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G .... KRANT raar blad eigenl i ik 

STICHTING DE "GEKKEN"KRI\NT 
POSTBUS 3286 Amsterdaro. 
postgiro 3058.334 .. 
gemeentegiro RI l . 111 . 
TELEFOON:020-792620, dinsdagsayonds 
van20 . 30 tot 22.30 uur. 

Losse nummers t2,00 
Abonnement LID min i maal 
a l s U het kunt missen i25. of meer i 
we kunnen dan meer kranten in de 
inrichting verspreiûen. 

MEDEWERKERS : 

bert bakker 
helmi goudswaard 
martine groen 
hans kooi j man 
andries denooij 
anke poortinga 
jaqueline van der post 
flip schramei i jer 
trits spangenberg 
herman smitskamp 

Inh o ud 
3 redactioneel 

A~~~ 6 brieven 
lmedicijnen 

14brieven 
19rosenburg 

il~l~ 23tips/kontakten 
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Deze krant heet 'Gekken"krant omdat 
hij is voer mensen die gek genoemd wor
den.Wij zijn dus gek en komen er rond voor 
uit.We kunnen elkaar alleen helpen als 
we inzien dat we allemaal op dezelfde mani 
worden uitgescho l den en gediscrimineerd. 
Dat is juist onze kracht. Samen gediscri
mineerd,dus samen er wat aan doen;dat 
lijkt ons voorlopig de beste manier. 
BIJDRI\GEN VAN: 

jeanne 
evelien v.d. velde 
bennie beld 
sylvia gielen 
mej. t. v.d . meer 
H.v.G.jS.v . L. 
andré holtrust 
zr . dorothea osb 
a. mustert 
a.w. 

a nne tte 
j. dagloonder 
s. van roermund 
k . j. schipper 
sewing susan 
marianne 
job göbel 
schrijvertje 
g. slor 
d. schlüter 
a. haenen 
wilhelmina p. 
j. timmermans 

. d. v.d. kellen 
zr. agathe 
a. hoepermans 

Op ':t mlLtj e VOOIt m-iJ n deWt 
vond ~k de Gekkenkitant ~n ~eWt . 
Mu aktie!.> en ~ngezo>lden bM.even 
en veel maeh:teloze gM.even. 
MaM VL-i.u ail.e!.> b, nu. meVl w« en ZWM.:t 
Vl kom:t vVlande.M.ng, at gaa.t hu '1-i.u 

hMd. 
SOm6 WOItd:t Vl een beVlpu.:t opengedaan , 
Van ~tink.;t hu, mlUVl zo mo U hu gaan. 
Want heel de p61Jc.fvi.a.:tM.e mou ondVl de 

tou.pe , 
daMom 6tink:t hu du.6 zo naM p ... 
MlUVl be!.>:te Redaktie, geen v~eze namen 
Wen ail.een p61JC.1U.a..teJL6 uc.h moUen 

6c.hamen. 
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"TE GEK OM VASTTEZITTEN" 
NRC HANDELSBLAD ZaterdaÇl 22 mei 1976 

Psychiatrische 
patiënt kan 
men 'vergeten' 

o. "Gekken-zevendaags." van 
organisaties en instellingen dl. 
opkomen voor de psychiatrisch. 
patiënt mbndt dlnldag l .S. uil In een 
KZ(krankzlnnlgenverklarlng) van 
staatssecrelarla Hendrlka van 
Volksgezondheid. Wol 
mankeert er aan de Wet Bijzondere 
Opnemingen In psychiatrische 
ziekenhuizen? 

"u had zich de moeite kunnen besparen", zei plaatsvervangend 2de kamervoorzitter 
Kleisterlee tot de woordvoerdster van de honderden "gekkenII, die ter afsluiting 
van de aktieweek "TE GEK OM VAST TE ZITTEN" in een rammelende sleutelbossentocht 
naar het Binnenhof waren gekomen . 
Kamervoorzitter Vondeling en Staatssekretaris Hendriks weigerden hun gezicht te 
laten zien, omdat was aangekondigd dan een krankzinnigheidsverklaring voor de 
Staats sekretari s aan Vondeling zou worden uitgereikt. Zij bespraken met een stuk 
of vijf kamerleden een wetsontwerp "proeven op dieren" . Zeer belangrijk en inte
ressant, maar toch wel treurig dat ze niet even een paar minuutjes er tussen uit 
braken om hun betrokkenheid te tonen. Wij wisten ook wel, dat er door de aktie 
weinig direkt zou veranderen, maar dat ambtelijke gebrabbel van Kleisterlee en 
Tilanus (voorzitter van de bizondere kamerkommissie) over eerst wachten op de 
Nota van Wijziging en de Memorie van Toelichting en waardering hebben voor de 
inspanning van de bizondere kamerkommissie viel ons wel wat rauw op de maag na 
de prima aktieweek. Tilanus deed net, of de kamerkommissie weer moet wachten op 
het kabinet en omgekeerd, terwijl wij vinden, dat best op spoed kan worden aange-
drongen ... .. .. . . Duizenden hebben aktief meegedaan aan de verschillende akties 
en diskussie- avonden en veel meer mensen weten nu, dat er veel niet pluis is 1n 
de rechtspositie van de pSYChiatrische patiënt. (Dit was immers de reden dat die 
hele aktieweek werd georganiseerd.) Alle aktie- en belangengroepen die zich bezig 
houden met psychiatrie , etc . , hebben uitstekend samengewerkt. Met z'n allen vor
men wij één grote vuist , die zich niet langer om de tuin zal l aten leiden . De 
bizondere kamerkommissie (voor hun namen : zie de vor ige krant) weet, dat duizen
den mensen over hun schouder s meekijken naar wat zij gaan doen. 
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Van de tientallen verschillende akties zullen wij van twee iets meer vertellen . 

va lerius in observatie 
De Valerius- klini ek in Amsterdam was een van die dagen het middelpunt van de 
akti e . Al jaren wachten de pat iënten daar op verbetering van hun t roosteloze si
tuat ie , zoals dat telkens weer door de direktie wor dt beloofd . Wij gingen ook 
ee ns een dag kijken , of misschi en t oevallig die dag de verbeter ingen zouden wor
dèn doorgevoerd . Niets daarvan . Toen wij ' s avonds onze observatietoren afbraken , 
hadden wij de hele dag niets posit i e fs gezien . Overigens waren direktie en hulp
verl eners het gloeiend met ons (en de patiënten) eens , dat er toch nodig het een 
~~ ander verbeterd moest worden . 

operatie leedwezen 
Op de zonni ge aktie- zondag vertrokken van het r'luseurnplein in Amsterdam de leed
zu igwagen , de leedverwer kingswagen en een flink aantal volgauto ' s met de benodig
de manschappen . De N.a . S . maakte er een fraaie nieuwsreportage van . Door het 
frisse polder landschap slingerde de kleine karavaan zich naar het Pr ovinciaal 
Ziekenhuis Santpoot . Het plan van het leedzuigen was ontstaan toen wij ons reali 
seer den , dat bijna de hele "TE GEK OM VAST TE ZITTEN"- aktie ger icht was op lange 
termijn- resultaat en er weinig aan het akuut aanwezige leed werd gedaan . Ook bij 
Sankta Maria en Vogelenzang hebben wij wat leed af kunnen zuigen . Afgeladen vol ' 
moesten wi j weer ver trekken , ook wel een beetje teleurgesteld dat onze gevoelige 
meetapparatuur uitwees , dat er meer bij gepr oduceerd werd dan er door ons kon wor
den afgezogen . In de leedverwerkingswagen werd de ellende omgevormd tot een vluch
tig gas , waar we drie grote ballonnen mee hebben opgeblazen , die ' s avonds in wes
telijke r ichting wegvlogen . Omstanders kregen pamfletten en stickers ; de voor gevel 
van de woning van een zenuwarts veranderde in een stickerparadi j s . Het leed is nog 
niet teruggevonden . 

~it i s dus weer een gewone Gekkenkrant , de vorige ston~helemaal (tot de naam 
toe) i n het teken van de aktie "TE GEK OM VAST TE ZITTEN" . De inhoud van di t 
nummer bestaat grotendeels uit i nge zonden br ieven en artikelen . Lang niet alle 
i nzendi ngen konden wij plaatsen en de meeste moesten worden ingekort , ander s 
hadden we nog meer mensen te l eur moet en ste llen . Zoveel mogelijk kr i jgt U per 
soonlijk antwoord , maar het een en ander kan wel nog wat op zi ch laten wacht~n , 
voor al ook als U bedenkt , dat t en t ijde dat deze krant gemaakt werd er een hl tte
gol f over het land ging . Iedereen kan inzenden , dus als U het ergens ni et mee eens 
bent, dan bent Q er verant woordelijk voo r , dat dat wordt meegedeeld , zodat uite i n
del i j k de objektivi tei t gewaarbor gd is . 

