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éHoogbegaafdheid
kan dodelijk zijn
Jan Toye 63 eigenaar van biermerk Palm is een captain of industry Maar Toye financiert ook twee
leerstoelen aan de KU Leuven over hetwelzijn vanjongeren en de risico s van hoogbegaafdheid
Waarom Zijn zoon stapte in 2004 uit het leven Hij kreeg geen vat op onze wereld Matthias Declercq
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et is een logische stap voor
Toye de financiering van de leerstoelen aan de KU Leuven Hij
heeft al een stichting Ga voor Geluk ter preventie van depres
sie en suïcide en wil diestichting ook uitbouwen Toye is bij
het brede publiek bekend als de eigenaar van de familiehol
ding Diepensteyn die biermerk Palm bezit maar ook participa
ties heeft in tal van andere bedrijven Toye is geen flamboyante
man met aktetas Bij hem geen foulard om de hals geen gou
den pin op de revers
Maar hoe begin je een gesprekmet een van de rijkste men

sen van het land een CEO van de strakke lijnen en het harde
discours dat niet gaat over balansen en cijfers maar over de
man de mens de vader Wat is je eerste vraag
We zitten in een rustige zithoekvan de Belga Queen in Gent

ook al eigendom van Toye De eerste vraag komt van de ober
die Toye een paar kussens achter de rug steekt In een decor
waarvakerwordt geklonken op kwartaalcijfers dan op com
munies steekt Toye vanwal Hij zal twee uur lang praten Over
de stichting Ga voor Geluk maar toclïvooral over de U bocht
die daaraan voorafging Afen toe stopt hij om de tranen te
bedwingen Afen toe lacht hij om het gemoed te luchten En te
eindigen als volgt Voila we zijn er

Groeipijnen

Er is een reden waarom ik Ga voor Geluk heb gesticht
samen met een andere familie Mijn engagement voor
depressie suïcide en hoogbegaafdheid is gebaseerd op een
persoonlijk drama Ik vertel daar niet vaak over Nooit echt
zomaar Wel als mensen meevoelen Vrienden of familie Niet
openlijk in de pers Nu wel Om tegelijk ook aandacht te vra
gen voor het probleem van hoogbegaafdheid Wantjawel dat
is een probleem

Tot 2004 wist ikamperwat hoogbegaafdheid was Een
depressie Alleen het woord kende ik Eind februari van dat
jaar zat Christoph 21 de jongste van onze twee zonen in het
tweedejaar toegepaste economische wetenschappen aan de
KUB de toenmalige Katholieke Universiteit Brussel Niet de
best presterende student Christoph een trisser Vaak afge
leid Altijd op zoek naar nieuwe prikkels Meer oog voor de
wereld en het bestaan dan voor zijn cursus

Soit de examens waren net afgelopen Hij zat niet goed in
zijn vel toen Dat wisten we Dat zagen we ook Maar ach de

jeugd heeft groeipijnen niet Maak daar geen drama van
dachten we Christoph zelfhad er ook even genoeg van Pa
ma ga maar op vakantie Jullie zijn lang genoeg voor mij
thuisgebleven Zo kon hij even alleen zijn een paar dagen
Beetje tot rust komen We boekten een korte reis naar Egypte
Net voor de afreis kreeg ik van Bob Vansant een bevriende
psychotherapeut een boek dat hij geschreven had Depressie
isgeen ziekte

Ik steldeme daar geenvragen bij In Egypte aan het strand
begon ik te lezen Bijna non stop Ik herkende er meteen
Christoph in Die typische kenmerkenvan een depressie
Lusteloosheid uitstelgedrag weinig zelfvertrouwen De con
frontatiewas hard Ik sloeg nietmeteen in paniek maar toch Ik
nammijn telefoon en belde naar huis naarChristoph Om te
polsen hoe hij het stelde Matthias onze andere zoon nam op

Hoe gaat het thuis Hebje Christoph al gezien
Ik denk niet dat hij thuis is paps Ik ben nog maar net

thuis en check even mijn mails
Als hij thuiskomt vraag hem mij te bellen

Na een uur heb ik zelf teruggebeld De politie stond al in
huis Daar sta je dan in Egypte ver van huis en verneemje
datje zoon zich net van het leven beroofde We zijn ingestort
natuurlijk Snel een arts gezocht om niet als een wrak thuis te
komen Die deed meer dan alleen een pilletje geven Hij
praatte op ons in en gaf drievoudige raad Het is de beslissing
van een soeverein persoon Dat moetje aanvaarden Denk
niet na over een mogelijke schuldvraag dat is eindeloos en
werkt zelfdestructief Probeer hem ook te begrijpen Het zal
jë verrijken al wordt het een lange zoektocht Een zoektocht
die je eigen leven kan verdiepen

