De inspecteur.heeft reeds de overtuiging g~l<regen dat het St.' 'Joris Ga'sthuis Ol
herscructllrenng van deorganisatie en een v rbctering van het function( r"n I'che ft .
Delft - Directie en bestuur van de De Sta tssecretaris van
psychiatrische inrichting h,~ St. J 0- Volks zond~cn Milieuhvgiën ,
risgasthuis overwegen juridische
stappen te ondernemen tegen de redactie van de Gekkenkrant. De Gekkenkrant is een periodiek die de
onderlinge band tussen patiënten en
ex.patiënten van psychiatI ische in- ' De verwachting is
stellingen moet versterken. Het St.
dat het ministerie voor
volksgltZOodheid en mi.
Jorisgasthuis is in de laatste twee
lieuhyglëne binnen enke.uitgaven van het blad aan alle kanle maanden de vergunten hevig met beschuldigingen ben.i..nten zat verlenen voor
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Ret psychiatrische rlekenhuis ,.bet Sint Jorispsthuis" heett vi. de
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de bouw van nieuwe paviljoens voor het psy.
ch.ia.trische
'liekenhuis
St. Jori'i G'asthuis. Dit
kreeg burgemeester dr.
ir. A. P. Oele gisterochtend te boren van de
staatssecretaris van het

ministerie 3. Hendriks.
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onprett11le consequentie is dat
- . sOrn.rnJge patiënten zonder me·
dJcijnen psychotisch raken,
door een st.renge bewa.
de medische staf komt
niet voor", aldus Van
W;,,,,,,~

en Muusze zijn bij-

op de laatste ont·
de psycho-farmais het SL Joris
"'",SUlILliS het enige in zijn soort
geneeswijze toepasl
ZIjn er van overtuigd
nog maar het begm van
lange weg is,

..

Volgens bestuur en directie zal
hel een moeilijke U'ak worden
de Gckkenkrant aan te pakken.
tn een gesprek dat dr. Van
W"U'dum bad met de officier
van justitie zou deze gezegd
hebben dat de redactie van het
gewraakte blad ,,zo glad als een
l
aal" te werk is gegaan.
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Deze krant heet gekkenkrant omdat hij is
voor mensen die gek genoemd worden. Wij
zijn dus gek en wij komen er rond voor uit.
We kunnen elkaar alleen helpen als we inzien dat we allemaal op dezelfde manier
worden uitgescholden en gediskrimineerd.
Dat is juist onze kracht. Samen gediskrimineert, dus samen er wat aan doen ; dat is
de enige manier. I!Stomme kaffer" is ook
een scheldwoord. Het Afrikaa!1se kaffervolk, eeuwen uitgebuit en onderdrukt, schiet
er ook niets mee op om zijn naam te veranderen.

13ijdragèn:
Medewerkers:
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Job Boogaardt
,,.»......''"'' GR. enJ. S.
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Marianne Kessels
Ria Bosch
Marion Knol
Prof. Ladee
DAMES F Endegeest

~ I/Ook dit nummer is weer voor het grootste gedeelte gevuld met brieven van lezers. Tot nu
t . toe hebben we altijd alle brieven die VOor publikatie waren bedoeld kunnen plaatsen .
'-.' Soms moesten we ze enigszins inkorten, maar het ging dan toch maar. Nu gaat het echter
·· .. ·niet meer . Voor dit nummer ontvingen we ongeveer zestig brieven ter publikatie. Die
konden er onmogelijk allemaal in. Er zijn denkelijk drie oplossingen voor dit probleem:
de krant dikker maken, of de krant vaker laten uitkomen, of schifte n in de brieven. Het
eerste (dikker) hebben we aleens gedaan (krant drie en negen), maar dat wordt veel te
duur. Vaker uitkomen zou ook een drastische stijging betekenen van de abonnementsprijzen en zou praktisch teveel problemen geven, zowel bij de redaktie als bij de mensen
die hem in inrich tingen verspreiden. Blij ft over: selekteren in de brieven die we krijgen.
Dat zal moeilijk zijn, maar we zullen het naar beste weten doen. We zullen er vooral op
letten dat kritiek op de Gekkenkrant niet onder tafel verdwijnt, dat positieve berichten
over inrichtingen evenveel kans hebben en dat er zoveel mogelijk verschillende onderwerpen aan bod kunnen komen .
.• : Overigens gaan we gewoon door met het persoonlijk beantwoorden van alle brieven.
': . Plaatsen we niet, dan zullen we dat telkens zo goed mogelijk uitleggen; maar ook dan
val t er nog over te praten.
GEKKENKRANT NEGATIEF?
Van een aanta l kanten horen wij de laatste tijd nogal eens 'jullie zijn veel te negatief'.
Een aantal mensen vindt bijvoorbeeld: 'bij ons is het veel beter ', 'jullie zijn alleen maar
afbrekend', 'we geloven al die verhalen niet', enzovoort. Daarnaast zijn er ook een heleboel mensen die zeggen: 'zo is het precies', 'dat soort dingen heb ik ook meegemaakt',
~ 'eindelijk kan ik m'n verhaal eens kwijt aan mensen die me geloven', 'er zijn nog ontzettend veel misstanden in psychiatrische inrichtingen en het werd hoog tijd dat die eens
aan de kaak werden gesteld', enzovoort.
Die laatste groep is behoorlijk groot. Dat merken wij aan de brieven en aan het feit dat
de vraag naar de krant vanuit de inrichtingen nog steeds stijgt. Ook komen er nog steeds
abonnees van buiten de inrichtingen bij. De hele oplage loopt nu al tegen de zeven
duizend.
Maar zo 'n getal is misleidend . Wanneer een groot aantal mensen dat zelf is opgenomen
de krant ongelezen laat liggen, dan zijn we ons.doel voorbijgeschoten. Hoe moeten we
! dat voorkomen? We zullen brieven blijven opnemen met geschiedenissen van mensen die
onder het mom van 'behand eli ng' een afschuwelijke tijd hebben doorgemaakt. Zolang dat
, nog voorkomt moet de Gekkenkrant dat signaleren en moeten mensen het aan elkaar kunnen vertellen.
Maar laten anderen zich niet laten afschrikken! VOOR POSITI EVE ERVARI NGEN IS
JUl ST OOK PLAATS I N DE KRANT. Dus: mensen die de Gekkenkrant te negatief vinden,
U kunt er zelf wat aan doen, door positieve verhalen te schrijven.
Meer in het algemeen willen we in de krant, meer dan totnogtoe,aandacht besteden aan
onderwerpen als: de ideale inrichting, hoe moet die eruit zien?, het dagelijks leven in de
inrichting, hoe kan een patientenraad stapje voor stapje verder komen, enzovoort. Kortom
..
onderwerpen die nu eens echt konstruktief zijn.

uitgave stichting de gekkenkrant
postbus 3286 amsterdam
postgiro 30.58.334
gemeentegiro R 11. 111

prijzen:
Losse nummers

f

2. -

abonnement
f 10. - als je slecht bij kas zit
f 25. - als je dat ook kan betalen
ME ER a ls je
bent.

telefoon dinsdag- en donderdagaV.ond: 020-792620.

groepje van mensen die in een im:ichti.n
werken of erin opgenomen zijn. Zij improviseren met hun vragen en problernen;:J
in de psychiatrie. Bel ze eens op voor
een voorstelling: Ruud van Honschooten,
020 - 762973 of 023 - 331933 .

Redaktioneel pag 3 ... ,Brieven pag 4 . . . ; Interview
bewonersraad sintbavo .... pagll ... ; Inrichtingenr ubriek pag 15 ... ; Kontakten- tips - oproepen pag 22
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DE NAAM
Bezwaren tegen de naam houden aan. Moet deze worden veranderd? Wat moet het dan
worden?

j,
f

~

t

GELD
Tenslotte willen we nog even die mensen bedanken die onmiddellijk in de beurs hebber ge- >
~
tast na onze financi!!le noodkreet. In het volgende nummer zullen we een overzicht geven
van de financi!!n van de Gekkenkrant. Nu kan alvast gezegd worden dat er nog geld is
voor de eerstvolgende 2 à 3 nummers. Daarna zullen we waarschijnlijk opnieuw een beroep
op U doen. Iedereen die nog niet z'n abonnementsgeld betaald heeft wordt dringend verI
zocht om dit snel te doen.
~'
Over bovenstaande onderwerpen - en meer - zal kunnen worden gediskussieerd op de nationale Gekkenkrant-manifestatie in oktober. Zie de aankondiging op p.23.
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BRIEVENRUBRIEK

HET PARTICULIER
INITIATIEF ? m e i 1 97 5.
Gea chte Redaktie ,
De ze brief onde r een schuilnaam .
Na dri e jaa r in een inrichting verb leven te
hebben is dit noodzake lijk . Dit is geen fobi e,
angst of wa an maar een g egronde vrees voor
discrim inati e. Wordt e r dan gediscrimin e erd
in Nederland ? Het woord heeft iet s onm ense lijks . En da t kan in ons land n iet . Ik m een t e
moeten s telle n en t e kunnen aantonen dat de
p s ychia t r isch e patiënt a l gediscri m ineerd
wor dt a ls indi vidu door een opname in een
in richting . Het systeem van werken van het
gr ootste deel de r inrichtingen is van dien
aard dat de meeste mensen ook al zijn ze
gen ezen praktisch niet meer in het dagelijks
leven kunnen acclimatiseren omdat het indi videle in de inrichting totaal ontbreekt.
Lich te gevallen met een goede kans op een
gehele genezing worden vaak door een inrichting en haar systeem gedoemd zware
gevallen te worden. Mensen in deze tijd
aan dit soort systeem toe te vertrouwen is
onmenswaardig en discriminerend. Mag
men de inrichting verlaten,als ex- patiënt
is discriminatie overal duidelijk merkbaar.
Gezien een inrichting een deel van de samenleving is, wordt zij hier totaal buiten gesteld.
Ook het maatschappelijk systeem faa lt voor
wat patiënt en ex - patiënt betreft.
Zelf heb ik een h ekel aan kritiek,als deze
niet opbouwend werken kan. Wat kan hieraan
gedaan worden. Kan de inrichting en zijn
bewoners niet in de samenleving geplaatst
worden? En wie zou daar een bijdrage kunnen
leveren? Er zijn noden genoeg waar een op loss ing
voor besta at. Laat ik gewoon een willekeurig
voorbee ld nemen. Zelf heb ik door omstandigheden, in deze drie jaar geen bezoek gehad.
Als er een derde geweest was die mij iets
z elfvertrouwen geschonken had en af toe voor
een paar uu r meegenomen had om te winkelen
of wat dies meer zei, dan had ik waarschijnli jk
eerder de inrichting kunnen en durven ve rlaten.
Na drie jaar was ik schuwen wer eldvreemd ge worden. Het heeft een h e le t ijd geduu rd voor
iK weer een s upermarkt dur fd e binn en te gaan .
Voor de opna m e had ik deze a ngst n ooit gehad
m a ar de opges lotenhe id ver oorz a akt me e r dan
enig m ens zi c h kan voors te llen. Er zijn ook
m ens en , voora l chr onisch e pa ti ënt en , die al
b lij zijn a ls ze zo nu en dan een bri ef of kaart
krijgen . Mensen we lke best weekenden we g kunnen
maar door hun
nergens naar
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toe kunnen, zouden door vrijwilligers
bege leid kunnen worden. De mensen
staan dan bij het onts la g ook niet in een gehee l
vreemde wereld. Na een langdurige
opname kunnen veel mensen hun genum merd wasgoed inpakken en staan
moedeloos op straat. Het is dan ook
niet vreem d dat men de man of vrouw
weer gauw in de inrich ting terug ziet.
Particulier initiatief zou een oplossing
kunnen z ijn. Ik weet ook dat een en ander
n iet zo makkelijk is, maar ergens moet
gestart worden. Zi jn er missch ien patiënten of ex-patiënten of verplegend
personeel welke suggesties hebben die
naar oplossing kunnen leiden? En zijn
er mensen in een inrichting welke
contacten met een derde buiten de
inrichting op prijs stellen en in hun
belang nodig vinden? Laat het dan de
redactie van deze krant weten, misschien kunnen zij er verder iets aan
doen.

KOMEDIE
Afzender was aanwezig op de informatie avond van 26 maart op St. Servaas, in de
Kerkdijk te Venray. Nog hartelijk dank dat
u zich de moeite gegeven heeft helemaal naar
ons toe te komen. Op die avond stelde ik u
voor een andere benaming te geven aan de
'Gekkenkrant ' .
Heu s, velen, velen zeggen: 'die naam Gekken krant, dat klinkt niet, daar moest toch een
andere naam voor gevonden worden, r
Op die interessante en pos itieve avond stelde
i k u al voor a ls naam of titel in de toekomst
voor de Gekkenkrant:
- Ze z ien h et niet meer zitten
of
- Mens erger je n iet
- Houdt er de m oed m a a r in
- Houw je kalm
- Ander s dan ande ren? ? ? ?
- Nerveus?
'Mens erger je niet ' lijkt me nog het beste.
En plaatjes met hoofddoekjes en rokjes , och ,
eens een komedies plaatje.