De r edakt ie 
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B R I E v E N 
POE ZIE A l B U M 
POSITIEVE ERVAR I NG 
Ik v.<. n.d Ite.t een. vVtheugen.d 6Ut, da.t juLI'A.e 
de aktie "T e Gek Om VM.t .te Z.(.;t;ten." Itebben. 
geoltgaweeJr.d. ZÛ6 heb '<'k meegedaan met de 
aktie van. de ltammûende óteutûboóóen. en. 
de AtteJr.n.atieve HeaJt.<.ng. (Goed geoltgan..<.
óeeJr.d) On.dank6 de matte Iteaktie van. de 
kameJr.teden heb .<.k het .<.dee, dat we m.<.ó
óc.luen doolt m.<.ddû van de pubUcd;Ut, d.<.e 
eJr.aan. gegeven..<.6, n.og een heû un.d komen.. 
Op de AtteJr.naueve HeaJt.<.n.g had ü gltaag 
n.og wat n.aaJt volten. tv.<.tten. bItengen. Het.<.6 
n.ame.Ujk zo, dat naM.t de vûe ótec.hte 
be.Jt.<.c.hten. oveJr. pÓljc.~c.he .<.f1.It.<.c.hUn
gen (en .teJr.ec.h.t, wan.t daaitvan weet '<'k u.<.t 
ugen eJr.vaJt.<.ng) '<'k n.u ook een goede eJr.va
Jt.<.n.g heb 9 eltad. En. wû .<.n. het the.Jtape.u
wc.h c.en.;tJtwn Vûuwûan.d .te EdeJr.veen. 111. 
heb daM m.<. j n. titawna van. de va Jt.<.g e .<.f1.It.<.c.h
un.gen. kun.n.en. ve.ItWeJr.ken. doolt de zeeJr. .<.n.
.teM.<.e v e man..<. eJr. van. weJr.k en atdaM . /I et .<.6 
veJr.baz.<.ngwekken.d wat vaalt een theJr.apeu
wc.h pakket je daM aan.geboden. kJt.<.jg.t . 
Heû wat veJr.ptegen.d pe.lt6oneû en. an.deJr.e 
de.ókun.d.<.gen kunn.en. h.<.eJr. een. vooltbeûd aan 
nemen . Elt moeten. meeJr. van. deze '<'M;t.<.;tuten 
komen. AlaM dan n..<.et illeen. vaalt meM en 
van een.IJenooitUjk .<.n.te.ttektueû n..<.veau, 
maM ook vaalt meMen u.<.t an.deJr.e fugen van 
de bevotun.g . Wan.t fua;t6.tgerwemden ûjn 
op deze man..<.eJr. wû genoodzaakt om n.dM 
zo ' n vu.<.twvat at6 een. PÓljc.h.<.~c.he 
'<'f1.It.<.c.hUn.g .te gaan I hÛaM , he.fuM, he
fuM ) . MaM het .<.6 ook zo - en. dat kon.
ótateeJr. .<.k n.u zû6 - dat je vaak n..<.et 
weet dat eJr. beteJr.e en an.deJr.e mogeUjk
heden û j n. Ba ve.n.d.<.en ga je maM kfuk
kûooó a6 op de be.Jt.<.c.htgev.<.ng van. pólj
c.h.<.a;teJr. 06 pÓljc.hotoog, d.<.e een. bepaalde 
Jt.<.c.hUng va Oit6 c.hJt.<.jv en. Ik had at twee 
Ito.t eJr.vaJt.<.n.g en van. het Chit.<.ó.te.Ujk 
San.atoJt.<.wn .<.n m' n. zak z.(.;t;ten. en. WM 
daMdooIt dood6 bang om weeJr. naM ZO ' n. 
"gevan.gew " .te gaan. I k veJr.titouwde 
dan ook geen meM meeJr. , met wat vaalt 
bvUc.htgev.<.ng d.<.e ook kwam . UUunde.Ujk 
heeM Vû uwe.fund het b.<.j m.<.j ge.woYll'len, 
dooltdat '<'k eJr. u.<.tvoe.Jt.<.g weJr.d Itondgûud 
doOit een. gM.t IkU[n.t) en eJr. JU.t.,inv.,c.hoot6 
de ge.teg enhud kiteeg om vItagen a6 .te 
vUlten, ook aan óta6ieden.. Ik wU h.<.eJr.-
mee uUundeUjk maM zeggen.: MeM en, 
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zo kan. het ook" en ptUten. vaalt meeJr. 
de.itge.Ujke '<'M;t.<.;tu;ten. , vaalt '<'ede.iteen. 

OPSTANDING 
Naakt 
dUit6 '<'k n..<.et .te ûj n. 
vaalt een. an.de.it 
maM wû 
VOOit het beûd 
van m.<.jn óp.<.egû 

en du6 
do e '<'k de deUit 
op óto.t 
en h.<.eJr. 
.<.n. de ótitte 
van m.<.jn. illeen Ujn. 
titek .<.k ille.ó u.<.t 

m.<. j n. angó.t 
m.<. jn. p.<.jn. 
m.<. j n ve.1t6 c.hJt.<.kung 
m.<. j n heJr.-Ó'lneJr.-Ó'lg 

naakt 
ben '<'k nu 
w.i.;t w.i.;t w.i.;t 
.<.n. de naakthe,.<.d van. m.<. j n ûe.t 

.<.k voû m.<.j 
zac.ht WMm en moo.<. 
'<'k voû m.<. j b.<.j rta gûukug 

maM 
'<'k moet m.<.j wee.it aan.k.f.eden 
want 
'<'k wU .toc.h wee.it 
n.aM de ande.iten. 

en zo titek '<'k ille.ó 
m.<.jn. he.Jt.<.nne.Jt.<.ng 
m.<.jn. ve.lt6c.hJt.<.kun.g 
m.<.jn. p.<.jn. 
m.<.j n. angó.t .. .. . 

nee, de ioodzWMe 
van. de angó.t 
fuat .<.k u.<.t 

want 
het .<.6 
een. .tedeJr.e dag 
van ten.te 
en. van.moltgen 
gt.<.n~ac.hte een. un.d 
met bfuuwe Itemûogen 
naM m.<.j 

zonde.it angó.t 
ditaa.<. ü de óteutû 
en open de deUit 
n.aM 
mi j ~t 0 pUaJ1 d.<.n 9 

/ 

I; 
PASPOORT 
S .J. Ül Bltabant vltaag.t oveJr. het veJr.kJt.<.j 
gen van een pMpooitt doolt een patient van 
een p6 LfC.~ c.he .<.f1.It.<.c.hung . H'<' j wil. 
weten 06 het .<.1'1 behandeUn.g n.emen van. de 
aanvltaag a6hanke.Ujk .<.6 van een veJr.kta
Jt.<.ng van geen beztVaalt , ail .te geven doolt 
behandûen.de Mt6en. 

Zo ' n veJr.ktaJt.<.n.g kan. n..<.et at6 atgemen.e 
vooitWaaltde woltden. ge.ó.tûd , omdat het ve.it
.6titekke.n van. een pMpooitt pe.it gevat WOitd.t 
beke.ken. Ve en.e patien.t .<.6 n..<.e.t 9e.Ujk 
aan de ande.ite . Ve ene zat z.<.c.h zonde.it be
zwaM buiten de .<.f1.It.<.c.htin.g mogen bewegen., 
de andeJr.e n..<.et . Ve ene zat een bu.<.ten
tand6e ItW mogen maken , de ande.ite n..<.et. 

Vanzû6ópltekend hee6.t de gemeen.te, bÛM.t 
met uitg'<'6.te, het Itec.h.t en de pUc.h.t ûk 
gevat goed .te onde.itzoeken. En in vaaltko
mende gevillen gebeuitt dat .<.n. MmenWe.it
ung met een Mt6. 

zelfdoding 
Vaak komen de .te.itmen "zet6mooltd", Ite.ópek
ueve.Ujk "Zûnmooltd ptegen." vaalt. Veze 
.te.itmen houden. e.c.hteJr. een. onguMug waMde
ooltdeû in., zodat ûj bete.it kun.nen woltde.n. 
ve.itmeden. Zû6ó at6 he.t OVe.it een. ooJttog 
gaat ó pIteekt men. n..<.mmeJr. 0 veJr. "veJr.mooltden" 
06 " lótu.<.p)mooltdertaait6" . Neen, men. WOltdt 
"gedood" 06 men ".6neuve.i;t", eventueû 
doolt de han.d van een. ".6tu.<.p.6dw.t.te.it·'. 
Hoeveû .te m.<.ndeJr. Iteden hee6.t men dan. n.09 
om een medemeM , d.<.e mee.ott z.<. j n teven 
vJt.<.jwdti.g .te moeten beund.<.gen, met de 
.te.itm "zû&mooiLden.aM" .te be.ó.tempe.ten. . 
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V.6 . P. Noomel1, die aan. de VJt.<.je Un..<.ve.itÛ
.tUt .te Am.6.te.itdam eelt di6.6 e.Jttati.e 0 VeJr. 
zû6doding vooiLbeiLudt, beJr.i.dtLte m.i.j dat 
ook ft.<.j I,e.t wooltd " zûámoo'ld" VeJtm-(.jdt 

daM cLi.-t Ivooltd ".6.t.<.gma;t.<.óc.h el1 omveten.
.6c.ltappeUjll .<.6 " . ViL.iit. F. P.A. Te.tte(jen. 
.6c.hJt.<.j6.t .<.n. ûj" boek "SameltEeve" in een. 
.tedll1.<.6c.he tijd": "Ook 011.6 taaigebltuill 
zou moe.-te.n ve.itQJtde.iten. Ve .te.itm ze.(f,moOitd 
vaalt ille gevillen, waaJt.<.11 iemnd ûc.h 
van het t even be.it006.t, moet waltden Ve.it
vanae.n." . 
Ook .<.1'1 de di6kuM i enota van de IVe.itkgltoep 
EuthanM'<'e van de KNMG tite6.t men. de .te.itm 
"Zû6mooltd" - u.<.teJr.aMd met uitzonde.-Ung 
van. aan/1ai.<.n.qen. - ,u.et aan.. Men. gebitu.<.kt 
uit6tu.<.ten.d de e..th.<.ó c.h n.eutitate .te.itm 
" zû 6dodin.g " , die ook .<.n. Van Vate VOOit
komt (.6 uppie.ment). 