Dodelijke cocktail

De raad van de arts heb ik opgevolgd Ikwilde weten
waarom mijn zoon tot die beslissingwas gekomen Zo plots
Zomaar Maar hoe begin je daaraan Het verdriet staat in de
weg Onze jonge zoon moest niet lang zoeken die wist het

antwoord al na twee dagen Paps Christoph wilde slimmer
zijn dan dewereld Slimmer dan het systeemwaarin we
leven Dat gaat niet Ik aanvaard het systeem Ik wil er geluk
kig in zijn

Ik moest in zijn hoofd geraken in zijn manier van denken
van leven van voelen Hoe doe je dat Ik ben naar zijn kamer
gegaan op zoek naar teksten Zijn hele bibliotheek heb ik
gelezen twee jaar lang Alle boeken waarvan ik wist dat hij ze
had bestudeerd Al zijn notities al zijn cursussen chatmails
alles

Die hoeveelheid boeken vloeit voort uit zijn aard Altijd
kritisch altijd op zoek naar antwoorden Een typische jezuï
etenjongen Hij wilde diepgang graven naar de kern van zijn
bestaan Diepgang over de zin van het leven Christoph heeft
de volledige evolutie van de mens onderzocht Hij begon zelfs
bij het absolute begin de big bang Er zat logica in zijn opge
bouwde kennis Hij las over de oerknal maar ook over
Darwin Over het ontstaan van de mens Die schakel bracht
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é
Ik wil meewerken hem ook bij Christian de Duve en diensAl écoutedu vivant
aan een DNA aminozuren enzymen maar ook de vraag Etdieu

dans toutcéia De evolutiebiologie had voor Christoph geeh
ü e eY geheimenmeer Puurmathematisch begreep hij de wereld

waarin het als geen ander Waar komen wij vandaan Daar had hij een
individu centraal antwoord op Waar gaanwe naartoe Dat wist hij niet

Maar hij ging verder en verdiepte zich ook inde metafy
a7 a l wf sica Alle opgebouwde fysische kennis moest resulteren in

de kwetsbaarheid een metafysisch antwoord Hij las filosofische traktaten Va
van de wereldnet nihilismevan Nietzsche tot Camus en deGrieken Hij ont

wikkelde voor zichzelf een macroconcept van het bestaan
5 ü 7 Daar sprak hij met mij niet over wel met zijnjezuïetenvrien
Het klinkt den Zijn theorie van het existentialisme Maar ookhun visie
misschien vreemd P et Pi i sche systeem Een van hun kernachtige ana

lyses was dat het consumentismevan dewestersewereld de
Y or een nieuwe slavernij is Waarbij de slaven die slavernij zelfs aan
zakenman bidden Als je de mensen geeftwat ze vragen hebje ze in hun
maar Ik wÜ ëëngreep Zeworden uitgebuit en beseffen het niet De mens

wordt geëxploiteerd er is roofbouwop de consumenten én
indignado zijn Op de natuur Dat soort onrecht en de niet gerichtheid van de
Ik wil deelnemen darwinistische ontwikkeling kon hij niet aan

Alsje binnen diemacrobenadering van het bestaanje
aa 1 VV eigen korte leven beschouwt als een druppel op een hete
die zich op gang plaat overmand door onmacht en ontgoocheld door de hoge
trektgraadvan determinisme over hoeweinig impact een mens

maar heeft op zijn eigen leven en op dewereld om zich heen
alsje dan nog eens perfectionistisch bent enmoeite hebt om
tot een goed zelfbeeld te komen dan kan ik begrijpen datje
moedeloos wordt en de zin om te leven verliest

Hetwas als vader hard om te lezen hoemijn zoon van de
wereld vervreemdde Ik voeldewat hij gevoeld moet hebben
Ik las zijn gedachten De hele tijd was hij bij me Christoph las
mee De Egyptische dbkter had gelijk de zoektocht was boei
end Maar tegelijk ookgevaarlijk Ik begon de uitzichtloos
heid ook zelf te begrijpen