NAZORG
FANTASTIES
Nog even een vluggertje, want moet
ook nog eens wa t doen . Nog bedankt
voor de opnam e van mijn verblijf in
Franeker , nu iets over de nazorg .
Ik weet echt niet of die voor alle patiE!nten zo goed is , maa r ik heb ander s
niks dan lo f. Daar ik nog heel ve e l
moe ilijke momenten h eb en er nog
la ng niet tegen op kan , kom ik soms elke
week, som s om de twee weken voor ge spreksth erap ie bij dokt er Woltman en
af en toe nog bij de psycholoog m eneer
Linker ook, wat er g ve rmoeiend is, m aar
toch h elpt . Nou dat noem ik fantastisch .
In het z iekenhuis wa ar ik voordien
meerde r e m a len opgenom en ben ge weest , moest je dan ook wee r kom en
m aar je was er binnen ho oguit 5 minuten
weer weg. Hie r hebben ze de t ijd voor
je , de ene keer m eer , de a nder e keer
minder , vaak ook naar gelang je nodig
hebt .
Ik heb dat stukje gelezen van die v er pleegster uit Franeker, daar zou ik
weleens mee willen praten. Er zijn
nog veel wantoAstandAn en ze m oeten
ook weleens een isoleer gebruiken of
erg veel medicijnen, dat heb ik daar
wel g ezien . In jullie blad staan ook
weleen s dingen di e mis s c hi en overdreven
zijn.
Daar deze week voor mij een week is van
strijd, pijn en verdriet, heb ik ook gewoon
redelijk gepraat tegen de huisarts. Ik wou
dood het was allemaal niks meel:: hij
antwoordt ijskoud wat bel et je, je doet
maar, waar ik erg van schrok en toen dach t
ja, het is moei lijk m aar er z ijn n og goed e dingen
en toen hebben we nog ve rde r gepraat . Ik zou
n og we l vaker di ept epunten krijg en,
m aar zouden de da len z o vla k m ogelijk
p roberen t e houden . Ma ar ik heb F raneke r
we l e rg h oog , hoewe l er natuurlijk dingen
zijn wat b et e r kon , m a ar dat is overal zo.
Ik weet nie t of het kan, mag en h ij of zij
h e t wil, m a ar ik zou toc h echt we l eens
kontakt willen hebben me t di e verpleeg kundige uit PZ Franeker.
P . S. de naam Gekkenkrant zou ik ook wel
veranderd willen i' ien en m isschien zou er
een predikant of hoe je het noemen wilt,
aan mee kunnen werken , want heel vaak zit
je dan ook met je galoof in de knoop.

KLOTE KRANT 1
Naar aanleiding van het artike l Klote Krant
in het aprilnummer van de gekkenkrant dat
door een'tollega!1 geschreven is , m enen wij
het volgende te moeten Jpmerken .

1. Er wordt o . a. gesuggereerd dat de krant
door de patiE!nten als tè negatief ervaren
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zou worden. We kennen eChter velen, die
de gekkenkrant lezen en wè l erg waarderen . Ook de "verpleegkundigen";
2 . Medicijnen zullen wel verstrekt moeten
wor den maar niet in die hoeveelheden,
waarin dat nu in sommige geva llen ge beurd . Bij on s zijn genoeg gevallen van
overmedicat ie bekend .
3 . Het is natuurlijk kloterig de indruk te
wekken dat h et hele v erplegend personeel
van het P. Z. in Fran eke r de m ening van
de sch r ij ver of schr ijfs ter, waarvan zelfs
de na am bij ons niet bek end is, de e lt.

k.k. 2

Bij het lezen van de vor ig e " Ge kkenkrant"
ben ik toch even geschrokken van een stukj e
onder de kop " klote krant" en geschreven
door, z oa ls de onder titeling deed vermoeden,
een verteg enwoordiger van e en grote groep
ver pleegkundigen van " P s ychiatrisch Ziekenhuis F raneker ". Daar ik zelf als leerlingverpleegkundige in voornoemd z i ekenhuis werkzaam ben, vroeg ik enige tien tallen collega 's of zij soms dat stukj e geschreven hadd en en/of misschien benaderd
waren om een uitspraak over de Gekken krant te doen. Alle door mij gevraagde
c ollega 's bleken van niets te weten ,
Hieruit bleek m e dat d e sch, . ~~ rs(sters)
van het bewuste artike l g em eend hebben
te kunnen s pre ken voor een gr ote gr oep
collega 's z on der te ver ifiE!r en of hun
vi sie wel representatief is voor het P. Z . F.
person eel. Ik ben zo vrij dit e en , op zi jn
zachtst gezegd, grote b lunder te n oemen .
Waarom de g ekkenkrant n iet als een aan loop gezien om te komen tot een open dis cuss ie t uss en pati E!nt en e n pers on eel.
Miss chien zou het een ide e voor de re dactie zijn om d e do els tellingen van d e
gekk enkr ant eens te public e r en ? Het is
duide lijk dat bij velen het doel van de
gekkenkrant n iet overkomt .

k.k.
3
Klote krant is een uitdrukking om zich in
deze moderne tijd, een status te geven en
zal we l gebruikt zi jn door (jeugdige)mensen
die door opl e iding, betreffende psychiatrie,
zich niet helemaal zeker vo elen - met hun
studie.
Want de vragen als, ja - nee - of ik weet
niet hangen de patienten de keel uit. Patienten willen veel van gedachten wisselen en via
de G . K . uitwisseling van de ervaringen, die
zij opgedaan hebben in de praktijk, en ~zo pro·
beren om door het n egatieve (wat door de ge studeerde is gemaakt) heen te komen. Laat
schrijver uit no. 9 eens wat positiefs horen,
dan kan daar misschien op ingehaakt worden .
(Ben benieuwd, want volgens schrijver kan
het . )
Vergeet niet redactie en lezers en/of schrijvers lopen niet achter. Win een abonnee.

.

DOKTER STOLK t

Dr. Stolk van Rustoord en Heyplaat heeft mij
Inhet begm van mijn verbl ijf gezegd, da:
mIJn verhaal uit E. niet waaI" was ik ben
achterdochtig geweest, zei hij . D~n was ik
inwendig zo gebelgd. Ik ben van Heyplaat
weggegaan voor die vent. A Is ik terug zou
komen zou ik hem iedere keer van repliek
dIenen of zorgen dat ik niet meer met hem in
aanraking kwam. Och nee, dat laatste is
eigenlijk niet goed, want dan kan ik hem niet
'-'ragen naar een tehuis waar ik naar toe wil.
( ... .. ) Ik ben vanaf mijn 31ste jaar dwars
gezeten en gepest. Eerst door wijlen mijn
man, toen jaren en jaren door de kerk en de
ambtenarij, toen door de inrichtingen. Ik kan
het allemaal niet beschrijven. Het was
beestachtig.

In uw blad deed u een oproep aan patienten
van dokter Stolk , waarop ik gaarne antwoord
geef. Ik ben la weken bij hem opgenomen geweest. Met dokter Stolk heb je weinig kon takt. Eén keer per weel< komt hij de rondE
doen en dat vindt plaats onder het middageten . Dan kan je toch niet rustig praten waar
ze allemaal bij zitten en onder het eten .
Wil je hem nog eens spreken dan moet dat
via de hoofdzuster en die vraagt dan de reden
Maar een echt kontakt heb je niet. ER STAAT
EEN MUUR TUSSEN. Als je via de hoofdzuster dan met hem kon spreken duurde het
een kwartier, maar hij is zo voorzichtig.
Er gaat niets flinks van hem uit. Dan zei ' ik
over de therapie, dat we naar andere zalen
moesten, maar het was juist goed zei hij als
we met andere mensen in aanraking kwamen.
Een keer, zonder dat ik het wist kreeo' ik
3i2=~r~~~~;.': '
~
een Tryptizolkuur , dat hielp ook niet. Dokter
Stolk ging met vakantie en toen zagen we in
3 weken geen dokter, de waarnemer had 2
paviljoens met 80 mensen. Als je iets wilde
vragen legde de hoofdzuster een briefje voor
hem neer en zo kreeg je antwoord. Je sliep
op een zaal met 16 mensen en 's avonds wilde je vroeg naar bed, maar dan moest je
tot la uur wachten op je slaaptablet. De
zalen waren akelig hoog en ongezellig. De
WC kon niet op slot. De buitendeur was wel
op slot. Als ik mijn kinderen belde , moest
ik een briefje hebben van de hoofizuster .

.

vroeg me, of ik geen spijt had van wat ik
gedaan had, en nog meer van die lulligheden,
alsof ik een klein kind was. Tegelijkertijd
ging ik door de medische gehaktmolen, en
toen me onder m'n voeten kraste vanweO'e
,
'"
de voetzolen -test voor de re flexen en ik zei:
'hè, lekker, ik hou er van om onder mijn
voeten gekriebeld te worden', schrok de
•
jonge assistent zichtbaar, en vertrok haastig ,
Ik genoot - ondanks mijn rotzooi, - van mijn
zij het kleine, succesje.
De dag was verder een steeds weer ondervraagd worden door de psychiater of zijn
•
assistent. De laatste was erg lief, begrijpend en menselijk ; de eerste was , althan s
volgens zichzelf, zeer duidelijk Onze Lieve
Heer.
Ik wilde daar weg en gaf als reden op mijn
verjaardag enige dagen later, mijn verhui zing aan het einde der maand, en .... ik
wilde naar mijn kinderen.
Nu, die verjaardag was larie, want'als het
u gelukt was, was die er ook niet geweest';
aan de kinderen had ik moeten denken vóór
mijn daad; en wat betreft die verhuizing:
'daar neemt u toch een binnenhuisarchitect
voor dan~ I
Ik werd eindelijk kwaad, door mijn verdriet
heen en vroeg hem of ik hem wat mocht vra gen . Ja, dat was altijd toegestaan. Ik siste
hem toe: 'wie van ons twee is het gekste,
u of ik? Waarom denkt u , dat ik 200 uren per
maand maak ? Omdat ik zo krap in mijn pegulanten zit, snapt u?: '
Hij werd wat wit om de neus en zei ijzig:
'u bent hier op eigen verzoek, u kunt gaan
als u dat wenst. Nu, ik wenste dat . 'Als uw
man dat dan ook maar wenst .. ' Ik kromp alweer in elkaar. Wat had er zich tussen die
twee afgespeeld? Wat wist hij van mijn man ' s

t
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MESJOGGE D'R UIT

Volgens mij moeten de zalen klein zijn. De
dokter moet een vriend zijn. Therapie is wel
goed, maar dan moet je iets doen waar je
zin in hebt. Sommigen moesten bonen afhalen en koekjes inpakken voor JAMIN . Een
erg geestdodend werk.

GEK AFGEKEURD

Hierbij zou ik graag willen reageren op uv"
krant 'De Gekkenkrant' .
Mijn persoon zit al enige tijd in de verple ging, waarvan de laatste tijd in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook lees ik al enige tijd
uw krant. Maar sinds ik in de psychiatrie
werk, moet i k helaas uw krant als 'informatie 'middel voor de verpleegden afkeuren.
Persoonlijk zou ik deze krant nooit aan een
patient van 'mij' geven. Alleen alom het feit
dat zij, zowel als ik, de naam Gek ten zeerste afkeuren . Uw krant is zo vol kritiek dat
dit onaanvaardbaar i s. Er zijn ook zove~l
mensen die te spreken zijn over de verpleging in een psychiatrisch ziekenhuis. Als we
deze krant zouden geven aan b. v. een opnamepatient (als welkomgeschenk) dan kunnen
ze erg bevooroordeeld raken en staan misschien ge lijk negatief tegenover hun genezingsmethoden en/of inrichting/ziekenhuis.
Zoals in ieder . bedrijf, waartoe ik dan nu
ook deze inrichting maar reken, zijn goede
en kwade dingen te vinden. Waarom moet er
over het Kwade geschreven worden en wordt
het goede doodgezwegen?

Ik vroeg of ik een week naar huis mocht en
als dat goed ging of ik dan voorgoed naar
huis mocht; dat werd goed gevonden. Ik
kwam terug en dr. Stolk vroeg hoe het gegaan
was, ik zei best, maar dr. Stolk zei 'ik vind
u nog niet zo goed, maar probeer het maar'.
Ik ben weer ziek geworden. maar ben thuis
gebleven . Als ik de naam DELTA hoor
denk ik altijd aan iets ergs. Als je daar geweest bent, dan ben je heel erg.
Als ik van die depressies afkom, dan geef ik
een heel groot feest.