Me n. zou kunn.en .tegen.weJr.pen dat het wooltd 
zû6mooiLd .<.n de wet vooltkom.t en daaitom 
ge!tandhaa6d dien.t .te woltde.n . Ik ac.ht 



deze tegeruveAp~n9 ongeg~ond : dat het 
wOMd ~n de wet wo~dt gebI<.LU./U: -iA ~et 
meeA dan een bew~j6 van het met b~ek.
~ng tot ~ OndeAWeAp to:t:cuLt veAoudeAd 
ûjn van onze wetg ev~ng . Ve opvatUngen 
Z~jn 6~nd6 1886 , het ja~ wa~n deze 
wetgev~ng tot 6wnd k.wam, ge1.uk.~g zeeA 
veel. humaneA gewo~den. 

POI~lrdKle opnamen 'UD bet nieuwe "ZeIIe" modeJ No. Ib; 
eea •• Jl:o~dcr Tcm.flit .~enle.te1d apparaat, dat elke ."unorm "cr
betert ( Dlct •• or ,cbreken JA bet Dcu,been) . Bijzonde r •• obcyolen door 
Ik . .. ~.of.rtl Prof. Dr. 't' . Eelr: u . u den., De 'f,parate. worden 
.rIJ ""!' . i~kome.de rechten celnerd ea kolts:. ind u. cf porto f 2.1., 
_et Pruillou-Re,ulator f &GO, met caoutchouc . 4.00. Reed. 60.000 .tak. 
~ ,c.ndlt. ]lr.uare ..... 21 blacbij dea wordt op laan'lc met bljnc· 
..... ..... perto TOOI' toacndlD, ..... t i. rezandcn. Keil .eli.Tc de be.tel. 
U., •• oader aPr'TC "aD bet eCbrcK direct te" zenden au 

RKZUS T ERS 
R ea~e Op 6e~k.godinnen = R. K. Z~ I! ) , 
bt z . 19 van nummeA van 15 ap~ 1976 . 
W~om j atouûe? Wa~om 6eh~k.godinnen ? 
Ze û jn l1et m ~edeA andeA, menó en, die 
het goed w~en el1 l1a:6bteVel1 , ze z~en 
ook. wel. eenó noutel1 maRel1 . Room6-Katho 
ü eRe ZMt~ hebben het beóte met de 
menóel1 voo~ ell zo eRen heM hUI1 doo d M et! 
106 bedoeU 1I C~tU6 ' dood, die zeReA 
Met - zom U bedoeU dan - ). 
En U hoe6t Met te h~d te weARen VOM 
Hn, ma~ om Uzel.il goed beûg te houdel1 . 
R. K. ZMtU..6 ûjn menóen met goede l~, 
m~ hebben oOR mel16eUjRe áoutel1 , die 
ze zel.á b~eu~ell en ~ehten te veAbe
teAelt. Vd Ilel.e gedidtt 6toot m~j tegell 
de bo~t , omdat ~R and~ weet el1 zel.á 
üd bell van een beódlOuwellde a~de . 
Van hMte geg~oet doo~ 

ZOIETS 
IR doe een 600U Mwat WeAR op v~jwil
Uge bct6~ , wa~b~j Ü Ronta/U:en teg met 
me/16en, ~e 11et p6yeweh -tijdeUjR eAg 
moUüjl< hebben . I R heb geel1 enRel.e PM 
áeóûonel.e optudil1g ~n deze ~c.~ng 
gevotgd , ma~ heb de a.a.nteg 60m6 dingen 
met ~emand te doen , wa~ p~06eó6~011el.e 
p~onen ~e;t6 RW111en ~dU:en . 
Nu bel1 ~k pct6 begonnen met me/16en Ron
w /U:en te teggen, ~e ~n een lli~ek 
veAbü jven en heb momenteel. RonwRt met 
een mw j e , dat at zo ' n 13 j~ ~n lli
~eRen VeAbü j M. Hoewel. Ü 110g geen 
-Ldee heb ~om, houd Ü m~jzel.á voo~ 
dat men me/16 en M et zo ma~ opbeAgt . 
Ze houdt vot , dat ~ wel. zo -iA en 
daM Ü at vaReA dez e veAhaten heb ho 
~en v rueUen , ~j nel. ü a.a.n m~jn ~n -
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û eht:RllYl het ûjn dat ze eA ugertÜj R 
~et th~hoou? . : .. , . . . .... . .. . . 

DAGLOONER 
wat b~eM nummeA 14 VllYl de IvulI1t W<I6 Ü 
vooMt enthoM~t oVeA het ~Rd oveA 
vM uwen en OVeA ~bud6theAa:p~e . Het eeA-
6te omdat het a.a.nzet tot óoLi.c/J:vUtw on
deA me/16en, die met Idezdnde J p~o btemen 
zdten. In het 6a:men met aooeAen die 
met dezetáde eAv~ngen en p~obt~men zd
ten, p~o beAen optoó6~ngen te zo eRen z-Le 
~R meeA h~ dan -Ln de auto~e ~eta:
-tie p6yelUateA-~e-het-aUemll1Lt -wel. -weet 
tegenoveA p~ent-die-gehotpen-moet-wo~
den . 
Het tweede ~k.et vond -Lk. goed, omdat 
het veAdeA gaat dllYl enk.el. eAv~gen VllYl 
me/16en met b~eR~ng tot ~bud6theM
p~e , = eA oOR op ~n gaat wa~om men-
6en ~bud6theAa:pü m veAvel.end en 
l1uttw06 eAv~en, wanneeA WeAk. u nvot 
genoemd Ran wo~den , ~om ~b~udó 
theMp~e geen theAa:p~e -iA el1 ~om het 
toc.h gehanc:liu:taM wo~dt, dU6 wat de 6W1R
-tie ~ b~nnen de ~~~ng en b-Lnnen 
het be~já6teven . Het goede van ~ 
~Rel. vond -LR , dat het dat aUemll1Lt 
dMdeUjR Ron mak.en zondeA moUüjRe 
woo~den en vage , onbeg~jpeUjRe laá-
6wndeUjRe ) theo~e~n te hoeven ge
b~MRen. I ... J 

.. 

JEZELF OOK 
Wel.k. nut hee6t het teven, 
at ~ j e na:~ ~u/U: 
VeAdou m 'n btad a.a.n 'n oude uk. 
Je bent = aan het ~ennen 
en and~ vat je om. 
Laat j e ~ dan meARen, 
Van v~nden ze je dom. 

Alleen -Ln toeRomót 
d~ -iA het ge1.uR . 
Ma~ heb je ~ b~uk.t 
dan -iA het oOR weeA 6WR. 
J e beg~nt dan zo te baten 
van dat ótom gedoe , 
je wilt het wel. g~jpen 
m~ je weet nog tang Met hoe. 

M~ ~om toeh ~e to eRomót 
je teeM toeh ~m~ nu. 
Wa~om maaR je het zo moUüjR 
en voo~ j ezel.á zo ~u, 
ge~et toeh van het ogenbü R 
het teven -iA dan moo~ 
J e ~M/U: dan de geMen van het zoel.e 

zomeAhooL 

Ho e veAdeA je t~ug gaat , 
hoe moo~eA het wo~dt, 
tot aan het oJtgM me 
wa~ je -Ln het teven wo~dt geót.runpt 
dan ga je teven 
gevotgd dOM haat en Mjd, 
ma~ je oJtgMme, 
dat ben je vOM a:t-Ujd k.w~jt . 

Ze ga.a.n dan met jou 6pel.en 
m ~R met ~jn g-L~, 
geAoeót ~n 11et ~e, 
de a RRoMden die ûjn k.ta~ . 
Je beg~nt dan zo te janR el1 , 
janl<en van v~~et. 
Je wdt wel. gel.uR~g û jn, 
doeh dat gunnen ze je Met . 

Neem dan toeh 'n meó 
en 6f1~j je ó~en dOM. 
Je wo~dt dan getuR~g . 
Beópel.en gaat ~e-t meeA, Iwo~. 
Ve vogW gaan tadlel1, 
ge~agen doOI!. de w~nd . 
Ja, dan ga je teven at/, een ongebolten 

IUnd . 

Want . ................ . .... . 
Reed6 b~j je gebooue, 
daM wo~d je v eAbtapt , 
da~ wo~dt lteed6 je teven 
met 'n b~jt geRapt. 
'11 P~oduRt van het denRen 
met toek.om6t, el1zovoo~t. 
[;Ja~om wMdt je ûel. toc.h 
met pltCLten geómooltd? 
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M~ ~om toeh dat zo ek.en, 
zoeR jezel.6 toeh op . 
'n Veel. van aUeó 
nood meeA ~n de Rnoop. 
God 6btoomt dan ~ b~nnen 
vanud de nat~ 
en de dMZel. van het denRen, 
die ma.a./U: je ~et meeA ZUM. 