Het was Tessa Kieboomvan hetCentrum voor

Begaafdheidsonderzoek inAntwerpen die me verder inzicht
gaf in wat zichwellicht in het hoofd van mijn zoon heeft afge
speeld Ze herkende de symptomen van hoogbegaafdheid
Behalve hoogintelligentwas Christoph ook bijzonder gevoe
lig Veertienjaar en hij zat te huilen voor de tetevisie Beelden
van degenocide in Rwanda grepen hem sterk aan Vatter
waarom sterven die mensen Waar zijn deVerenigde
Naties Hij zag onrecht enwerd triest Hij voelde onmacht en
raakte gefrustreerd Tegelijk kon hij er niet over praten
Introvert niks zeggen maar alles opkroppen
Perfectionistisch dat ook Tegenover zichzelf maar ook
tegenover dewereld Een horloge voor zijn verjaardag Het
duurde eenjaarvoor hij er één kocht Het moesthet beste
zijn met het beste mechanisme

Het bleek de dodelijke cocktail van zijn hoogbegaafdheid
zo vertelde Kieboom veel te slim hooggevoelig introverten
perfectionistisch Hij kon zijn ontgoochelingen niet delen
met anderen Hij paste zijn wereldbeeld toe op zichzelfen
raakte intellectueel zeeziek Waarom loop ik hier rond Het
heeft toch geen zin Christoph kon zijn leven geen zin geven
en raakte verstrikt in zichzelf

Hij kwam in de fameuze tunnel terechtVerdwijnenwas
de enige laatste optie De dood als compagnon De dood als
ultiemmiddel voor innerlijke rust Hetwerd een evidentie
voor hem Een betrachting De psychische pijnenmoeten
Christoph enorm gekweld hebben In de laatste fase heeft hij
zich volledig geconformeerd aan dewereld rondom zich om
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zich voor te bereiden op de dood Wij hadden de indruk dat winnen Geld status aanzien Maar aan een lijkwagen hangt
het betermet hem ging dan maakjejeminder zorgen Maar geen trekhaak Niemand neemt zijnppgebouwdevermogen
toengebeurde het mee

En dan beginje te denken als vader als ouder Het schuld Mijn gedrevenheid wasvooral gerichtopmezelf Datgeefik
gevoel drijft boven Had ik dit kunnenvoorkomen Had ik toe Datmagniet aan de topvan eengroot bedrijf Hetmagniet
datmoeten zien die depressie en die afsluiting van de omjezelfgaan Jemoet bezig zijnmetjemensen je personeel
wereld Had ikvroeger gebeld dan was hij ermisschien je klanten Omverbondenheid te creëren De band klant
nog Had ik dat boekvroeger gelezen danwas hij ermis bedrijf dié is van tel Het personeelslid als ambassadeurvan het
schien nog bedrijf dat ruimte krijgt voor zelfrealisatie Vroeger

Dievragen kwellen mij niet Het leven is een Russische beschouwde ikeen personeelslid meerals een middel
roulette Was Christoph ontgoocheld in mij omdat ik hem DoorChristoph ismijn zingeving gekanteld Nuwil ik
niet begreep Moet ikmij schuldig voelen omdat ik hemvroe meewerken aan een samenlevingwaarin het individu cen
ger zo moeilijk kon doorgronden Diejongen zei niks traal staatWaarin we de kwetsbaarheidvan dewereld een
Toonde niks Hij leefde in zijn eigen denkwereld Misschien traal stellen De empathie civilization dbdt deAmerikaanse
had ik te weinig aandacht Besteedde ik te veel tijd aan mijn econoom JeremyRifkin Het klinktmisschien vreemd voor
werk Teweinig aan hetgezinsleven Ikmag die vraag Hiet een zakenman maar ikwil een indignado zijn Ikwil deelne
stellen Ikhebwel geprobeerd hem te begrijpen Pogingen men aan de revolutie die zich opgang trekt DeArabische
ondernomen om toegang tot hem te krijgen lente OccupyWall Street de indignado s het huidige kapita

Hij was twaalfjaar en ikgreep hem eensvast Jongen ik listisch systeem heeft zijn grenzen bereikt Wemoeten een
wil datjeme een briefschrijft Vertel mewat er inje omgaat maatschappij organiserenwaarin niet presteren centraal
Je kunt er niet over praten schrijfhet gewoon eens op staat maarwel de zorgvoor elkaar en voor onze blauwe pla
Een uurtje later kreeg ik een enveloppe Voor papa stond neet Eenwereldwaarin kinderen zonder drukkunnen

er op En dan die brief opgroeien om hun eigen talenten te ontdekken Eenwereld
waarin we rekening houdenmet de kwetsbaarheid van