DOKTER STOLK 2
-" ben geen patiente . Ik ben in DELTA gekomen door een maatschappelijk werker uit E.
Die heeft afgesproken in DELTA, dat ik daar
tijdelijk zou komen, totdat er iets geschikts
voor mij zou zijn, het was slechts ecn tussenschakel zei hij.
Als ik alles had geweten dan had ik medicijnen geweigerd om te g"an werken.
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Op 5 juli 1970 nam ik - o. a. door oververmoeidheid door 200 uren v. 8rken pc:- rn;::;a.ud
enorme spanningen in mijn (inmiddels ontbonde!l) huwelijk en het huishouden met twee
kinderen van destijds 5 en 7 jaar - een overdosis aan slaapmiddelen in. Vier dagen
duurde het, eer ik opgenomen kon worden,
om wat tot mezelf te komen.
Op 9 juli werd ik door de GG en GD per
brancard afgevoerd in een ziekenauto naar
het St. Lucaszi ekenhuis. Toen ik een beetje
tot mijn positieven kwam , bleek dat: ik nièt
in mijn bed mocht liggen; dat ik niët alleen
op de zaal mocht blijven; aangekleed moest
zijn en allerlei huishoudelijke bezigheden
. moest doen , zoals eten verzorgen, tafels
dekken en afruimen, afwassen, afdrogen,
kortom net d<l.tgene waarvoor mijn dokter me
had laten opnemen, om dat nu even niet te
hoeven doen ~
Dit alles was nl. in het kader van de 'thera pie', véé 1 doen. Er was ook nog zoiets a ls
'creativiteit', waar je 0 , a. je eigen sieraden mocht proberen te maken. (Iets wat ik
al jaren deed, zodat het me op dat moment
nu ook niet erg aanlokte. )
Het bleek , dat ik op de gesloten psychiatrische afdeling van het Lucas was beland, en
temidden van doorgesneden polsen e. d . zat.
Stiekum belde ik mijn huisarts, die zich rot
schrok, d<l.t was nu net niet zijn bedoeling
geweest.

visie?

Ik hield voet bij stuk, vertelde het 's avonds
aan mijn man (die het helemaal niet leuk vond
dat ik terugkwam, 'het was zo lekker rustig
thuis! '), en na een papier getekend te hebben
dat ik tegen de wil van de mij behandelende
geneesheer wegging, en noooit meer terug
mocht komen (! .F!), zwabberde ik weer per
tram en bus naar huis.
Mijn huisarts heeft me verder opgevangen en
begeleid, waar ik hem tot op heden ontzet tend dankbaar voor ben.
Ik zal d us ook wel onder de categorie 'gek'
thuishoren;nu, ik voel me best bij mijn gek zijn. Ik kan daarom best - als niet d'r in
maar d'r buiten lopende - begrijpen hoe het
is in de diverse 'klinieken'. Je gaat e'r moe
in en komt er - als je mazzel hebt ilm er uit
te komen - mes j ogge uit.

Veel sterkte voor iedereen d'r in.
Een zich nooit aan me voorgesteld hebbende
- zichzelf wondermooi vindende - psychiater
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VERDACHTE V
Verdachte V werd van een zeer ernstig
misdrijf verdacht en dientengevolge eiste de
rechter levenslange gevangenisstraf. Nu legde de psychiater de volgende verklaring af:
"V is een psychopaat ." Nu schijnt het zo te
zijn, dat de psychiater P. hoopt, op deze wijze te verkrijgen dat V. ontoerekenbaar verklaard wordt en op deze grond vrijgelaten
wordt. Nu is het in het algemeen zo , dat een
medisch attest (wat de verklaring van P. bedoelde te zijn) als een handelsartikel beschouwd wordt. De struktuur van de sociale
verzekeringen werkt dit verschijnsel sterk
in de hand. Een arts staat dikwijls voor een
moeilijke opgave. Het publiek beschouwt een
arts niet als iemand, die de zieken moet genezen , maar als een soort secretaris, die
attest jes moet schrijven . Aan de ene kant
staan de would-be patiënten, die attest jes willen hebben, teneinde zoveel mogelijk van de
sociale verzekeringen te profiteren ("We betalen toch premie, dus we moeten op zijn tijd
er iets voor terug hebben") en aan de andere
kant staan de uitvoerders van de sociale
verzekeringswetten, die het aantal attesten
liefst zo gering mogelijk zien.
In de praktijk zijn de bonafide aanvragers
de dupe van zulke praktijken , want de simulanten worden meestal bevoordeeld ten koste
van diegenen, die werkelijk ondersteuning
nodig hebben . Het wordt voor een arts dikwijls
zeer moeilijk om eerlijk te blijven en zijn
eigen, op goede gronden gefundeerd oordeel
te doen gelden . Zowel een bepaalde categorie
verzekerden, als de verzekeraars verlangen
van een arts voortdurend, dat hij een verklaring aflegt die niet m e t de werkelijkheid
strookt. Een arts komt inderdaad tussen twee
vuren te staan .
Maar nu het onderhavige geval:P. noemde V.
een psychopaath. Hat is nu wel zo, dat hij op
deze manier probeerde voor V. vermindering
van straf te verkrijgen, dus hij was feitelijk
getuige:l décharge , maar je zal toch zo'n
verdediger krijgen .' ~ ',' ~ ',' !
Dat iemand uitgescholden wordt voor rotstraal
of zoiets fraais, is tot daar aan toe, maar
psychopaath; ; '. Dat is een nog veel erger
scheldwoord dan analphabeet.
Als door toedoen van psychiater P .
verdachte V. wordt vrijgesproken zal m. i. zijn
eerste werk zijn, dat hij P. een oplawaai
geeft. Daar zou hij groot gelijk in hebben.
Maarrrrrr .. . . .. ..... .
Als hij een oplawaai geeft, bewijst hij daarmee, dat hij zeer normaal is, dus hij wordt
niet vrijgesproken. Maar als hij niet vrij
gesproken wordt, kan hij P. geen oplawaai
geven. Dat wordt een ingewikkelde puzzle.
Er resulteert uit, dat P. V. ongestraft kan
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uitschelden . Ik vind het een laffe streek.
Ik heb altijd geleerd:
1. Liegen is altijd zonde .
2 . Liegen is iets zeggen waarvan men weet
of meent, dat het niet waar is. Dus P. liegt,
dus P . zondigt.
Men kan tegenwerpen: Een onwaarheid is
nog geen leugen, als er maar iemand is,
die het gelooft , of er door mIsleid wordt
Dus P . liegt niet . M. i. liegt men wel, als
men iets zegt , dat an sich waar is, maar
onder zulke omstandigheden, dat de toehoorder het verkeerd begrijpt . Als hier
een ei is en ik zeg: "Hier is een eit!, dan
spreek ik de waarheid , als mijn toehoorders uitsluitend Nerderlanders zijn, maar
ik zou liegen als mijn toehoorder een Engelsman is, want hij zou kunnen verstaan : !IHere
is an eye" , wat niet juist is.
Om op de onderhavige strafzaak terug te
komen: al zegt P . iets, dat niet waar is, daardoor zondigt hij nog niet, want oc is t6ch
niemand, die het gelooft . Of men moet definieren: een onwaarheid is 66k een leugen ,
a ls tengevolge van het uitspreken van die onwaarheidf eiten voorvallen, die zonder het
uitspreken van die onwaarheid niet zouden
voorvallen. Als P. dus op zijn m amer zou
bewerkstelligen , dat V. vrijkomt, dan heeft
P . dus gezondigd.
Als iemand zegt: "ik lieg",
dan geeft hij te kennen, dat hetgeen hij zegt,
niet waar is, dus het is niet waar, dat hij
liegt, dus hij spreekt de waarheid, maar dan
is het dus waar, dat hij liegt, dus wat hij zegt
is niet waar, dus het :s niet wao.!' dat hij liegt ,
dus hij spreekt de waarheid, dus het is waar
wat hij zegt, dus hij liegt inderdaad , m a ar als
hij liegt, is hetgeen hij zegt niet waar , dus hij
liegt niet enz. enz. enz.
Er zit toch nog een fout in de redenering. Als
P . zou bereiken , dat V. vrijgesproken
wordt (op grond van ontoerekeningsvatbaarheid),
dan zou V. op vrije voeten komen . Als V. inderdaad ontoerekenbaar is, dan zal hij waarschijnlijk P. niet aanvallen. Ma ar als V. norma al
zou zijn, dan zou hij met de meeste spoed P . een
oplawaai geven. Omdat hij daardoor zou bewijzen, normaal, dus toerekeningsvatbaar te zijn ,
zal de poli tie hem dan onmiddellijk weer arresteren. V. zou dan in elk geval een - zij
het kortdurende vrijheid genoten hebben. Maar
misschien wil P . op deze manier wel. onderzoeken of V. al of niet toerekeningsvatbaar is. Dus
het zou hem er om te doen zijn de waarheid te
weten te komen. P. beoefent de waarheidsliefde
op aen zeer heldhaftige wijze, want hij riskeert
een schedelbasisfraktuur . Of hij moet van de
juistheid van zijn theorie omtrent V's ontoerekeningsvatbaarheid zo overtuigd zijn, dat hIj
geen enkel gevaar voor zichzelf ducht.

~

OVERLEVEN
Alleen als de wetenschappers zich bezig
houden met het verbeteren van delinquenten
en (of het verbeteren van psychiatrische
patiënten ~ met grote vastberadenheid,
in zet en vernuft niet vies zijn aan de
hen toevertrouwden (of uitgeleverden)
menselijke warmte te geven) , is el)
een reëele mogelijkheid dat ze heuse
zuivere suksessen boeken, niet de belastingpenningen verkwisten en hun geweten belasten. Verblijf je in een geheel
of gedeeltelijk behandelingsmilieu waar
je gewaar wordt dat ze niet kunnen, knowhow, primair stellen, maar human touch,
genegenheid voor de medemens, dan
beoogt dit artikel niet meer te zijn voor
je dan een kennisgeving . Verblijf je evenwel in een milieu waar je de "wetenschappers" en hun medewerkers echt als zijnde
"asbakken" blijft ervaren dan kun je
wellicht een les uit mijn ervaringen van
7 jaar 2555 dagen: 61320 uur verblijf
in volstr ekte afzondering , in een kille
isolatie , trekken met het oogmerk je
strijd te winnen of. . .. te overleven .
Vooropgesteld dient wel t e worden , dat
het vaak mee r voor je pleit als je buiten
d e strafc e l , i solatie , longstay weet t e
blijven en buiten de afzondering, je gelijk
we et af te dwingen of je positie weet t e
verbeteren . Maar hoe uitgeslapen je ook
moge zijn in e en Ifasbakken!! milieu kun
je tuss en het beton van "3 bij 3'" verzeilen
en . . . .. enfin ~

.

,

Besef: je macht is niet groter dan het ingrijpend vermogen van een mug. Tegenover
je vindt je - denkend aan macht en gebruik
in een mis lukte therapeutische omgeving zoiets als een enorm zware, rollende wals.
Een "wals" die met in de hand een geheel eigen
(lees: te eigen) ethiek en moraal bereid is je
eerst mateloos t~. vernederen en je nadien
mentaal(en soms niet a1l8en mentaal)
te pletten. Probeer, hoe het je ook moge
tegenstaan, je eveneens een eigen ethiek
en moraal te verwerven (tijdelijk natuurlijk). Je zit tussen, in het kale kille beton
"tover" zoveel mogelijk zon aan de kim, je
horizon. Bijvoorbeeld: zit je met de vraag
moet ik nou in deze cel voor straf of om
steeds maar weer beter, beter en nog
beterder te worden een dag of drie dagen
verblijven? Laat het antwoord zijn: "Het is
een dag. Hoogstens; Langer duurt het niet;"

Er verstrij~ dag en je weet dus dat
je"gok"Jl>i0.Slgeweest, maar 000 ertussen
ben j-,~ereen tikkeltje (soms meer) gewend
_...... ê a1ikt in de zielknijperij . De zielknijper:
de pers waar je geest in en tussen zit.
De tweede dag breekt aan, je vraagt je weer
af: Hoelang duurt dit nog? Wel: trek weer
met alle macht aan de noodrem van de ~ Jternatiefloze knop en reken weer naar je
toe. Druk de uitkomst van de hoogst ellendige calculatie. Maar zul je zeggen:
Dat gokken komt steeds maar niet uit, steeds
val ik in de nietj es; Oké, maar het gewennen
aan de afzondering wordt step by 'step een feit
en meer en meer raak je wat minder bang
voor de tegenslag formule luidend: "Je moet
nog afgezonderd blijven"; Je "asbak"
(aangenomen wordt door schrijver en steller
dezes dat het beeld van die ander juist is)
je cipier . . . . wil sterretjes voor je ogen
slaan. Zijn (haar) middel: je bakken in verlatenheid , totdat je gaar bent. Haal met dolle
vastberadenheid zonnetj e s (optimi sme) voor j e
geest, in je geest . Bouw op dit stramien als h et
om een aantal isolati e - en afzonde ringsdagen
gaat, voort. Wees in de afzollde ring
vriendelijk en betoon alle begrip . Ik denk nu
natuurlijk lari e -vr ie:ndelijkheid , larie-begrip
Je wilt overleven. J e gunt je vijand geen sukses . Daar gaat het om en daar gaat het alleen
om. Realiseer je boven alles: als je een veldslag
verliest, dan heb je per definitie de oorlog
nog niet verloren en je zult vele veldslagen
verliezen. Dat kan dus weinig zeggend zijn ,
.als het om het eindresultaat gaat . En . . . . .
daar gaat het om. Je wilt immers jezelf
blijven. Op gegeven moment en (er wordt
ook vaak met medicijnen gewerkt of soms
met zielinkapselingen) kun je zo door de
knieën gaan dat je je meer dan volledig in
de grond geboord voelt.
Capituleer; Maar natuurlijJ( tijdelijk
(of zet je oorlogje met andere middelen voort).
Heb je weer kracht opgedaan dan schiet je
weer op die plettende wals. "Vriendelijk"
en met "begrip" voor die ander . Hit en run!
(Aanvallen, terugtrekken, aanvallen, terugtrekken, enz.). (wordt vervolgd)
,
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zijn wantÇlestanden in sommige inrichtingen
en misschien ook op Veldwijk, het is een
groot ziekenhuis en voor mij moeilijk te overzien. Maar ik ben de behandeling positief
doorgekomen en ik was erg zi<k toen ik hier
kwam . Nu voel ik me o. k. en ik wil weer
leven, al is het soms moeilijk. Kom nog
maar eens naar Veldwijk, maar dan in OVt,,'leg natuurlijk; ik wil jullie best rondleiden.
Ik wil niet zeggen dat Veldwijk een volmaakt
ziekenhuis is, maar er wordt wel degelijk
hard aan en met de mensen gewerkt met de
huidige behandelingstechnieken, zoals bijvoorbeeld: groepstherapiei'ln, transactionele
analyse, psychomotor" therapie, arbeidsen bezigheidstherapie, arbeidsrevalidatieen scholing, muziektherapie, token-economy
(binnenkort), poliklinische behandeling, enz.
En dit gebeurt niet alleen in de algemene
psychiatrie, maar ook in de geriatrie en
oligofrenie.
Al met al bekijk de dingen ook eens van de
andere kant , het kan echt geen kwaad.