DE MEETBAARHEID 
VAN AUTISME 
A~me ~ zeggel1: I!-i.eu van de omgev~ng 
beg~jpen en dM 6teehu te ~eag~el1 b~j 
onwa:~dujl1Üjl< tange en v~ueRte p~R
k.W. "Vag~omen , 6anta:6ie wege/16 geb~eR 
aan ~n6o~me, ~e voo~ een ~nd wel. 
peAeepweel. -iA". 
Het -iA m~j onmogeUjR dMdeUjR te maRen 
wat D< manReeA. E~ ûjn genoeg boeRen ge-
6c.h!teven doo~ de doo~nee p6ye~eA OVeA 
a~me. 
Het a~fuehe ~nd -iA vaaR ~voeUg, 
ma~ ondank.6 dat ~et 60uaat aanóp~eeR
ba~, meeóta:t met een hot, dOn 06 mOl1o
toon llinRende 6tem en andeAe 6p~eeR
va~~ge ugen~digheden. Aut-L6fuc.he 
-iAo.ta:;Cle WOltdt geRenmeA/U: doo~ onb~e
Renba~hud en ontoegank.eUj:lhud. OOR 
hebben zutRe ~ndeAen voo~eáde voo~ 
een bepaatd MOU voeding6~ddel. I patat, 
appel.mo eó en ~ j 6 ). OMzaaR van a~me 
W<I6 ~n 19 70 nog onbeRend, athoewd vete 
~nd~en ltoodvonR-~n6e~eó hadden oá 
oud~ met een óteARe ,vd en ~nte1.Ugen
-tie . Wat ~ Ü I1U ugel1ÜjR? Vat .e~ge 
tez~ , ~e lUeA het áaten van de ' Ron
ventionel.e mecLi.J.,ehe ûeRenáondóweten-
6c.hap ûen en ~j eel1 a.a.nbod doen om v~ 
een ~Rende hypnofueM ~jn toeównd 
van -iAotiLU6me en áuteUjRe 6tompûn
Mge 6emantieó, geheugeMem~ng, ~en· 
a6 hel.pen. 
Wat geó elUeden-Ló: 



1970. COIl-llek.toll C. Filiw>, een lle.aJM
fuc.he öei.6- made man en ook Met op ujn 
ac.hte.llho06d gevallen, vlloeg na oböe.llv~e 
meteen ai: "Ben je öom<l uekeLijk? Van 
moet je diLt wei. zeggen, zodiLt we maa-tlle-
9 ei.en kunnen .tIle 66 en". Nu, ,ik LIkU> me e.Il 
.toen Met van bewU<l.t diLt ,ik ~fuc.h 
WM, dU<l an.twoolldde ,ik: "Neen". 
I n de 3e k1.al. kIleeg ,ik de faagö.te uj-
6e.M Goa behaald. Met wei.gemeende exku
I.>U zak ,ik VOOIl het oVe.llgangöe.xamen naaIl 
de 4e. 
In 1971 vond mjn vade.ll, diLt ,ik Cheme 
mou.t gaan ö.tude.llen ,in het bei.ang van de 
gllOo.thandei.. VaMom beg,in ,ik al.ö jongö.te 
bed-iende 7 maanden op plloe6. Vade.ll, pa6 
he.M.tei.d van een he.lln-i.a -op~e, e.Ilge.ll.t 
ûc.h aal! m,ij om onbedu-idende 6ak.tMen en 
h-ij ö.tuUll.t mj VOOIl onde.llzoek naM een 
pöyc.~c.h hoöp,i,taai. 6 maanden VOOIl 
de opname wOIld.t ,ik op de loonl,ijl.>.t ge
piaw.t. 
T ,ijden6 het ,in.te.llv,iew met de zenwOOJt.tl. 
ve.llmoed.t deze Ileedö I.>c.h,izophllen-i.a. VIL. 
Van IUj.t: "Ve.Il.tei. een6, bu.te knul, wa.t 
ûjn je mo~jkfteden en nu geen onûn". 
Ik : "Ik zou Met weten wa.t ,ik moet Ve.ll
.teilen, ,ik heb .totaal geen la6.t van me
zei.6, maM ,ik be.n aufufuc.h aangei.egd. 
Zou ftypnoóe ftei.pen? " Vok.te.ll: "Aufume? 
Ho e kom je daM nou b,ij? We zuilen he.t 
la.ten oltde.llzoeken". AldU<l opname van 5 
maanden. 
Uc.ftameLi. j k IlO uUne - 0 nde.llzo ek van een 
,in.te.lllUöL Een E.E.G.: deze iJ, 001< vol
komen nOllmaal, da.t w-<-i zeggen een lzie.-<-ne 
a 6W-i.jk,ing . Vo.tgen6 de mefuc.h-.tec.hMkU<l 
l1,iet genoeg VOOIl een opname. 
Ik za.t ee.M.t op a6d. 6 VOOIl epdepfuc.fte 
he.llen. Spo ed-ig WM ,ik op de obl.>e.Ilv~e 
a6d. 5, waM enkei.e oude mannen en fle.u

Ilofuc.he kIl-UiJ,-gevallen za.ten en waaIl 
,ik ove.llhee.llUjke pap a.t. Na 22 weken 
hak.te VIL. Ceha de knoop dOM. H,ij adv,i
I.>ee.llde een ande.ll be.lloep en gaá een u-<-.t 
de luc.h.t gegIlepen d-iagnol.>e mee. En 
daallmee moet On6 Itu.ugeuen het doen 
en vade.ll dU<l ook. M.i.jn vade.ll (aan w,ien6 
IlUg ande.llen gei.d ve.lld-ienen I nam daM 
geen genoegen mee. 
1972: een Meuwe opname. Vdmaal,in het 
S.t. Joll-U-ga6.thu.u. Ik weet nog Met 
waMom ,ik h-ie.ll' za. Beftaive een Pa6-
60.to v,ind.t h-ie.ll geen onde.llzoe.k piaa.t6. 
Ik bUj 6 h-ie.ll 44 maanden, 'I.> W-i.n.te.M 
iJ, het e.Il gezei.Ug, 'ö zome.M iJ, het 
h-ie.ll Met u-<-.t .te houden, geen a-iIlc.on
~oMng 06 zwembaden. 
1973: mjn vade.ll 1.>.te.U mj onde.ll kUlla
.tei.e van mjn oom, en diLt allemaal. 
wegen6 "P6e.udolog,ic.a- PItan.ta6.t-<-c.a" (een 
de.ll 3 pö tjc.ho6e.nl . 
1974 en 1975:,in a6wac.h.t-<-ng van 
.toend~jd gebeUll.t h-ie.ll nooa een6 
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wa.t. Sonmi.ge men6en z,i.t.ten h-ie.ll M
be.-<-döonguc.h-ik.t .te wollden 06 nog van 
va all de oolliog. Veei. pa,t,ien.ten be.llUö
.ten .to.t ,in het aböUllde ,in hun lo.t. Ik 
v,ind pöyc.h,ia.te.M gewoon opUc.hte.M, 
een pI.> tjc.h-U c.he behandeLi.ng 0 p St. 
JOIl-U bu.taa.t Met. All.> ,ik naaIl een 
kUn-Uc.h hypnofue.Ull w-<-i, vaU hun 
mond open en ze zeggen, diLt,ik bete.ll 
onde.ll pöyc.~c.he behandeLing flan 
bUjven. 

wa.t kan ,ik ande.M doen dan tege n dok.te.M
adv,iu ,in mjn b,iezen .te pakken en op 
koU<l evoeten op de zolde.ll boven de öfaap
I<ame.ll mjn6 hMdploete.llende on.tgooc.hei.de 
vade.ll ~e.Il .te houden. Va allemaal. 
1976. M.i.jn vade.ll iJ, du c/u-<-veil.> al.ö ,ik 
Mm<l het leó heb om ,iemand u-<-.t .te nod-i
gen (06 v,ia de b,ijl.>tand van hem zei.6-
ötand-ig .te wOllden, zonde.ll te hoeven We.ll
kenl. Voc.h al.ö ee.M.te jaaMó.tuden.t bouw
kunde ben ,ik lledeLi.jk zei.6I.>tand-ig. Van 
novembe.ll .to.t en met 6ebllUaIl-i moU.t ,ik 
van de ö.tuden.tenpöyc.holoog ,in pJtac./ttige 
geLi.jken-Uöen he.tzei.6de hallen al.ö .te 
vOllen: "Lee.ll jezei.6 ak<lep.te.llen" (zee.
IlOve.M, Napoleon en H,i.tie.ll hebben diLt 
al gedaan en Goe.Ung dac.ht ,ik ookl. 
Tan.tum pllodu.t quan.tum plloöun.t. 
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REAPAM® REAPAM -
DE TRANQUILIZER VOOR ALLEDAG . 

Hier volgen drie 
pagina's over me
dicijnen en het ge
bruik ervan. Eerst 
twee brieven die ge
tuigen van gezonder 
verstand dan de 
weerzinwekkende kre
ten van de fabrikant 
van het overbodi ge 
"geneesmiddel 11 

Reapam. 

de tranqüilizer voor alledag. --
Ueve io.tgeno.ten, 

47 jaM geleden, ,ik WM .toen 31 jaM, be
gon m'n z,iek.te. ~c.h-depllu6,ie6, .te 
vllOUjk en .te Mmbe.ll, nog e.Ilge.ll zel66. 
Ve.Ilg,i6 6Ukken geblazen. Na 2 jaM .toWe 
w.towng en opname ± 8 weken. Tab.e.e.tten 
en öhoc.k<l, een ZWMe pa,t,ien.t dU<l. Va WM 
beg,in 1962. E-indei.oo6 lang .tegen de wal 
opkiaute.llen .thu.u . VoolljaM 1962 wee.ll op
nrune + öhoc.k<l. Pa6en 1966 ,idem d,i.to. 
He.Il6~.t 1967 hetzel6de i,ied + eenzame op-
6l~ng ,in een c.ei.. Va iaW.te heb ,ik 
e.-<-g enl,i j I< nauweLi. j k<l b e.wU<lt do olliee6d. 
Nacken heb ,ik e.Il wei. een tIlauma van OVe.ll
gehouden. 
Ve. opname e.IlVOe.ll ,ik al.ö een kOn6e.ntJta.t,{.e
kamp. r~u I.>tond d-ie a6deLi.ng ,in diLt ûe
kel1hu.u ölec.ht bel<end. MaaIl het bUj 6.t 
" e en bIleng en , \IruVl 9 ,ij Met W-i..e.t". Het 
mouUjl<e van onze ûek.te iJ, , da.t e.Il zo 
wc.ilug be~ll-ip vaM iJ, , en daM heb ,ik 
ai.e.e begJUp vOM. Het bUj 6t .toc.h moe.-<-
U jk. Het gee6.t zo' n ex.tlla be.iMt-<-ng en 
OM pal, iJ, al zo zwaM! Va even wöen
dooll. 
Na veel eilend-ige e.Ilvall,ingen be.6ioo.t ,ik 
van pöyc.h,ia.te.ll te ve.Jta.nde.llen. Moe.-<-zame 
medewe.llk,ing van de hu.udok.te.ll . 11< kw:tm 
tVtec.ht b.i. j een p~ yc.h,ia.te.ll, d-ie aan een 
.i.11Il,ic.h.t-<-ng ve.llbo nden ,<AU. M.i. j n ve.llltaal 
aange.llOolld hebbende ze.-<- h-ij: "U ö.toll.t zo 
vaak ,in, we mou.ten U maaIl op u.th.i.um 
,iMteilen. All.> U diLt gebllu-ik.t, komen de 
dep1tuûu 06 Met mee.ll .te.llug il6 ,in ge
Il-ing e.Ile ma.te". 
A.e.dU<l 9 u c.h,iedde. Ik 9 ebllu-il< het nu 
± 8 jaM. S,indöd-ien geen opnamen mee.ll. 
Ve.Ilvelende neven- e66efl.ten, maaIl he..t iJ, 
te k,iezen 06 dei.en. Een daMvan iJ, beven. 
Inde.llai (bloeddlw.kve.lliagend! WaMom Met! I 
ko~gee.ll.t cid heel lledeUjk. Ik ben 
,ijze.M.te.llk en I.>Uk dageLi.jk<l mjn Ve.ll
g,i6.t-<-ge önoepju! Ik heb geen ke.U<l, maaIl 