Papa je begrijptmij niet Ik ben nu twaalfjaar Ikmoet nu elkaar Met de kwetsbaarheidvan mensen als Christoph
door mijn puberteit Tijdens dieperiodemoet ik ontdekken wie Respect bovenmacht
ik ben Ikwil hetweten wie is Christoph Ikweetdatjijmet Nüwordt duidelijkwaarom ikdus investeer in die leer
mi op een bepaaldpuntwil uitkomen Jehebt een rechte lijn stoelen omtrent hoogbegaafdheid en de stichtingGa voor
voormijgetrokken Die kan ik niet volgen Als ik uw lijn volg Geluk Wemoeten inzicht krijgen in de materie In de grond
weet ik straks nogaltijd nietwie ik ben Ikmoetzigzaggen slagvan het psychisch onwelbevinden Wemoeten hoogbe
Afwijken Jezal misnoegdzijn datweet ik Toch zal ik het gaafdheid ookbegrijpen De signalen herkennen Op school
doen Maarpapa op de eindmeet zal ik u niet ontgoochelen thuis bij de sportclub overaLWemoetenwerken aan onze

empathie om anderen beter te begrijpen De zag de signalen
Van uwzoon Christoph niet bij Christoph Ik had ook niet de kennis om diesignalen

te kunnen herkennen

Tranen in de ogen natuurlijk Zo n brief voor een manneke
van twaalfjaar Dewas fier tewetenwat de diepgangvan zijn ALIVE
levenwas Maar op zijn verdere pad heeft hij mij niet echt
meer in vertrouwengenomen Hij hadmeer empathie van Zoals gezegd pas ik die werkwijze die focust op empathie
mij verwacht De heb zijn vertrouwen geschonden denk ik Al ook toe als zakenman Dat probeer ik tenminste En ik niet
heb ik zelfwel vertrouwen Hij zou er wel geraken op eigen alleen MetALIVE een voorlopig nog relatiefgesloten groep
kracht en samenmetvrienden ondernemers willenwe dat promoten ALIVE staatvoor

En dan zoveel jaren later Totaal onverwacht Demoet de AuthentiekLeiderschap inVerbondenheid en Empathie
tranen bedwingen maar het is dewaarheid hetwashet recht Vanuit eenmaatschappelijke gezagspositie willen we dingen
vanChristoph om eruit te stappen De heb het grootste begrip veranderen Onlangs organiseerdenwemet AUVE een bij
gekregen voormensen die er niet uit geraken die ondraag eenkomst op kasteel Diepensteyn in Steenhuffel Samenmet
lijke psychische pijnen krijgen van het nietige eigen leven Op VKW Acerta en de faculteit Economie van de KU Leuven
het doodsprentje hebbenwe geschreven Wij respecteren uw Heelwat niet ledenwaren uitgenodigd Zo n negentigmen
beslissing Niet iedereen begreep dat sen Allemaalmensenmet een zekergezag Bedrijfsleiders

met een zekervermogen Ondernemers enHR consultants
DG empsthisch Samenleving Onzemaatschappij is nu een Icarus Ende zon nadert

snel Wat in onzemaatschappij staat individueel geluk in de
Het inzichtvan Christoph heeft me aan het denken gezet De weg Wellicht het foutemensbeeld Volgens Nietzsche is het
zie nu problemen in dewereld die hij veeleerder zag Door de hetverlangen naarmacht VolgensAdamSmith de drang
doodvan mijn zoon ben ik eencompleet andermensgewor naar verrijking Laat dat los in een vrijemarkt en erwordt
den Ook een andere zakenman Watwasmijn zingeving vóór welvaartgecreëerd Maar nietvoor iedereen Daar is het
zijn dood Eerlijk Dewas zelfook een slachtoffervande Westen opgebaseerd Daarmoetenwevan af Het systeem
greediness de hebzucht van dewereld Altijdmeerwillen botstop zijn limieten En tewetendatChristoph al langwist
hebben Dewilde vroeger ook aanzien Dewilde een gerespec waar hetmetonzemaatschappij naartoe ging en nog altijd
teerd zakenman zijn Erkenning als ondernemer Datwas het gaat Hij trokalleen de verkeerde conclusie
doel mijn zingeving zelfrealisatie Zonder daarbij emoties te
tonen De harde zakenman zegmaar in eenwereldmet Toye is klaar Eenvloedwashet Een stroom Hij leunt achter
alleen winners and losers Dewilde geen loser zijn Dewilde over kijktmediep in de ogen en besluit Voile we zijn er
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