VELDWIJK
(vt.::' 'l,$,

':k~]

Gisteren kreeg ik van mijn vriendin 3 gekkenkranten enheb ze doorgelezen, nog niet alles
maar toch wil ik jullie schrijven over mijn
ervaringen als patient in ziekenhuis Veldwijk
waar ik nu een half jaar verblijf en op korte
termijn ga verlaten. Ik kwam er als totaal
verdorde bloem en wilde niets meer. Ik heb
het in dit afgelopen jaar soms vreselijk
moeilijk gehad en veel zelfmoordpogingen
ondernomen, wat ik na goede afloop weer
erg vervelend vond, dat ik mezelf toch weer
-zover had gekregEn. Ik hoopte zoveel mogelijk op, hoe negatiever hoe beter, en alles zo
negatief mogelijk opvangen, me niet laten
helpen al waren er genoeg mensen. Jaren was
ik al zo bezig, ik zat er goed in vastgeroest.
Eerst denken aan zelfmoord, van 16 jaar tot
21 jaar, toen wilde ik en deed het en het
werd dus steeds erger. Hoe dit allemaal zo
gekomen is weet ik. 'Jeugdtrauma', daar wil
ik verder niet over uitwijden en dat is ook
niet nodig. Door groepsgesprekken, individuele gesprekken en transaktionele trainingen
kwam ik tot het inzicht wat ik al die tijd eigenlijk gedaan had en waardoor ik mezelf
steeds weer in moeilijkheden bracht met
relaties die stuk liepen, het in jezelf duiken,
en geen kontakt meer willen, verwaarlozing,
drugsgebruik.
Ik zag mezelf als een mislukkeling en wilde
ook niets goed over mezelf horen, ik wilde
graag leven, maar op de manier die ik mezelf had aangeleerd was dat onmogelijk met
het gevolg dat ik ook graag dood wilde en als
het goed ging, kreeg ik zoveel angsten, dat
ik mezelf weer in het negatieve patroon
werkte. De ervaringen die ik in dit paviljoen
heb opgedaan zijn beslist positief. Ook heb ik
gelezen dat jullie op Veldwijk geweest zijn
maar volgens mij erg weinig weten nog hoe
het hier gaat.
Zondag is nl. niet zo'n geschikte dag; vrije
weekenden zijn toegestaan, als je zelf zover
bent dat je het aankunt, dus, velen waren weg,
Ik zie het positieve weer van het leven, door
mezelf, want men laat je jezelf ontdekken
wat je doet en hoe je' het anders wilt. Zo heb
ik mijn psychiatrische behandeling ervaren.
't' Enige waar ik nog wat negatief tegenover
sta is de maatschappij, die volgens mij niet
zo positief is over een mens die een behandeling heeft ondergaan in de psychiatrie.
Ik werd ook wel eens platgespoten, ik was
dronken en zou in de separeer slapen dan had
de wacht meer zicht op me en de verantwoording me naar boven te laten gaan was te
groot, maar ik"werd dan ook vaak zo
agressief dat ik wel naar de isoleer moest en
een kalmerend spui tje kreeg. Ik geef toe, er

DENNENOORD
Hoewel ik tijdens mijn verblijf van 16 aug.

tlm 25 sept . 1974 in "Dennenoord" in ZuidLaren zo op het oog weinig schokkende
dingen heb meegemaakt, is het toch de moeite
waard enkele feiten te vermelden, waaruit
blijkt 'dat deze inrichting niets anders is dan
een gekkenfabriek. Wanneer ik melding maak
van positieve ervaringen (ik denk niet dat
dat mogelijk is), dan doe ik dat niet , om aan
te tonen, dat een inrichting ook zijn positieve kanten heeft, maar om de negatieve
te accentueren . Er zijn geen misstanden in
psychiatrische inrichtingen, nl. het systeem als zodanig is een wantoestand . Laat
ik beginnen met een stukje voorgeschiedenis. Ondanks een goede groepstherapie in
het academisch ziekenhuis in Groningen
bleken mijn moeilijkheden zich dermate op
te stapelen, dat ik op den duur bes loot de
pijp aan Maarten te geven. Ik ben toen van
11 meter hoogte uit een flat gesprongen, maar
ben in leven gebleven. Wel moest ik 5 weken
lang platliggen,vanwege een aantal gekneusde ruggewervels. In eerste instantie kwam
ik in het aca~emi sch ziekenhuis terecht.
op de psychiatri sche afdeling, maar omdat
ik-niElt toegankelijk bleef voor een behan deling" moest ik naar "Dennenoord ' .
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DIENSTIJVER

.

Wanneer ik niet vrijwillig gegaan zou zijn,
zou ik onder machtiging gestuurd wordel"l.
Ik ging dus gedwongen - vrijwillig. Of
ging ik vrijwillig - gedwongen? Ik weet
het niet, ik word weer gek, geloof ik.
Toen ik er 3 dagen was kwam de afdelings psychiater, dr. Muller (geen familie vanCarelgelukkig) langs. De goede
man placht in een record tempo de zalen
af te racen, en de rest van de dag zag je
hem niet, behalve wanneer je een gesprek
aanvroeg. Dit laatste gebeurde bij mij pas
na 3 weken; Muller wenste uits luitend op
zijn eigen bureau met mij te praten, omdat
het op de ziekenzaal te druk zou zijn . Waar schijnlijk wist hij niet, dat de zaal overdag
nagenoeg leeg was, vanwege de arbeidstherapie. Goed, daar kwam hij dus aan.
zich met zalvende glimlach verontschul digend voor het feit, dat hij een doktersjas aan had. Alsof hij zeggen wilde:
"Kijk eens hoe progressief ik ben". Ik
werd weldra op medicijnen gezet, omdat
mijn moeilijkheden ongetwijfeld de oorzaak
hadden in een hersenkronkel, wat trouwens0" wonder der, wetenschap- met een EEG onderzoek aangetoond kon worden. Dat gek
zijn een lichamelijke ziekte is bleek ook uit
de overdreven aandacht van de verpleging
aan de lichamelijke verzorging; ik moest
vooral mijn eten niet laten staan, altijd
was men paraat als ik moest poepen enz.
Helaas (gelukkig?) had ik een verstopping
zodat, omdat ik nauwelijks poepte, ik automatisch nauwelijks contact had met de
verrieging . Een. keer lukte het mij la minuten lang met broeder Bokhoven te praten
-toen ik gescheten had- maar deze broeder
kreeg terstond op zijn donder van broeder
Nonkes, omdat hij \Zo zei Nonkes letterlijk)
teveel aandacht aan een patii'lnt besteedde.
Ik leidde een monotoon bestaan want ik lag
-zoals uit het voorgaande wel gebleken is,-de hele tijd op bed omdat ik nog niet lopen
kon . De inrichting zorgde echter voor afleiding door drie keer per week bezoek toe
te laten. Buiten de bezoekuren om was
geen contact met de buitenwereld mogelijk
om besmetting te voorkomen. Ook zorgde
de inrichting voor vertier, door middel van
een medepatii'lnt 'die op mijn zaal lag met een
paar wervel kneuzingen Die had hij n. 1.
opgelopen bij een, zonder toezicht van een
arts, door de verpleging uitgevoerde electro shock therapie.
Ondanks dit alles wist ik- uiterlijk tenminst e
- een redelijke stemming op te bouwen bij
mijzelf. Zodoende werd ik tot mijn stomme
verbazing na 5 weken losgelaten. Ik kreeg
een recept mee van dr. Muller, waarmee
ik 100 luminal tabletten bij de apotheker
mocht halen, genoeg om 2 mensen de dood
in te jagen. En dat terwijl Muller behoorde

te weten, dat ik suïcidaal was,zoals dat
heet. Bovendien had hij 'zich verschreven,
ik gebruikte n.l. la milligram tacitin, een
betrekkelijk onschuldig middel. Maar laten
wij hem zijn dienstijver vergeven, tenslotte
schreef hij dagelijks monsterachtige recepten uit. - sommige mensen slikten 24
pi Uw per dag.