ben a6 en .toe wel een6 op~tand,ig, maaIl " 
da.t begll-ijpen jull.i.e wel. 
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Ru,im 6 jaM geleden g,ing ,ik wee.ll VOOIl de 
k1.al. ó.taan. N,iet.te gei.oven. Momen.teei. 
heb ,ik een de.llde k1.al. met 28 lee.llUngen. 
Zee.ll veei. band-ieten, u-<-.t een volk<lbuUll.t. 
Ik Ujk 6Om<l een leeuwen.tenrne.ll. Va.t had
den j ull.i.e Met gedac.ht, h~ ? 06 wei.? 

EN'DEZE: 
MEVICIJNEN GEBRUIKEN 

Ik ben ve.ll6c.~ende ke.llen ,in een pl.>tjc.h-<-a
.tIl-Uc.h z,iekenhu.u opgenomen gewee.6.t, maaIl 
de iaa.t6.te jMen iJ, diLt gei.ukk,ig Met mee.ll 
het geval, hoewei.,ik nog onde.ll kOYl.tllole 
óta en Ileg~g op de poi,iki,in,iek kom. 
Ook öUk ,ik nog med-iujnen. En da-t iaW.te 
iJ, ,ieu, waaIl ,ik het gllaag een6 OVe.ll zou 
W-i.iien hebben. Het iJ, geen gllo.te doöe.Ung, 
maM ,ik heb d-ie hoeveei.hud med-<-ujnen ge
woon nod-ig. Z ·~y..de.ll d,ie hoeveelhe.-<-d zou ,ik 
W<1aMc.h-ijnl,ijk wee.ll opgenomen moeten WM
den. Het maak.t me mnde.ll kwwbaM , Ik ben 
oVe.llgevoeLi.g en diLt heb je 06 da.t heb je 
Met. Ve.Ildll,ingen iJ, ólec.ht en "hMd wOllden" 
iJ, vaak maM een teeg omhu.U ei.. 
Nu vai.t het me op, da.t ve.ll6c.~ende men
öen, d-ie onalagen ûjn, na een goede .t-<-jd 
met gebllu-<-k van med-iujnen ophouden met 
deze .te 6Ukken. En wa.t gebeUll.t e.Il dan? 
Ze vallen wee.ll .te.llug en ze moeten opMeuw 
opgenomen wollden, .te.llW-i.jt da.t helemaal. 
Met nod-ig zou ûj n geweut. Ell wo/td.t dan 
wel geklaagd ove.ll gllO.te d06U, maaIl mjn 
e.Ilvall-ing iJ, , diLt j e bu.t met je dofU;e.Il 
kun.t ove.llieggen wannee.ll je b,ijvoollbeei.d 
dooll med-iujnen ~lape.Ug ben.t, da.t je een 
aYlde.lle i,ic.hte.lle dMiJ, kIl-<-jgt. 
M.i.jM .i.nûe.n6 iJ, het be.iangll-ijk diLt de 
kUen.t met de dok.te.ll öamen ove.llieg.t. 
Samen moe.t e.Il naM een oplo~l.>,ing wollden 
9 ez 0 c.ft.t. 
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Ditmaal twee onderwerpen in onze kalmeringsrubriek: 
bericht en een komkommertijd-mededeling. 

Diazepam oftewel Valium oftewel Stesolid 

kalmeringsfront 

een konsumenten-kalmerings-

Een goed bericht voor onze trouwe Valium- slikkers . In heel Nederland 1S nu dit 
middel verkrijgbaar onder de algemene chemische naam "diazepam". Het 1S van de
zelfde kwaliteit als het onvolprezen Valium (sic) en wordt bovendien in dezelfde 
vertrouwede tabletten gebracht (2 mg is wit, 5 mg is geel en 10 mg is blauw). 
Op deze tabletjes staat natuurlijk niet de fabrieksnaam "Roche" , omdat het uit 
andere fabrieken komt. De prijs is over het algemeen iets meer dan de helft van 
Valium. En denk nu niet : "Ik ben in het ziekenfonds, dus wat kan mij het schelen 
of ik het dure of het gelijkwaardige goedkopere middel krijg", want de zieken
fondspremie hangt onder andere van de prijzen van de gebruikte geneesmiddelen 
af. 
En dan is er ook nog Stesolid. Ook dit bevat dezelfde hoeveelheden diazepam . Het 
1S een pietsie goedkoper dan Valium, en om die reden heeft de Ziekenfondsraad de 
artsen gevraagd Stesolid in plaats van Valium voor te schrijven. Een enorme dure 

• ' blunder natuurlijk van deze Raad, want Stesolid is op· zijn beurt weer yeel duur
der dan de merkloze diazepam- tabletten. 

Nu schijnt het, dat sommige artsen Stesolid voorschrijven omdat het in witte ta
bletten op de markt is, die niet pp Valium lijken . Zo komen de patiënten e~ niet 
achter , dat de eigenlijk hetzelfde als Valium slikken. Te gek natuurllJk , Je 
neemt je Valium toch immers voor je plezier in. Komisch is ook , dat Stesol1d ook 
als zetpillen in de handel is; alsof je dat kostelijke spul liever in je kont 
dan in je mond zou stoppen. 

Largactil 

In april (nog wel april van dit jaar, hoor) ontvingen we een kopie van onder
staande brief aan de farmaceutische leider van de farmaceutische fabriek RHODIA. 
Wij kennen de afzenders niet, maar omdat deze over een distributie-a~paraat en 
adresmateriaal blijken te beschikken, hebben wij nog wel een suggest1e voor h~n, 
die meer op de voorschrijvende artsen is gericht . Kijk in M~disch Contact of 7n 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde welke advertent1es voor neurol~pt1ca 
er deze week in staan. Aangezien deze alleen de voordelen opsommen, wordt 1n de
zelfde stijl een anti - advertentie opgesteld met daarin even eenzijdig alle na- . 
delen. Deze opsturen aan de artsen, die het middel wel niet maken, maar het JU1St 
wel aan hun patiënten geven, in sommige gevall en zonder zich in de nadelen te 
hebben verdiept. 

Ondertussen hopen we, dat de aktiegroep HvGjSvL iets bereikt met deze briefaktie . 
Zet 'm op! 
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Aktiegroep 
HvGjSvL 

Ref.: LARGACTIL 

Geachte heer , 

april 1976 

Aan: RHODIA Nederland BV 
Draaistroom 1 
Amstelveen 

T. a . v. P. Slagmulder 
dir . farm. afd. 

U bent direkteur van de pharmaceutische afdeling van Rhodia Nederland BV te 
Amstelveen, een onderdeel van het Rhone-Poulenc-concern, dat ook eigenaar is van 
Specia, de fabrikant van het neurolepticum LARGACTIL. 
Het is U ongetwijfeld bekend , dat Largactil (chloorpromazine) enige onaangename 
en nadelige bijwerkingen heeft. Weliswaar is het middel waarschijnlijk niet ver
slavend, maar chloorpromacine geeft zelfs bij verpleegkundigen~ die met dit mid
del moeten werken, soms nadelige bij-effekten, zoals overgevoeligheid. Ook- is 
bekend, dat het ontvangen van een injektie een vrij pijnlijke zaak is en dat 
bovendien bij het beëindigen van een kuur vervelende na- effekt en worden gekon
stateerd. Overbekend zijn verder de parkinsonoide bijwerkingen, waardoor weer 
andere medicijnen moeten worden toegediend . 
Deze nadelige bijwerkingen op korte termijn - waartoe ook behoort het optreden 
van epileptische verschijnselen - en ook sommige nadelige effekt en op langere 
termijn - onder andere leverbeschadigingen en afwijkingen in het bloed - zijn 
reeds vele malen onderkend door onderzoekers en artsen. 

