Een Franse revolutie (kleine letter)?

1) Begin dit jaar luidde (vt van luiden) de politie de noodklok: nooit tevoren (aaneen)
was het aantal incidenten met verwarde personen zo hoog, ruim
drieëntachtigduizend (aaneen + trema).

2) Leven in onze complexe samenleving is voorwaar (aaneen) geen sinecure (met een
c): in deze vierentwintiguurseconomie (aaneen) / 24-uurseconomie word (geen t,
want jij!) je immers continu (geen e!) blootgesteld aan allerhande prikkels, wat - hoe
je het ook wendt (wenden, persoonsvorm tt) of keert - stress oplevert (persoonsvorm
tt).

3) Krijgt iemand dan ook nog eens te maken met ziekte of schulden,
verslavingsproblematiek of een psychische (eerst y, dan i, geen g) stoornis, dan
wordt (persoonsvorm tt) het sommigen (met n, verwijst naar personen) weleens
(aaneen) te veel (los!).

4) Men weet niet meer van welk hout pijlen (lange ij) te maken en ogenschijnlijk out
of the blue (geen streepjes) ontstaat er kortsluiting in de bovenkamer waardoor de
persoon in kwestie plotsklaps abnormaal gedrag vertoont (persoonsvorm tt).

5) En dat uit zich op honderderlei (2x der, korte ei) manieren: de een (geen accenten:
kan niet verkeerd worden uitgesproken) ijsbeert her- en derwaarts (streepje na her)
onderwijl (lange ij) heibeiend (2x korte ei) als een viswijf, een ander blijft zomaar
(aaneen) ineens midden op (los) een kruising stilstaan (aaneen) en een derde vergeet
thuis de gasleiding dicht te draaien.

6) Gevolg: overlast, chaos, gevaar en de politie moet eraan (aaneen) te pas te komen.

7) Overigens is er dit jaar in de aanpak wel iets veranderd (voltooid dw): verwarde
personen voert men nu niet meer af in een politiebusje maar in een zogenoemde
psycholance, een aangepaste ziekenwagen bemenst (voltooid dw, kofschip) met goed
opgeleide (één d, want geen persoonsvorm vt) professionals die getraind zijn in
snelle de-escalatie (met streepje).

8) Hoe irritant (dubbel r) de overlast waarin zulk gedrag bij tijd en wijle (lange ij,
geen n) uitmondt (persoonsvorm tt), ook moge (geen n, onderwerp is enkelvoud,
conjunctief/aanvoegende wijs) zijn, van opzet is nooit sprake: meestal betreft het
mensen die dood- (met streepje) en doodongelukkig zijn.

9) Met een beetje meer andacht van omwonenden (met n, want verwijst naar
personen), van mensen die dicht bij (los! maar: dichtbij staan) hen staan, zijn crises
(met e!) vaak te voorkomen omdat men tijdig signaleert (persoonsvorm tt) dat het
mis dreigt (korte ei) te gaan.

10) We leven tenslotte (aaneen; in opsomming: ten slotte!) in een – om in
CDA-termen (hoofdletters, streepje) te spreken - verantwoordelijke samenleving,
oftewel (aaneen) wij allen (met n, want personen) zijn gezamenlijk (met n)
verantwoordelijk dat Jan (hoofletter) en alleman zich staande houdt (persoonsvorm
tt) in deze maatschappij: vrijheid, gelijkheid én (met accent, want beklemtoond)
broederschap!