ad
bavo
Sinds enkele jaren zijn er in de verschillende
inrichtingen bewoners - of patiënraden werkzaam,
Deze raden, waarin alleen patii'lnten zitting heb ben, proberen het leven van de opgenomen mensen
in de psychiatriese ziekenhuizen te verbeteren.
Er is veel te doen. De problemen die deze raden
tegenkomen zijn talrijk en moeilijk.
De ervaring van de oewonersraad in de BA VO
, leert dat de bewoners van de psychiatriese
centra vaak niet van elkaar weten waar zij aan
werken en op welke manier dat dan gebeurt.
Uitwisseling van ervaringen onder de al bestaande bewoners raden en het op de hoogte
! brengen van de patii'lnten in die inrichtingen waar
nog geen bewoners raad bestaat is hard nodig.
Tegenwoordig ve rg'a deren de bestaande patii'lntenraden alom de 2-3 maanden, maar er zijn
slechts 14 patii'lntenraden in 40 psychiatriese
ziekenhuizen.
~~~lgp~,~ft~fe~-.9mt~=c==~s=~.,~<~~~
o

*

U leest de Gekkenkrant . Wat vindt U erva.a ?
Ik heb eigenlijk 3 opmerkingen over de Gekken krant. Eén: wees niet altijd negatief. Twee:
geef patii'lnten weer hoop door positieve artikelen; en drie: besteedt hoogstens 50% van de
beschikbare pagina' s aan het signaleren van
die wantoestanden. Op het ogenblik besteedt U
aan dat laatste wel 95%. A Is je die krant nu
leest krijg je a ls oatiilnt de indruk dat het overal
een vreselijke troep is en je zucht: "Wat een
ellende en wat een schoften, " Je wordt hoe langer
hoe gedeprimeerder en je komt pog meer in de
put te zitten.

*

Het is somber nieuws?
Ja, het is somber nieuws en de mensen in de
inrichting zi jn al zo somber. Je moet er iets
, tegen over stellen. Wat positieve berichten>waar
ze wat moed uit kunnen putten. Er zijn patii'lnten die denken dat ze zo'n beetje in een soort
gevangenis zitten waar ze niet uit kunnen en niets
mogen zeggen. Ze voelen zich opgesloten alsof
er tralies rond de kliniek zitten en ze willen
eigenlijk zo graag een beetje hulp van buiten.
Je zou dus mensen kunnen opwekken om met
elkaar te gaan korresponderen. Iemand uit
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Assen met iemand uit de BAVO, of iemand uit
Vogelenzang met iemand uit Coudewater.
~ Dat gebeurt toch ook we I?
Nee, veel te weinig. En, oh ja, verbeter de
omslag van het blad. Het zijn van die griezelige platen , die wekken onlustgevoelens op.

*'

Waarom zou het leven buiten de kliniek prettiger zijn a ls erbinnen?
Ik ke n hi er een man, daar raa kte ik mee aan de
praat en die zei:"Nou moet fe eens hore n . Ik
zit op een open afdeling. Ik h eb een goed bed ,
en het e ten wordt voor me neergezet. Ik hoef
rtus niet naar de kruidenier, niet naar de bakker
olde s lager om e ten in te s laan en ik werk 50
meter van miin bed . Ik heb dus een baantje dat ik
leuk vina . Ik kan 's avonds naar het restaurant
voor patië nten , daar kan ik met vrienden een
pilsje drinken. Waarom zou ik nu teruggaan
naar Rotterdam 7
Ik heb hier 20 jaar gezeten, als ik daar
naar toega ken ik niemand. Dus ik zit
daar zonder kennissen en zonder werk,
en moe t dan weer helemaal voor m eze lf
gaan zorgen. En dat is mij allemaal te
bez waar lijk . "
Had die man gelijk? Welnee.
Kijk, in de kliniek moet je eten wat de
pot schaft , maar als je op jezelf woont,
bepaa l je zelf wat je wilt eten. Buiten de
kliniek kun jezelf je genoegens kiezen .
J e kunt naar een nachtvoorstelling in een
bioscoop, je kunt lekker een paar dagen
naar je vriendinnetje in Maastricht, je
kunt een leuk feestje bouwen met een paar
vr ienden in Rotterdam en je praat dan ook
over allerlei andere zaken met je kennissen. In een psychiatrische kliniek praat
je uitsluitend over pàtiënten , doktoren,
verp legers en p ill en en je ergert je over
die zaken . Maar als je weer opjezelf
woont in Groningen , Vlis singen of in het
buitenland, dan praten je kennis sen over
hun zaak of het bedrijf waar ze werken . Of
ze praten over hun vakantie, hun kinderen,
hun auto, of ze liebben het over een tentoonstelling, etc. In de klinieken is het
leven eentonig, maar daar hui ten is het
vol afwisseling.
*Is dat ook Uw eigen ondervinding uit de
tijd dat U nu opgenomen bent?
Nee , h et is niet zozeer mijn eigen
ondervinding, maar meer van ver-
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s"hillende mensen die ik hier uitspreek.
Net zoals dat gesprek van die man over
wat hij buiten de kliniek e igenlijk zou
moeten doen. Toen dacht ik: dat kan ik
je e igenlijk ni et zo één twee dri e vertellen. Maar het is m ijn overtuiging dat
het leven huiten de kliniek beter is . Iets
h eel gewoons heb ik weleens gemerkt.
Ik was opgenomen op een grote afdeling
met ongeveer 60 patiënten. Op een gegeven ogenblik werden ~e gevraagd om
met z'n tienen in een herenhuis aan de
straat te gaan wonen, buiten het terrein van de Bavo dus . In de eerste
weken zaten we 's avonds wat naar buiten te kijken en wat met e lkaar te
praten. Toen zegt er één van ons:
"Moet je nou eens naar buiten kijken
dat heb ik nou in 10 j aar niet meer
meegemaakt. " Hij zag een vrouw
op straat lopen achter een kinde rwagen .

*U

zei net dat er meer positieve artikelen in
de krant moeten worden opgenomen . Kunt
U een voorbeeld noemen ?
Bij voorbeeld een artikel over hoe je de kliniek uitkomt. De officiële weg weten we al lemaal wel zo'n beetje, maar de onoffici e le weg, hoe zit het daarmee? Je kunt
namelij k weglopen. Als dat gebeurt en men
staat buiten, dan weet men het vaak niet
meer. Je moet dus- die mensen een beetje
op streek helpen. Zeg ze: Als je nu toch
wil weglopen, gebruik dan een beetje je
hersens, zorg dat je geld bij je hebt , en
dat je een adres hebt van iemand die je kan
helpen. Misschien iemand van Release of

I
I

\

1

van het J.A. C. Dat soort voor lic hting.
Het is misschien met helemaal loyaa l
tegenover de wetgeve r , om iemand die
gev lucht is uit de kliniek te helpen, maar
het is meer de mensen voorlichten dan
opstoken .
~U wilt dus mensen die tOCh het besluit
nemen om weg te gaan uit de k liniek,
zo goed voor lichten dat ze goed voor
zic hzelf kunnen zorgen en niet meer a lleen staan?
Ja, dat lijkt me erg nuttig.
~Wanneer is eigenlijk de bewonersraad
van de Bavo opgericht en hoe is dat
gegaan ?
Kijk , dat zat zo. Drie en een half jaar
geleden werd er gekankerd op het eten .
De pap was niet goed, de soep te zout
en meer van dat soort dingen. De klachten
kwamen wel bij de verpleging en soms
belde de verpleger de keuken eens op,
maar er gebeurde verder niet zoveel.
Er is toen op een moment een menukommissie ingesteld van 4 personeelsleden, die e lke week vergaderden
over suggesties en voorstellen tot
verbeteringen. Die kommissie kwam
tot de ontdekking dat het noodza kelijk
was om ook de patiënten zelf daarin
op te nemen. Dat gebeurde. De eerste
keer dat die patiëntenvertegenwoordiger in de kommissie kwam, had
hij 160 klachten verzameld. De tweede kee r was dat alweer m inder ge~
worden, zo'n tachtig. Het werd
steeds m inder. Verbeteringen we rden aangebracht, en ger8Cbte.'1
die niet in de smaak vielen werden
niet meer klaar gemaakt. Dat
vonden ze in het begin erg gek.
Ze zeiden: "Het is toch zo goed
voor een mens". Ondertussen ging
het eten met bakken naar de vuilnishoop .
~Dat was dus de eers te keer dat de pa til!nten iets konden zeggen over het
reilen en zeilen van de Bavo?
Ja, dat ging toen zo een tijdje door
tot het moment dat de patiënten tegen
e lkaar zeiden:"we zitten nuwel te klagen
over h et eten, maar m ogen we nu ook eens
klagen over de verpleging of over de arbeidstherapie?" We hebben toen 5 patiënten bij e lkaar getrommeld. Di.e mensen
hebben de verkiezingen voorbereid van de
leden die in de bewoners raad zouden moeten
komen. Er werden papieren door de hele

inricht ing gestuurd aan alle patWnten persoonlijk, waarin uitgelegd werd wat de
bedoeling van die raad was. Dus niet alleen
de be langenbehartiging van h et eten , maar
ook de huisvesting , de arbeidstherapi e,
en het beheer van de pat i ënt" nge lden .
Die bewoners raad is e r toen gekomen
en werkt nu ongeveer drie jaar. In de
bewon'lrsraad zitten 5 patHlnten die de
beschikking h ebben over een kantoor
met alles erop en eraan. Twee mensen var
de raad hebben aan dat werk een volle
dagtaak . De andere drie leden verdelen
hun tijd tussen werk voor de bewonersraad en de verschi llende kommissies
waar zi j werkzaam in zijn en hun therapieën. De h e le dag kan men het kantoor binnenlopen; Eenmaal per week
hebben die led en van de raad een ver gadering van een uur . Dan is er verder
éénmaa l in de maand een vergadering
met alle a fdelingsvertegenwoordigers,
dat zijn zo'n 40 patiënten. Ze wisselen
dan e rva ringen uit en de bewonersraad
heeft dan vaak mededelingen en informatie
voor de patiënten die hun afdeling ver tegenwoordigen. We hebben ook een "open
stoel" waarvoor we een gast kunnen uitnodigen . Dat zijn zo in de loop der
tijden de geneesheer-direkteur, de
ekonomische direkteur, h et hoofd van
de arbeidstherapie en de laatste keer
de inspekteur van de Geestelijke
Volksgezondheid in Zuid-Holland,
dr . Dorsman l geweest. Die mensen
verterreri dan iets over hun werk en
hun verantwoorde lijkh eden. Iedereen
kan dan vragen s te llen.
~Wat voor vragen worden dan meestal
gesteld?
Ach, de één vraagt naar de ba lletjes
in de soep en de a nder zegt dat hij in
de krant hee ft gelezen dat je 8~ %
rente kunt krijgen 'op het ge ld, dat je
bij een banl< onderbrengt. Die man
vraagt dan hoe het mogelijk is dat
de Bavo maar 4~% rente uitbetaa ld op
het geld dat z ij beheren voor de pat iënten .
A Is je daar dan verder over gaat praten
blijkt hoe de vork in de steel zit.
*-Hoe zit dat dan precies?
De tlavo kan a lleen die' spaarvorm kie zen , die het mogelijk maakt de on ts lagen
patiënt bij zijn vertrek zijn gehele ver mogen uit te keren. Het geld moet dus
dir ekt opvorderbaar zijn en dat betekent
een lagere rente. Bovendi en houdt de
Bavo wat geld in om het personeel te betalen dat voor de a dministratie zorgt.
Toen wij dat hoorden, dachten wij dat
daar misschien toch nog iets aan te
doen viel. Je moet op zo'n moment
als je met elkaar praat, de zaak niet op
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de Sph~ drijven natuurlijk en als het
niet direkt blijkt te gaan moet je het
probleem maar even laten liggen. Maar
. na'" die vergadering is de Dewonersraad
bij .elkaar gekomen en heeft toen besloten het bestuur en de directie van de Bav~
een brief te sturen, waarin stond dat we
het verschil te groot vonden en meer rente
op onze spaargelden wilden hebben. Twee
of drie maanden later kregen we het bericht dat de directie het kon verhogen van
4 tot 5!%. We vinden dat alleen nog niet
genoeg. Maar doordat de rente nu in het
algemeen ' aan het dalen is kunnen we er
op dit moment niet meer uithalen.

bijelkaar komen voor dit doel . Het is net
of ieder een klein koninkr ijk heeft.

K

Hoe ziet U de toekomst ? Gaat U zich ook
bezighouden met de behandeling?

Daar hebben we geen verstand van. Je weet
alleen wat je als patiënt wel en niet prettig
vindt. Vroeger werden er veel patiënten met
shocks behi'-nde!d , dat vonden ze erg onaangenaam .
zegt dus, niet met shocks werken
dokter. Je weet ook dat patiënten die in de
isoleer verpleegd worden dat erg vervelend
vinden. Ik heb zelf niet in de isole!lLgazeten, maar ik heb vrienden die dat wel
hebben meegemaakt. Dat vonden ze vernederend en onrechtvaardig. Dat isoleergebruik moet verminderen. Iemand voor
straf in de isoleer stoppen omdat iemand
eens een dag niet wil werken is ongepast.
Isoleren mag alleen om 6f de patiënt zelf, 6f
om de omgeving te beschermen. Niet iemand
zomaar opsluiten omdat hij op iemand loopt
te schelden . In zo 'n geval draai je je om,
en denkt voor mijn part: "die vent is gek".
Wat we verder noen is het meewerken
in kommissies voor de arbeidstherapie,
voor de rechten van paW!nten op de Bavo.
Ook helpen we meer om de huisregels vast
te stellen. We werken niet alleen voor de
hele Bavo-gemeenschap, maar ook voor
een willekeurige pati!!nt met een specifieke
moeilijkheid.

[ INRICHTINGENRUBRIEK
Het weekeinde van 5 en 6 juli heeft de redaktie van de Gekkenkrant een aantal inrichtingen
in het Zuiden van Holland bezocht."Daar zijn allemaal kleine verslagjes van gemaakt.