Hier kan aan worden toegevoegd , dat aan een II rustig houdend" middel als Largactil 
natuurlijk ook enige ' principiële bezwaren kleven, omdav bij het gebruik hiervan 
wordt uitgegaan van genezing van bepaalde psychische afwijkingen door vrijwel 
alleen "medisch" ingrijpen , zonder dat aandacht wordt geschonken aan sociale 
aspekt en , achtergronden en redenen van het 11gek" zijn . Verhalen over genezing 
blijken veelal verhalen te zijn over de min of meer tijdelijke onderdrukking van 
bijvoorbeeld angst of agressie. De term "platspuiten" spreekt 1n dit opzicht boek
delen . 
De patiënten worden weliswaar zogenaamd genezen ontslagen uit de inrichting, maar 
doordat de diepere oorzaken niet zijn weggenomen is meestal al direkt een toekom
stige opname geïndiceerd. 

Ondanks de vele publikaties, die W1Jzen op het gevaarlijke van het gebruik van 
chloorpromazine, wordt dit nog steeds door U'geproduceerd en gedistribueerd. Lar
gactil wordt nu al meer dan 20 jaar gebruikt en dit heeft ons onderzoekteam in 
staat gesteld een aantal andere nadelige bijwerkingen te ontdekken, die nog scha
delijker blijken te zijn dan de hierboven genoemde, omdat ze niet zoals de meest 
kortere nadelige bijwerkingen rev.ersibel zijn. 
Wij zijn dan ook van mening, dat het toedienen van onvoldoende onderzochte - voor
al gezien de effekten op langere termijn - medicijnen niet kan worden toegelaten . 
Wij verzoeken dan ook de producenten en de distribueerders de verspreiding van dit 
soort "medicijnen" in het vervolg achterwege te laten. 
Tevens verzoeken we de betrokken autoriteiten te bewerkstelligen, dat dit soort 
ziekteverwekkers van de Nederlandse markt verdwi.int. 
Vanwege de ernst van de toestand bet r effende Largactil verzoeken we aan U, 
meneer Slagmulder , de verspreiding van dit middel in ons land te staken. We 
menen, dat U vanwege Uw hoge positie bij Rhodia Nederland BV daartoe in staat 
bent. Blijkt, dat na enige tijd de verspreiding van dit middel gewoon voortge
zet wordt, dan zien we ons helaas genoodzaakt " om U persoonlijk aansprakelijk te 
stellen voor alle schade in het verleden en in de toekomst door Largactil ver
oorzaakt. 
Dit zal U er hopenlijk toe brengen dit a-menselijke "medicijn" van de Nederlandse 
markt - en nog belangrijker : uit de lichamen van de patiënten, zoals die ond~r 
andere verblijven in de psychiatrische klinieken - te doen verdwijnen. 
We hopen dan ook niet over te hoeven gaan tot het nemen van tegen Uw persoon ge
richte passende maatregelen. 

I~et de gevoelens van de meeste hoogachting verblijven W1J, 

Helder van GeestjSchoon van Lichaam 
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BRIEVEN (VERVOLG 
~-

HOE JE UIT E E KAN ( KOMEN 

aantuding van ju1.Ue veJtzoek om eJtviVUngen van meM en, die uch op depILu
ûu tM.k..teJten, h-LeJt m-i.jn b-i.jdlLt:tge. r-y-
Zow ud ha be~-in blijk..t ben -ik eJtvan oveJI.:tu.,igd, dcLt je je.zel6 een depILu6-Le 
lIflndoa, en hu .{Á daaIL~~ aak lLUeen mt:lM mogelijk om eJtu..-i.t te kamen, w je zel6 
-tW dou. Je mag daalLb-tj wel hulp van andeJten aanvt:lMden , mt:lM je moa :toch zel6 
ha meute weJtk veJtze:t:ten. 
I~ he~ mezel6 gUlLMnd om me k.iune opdlLt:tch:ten te geven, Wt:lnneeJt -ik -i.n een depILeJ; -
6-te ut. E~n van de eeJt6te opdJr.a.ch:ten Vt:ll1 de oog -i.6: Kam ua je bed. Hu -i.6 n-i.u 
aLti.jd even makkelijk om hem ud te voeJten, maalt diep van b-innen weu -ik dcLt ha 
moa. V-i.;(; -i.6 hu beg-in. Ik ben me op zulke momenten 6teJtk beJ.<lU.6t; dcLt he-t doen 0& 
n-i.a doen van de Mndeling die -ik mezel6 opdJr.a.t:tg de k.euze -inhoudt :tu66en leven en 
dood. 
M-i.66ch-Len moa -ik d-i:t Wt:t:t I1t:ldeJt veJtk.it:tlLen:w -ik b-ijvooILbeeld n-i.u Op6:tt:t, dan 
komt eJt een moment, dt:t:t -ik ee~ hekel k.lL-i.jg aan mezel6, omdt:t:t -i.k. n-i.a m' n opcWIch:t 
heb tUtgevoeJtd, zel~6 t:tl heb -tk. hem m-i.j die oog n-i.u eeM zo du-i.delijk gu:teld, 
maalt dt:lMdoOlL zak -tk OOn weeJt diepeJt weg -in m' n depILuûe, ma W tU.tundelijk 
,:e6uUat:t:t, dt:t:t -ik w en-i.ge uäweg OOn nog Uil. de dood, dt:t:t -i.6 dt:tn ha en-i.ge Wt:t:t 
-ti< nog kan doen, mt:lM ha -i.6 dan ook wel ha fut:l:t6te. s:tt:t -ik wel op, OOn ben -i.k. 
op een gegeven moment tev~eden ma mezel6 dcLt -ik ha gedaan heb. Vt:t:t gevoel veJt-
6teJtk..t weeJt m' n zekeJthUd, zodt:t:t -ik. diUllLdoOlL weeJt -in 6:tt:tt:t:t ben andeJte opcWIch:ten 
die -ik mezel6 6tel, ua te voeJten. Ha ujn geen weJteld- veJtt:lndeJtende dingen, 06 ' 
ugenlijll ju-i.6t wel (keuze :tu66en leven en dood). 
Ik heb, :toen -ik. deze techn-i.ek. nog n-i.a za goed beheeJt6te, de 60ut gemaakt mezel~ 
een te zWt:llLe opcWIc.h:t te 6telien. Ha ht:td OOn ook een to:tt:tt:tl veJtkeeJtde uäweJtung. 
Ik wdde een hek ILeplVleJten. vt:t:t luk..te nt:t:tuUILUjk n-i.a w je bedenk..t, dt:t:t -ik. ondeJt 
noJuna.te om6:tt:tnd-i.gheden t:tl geen knu:t6elt:lM 06 doe-hu- zelveJt ben. Maalt -ik weJtd dt:lM 
:toen heel beJtoeJtd van, :to:tdt:t:t m-i.jn VILOUW zu: "Ja, maM je kunt :toch ook hel=1li. 
n-i.a knu:t6elen". Vt:t:t deed me m'n ogen openen VOOIL de 60ut, die -ik gemaak..t Md. V-i.;(; 
vooILbeeld -i.llu6:tILeeJt:t ook maeen de ju-i.6te hulp, die op zo' n moment geboden kt:tn 
wOILden. 
Ha -i.6 VOOIL m-i.j nt:tmelijk te veJtgelijken mu -iemand, die dlLe-igt te veJtdlL-Lnken -in 
een moeJtt:l6. Van hee6t hu geen z-in om w "hulpveJr.leneJt op de 6tev-ige gILond te 
blijven 6:tt:tan en te ILoepen: "Kom mt:lM h-LeJt, Wt:lnt h-LeJt ben je vUlig". 
Nee, je moa w je hulp w-iU b-ieden ook ha moeJtt:l6 -ingaan, mt:lM wel du-i.delijk de 
weg teJtUg -in ha oog houden. Van mou je tegen de dILenkeling -iw zeggen -in de 
geut van: "AU je nu plLObeeJt:t deze kt:tnt op te lopen, zul je meJtken dcLt je vt:l6:teJte 
glLOnd ondeJt de vouen k.lL-i.jgt", mt:lM voolLt:ll hem n-i.a te hMd voolL:tduwen, h-Lj moa 
ha zel6 doen. !LU hu moeJtt:l6 61eUILen hee6t geen z-i.n, Wt:lnt de peJt600n bI moutie 
glijdt eJt zo weeJt -i.n teJtUg, en diepeJt OOn h-Lj t:tl Wt:l6. 
Ik hoop, dcLt ju1.Ue Wt:t:t hebben aan d-i:t ILelaa6. Ik zel6 heb eJt veel bat:t:t b-ij gevon
den. Ik ben nt:tmelijk op d-i:t moment W co-:theJtt:lpeut weJtk.zaam op de polillin-i.ek van 
een p6yc~c.he -iM-i.chäng, Wt:lM -ik. v-ij6 jt:lM geleden w pati~ opgenomen ben 
gew~ut. Ik doe nu, 6amen ma een p6ycM.t:t:teJt, ech:tpaAen-theJtt:lp-i.e, Wt:lMb-ij m-i.jn eJt-
valL-tngen W pati~ zeeJt goed Vt:ll1 pt:l6 komen. ==- ~ 
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1 

MELK 
Ga VOOIL p6ych-i.6che kfuch:ten rtt:lM de p6y
cM.t:t:teJt. Ga VOOIL lichamelijke kfuc.h:ten 
nt:lM je hu-i.6M:t6 en ht:tt:tl die .twee voolLt:ll 
n-i.a dooIL elkt:lM. Je gat:t:t ook geen melk 
ht:tlen b-ij de bakkeJt. 
At zegt een ho06dzu6teJt -iw ongelo06-
Wt:lMdig6 om je te "6PMen", gelo06 ha 
ma een kOlLILel zout en gebILu-ik je e-igen 
veJt6:tt:tnd om ach:teJt de Wt:tMhud te flomen. 

