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Is er werkelijk
niets aan de hand?
Vroeger was er een Vidomes-bureau op de Griegstraat 8, tegenover de Pollux-flat.
Als bestuurder over alle Vidomes-woningen in de Wijk Buitenhof zat er een kleine vriendelijke
meneer. Privaat woonde hij in de Pollux-Flat op de 12. verdieping, woning nr. 199.
Nadat ik hem in het bureau nr. 8 had bezocht en bericht hat gedaan over een geluidsstoring en hij had
toegezegd, deze te verwijderen, gebeurde er niets. De storing bleef. Een tweede gesprek: hetzelfde resultaat.
Opvallend was, dat hij tijdens de gesprekken ieder detail wilde weten en een glanzend gezicht kreeg. Een
sein van grote lust diep binnen in.
Dan heb ik hem vergeten. En half jaar later hoorde ik per toeval, dat hij in zijn woning nr. 199 begon, de
apparaten radio en TV op volle geluidsterkte te stellen en zijn buren te storen. Als die belden, stond hij in de
deur en lachte en lachte. Hij had hen een poets gebakken via storing. Een volwassen kind, dat wild was op
poetsen bakken. Maar nu niet via gedempt geluid. Dat voldeed niet meer aan zijn ontembare behoefte,
poetsen te bakken – nu via geluiden zo hard mogelijk. Niet meer een gecamoufleerde lawaaiduivel, niet meer
een lustduivel, maar een doorgeknalde lawaai- en lustduivel. Meteen opvallend.
De harde storingen gebeurden weer en weer. Iedere keer stond hij lachend in de deur. De lachziekte, de
lustziekte in volle bloei. Ze hebben hem uit de woning moeten halen en in de psychiatrie moeten plaatsen.
Wat zit er achter? Voor een onderzoeker van de gedragswetenschap is zo´n gebeurtenis interessant. Ik ging
dus naar het bureau en vroeg naar hem. <Oh, hij is ziek!> hoorde ik. <Wat heeft hij dan?> < Dat mogen wij
niet zeggen!> DAT MOGEN WIJ NIET ZEGGEN! Ze hadden van de top van Vidomes een verbod, het te
zeggen. Waarom dit?
Wat zit er achter? Het hersenprogramma van 7-jarige kinderen: aanvallen, een klein beetje schade maken,
anderen poetsen bakken, werd per ongeluk niet met rond 10 afgeschakeld, maar loopt het hele leven door.
Gelijktijdig is het schadebegrenzingsprogramma defect. Ze maken dus grote schade, en dit met volwassen
krachten. Om niet gestraft te worden, doen ze dit met zoveel camouflage als mogelijk. Zolang ze dat nog
kunnen. Als de binnenkrachten in hun gestoorde hersenen te groot worden, dan knallen ze door.
Is er werkelijk niets aan de hand in Vidomes? Is omgekeerd in Vidomes alles in orde, maar de wetenschapper gestoord, die de hersenstoring beschrijft? Zoals Vidomes via sommige bewoners laat rondzingen in het huis?

Een tegenaanval ! Maar niet erg overtuigend. De zieke groep vecht om haar speeltuin en om haar overleven.
Zolang die in Vidomes zit, is er geen veiligheid voor senioren. En ook niet voor bewoners in de andere flats.
Het grote wespennest van nog niet doorgeknalde lustduivels is bang, via de doorgeknalde vriendelijke
kleine meneer in de schijnwerpers te komen. Maar via de zojuist vervangen complexbeheerder, die maar af
en toe doorknalde en zijn brede grijns liet zien tijdens schade maken en spreken over schade maken, komen
ze nu toch in de schijnwerpers. De krantenartikel in doz op 12. maart was een begin. De Weerwolf laat ook zien,
welke andere soorten van schade maken naast geluidsstoringen ze hebben deels voorbereid en deels al gepraktiseerd.

De gestoorde groep moet gestopt worden

De gezonden zijn sterker

Weerwolf-groeten