Sommige staan in dit nummer , de andere komen in het volgende nummer, ook in de inrichtingenrubriek. Ze zijn steeds ondertekend met "de redaktie".

'0

~ Is het andere klinieken nu ook zo ge-

regeld met het beheer van de gelden
van pati llnten
Nee. Het blijkt dat in alle klinieken verschil lende rentes worden gegeven.
~ Is het de bedoeling van de bewoners raad om een gemeenschappelijk doel
na te streven in de toekomst?
De moeilijkheid is dat er 40 inrichtingen
zijn en daarvan hebben er 14 een patillntenof bewonersraad. Die 14 raden zijn niet
allemaal met dezelfde problemen bezig.
Het IS heel opmerkelijk dat alle raden
beginnen met de verbetering van (l.e
maaltijden.
Dat is de eerste stap?
Ja. Daarna begint men naar de arbeidstherapie te kijken. Een leukere arbeidstherapie, geen wasknijpers meer. Dan
gaat men ook kijken naar de recreatie
b. v. , en zo kom je aan steeds moeilijker
zaken toe. HEt blijkt dan ook dat de fi nanciÉHe zaak al een vrij moeilijk probleem
is. De directie heeft dat altîjd bedisseld.
Zoiets los je ook niet van vandaag op morgen
op.

~

Belangrijke dingen toch?

Ja. We hebben gemerkt dat je beter in
rustig overleg de moeilijkheden kunt bespreken, dan met je vuist op tafel slaan.
Ik geloof dat je bij de dingen , waar je'je
zin niet in krijgt en toch eigenlijk moet
hebben, je de hardere akties moet overlaten aan mensen buiten de inrichting.
Ik denk aan release. het JAC. de Gekkenkrant, of de Cli!!nttlnbond bijvoorbeeld .
Die kunnen een hoop kabaal maken, zonder
dat de arts of verpleger terug kan slaan.
Bovendien verpest je de sfeer. En ten
tweede, je vangt meer vliegen met honing
dan met azijn.

'*

'*

Zijn er nog inrichtingen waar de patien ten helemaal met op de hoogte zijn van
het bestaat van patienten- of bewonersraden ?
Die zijn er. Ikzelf ken de Bavo redelijk en
ik weet iets van Coudewater en nog enkele klinieken. Maar dan ben ik ook
zo'n beetje uitgepraat.

*

Wilt U ook een pati!!ntenraad in Uw kliniek oprichten? De Bavo geeft U niet
alleen raad, maar bovendien gratis een
voorlichtingsmapje waar van alles in
staat over hoe je dat moet doen en waar je
aan moet denken.
Bel dus even 02523-8141 en vraag toestel
2198. Of schrijf aan: Bewonersraad Bavo ,
Noordwijkerhout.

Dat vindt U een groot nadeel?
Ja, er is een slechte samenhang. Het is
niet alleen zo dat de patiënten niet van
elkaar weten wat ze doen en wat ze in de
ene inrichting wel en in de andere niet
hebben. Maar ik krijg ook de indruk dat
die 40 directeur-geneesheren nooit eens
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HUIZE VOORBURG
te VUGHT
Zondag 6 juli, was het een prachtige dag.
Een ideale dag om in de maatschappij te zijn ;
en je moet wel goed gek zijn om dan vrijwillig naar een inrichting t e gaan ... . .. . .. .
Wij moesten in onszelf dan ook iets overwinnen voor we het statige hoofdgebouw van
psychiatriese inrichting \borburg te Vught
konden betreden. Het was wel koel binnen
in de eindeloos lange gangen van grauwgrijs marmer-graniet, gefiltreer d verlicht door matglazen ruiten. In de verte in
de gang zag je schimmen lopen en hun voetstappen en stemgeluid galmde hol. Links en
rechts in de gang deuren met matglazen
ruitjes .. . .. wat zou zich daarachter afspelen . . . .. ? Eindelijk hadden we de peur
van de afdeling gevonden waar onze kontaktpersoon zich zou moeten bevinden, maar
helaas voor ons en gelukkig voor hem was
hij net een week met ontslag. Dus wij weer
verder wandelen door de eindeloze gangen.
Toen kwamen we op een afdeling, waar we
door een broa:ler te woord werden gestaan,
omdat de meeste patiënten op weekend waren.
Hij vertelde dat de Gekkenkrant met belang
stelling werd gelezen en dat de opname afdeling op korte termijn zou verhuizen naar
nieuwbouw bungalow-paviljoens. Ook adviseerde hij ons kranten te sturen naar de
Blokhut, een alleen voor pati!!nten en door
patillnten gerunde ontspanningsruimte (geen
toegang voor bezoekers of personeel) wij
moesten er alleen niet zelf naartoe gaan ,
"want dan zouden we een schizofrene patillnt
kunnen treffen die alle kranten zou verscheuren". Dat wilden wij wel eens zien,
dus op naar de Blokhut. Daar werden we
vriendelijk ontvangen door het hoofd van
de ontspanning, die achter de bar stond en
een oogje in het zeil hield. De pati!!nten die
de zaak runden waren net een slaapje aan
het doen. We dronken een glaasje prik en
stapten weer in de auto , op weg naar het
vo lgende instituut , de psychiatriese inrichting Coudewater bij Rosmalen.

COUDEWATER
te ROSMALEN '
'Daar verblijven een 700-tal dames die
zich georganiseerd hebben in een pati!!ntenraad. Direkt na de begroeting vertelde een
bestuurslid ons : "Ach, de Gekkenkrant wordt
hier bijna niet meer gelezen, wij vinden hem
te negatief. Wat jullie s chr ijven geeft een
heel ander beeld dan het bij ons is". Wij
natuurlijk uitleggen dat de inhoud van de
krant wordt bepaald door de ingezonden
brieven en dat wij graag positieve verhalen
ontvangen en of Coudewater dan niet eens
wil opschrijven hoe het bij hen toegaat.
Dat werd afgesproken . In het volgende nummer hopen wij in een uitgebreid artikel terug
te komen op het ontstaan en functioneren van
pati!!ntenraad Coudewater. Onze indrukken
van Coudewater: een (in verhouding tot andere
inrichtingen) eerlijke en open mentaliteit ,
veel therapiemogelijkheden , zelfs de arbeidstherapie is niet verplicht. Het inrichtingsterrein maakt ook een vriendelijk, intieme
indruk ; niet zo'n autoritaire recht -toe-recht
aan perkjes tuinaanleg als in zovele andere
inrichtingen. Pati!!nten kunnen altijd op het
pati!!ntenraadspreekuur in beroep gaan over
hun behandeling (ook als ze in de isoleer verblijven). Volgende keer meer hierover.
De redaktie

schakenbosch
In Schakenbosch in L aidschendam hadden
we geen afspraak, we gingen zo maar eens
langs. Wel vergezelde ons, R. Laurilard,
zij is hi er opgenomen geweest en weet dus
de weg. Als eerste gingen we naar '''t Veurhuus", dit is een ontspanningscentrum waar
bewoners juist hun bezoek ontvingen. Ieder
'n krant. Ook hier waren veel mensen
met weekend. In enkele paviljoens werden we
vriendelijk, soms onverschillig ontvangen in
de huiskamer. Waar altijd wel bewoners zaten
te lezen , te handwerken of niets te doen. De
heren keken naar de t. v. er was tennis.
Hier en daar praatten we een tijdje. Het viel
ons op, en dat geldt ook voor andere inrichtingen, diü sommige huiskamers er strak en
ongezellig uitzagen. Dat de mensen dan in
rechte rijen of in een kring zaten .. Dan was
de verpleging ook meestal streng en ordelijk.
Maar elders zag het er rommelig uit en zat
·men in kleine groepjes. Dan was de verple. ging ook dikwijls vriendelijk en soepeler
met de regels .
We bezochten de paviljoens:
Vlietzicht, Olmhoeve, Wijde Zicht en Peppeloord was de laatste. Daar was het erg kaal
en naar. Aan het einde van de gang liepen
heren in gestreepte pyamaas. In kale ruimtes met deuren van veiligheidsglas In de
huiskamerwerd naar de televisie geKeken. Net
toen we iedereen een krant hadden gegeven
kwam er ..een broeder uit een kamer en vroeg
wat we wilden.
Toen hij hoorde dat we de gekkenkrant kwamen
uitdelen werden we zonder pardon het gebouw
uitgestuurd. Het hielp niet of we zeiden dat de
bewoners geen bezwaar hadden tegen onze
aanwezigheid. De broeder was echt niet "aanspreekbaar" . We zijn rustig naar buiten gegaan.

Aan de glazen deur van het Willem Arntshuis zit geen deurknop. Hij wo rdt elektrisch
bediend door een portier in een zwart uniform. Zoef dicht achter ons. J e kan niet
doorlopen want daar is weer een glazen
deur, die door de man geopend moet worden.
"Mogen wij wat mensen bezoeken?"
Het uniform kijkt verbaasd.
Even geduld, er gaat een zoemer in
zijn hokj e staan een paar t. v. -schermen,
je ziet er deuren op. Iemand heeft gezoemd, het uniform bekijkt hem en drukt
~p .eenknop waardoor de deur open gaat.
BI] wie wIlt U eigenlijk op bezoek?"
"Bij iemand van het patiëntenparlement,
juffrouw Willems b. v.". Het uniform gaat
bellen, weer zoemer, blik op scherm,
knopje. Drie verschillende numm e rs opbellen: "ze is er niet". We zeggen dat we ons
niet zomaar laten wegsturen. Dat helpt.
Er wordt nog een nummer gedraaid. Daar
is ze wel. Op de afgesproken tijd zijn
we terug tussen de automatische glazen
deuren. Juffrouw Willems gaat ons voor door
eindeloze gangen. Ze is nu geen patiënt
meer in het W. A., maar adviseur van de
patHlnten, ze zal hiervoor betaald worden
door het W. S. W .. Op die manier is ze
tenminste niet financieel afhankelijk van
de W. A . Stichting. Ze weet nog niet wat
het allemaal worden zal. Wij ook niet.
In de slurfachtige gangen komen heel wat
stickers terecht. In de lege sociëteit vertelt ze nog wat over haar funktie, maar ....
na twintig minuten moeten we weer terug
anders komen we te laat in "ZON EN SCHILD"
We zien verder geen patiënten, allemaal
naar huis, zegt men.
Terug door de glazen sluis. We springen
in de auto. Zullen we opgewassen zijn tegen
de gladde praat van de direktie van "ZON EN
SCHILD" ?
Hoe zal het morgen in "VREDERUS T" gaan?
Daarover in het volgende nummer van de
Gekkenkrant.
De redaktie

Het terrein van Schakenbosch is erg statig
en ieder struikje is ingeperkt. We hebben
veel stickers van de gekkenkrant opgeplakt.
Het kon er alleen maar mooier van worden.
Mensen, die deze stickers ook overal op
willen plakken kunnen ze bij ons bestellen.
Ze zijn wel mooi.

verbetering in zicht

w.a. huis utrecht
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wolfheze:
Als reactie op uw stuk over Wolfheze in Gekkenkrant no. 9 ,willen wij, leer ling-verpleegkundigen, onze mening hierover schrijven.
We vinden het geheel nl. niet zo eerlijk
belicht, maar vrij eenzijdig.
( . . .. ) De positieve veranderingen worden
totaal niet beschreven:
- Op Zonnelust , dames opname , wordt tegenwoordig een zeer individuele behandeling
toegepast. Iedere dame heeft een personeelslid die bij alle gesprekken met psychiater,
psycholoog e. a. zit en tot wie de patiënt
zich altijd wenden kan.
- Ook op Vrederust is heel wat veranderd,
de dames worden zoveel mogelijk gemobiliseerd,
en die opmerking van die ex -veqie egster
over dat afleggen zou je nu niet meer hoeven
te plaatsen, want dan zouje wel wat te horen
krijgen van de rest.
Het S. T. C. en de groeps verp leging is ook
zeker positief te nomen, maar dat wordt in
Uw artikel alleen maar even aangetipt om zo
snel mogelijk weer op negatieve punten over
gaan.
-Op de kliniek is de boel gereorganiseerd en
het de goede kant op, al is het wel allelmala l een erg oud gebouw er is best wel
en gezelligheid.
-Dennenoord en Lindenhof zijn zeker
problematische paviljoens en de behanis daar zeker wel op sommige punten
ia'ifi,,,,,,hlth~
. Eigenlijk zouden enkele leden
de redactie eens een tijdje op deze
ljoens moeten' :werken en dan uit eigen
,el"V;' rl'np' suggesties doen voor een effectieve
p'9n'in'le .l1ng én het behouden van enige sfeer.
begins zijn we het wel eens met het doel
de Gekkenkrant, het is erg goed om verl~l;Illlle,nae zaken in de psychiatrie kritisch
bekijken en het belang van de patiënt goed
vertegenwoordigen. Maar dan wel door
",,~~é:: en verantwoorde kritiek.
en dat U Uw artikel wat opheldert,
desnoods nog een (wat meer objecbezoek.

voor sint joris delft
Positieve berichten over Sint Joris dit
keer. Reacties op de vorige artikelen
nr. 7 & 9 bleven niet uit. De direktie
sputterde wat over een proces tegen de
Gekkenkrant maar zag daar van af omdat
wij "zo glad als een aal waren en toch
niet te gr:.jpen zouden zijn". Wij vonden
het wel jammer dat het proces niet werd
aangespannen, want dan zou voor meer
mensen duielijk zijn geworden hoe het
er op Sint Joris toegaat. In ieder geval
zijn de twee artikelen niet in een
doofpot of buro lade blijven zitten .
1. Het oude vervuilde naargeestige Koningspleinkomplex wordt 3.fgebroken daarvoor
in de plaats komen 60 woningen' voor patiënten en niet-patiënten .
2., Een onderzoek van de geneeskundig hoofdlllspekteur is nog niet afgeslotell,
wel heeft de staatsekretaris het bestuur
geadviseerd een organisatieburo in te schakelen om Sint Joris door te lichten en wegen
ter verbetering aan te geven.
3. Geneesheer-directeur Piet van Wi rdum is