2 

3 

GEK IDEE 2 
• 

&.j lLUe k.Jtd,(efl die w-i.j w ex-patiënten 
6pu-ien, komt dik.w-i.j16 de vlLiUlg nt:lM vOlLen: 
"Wt:t:t zou eJt veJtt:lndeJtd mouen woILden?" Ha 
lijk..t me nog zo' n gek -idee n-i.a w de 
Geflkenwnt een JtublL-i.ek zou voeJten ma 
boveM:tat:lnde :t-i.:tel en dcLt deze ILublL-i.ek ge
vuld zou wOILden mu -ideeën van de leze1L6 
en lezeJtu6en. 
Zel6 zou -ik hu . plLobleem van de ILt:lppolL:tj u 
to-i.llen behandelen. Veze ltappolL:ten z-ijn on
dingen VOOIL de patienten, belemmeJten hun 
vlL-i.jhud en geven de p6ych-Lt:t:teJt geen ju-i.6t 
-inuch:t. VII. mach:t van de veJtpleg-ing -i.6 eJtg 
gILoot, de onmach:t van de pt:t:t-i.ent vaak heel 
eJtg • 

RappolL:t van meVILOUW X: 
Maanoog : lu-i, 6:tt:tt:t:t n-i.u op tijd op, ga6 
l1t:l een 6:tt:tndje een gILote mond, onMndel
bt:lM, lich:telijk t:l!JILuûe~. 
D-iMOO~: wug.eJt:t medic.-i.jnen -in te nemen. 
OJoeM g: hee6:t kOlLveebeulL:t n-i.u gedaan. 
VondeJtdä.g: -i.6 deze week Ma -in bad ge
weut. 
VlL-i.jOOg: -i.6 de hele week -in de kon:tILam-i.ne 
9 eweut, kan weeflend bueJt n-i.u nt:lM hu-i.6. 
Zt:t:teJtdaT' Patient t:l!JILuÛe6 (weekend-in 
.{Á 0 Ie eJt . 
&. j zo' n ILt:lppolL:t k.IL-i. j gt n-i.e.mand -inucht en 
blij6:t de patient ma ûjn pILoble.men z-i.;(;
ten en wOILdt van de gang van zaken nog 
neJtveuzeJt en gekkeJt. A16 de patient zou 
wOILden behandeld w een meM mu ILechten 
zou h-Lj / uj de mogelijkhud moeten hebben 
hu ILt:lppolL:t je -in te ûen en eJt kammen:tt:tM 
b-ij te 6chlL-i.jven, b-ijvooILbeeld: 
Maan~: kon n-i.et 61apen doOlL lt:lWt:lt:l-i. op 
de 6 pzat:tl, pt:l6 tegen de ochtend v-iel -ik 

IS" 

-in 61aap en Wt:l6 k.Wt:tad, dt:t:t -ik to ch op 
mout 6:tt:tan. 
V-iMCÛlQ: die fuxeeJt:table:t:ten hoe6 -ik t:tl 
:eang Ma meeJt, ha loopt m-ijn lij6 ua. 
WoeMdag: -ik ben de opname zt:t:t en wd me 
MU meeJt aanpt:l66 en. 
VondeJtdag: hu bad Wt:l6 6mwg, -ik ga lie
veJt :t!îu.u,. 
VIL-i.~ru:tl: -i.k. voel me zo machtelo06, -ik 
WOlL eJt n-i.u baeJt. 
Zt:t:teJtOOg: nu mag -ik n-i.a eeM rtt:lM hu-i.6, 
ha e.n-tg e Wt:lM -ik nag va alL 111.11.6, -ik wOILd 
h-LeJt lLUeen mt:lM a6MnkelijfleJt en gekkeJt. 
Op deze man-i.eJt Wjgt aak de p6 ycM.t:t:teIL 
-inûch:t -in de plLOblemen van de pa.dent. 
Ekonom-i.6ch -i.6 de uavowng van d-i:t vOOlL-
6tel geen zWt:llLe belt:l6ting. Welke p6ych-i.a
teJt 06 -iM-i.c.hting gat:t:t d-i:t gekke -idee 
udvoeILen? 

En w-i.e 6:tuuIL de volgende b-ijdlLt:tge -in va alL 
HET IDEE VAN EEN GEK OFWEL EEN GEK IVEE? 



W.A. HOEVE 
lil bel'l eJtval'l ove.JWUgd, diU: Wlll1-l:ou.tal'ldel'l 
aal'l de Illlllil mouel'l woltde.l'l gut.e.f.d lLU ûj 
eJt ûjl'l, mllllJt -ill v-il'ld: eeJt,U hu aJttille.f. 
oMeJtzoellel'l VOOIt mel'l hu p.l'.o.a..t,M~, om 
~cheve veJthoud-il'lgcl'l t.e vooltllomel'l. 
VeJtdeJt wilde -ill -iw veJtt.ellel'l oveJt m-ijl'l 
ugel'l opname ,{,f1 hu p~tJc/U.a..t.lrM.ch ûellen
h~ -in Ven VotdeJt. VallJt -ill ~t.eed~ Qon-
6t,iQt.en t.h~ had, weJtd -ill vana6 2 novem
beJt 1950 opgenomen op vtUjw~ge bM~ 
,,-n een open paviljoen van de W. A.-Hoeve 
-il'l ,Vel'l VotdeJt , lil ,genoot. dllllJt vee.f. vtUj
hud, ,meeJt dal'l m...jn mede-~el1-l:el'l, d-ie 
hu i'l.(.U zo pltuug hadden, mallJt à heb 
l'lood meegemllllQ,t diU: ze weJtden opguto
t.en 06 eel'l ~pud QJtegen. '~-Moltge~ g-ing 
á nallJt de llJtbudUheJtllp-ie e.l'l '~-avon~ 
g,ing -iQ Wllnde.f.el'l -in de bo~~ en van hu 
z -iellenh~. Na t.waat6 j llllJt weJtd -ill ge
pR.a.aUt. "-l'l ee.l'l veJtpteegt.eh~ en t.eweJtll 
gut.e.f.d op m-ijn u gen veJtzoell -in de 
W.S.w.-weJtQpR.a.aU t.e HilveM um. 
Na -twee ,mllllnden moUt. -iQ weeJt opgenomen 
woltden "-n de W,A.-Ho eve mllllJt -ill Ilon wet 
bt,ijve.l'l weJtQel'l -in de U.S.U!, -weJtQpR.a.aU, 
l il g-ing t.oen -iedeJte dag met. de b~ heen 
en weeJt van HilveMum nllllJt Ven VotdeJt. 
Na een veJtbt,ij 6 van andeJthat6 jllllJt weJtd 
,,-Il weeJt onUtagen en geptllllUt. -in eel'l 
veJtpteegt.eh~ , weeJt ,in HilveMum WllllJt 
-iQ veJtt.oe6de t.ot. aug~~ 1965, T~ el'l 
ben -ill weeJt opgenome.l'l -il'l de (1,A. -Hoeve, 
WllllJt á nog veJtbt,ij6, In jal'l~ 1968 
ben à oveJtgepR.a.aUt. nallJt de st~ diU: 
~ een ondeJtdeet van de W.A . - Hoeve: l il 
veJtbt,ij6 dllllJt mU 70 mede-bewoneM , veJt
dee.f.d oveJt 7 h~ ju, I n -iedeJt h~ j e 
z"-fn 10 llameM , WllllJt eel'l -iedeJt een ugen 
~ameJt heeM. Een -iedeJt Ml'l ûjn llameJt 
,,-nJt,(,cht.en zo h-ij diU: zet6 wil. 
WiU: veJtdeJt m-ijzet6 bet.JteM : -ill ga t.wee
maat peJt j llllJt met. vaMn-Ûe nallJt hu 
budenR.a.nd, meut.at -in de zomeJt en met.' 
de KeMt.dagen, V~ U ûu, dat. -ill vtUj
hud genoeg heb. 

waarheid 
Even ee,: IltUl'l btUe6je . I Q Ilwam zeggen 
"-Q bel'l "-l'l -twee veJtpteeghu-ize.l'l gewev..t.. 
En op ~t.Jtllllt. gezu. l il zu de WllllJthud , 
En diU: mag n-iu attij d . Ze bltel'lgen je = een -i~chting, WllllJt à n-iu t.h~
hoOIt : ReteMe van HllllJttem hee6t. m-ij weg 
gehaald el'l heeM m-ij oveJtgeptllllUt. nallJt 
ROSENSTOCK HUESSY-H~ . 
VllllJt hebbe.l'l ~j hu goed, geel'l Iltagen, 
hu bu t.e, h~ van HllllJttem . VllllJt mag je 
de waaJt.hUd zeggen. ViU: moU -il'l -iedeJt 
h~. W~en j~e diU: -in hu geQQen
IlJtal1-l:j e zetien? 
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I Il heb 1 1/2 j llllJt -in eel'l p~ tJcho,theJtll
pe~che gemee~ chap gezuen, Vat. ~ 
l'lU atweeJt zo een 3/4 jllllJt t.eJtug, el'l pltO
beeJt nu 'een tUjbeAA-j~ t.e hatel'l. 
Jawe.f., je Ilomt. b-il'll'lel'l b-ij eel'l zel'l~ 
d,ie llllngeweZel'l WOltdt. doolt hu CBR . Ve ' 
JtllJte QO~t.JtuQ,tü, diU: -iemal'ld -il'l eel'l hat6 
UuJt nllllJt f e Il,ifQen ud moU mallel'l 06 je 
we.f. .04 ,n-iU OMtJ bel1-l:, deed meze.f.6 at 
mOUUfQ voe.f.el'l . We.f., j e plLllllt. dan t.och 
meeJt dal'l j e w~ el'l de man zegt.: " Nu, 
dat. zat wet goed zdt.en, b Ullllt mllllJt 
(6L 160, - - I en j e hoolLt. nog we.f. van me", 
Op hu btUe6Je ~.truU " AFGEKEURV" . Bet 
d-ie man d~ op el'l zeg: "U zu t.och , dat. 
hu we.f. go ed zou , zdt.el'l?". VeJtbaûng 
atom oveJt deze ~tag. We.f., -ill Ilal'l -il'l 
beJtoep. KoUen: 6L 160,--, en -ill tee6 
van de B"-f~.tand, d-ie zegt. diU: hu n-iu 
l'loodzallet,ijll~. I Q bel'l ooll -il'l beJtoep 
gegaan b"-f de &j~.tal'ld. 
Hu t,ijQ,t me we.f. t eull om eel'l Jt,ij bew-ij~ 
t.e hebben VOOIt de vaMn-Ûe evel'lt.uee.f. 
Mn à eJt we.f. wat. t euQ weJt~ mee v-il'ldel'l . 

