde slechts
tussen de 1 en 3% van het geweld. Je kunt overigens net
zo goed iedereen zonder vaste relatie preventief opslui-
ten. Alleenstaande mensen leggen namelijk eenzelfde
risico op gewelddadig gedrag aan de dag.

In discussies over lone wolves worden psychiatrische
patiënten afgeschilderd als potentieel gevaarlijk. In de
praktijk blijkt juist dat als ze al in aanraking komen met
geweld, ze eerder slachtoffer zijn dan dader. Dit om de
eenvoudige reden dat ze zich vaak aan de onderkant van
de samenleving bevinden. Zo gevaarlijk zijn psychiatri-
sche patiënten helemaal niet. Dat is eerder regel dan
uitzondering.
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