reeds langdurig met ziekteverlof en de geruchten dat hij niet terug zal komen bereiken
ons van verschillende kanten. Dan is de
kurk van de fles en zullen verbeter ingen doorgevoerd kunnen worden.
4. Release Delft deelde kranten uit aan de poorten en veel patiënten hebben hem gelezen of in
hun kastje liggen. Reakties van de patiënten:
degenen die ook van andere inrichtingen ervarmgen hebben juiehen de akties en publikalles toe, patH!nten die nooit ergens anders
dan in Sint Joris zijn geweest vinden het allemaal maar onzin of vinden helemaal niks.
5. Een aantal (ex-)patiënten is .opgelucht en
blij met de publikaties omdat ze het gevoel
hebben dat hun klachten nu "erkend" zijn.
Z ij staan niet langer alleen en voor hun
twijfelende of afwijzende omgeving kunnen ze
het bewijs aanvoeren dat er van aanstellerij
of overdrijven geen sprake was.

6. R eakt i es van enkele autoriteiten : " Julli e
hebben Sin t Joris willen s en weten s in d e
a fgr ond g egooi d en nu wil er h e l e maal ni e mand m e e r we rken of zich daa r laten opnemen" .
Dat v inde n wij prima, want zoals de toe stand
op Sint J o ris was (en nu nog is ) kan n iemand die
wat in d e war is er bete r van worden en oude
a r tse n of psychiat e rs die " h et wat rustiger aan
willen gaan doen" en daarom maar gaan so llic iteren op Sint Joris , daar schiet ni em a nd wat
m ee op . T egen de t ijd dat Sint J o ris d uide lijk
een n i euw be leid gaa t voeren m et een fr isse
voo rui t strevende direktie zullen personeel en
p atülnten weer toestromen .
7 . Het deed ons goed te signaler en dat aanvankeli jk
reageerden dat de aantijgingen

over dreven of uit de lucht war en gegrepen , m aar
dat nu een m aand of zes na het begin van de
aktie iede r een e rvan o ve rtuigd is da t er vee l
mis is op Sint Joris en da t er hard a angepakt
m oet word en om lier ver betering in t e krijgen
brengen .
8. Het wekte bi j ons grot e ver bazing da t in e en
De lftse kr a nt te le z en stond dat St. J oris door
de specialis ten regi s tra ti e kommis s ie van de
Konink. Maats ch . te r Bevor de r ing der Gen ees - kunde was ui tver kore n psych iaters op te le iden .
W"t voor selektiekriteria gebruikt d eze kom m iss ie ? Ons inz i ens wordt er op Sint Joris
geen psychiatrie bedre ven, e r zijn immer s
geen echte psychiaters d ie zich met patiënten
b e z ig houden.

Op bezoek bij het
CHRISTELIJK SANATORIUM ZEIS
Zaterdag 5 juLi , rijden wij, helmi, herman
en flip het terre in op van h et Christelijk
Sanatorium in Z eist.
Het is warm en doodstil, nie mand te zien.
We weten nog niet hoe we hi e r te werk
zullen gaan, we willen m ens en spreken, di e
hi er z ijn opgenomen , wat zij van de Gekkenkrant vin den , of z e !lem lezen . Is er kr i tiek ? A ls j e mensen opzoekt hoor je pas:
" De letters zijn t e klein, de plaatjes te eng ,
er moet meer in over muz iek" enz.
Daa r om zijn we op r e is gegaan , om te
h or en of de mensen iets m et de krant
kunn en beginnen.
We z i jn ook op stap om in de inrichtingen
rond te kijken en de mens en te vra gen hoe z e
het er vinden .
We b eki jken de p la ttegrond van het t e r rein .
Iemand had ons a l aangera den om eerst na a r
afdeling I en Il te gaan, daar zou men ons
wel te woord willen staan. Wa zijn benieuwd. Nog niemand gezien, wel wat
stickers geplakt. Op afdeling Il zijn mensen
die binnenkort wel onts lagen zullen worden:
een v illa, waar ongeveer 15 mensen wonen,
niets is op slot en iedereen mag vrij in en
uit lopen, logisch alsje al met éen been
in de maatschappij staat. We bellen toch
maar aan, zeggen wie we zijn en dat we
graag met wat mensen zouden praten. Dat
kan niet zomaar, "hebben wij toestemming?"
nee, die hebben wij niet, maar dat kunnen
de bewoners ze lf toch wel bepalen. We
worden doorgestuurd naar een andere
villa, naar broeder Kot.
Van hem mogen we best kijken of we iemand op het t errein kunnen vinden, die met
ons wil praten . Terug naar paviljoen Il.
Het interieur is erg gezellig, we zien 6
mensen, van wie 2 verpleegkundigen, ze hangen

een beetje rond, één speelt biljart.
We praten met de 3 m e nsen, die niet meteen
wegwande len. Eentje heeft de krant weleens
bekeken, één van de verpleegkundigen ook,
we praten dan maar wat en leggen de kranten
op tafel. Dan staat broede r Kot plots e ling
weer voor on s , door de ac hter de ur binnen
gekom en , hij heeft toch wel bezwaar, e en
beetj e , voelt zich een beetje overdonderd.
De verpleegster , die al z uinig naar ons keek
z egt ook : " da t jullie alles afgaan i s natuurlijk
niet de b edoeling". "K ij k" zegt de broeder ,
"het is zaterdag en achteraf m oet alles door ge sproken worden." We zeggen dat we uitgaan
van het idee, dat m ensen zelf wel kunnen
zeggen of ze m et ons wi llen praten of niet,
dat da arvoor geen toestemming van h oger ha nd n odig is. We gaan verder wande le n
over h et te r rei n , zoals de broeder ons
aanraadt : "Ik geef e r een eigen goedkeuring over, maar ik ben geen geneesheerdirecteur , dus ik kan er verder geen
toestemming over geven natuurlijk" .
Een eindj e verder zitten drie m ens en
voor een groot gebouw in de zon. Een
mevrouw: "nee hoor, ik heb geen bril
en ik lees ook niet". Een meneer:
"ja, ik heb hem weleens gelezen",
"wat vindt U ervan?" "nou gek, maar met
ean kern van waarheid erin" , Een meisje
in blauw uniform: "ik heb hem weleens
gelezen, maar wil
er verder even niets
over zeggen 1T •
We komen verder niemand meer tegen.
Geen geluid komt uit de gebouwen , ge en
stemlnen , geen muziek.
Stickers plakkend wande len we naar de
uitgang. He t Christelijk Sanatorium ligt
daar prachtig , dat is het enige dat we nu
18z~e~k~e~r-2w~e~te=n~.____________________________~
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ENDEGEEST te OEGSTGEEST
Op z aterdag ongeveer twa alf uur kwam en
we .in Endegeest in Oegstgeest. De ad junktdirektrice had ons, n . a. v . on z e brief,
telefonisch la ten weten da t we we lkom waren . De por ti e r, menee r Driesen hee ft
echter nog een uur moeten telefone ren voor
we naar de paviljoens kon den gaan . Geen
va n de paviljoenshoofden wa s op de hoogte van onz e komst . Een mis verstand
zeker. We bez ochten de paviljoens da m es E en F , He ren F en ook nog h e t terr a s van He r en C. He t was prachtig we er .
Overal we r den we vriendelijk binnen gelaten . H et terr e in van Endegeest en de
gebouwen , waaronder een kas teel z ien
er trouwens "ouderwets - vriendelij k" uit .
Van binnen z ijn de afdelingen Over het
a lgemeen erg kaal en saai en verschillen
daardoor niet veel met anderen inrichtingen . Evenals de verbouwi ngen hier
en daar. Op pavilj oen E zaten de be woonste r s in een grote kring in de
hui s ka m er, ze hadd en niet veel belangstelling voor de kr ant .
We l een mevrouw , die jui st in de isoleerc el zat , was blij dat ze i ets te lezen had. In paviljoen F ha d men a l van
de krant gehoord en wilde hem graag
lezen . Jammer dat e r daar z oveel men sen m et weekend waren . (Jamm er voor
on s).
De h e ren van pavi lj oen F war en ju ist
aan het rusten op de s laapzaa l. Dat
vond en we we l raa r op zo' n prachtige dag.
Ook hier b e langstelling genoeg . We we r den
wel e en beetj e benau wd va n de verpleging
een broede r en een zu ster di e , als we
met ie m a nd sp r a ken er bij kwam en staan
en dingen zeiden a ls: "Al s Ka r e l weer
beter is gaat hi j de krant weer lezen . "
En ook vonden ze na een tijdje, da t we maar
we er eens op m oesten s tappen om dat " nders
Kees we l eens agre s s ief kon worden en dan
m oes ten ze hem opslui ten en da t was ook n Iet
zo l euk. NeEl ge zellig was het e r niet!
Op pavilj oen E en F hebben we afgesproken
van iede re nieuwe krant tien exemplaren op
te sture n. Zij n er nog meer a fdelingen in
Endegeest di e graag de krant opgestuurd
willen hebben ? Schrijf ons , of vul de bon in
op pagina 23.
D.g redaktie

INGEZONDEN BRIEF VAN DAMES
F ENDEGEEST
'Nadat wi j zaterdag jongstleden de 'Gekkenkrant ' kregen aangeboden zijn we e r bijna
allema al van overtuigd , dat in uw blad, de
me es t n egatieve b e levenissen in de psychiatrische inrichting naar voren ko m en.' Er
wordt bijna nergens in geschre ven o ver de
positieve kanten die er net z o goed zijn . Je
kun t enorme goede gespr ekken h ebben m et
je psychiater , maa r wel zelf m eewerken als
je kunt ! Om maar ni et te pra t en van de toch
w el vele offe rs die de verpleging z ich ontzegt . O . a. dien sten aanvragen met ke rs tmis,
pasen en diva r se fe e stdagen . Ook proberen
z ij er in het weekend i et s van t e maken voor
de mens en die in het weekend binnen m oeten
b lijven . Natuurlijk z ijn er wel s p anningen
e n remmingen en komen er situati e s voor ,
d ie een of meer patienten v eroorzaken , maar
er wordt toch getracht die zo spoedig m ogelijk op te h e ffen . Isol eers worden b i j ons
a ll een gebr u ikt in noodgevallen, als het voor
de toch wel er g zieke mens erg nodig is
omda t ze z ichzelf niet meer in de hand hebmn, en dan zichzelf niet meer z i jn e n door
hun gedrag d e andere overs tuur m aken!'
De opz e t van uw kran t s nap ik echt ni et. Als
jullie door al die eenzijdig negatieve s tukken
pr oberen on s te helpen, h ebben jull ie het
toch echt mis. J ullie helpen on s hi erm ee nog
dieper in de toch W f" spreekwoordelij ke put !
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DIJKZICHT
ROTTERDAM
Een tijdje geleden werd de krant ook op de vijfde verdieping van het Dijkzichtziekenhuis
verspreid en gelezen. Helaas echter, op een
kwade dag besloot dokter Ladee dat de Gekkenkrant niet meer op zijn afdeling mocht
komen. We gingen dus eens langs om te kijken
hoe dat zat. Afdeling Zuid had geen bezwaar
tegen onze komst. Jammer genoeg waren er
geen patiënten. Afdeling Midden liet ons niet
binnen en daardoor konden we ook niet door
lopen naar- Noord. We vonden het erg naar
om daar een beetje voor niks te staan .
De maandag daarop heeft de staf, bij monde
van broeder We ber ons laten weten dat de krant
naar de open afdeling gestuurd mag worden
(Zuid). De afdelingen Noord en Midden zijn
gesloten, daar mag de krant dus niet vrij
verspreid worden.
We vragen ons nu af of er op Olé afde lingen
ook mensen zijn die géén machtiging hebben
en dus eigenlijk ten onrechte op de gesloten
afdeling zitten. En dientengevolge de krant
niet kunnen krijgen .
Weet n zo iemand? Of bentn, uzelf zo iemand?
Schrijf ons, dan zullen we alsnog proberen de
krant naar u toe te sturen. Desnoods komen we
hem brengen.

Van professor Ladee kregen we een brief
met daarbij gevoegd een afgeweekte sticker:
" ..... wil ik wijzen op een recent voorgevallen feit dat lijnrecht lijkt in te gaan
tegen de bedoeling van de leiding van de
"Gekkenkrant" en eventueal andere actiegroepen. Dit Èletreft nl. het opplakken van
stickers op deuren en ruiten op onze afdeling, maar ook elders in het ziekenhuis, onder andere in de liften. Een
exemplaar daarvan sluit ik hierbij in.
Hiermede wordt de stigmatisatie van
patiënten op een psychiatrische afdeling
in een algemeen ziekenhuis bevorderd,
iets wat we nu juist zo graag willen
tegengaan om redenen die door U en de
Uwen toch ook nagestreefd worden. Gaarne
verzoek ik U te willen bewerken dat d,ft
niet meer zal plaats vinden. Wi j en
onze patiënten stoten zich daaraan,
afgezien van het ongeoorloofde van het
zonder toestemming openbare reklame
maken voor welk doel dan ook".

St. Havo
Noordwijkerhout
"H et verslag over 1973 eindigde met het

uitg-;;;;:~-;;;-;-e~;;,di;;;;g-;;~~;;7i;' memoreren van de totstandkoming van de

blijkt dikwijls dat de aanleiding tot een opname
soms al tien jaar het in de war raken was na
het verlies van een goede vri end, vriendin, man
of vrouw. Iemand gaat dood , iemand gaat het
huis uit, in een ander land wonen, dat zijn.
dingen die moeilijk te verwerken zijn. Daar heb
je steun bij nodig. Voor sommige mensen was die
steun er niet of niet voldoende en zij belandden
in een inrichting, waar wel steun is. Op zich
wel goed. Het rare is alleen dat veel mensen
dan in zo'n inrichting blrfven, ook als de periode van rouw om het verlies voorbij is .
Helaas wordt er veelal niet eens de ruimte
gegeven om echt· te rouwen en moet je verdriet
en boosheid maar over z ijn , vóór het echt over
is, mag je het niet meer laten zien. Moet je
dus weer "de oude" zijn terwijl je dat nog lang
niet bent. In een van de volgende nummers
van de krant gaan we wat dieper op deze moeilijkheden rondom gevoelens van verlies in .
Als er mensen z ijn die uit eigen. ervaring hier
iets over willen schrijven, dan heel graag.
Want iedereen maakt in zijn leven zoi ets mee.
De redaktie

L ________________ _
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professor schrijft:

Bewonersraad , een duidelijke mijlpaal in
de ontwikkeling van patiënt naar mondige
bewoner. Steunend op een 30-tal afdelingsvertegenwoordigers was het de Raad mogelijk
zijn activiteiten voort te zetten rond een stuk
belangenbehartiging van de bewoners . Soms
hadden deze activiteiten een individueel karakter in de zin, dat ten behoeve van één
bewoner bemiddeld werd, soms ook hadden
z ij een meer a lg emeen karakter, zoals het
hewerkstelligen van een vakantieregeling
voor alle langer opgenomen bewoners .
Verder werd het mogelijk om in het kader
van de beleidsontwikkeling op St. Bavo,
op een aantal punten advies te vragen aan
de Bewonersraad, resp. deze Raad mede
te laten participeren in bepaalde werkgroepen, zoals die m. b. t. de rechtspositie van
patiënten/bewoners. "
(Uit "Kort jaarverslag 1974 van de psych.
kliniek St. Bavo" )
De waarderende woorden die de Di rectie
van St. Bavo hier spreekt voor de patiëntenraad in haar kliniek moge welli cht voor
U , lezers in andere klinieken, een aansporing zijn eveneens een patiëntenraad
te richten.

door St. Joseph

Na alle negatieve reakties uit verschillende
inrichtingen, willen wij graag gunstige reakties in de Gekkenkrant plaatsen .
Wij (Marian en Ria) hebben waarschijnlijk
dezelde procedure als jullie gevolgd n . I. :
behandeling bij psychiater, opname ziekenhuis. In het A-ziekenhuis is de behandeling
als volgt: geef de patiënt veel rust en tabletten. Controle dag en nacht. Doet de
patiënt verder niets dat buiten het "normale"
valt, ga je terug naar huis en ben ze zogenaamd "beter". Het grappige is dat
je na maanden elkaar weer terug z iet in het
psychiatrisch ziekenhuis St. Joseph .
IZouden we toch niet opgeknapt zijn in het
A -ziekenhuis? Dit ter inleiding van ons verblijf op de St. Joseph, waar we ook niet veel
van verwachtten.
Maar nu na I! jaar kunnen we zeggen,
wat fijn dat we hier onze behandeling mochten
krijgen .
We sprei(en nu wel steeds van verpleging,
maar iedereen patiënten, therapeuten, verpleging en psychologe werden over en weer
bij de voornaam genoemd, zodat "vreemde!!!!
vaak niet wisten wie wel of niet bij de verpleging hoorden.
Door het groepsgebeuren werd het een zelfstandig
geheel waar onze ouders het wel eens moeilijk
mee hadden. Daarom was er Ix in de maand
een ouderavond ook voor familie, vrienden en
kenn issen.
Doorlopend kon er bezoek ontvangen worden.
Er waren geen vaste tijden voor het slapen
'g aan en opstaan. 's Avonds werd er alti.jd ge'zellig uitgegaan . Ondanks alle narigheid die
er ook was, hebben we met z'n allen (dus
iedereen die met onze groep te maken had),
veel plezier gehad.
We werken nu beiden voor hele dagen en Ria
zit op kamers en Marion woont bij haar
ouders thuis. We gaan voor de gezelligheid
og vaak een kop koffie drinken op de afdeling.
a een plezierige tijd maar ook alle porties
ellende, zijn we nu beter zoals de buitenwereld zegt.
Een hoeraatje voor de St . Joseph.

I

De opname verloopt als volgt:
we werden opgenomen op Lambertus 3
(gesloten afdeling). We werden ontvangen door het verplegend personeel die
niet eens in witte jassen liepen. Tijdens
een kop koffie werd ons uitvoerige
informatie over het wel en wee van de
afeling gegeven. De 3-persoons kamer
werd ons aangewezen en onze kasten met
sleutels, waarna we alles konden uitpakken zonder toezicht. Op de afdeling waren
+ 15 mensen. Dit wisselt nog wel eens
_omdat dit de observatie-afdeling was.

Ondanks de observatie-afdeling beerste
er een prettige sfeer en iedereen deed
waar die zin in had. De 6 weken die
we hadden doorgebracht waren zo positief, dat we niet weg wilden. Er werd
een nieuwe groep opgezet van jongere
mensen, gevarieerd in de leeftijd van
16 tot 35 jaar. Omdat we elkaar niet
zo goed kenden, was het in het begin een
rommelig zootje.
Iedereen was te beroerd om een hand
uit te steken. Het was de bedoeling dat
we zelf de huishouding draaiende moesten houden met tweemaal in de week
een schoonmaakdienst van buiten af.
In overleg met de groep therapeuten,
verpleging en psychologe werd er een
therapie-rooster opgesteld.
Aan de volgende therapieën kon je
vrijwillig deelnemen:
arbeidstherapie:
iets maken wat je zelf leuk vindt.
Zo ook gericht naar de maatschappij
o. a. tentoonstellingen bez ichtigen,
bedrijven bezoek en enz.
acto-centrische therapie:
akti vi teiten met de gehele groep
bij v . gezamenlijk één werkstuk maken,
o. a. voor de afdeling, instelllllgen van
kreatieve therapie:
bUlten
d. m. v. handenarbeid waarin Je je persoonlijkheid hebt gelegd, kun je dit bespreekbaar maken met de groep of therapeut over
je moeilijkheden.
muziektherapie:
totaal geen muziekonderricht. Samen muzie
maken op zelf gekozen instrumenten en het
mag gerust a-muzikaal klinken.
Platen beluisteren, hoorspelen maken en dit
op band zetten, zelfgemaakte melodie en
tekst.
beweging-zwem-therapie:
geen gymnastiekles, maar je vrij kunnen
bewegen met andere mensen om je heen .
Of je eens lekker afreageren.
psycho-drama:
2 uur in de week over problemen e. d.
praten. Dit kan gebeuren in een soort
rollenspel waarin je bijv. een bepaa lde
situatie die je hebt meegemaakt kunt
uitbeelden, nabootsen, zodat je het
weer helemaal opnieuw beleeft.
Om in het kort te zeggen: We werden
een groep die samen problemen probeerden
op te lossen d. m. v. 3x in de week groeps besprekingen te houden waar we elkaar
verbloemd de waarheid vertelden. Hierdoor
kreeg je in de groep een hechtere band en
persoonlijke gesprekken met een groepspartner, waardoor we van de verp leging
minder afhanke lijk werden.
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UITKNIPBON--,""
NOU REKEN MAAR :,
Ik geef mij onverwijld op als abonnee
van deze eigenaardige .krant,
Naam: ......................... .
Adres: ......................... .
Plaats : . . .... ....... postkode: .... .
Omdat ik weinig geld heb betaal
ikf10,- .
Eigenlijk kan ik best f 25 , - betalen
Nou vooruit, ik zit er goed bij en ben
heel enthousiast over die krant, ik
betaa I nog wat meer, f ....

Informatie voor patiëntenraden .

Ik krijg binneIikott een acceptgiro.
Vanaf het volgende nummer krijg ik
een jaar lang de Gekkenkrant.

Ine Bewonersraad van St. Bavo heeft een
linformatieblad voor patiëntenraden gemaakt, waarin allerlei tips en suggesties

PRIMA ,

Ik wil graag ....... krant.en verspreiden in
de inrichting, op de afdelIng cif'in de vrip.n-

denkring. Dekranten s. v. p. opsturen naar:
Naam: ................................ .
Adres: . ....... . .... ,' ...... Plaats ..... .
Telefoon: ......•...... Postkode: ....... . .

gekkenkran

st~n over wat je met een patië ntenraad
kun'!: doen en hoe je hem opricht. Dat informatieblad is te krijgen bij:
Bewonersraad St. Bavo
Noordwijkerhout .
02523-8141, tst. 2198 .

VERSPREIDING
Vanaf nummer tien is degene
die de Gekkenkrant hielp verspreiden in het Academisch
Ziekenhuis te utrecht, uitgevallen. Wie wil de verspreiding
daar overnemen? Ken je
iemand die dat zou kunnen,
vraag het dan .
Aan Dr.
KONTAKT
Ik ben een meisje van 25 jaar
en verblijf momenteel in 'Welterhof' . Ik zou graag in kontakt
komen met een jongen van mijn
leeftijd. Wie schrijft mij eens?
Adres: Gertie AHertz( ?),
J.F.Kennedylaan 301, 'Welterhof' , Heerlen.

EEN ADRES VOOR EEN
PRAATJE IN HAARLEM
Corky Raymakers, Kleine
Houtstraat 66 (rood), Haarlem,
tel. 023 - 32 72 14 (door de week
.liefst na zes uur bellen). Als
je zin hebt in zo maar een
praatje, of om je hart eens uit
te storten, of te schrijven, of
zomaar eens langs te komen als
je in de buurt bent.
Ik ben zelf ex-patient van
St. Bavo.

Ik stond bij zijn buro
vol statussen,
te sterven bijna
van verdriet.
Zijn pen schreef
automatisch:
'Valium 3 x per dag . '
. . . .. meer niet.
Dit gedicht schreef Ida Vos over een bezoek dat zij in
1959 bracht aan een psychiater in Den Haag. Zij had last
van de oorlog, nog steeds, maar hij wist er geen raad
mee. Veel later werd Ida Vos opgevangen in Centrum '45
in Oegstgeest. Daar had zij zoveel aan dat ze na 2! maand
alweer naar huis kon. Ze komt er nu nog eens in de week.
Ze schrijft ons over dit centrum 'complimenten aan iedereen die zich daar met mij bezighield op de meest liefdevolle wijze, die daar mogelijk is ... '
Terwijl zij in Centrum '45 verbleef schreef Ida Vos een
gedichtbundeltje. Met die gedichten heeft zij geprobeerd
wat van haar oorlogservaringen van zich af te schrijven.
Het bundeltje heet 'Vijfendertig tranen'. Het is te bestellen door f 5,20 over te maken op gironummer 3301163
t. n. v. Ida Vos, Rijswijk.
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- ~festatie

Op zaterdag 18 oktober 1975 organiseert de Gekkenkrant een dag voor iedereen die zich bij de
Gekkenkrant en haar doelstellingen betrokken voelt. Iedereen is dan ook welkom: bewoners van
psychiatrische inrichtingen, verspreiders, abonnee' s, donateurs, losse nummer kopers, leners en
alle andere geihtllresseerden. We willen daar de koers van de Gekkenkrant bespreken en ook praktische problemen, bijvoorbeeld met het verspreiden van de Gekkenkrant in verschillende instellingen. Vooral de laatste tijd komt er nogal wat kritiek los op de krant . De redaktie wil daarom met
meer mensen - natuurlijk ook met de kritici van gedachten wisselen. Misschien wordt het tijd voor
een nieuwe koers. Als dat zo is, zullen we die gezamenlijk moeten uit zetten . Komt allen:
Uw aanwezigheid kan net de doorslag geven . D e manifestatie zal beginnen om ll-uur en eindigen
om 16-uur. Tijd en plaats zullen nader worden bekend gemaakt in het oktobernummer . Schrijf het
Ivast in je agenda, want het kan leuk worden. Let op nummer twaalf.

LE2 Jf'JGE 1'1

Korrespondentie
Juffrouw B. Willemse zou graag met iemand
willen korresponderen die - net als zij minstens 5 jaar in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Zij is 27 -jaar oud. Ze leest
graag boeken waar je iets van op steekt, ze
houdt van puzzelen, handwerken en van teke nen. Bovendien maakt ze ook graag muziek
(blokfluit). Wie zin heeft om haar eens te
schrijven,haar adres is :
,Endegeesterstraatweg 5, Endegeest.

t....

~ MEDEDELING?
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Soms moet ik lachen, huilen om
wat er in de inrichting gebeurt.
Maar Uw krant heeft m ij weer
opgebeurd.
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In de vorige krant hebben wij aleens mensen
opgeroepen die lezingen willen geven, over
psychiatrische onderwerpen. Omdat ze er
zelf ervaring mee hebben .
De redaktie wordt nogal eens gevraagd om er gens over te komen vertellen. Wij komen altijd
wanneer we door (ex-) patiënten worden uitgenodigd. Voor andere belangstellenrlen hebben
we te weinig tijd , helaas .
Nu denken wij dat er genoeg lezers van de
Gekkenkrant zijn die heel wat te vertellen
hebben en die dat best kunnen overnemen.
Hier volgt nogmaals de bon . Het centrale
adres voor lezingen, zowel aanvragen om
te lu isteren als om te spreken: postbus 7071
Panningen.Daar moet dus deze bon naartoe .

ae UITKNIPBON

()
.:

opsturen naar: Joop de Bie
Postbus 7071, Panningen.

/~

(-W-E-L-J:'~'KOM MAAR-OP.

OPROEP ONDERZOEK GG EN GD
Wij zoeken personen die op een of andere
wijze hulp hebben gevraagd aan de afdeling
Geestelijke Hygiëne van de G. G. en G. D. te
Amsterdam . Zijn deze personen bereid om
een vragenlijst je in te vullen? Dan graag
kontakt met ons. Schrijf naar de werkgroep
'psychiatrie ' van de PPR - Amsterdam
pla Marianne Kessels, Planciusstraat 23,
Amsterdam.

~,~ ~
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adres: ............. plaats: ... .
tel. : ... . ... . . .
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Ik heb best z;.n om eens een lEzing
te houden over . . . . . . . . . . . . . . . .

n aam; .....• • •......
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