MllllJt ja , hebbel'l j~e ~o~ wat. meeJt eJt
V~l'lg mU diU: MOILt. d-il'lgen? Wuel'l j~e 
"-w, diU: me h-ieJtb-i j' Qan hetpen ? 

Antwoord r edakt ie : 

Misschien weet je al , dat de Cliëntenbond 
over dit onderwer p een brochur e heeft ge
schr even , Te bestellen door één gulden te 
stor ten op gi r o 328033 , ten name van 
"Cliëntenbond De n Haag" , onde r vermelding 
"Rijbewijs- brochur e " , 
Verder staan we geheel aan jouw kant . Het 
lijkt ons ook een zeer l a fhartige daad om 
achteraf pas met zo ' n oordeel te komen 
dat natuurli j k ook onkont ro l eerbaar is ; 
pat iënt e n mogen na t wintig j aar nog geen 
oorde e l hebben over hun psychiate r s , maar 
andersom mag het gewoon in een half uurtje . 

, ~blow~Io~lom~ 
Ree~ dllllJtom veJthe66el'l z-ij z-ich 
omt.Jtel1-l: l'lllllJt de OOMpJtOl'lg gbldeJt 
val'ldallJt a6 oveJt hu bellellen el'l veJt
~cheUJtd ~p-iegetJte6texen b~el'l 
:::::: BLAWM ::::: geUJtel'lde ~mile een 
godveJtget.el'l d-iepe ettel'lde ;chaduwen 
o~eJtWoelleJtel'l hu t,icht. en hu n-iu 
Uch-t : ::: : (V LAM ::::: een pw op de 
~challeR.a.llJt el'l 60 wat.t.el'l z-ijl'l m'n 
ZOl'l : :: :: {VLAM ::::: de dageJtlllld ~ 
veJtbltollen tampen lleJten z-ich -il'l de 
QM~en bltandel'ld t.Mt.el'l ze met. hun 
ltupeQtievilijlle veJtmoge~ de pltut. 
t.e.f.ende ItMe gUbb~ge heMel'lmM611 
a6 doch geen gedacht.e ~ t.e ondeJt-
~ chudel'l b-i j hu llllnbUIl van veJt-
~ chJtompe.f.ende heM e~ wOJtdt. -ill 
veJtdJt,img t.ot. eJt n-iw meeJt ~ 
hu teeg gevoe.f. ~ heet 6w ~ 
het. hoe6t. n-iet. meeJt . . . .•..... ~ 

zelfprognose 
• 

Nu -iQ 
n-iw meeJt weu, 
opgel'lomel'l ben -il'l het. 
ma~-iM e Jt,i j Il deJt veJtR.a.t.el'lhud 
m"-jn del'lQveJtmogCl'l udguchalle.f.d ~, 
=jn heMe~ l'log mallJt op 
hatve t.oeJtel'l dJt~el'l 

, ' 
=fn ogel'l d-icht.gevatten Z"-jn, 
m-<;jn gevoe.f.e~ ud m-ijl'l Uj6 
Uj l'l geJtullt., m-ij l'l t,ichllllm 
veMcheuJtd ~ en opgevltuen ~ 
doolt de ~,t,inllende madel'l el'l woJtmen 
bel'l ü n-iu meeJt· ' 
-ill bel'l undet,i j Il' 9 ewoltdel'l zolLU ü ben, 
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Vaan en Jlllln 
VOOIt 1 IlwaJtt.je eJtge~ t.eJtecht. 
Goedlloop duuJtlloop 
ReMe 
06Mue.f.e bupltell,il'lgel'l ajuu zo gaat. hu 
Mee~ veJtdeJt 
Zallcel1-l:j~ Mon-ica Pdti hee6t. Itecht. op 
"-edeJte uit.1l~ng 
PeJt mllllnd 
Vat. Il,ind WOltdt. dallJt 
veJtWllllJttoo~d wat. zallcent.en lLU 
ze mu -iemand ud gaat. mou d,ie het. val'l 
hu OJtllnge ComUê 
t.eJtugbuaten, 
EJt ~ l'log wat. 
7 hOl'ldeJtd gutdel'l ~ eJt weg, VW, ze 
zudel'l 
We hebben opgebe.f.d, hu WM n-iet. Vlll'l 

JOU 

St.eell -il'l j e zall 
buellel1-l: 
dat.. 
Moet. -in de GellllenllJtaM. 
Hu mou. Zf.. ol1-l:vangt. de Gellllel'lwl1-I: 
e.f.lle maal'ld, 
Laat. ze hallJt OOQ ~c~jvel'l diU: betooM 
WM vaolt me~el'l 
d-ie hllllJt ~ c~jven ~en , 
ViU: a.uemaat hebbel'l juil,ie hallJt betoa6d. 
SC~j6 Mon-ica 1 lleeJt weeJt, zolLU attijd 
gegJtOu. ' 
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AU .Ol .<.e.ma.Yld '<'Yl Muk vVLkeVL ac.hte.Jt.L.U:.t 
z.<.e lopeYl, za.l'<'k YlaaA ha.~ toegaaYl eYl 
vJtageYl: " MaaA MevMuw, WG.lVlom doe je da;t, 
je loopt gevaalt! " AU uj OOyl zegt:"be
mo U je VL Met mee" , OOYl.u, VL Ukl~-
~ C.M j n.U. j k M~ AAYl de ha.Yld (ho eJAJel je 
het Ylood zekVL weetl . Ik buj6 Ylog eveYl 
aaAzeleYld ~tAAYl, maalt uj buj 6t ac.htVL
ud lopeYl eYl '<'k loop doo~. 
Nu zegt uj: "Ja, '<'k weet het Met, he, 
'<'k moet het doeYl, '<'k ka.yl Met aYldeM". 
VaYl zeg .{.k: "LateYl we VLge~ eeYl kopje 
ko 6 Me gAAYl dMYlkeYl en p~ het ud". 
Va.Yl kaYl ook uduYldilijk bujkeYl, da;t 
ac.hte.Jt.L.U:.t lopeYl eeYl p~yc.h.uc.he ~eakt.<.e 
.u,. MMUC.ha.ppilijk ga.a.t het ha.alt Met 
goed. Z.<.j zd '<'yl de kYloU met gez.<.Yl 06 
gilie6de. 
PRATEN, p~eYl, p~eYl, dat moeteYl we 
doeYl. 

E~ ujYl me~eYl, d.<.e Met g~g .tyl bad 
w.(.lleYl; 
kunYleYl '<'yl de ~egeYl weVL ~c.hooYl ~poeleYl. 
Zo bloot Met voo~ te ~telleYl. 

SATAN ZEI If 

SataYl zu tegeYl eeYl mwje: "J.<.j beYlt 
eeYl goede dOC.htVL vaYl vadVL eYl maedVL". 
Vat mwje vVLtelt tegeYl d ' ~ JOYlgeYl: 
" EeYl meneVL ze.<. tegeYl m.i.j, da;t.<.k een 
goede dOC.htVL vaYl m.i.jYl vadVL eYl moedVL 
beYl". 
V.<.e JOYlgeYl zegt tegeYl haaA: "J.<.j bent 
eeYl EYlgel. Ec.ht WG.lVl". 

Ik, da;t mwje, gee6 doo~ AAYl de meYleVL, 
Uk:tt '<'k allemAAl gezegd eYl gehoo~d heb. 
MaaA d.<.e meYleVL wMdt blauw vaYl aYlg~t. 
Vat mwje zegt tegeYl hem: " Gee6t Met, 
'<'k zou het Met VLg v.i.ndeYl a.û '<'k eeYl 
du.<.vel VXL6 " . 

EYl de meYleVL lac.ht gelukk.<.g. 
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ROOS ROZEN 
ROOSENBERG 

ROSENBURG 
Ik wVLkte met pleuVL. (:Je haddeYl eeYl 
leuke vVLpleg.<.ng~g~oep eYl het hooád van 
gVL.i.~e WM eeYl JOYlge maYl (gwouwd l 
eYl dez e luel.p veel. mee. T 0 eYl kwam Alex. 
Pool op de a6diliYlg eYl w~ ho06d. s.<.yl~ 
d.<.e ûjd vallen VL meVL patienteYl, ge
bMken heupeYl, blauwe ogen, bekkeYl6Jtak
tMu. H.<.j bemoed ûc.h Met met de pa
ûenteYl. B.<.jvoo~beeld: eeYl mev~ouw met 
deC'.Ub~-woYldeYl mout vaYl eeYl vVLpleeg
~tVL al1dVLha.l6 ~ op eeYl po-~toel. ut
teYl (blaMtJta.t,ung, wVLd gezegd). EeYl 
mev~ouw ~eeg Z x. do~.u, ~laapmed.<.kaûe 
eYl wVLd I ~ oc.hteYl~ ,uet meVL wa.QkVL. 
Ve doktVL wVLd VLb.<.j geha.a.ld: ze lag 
'<'yl koma. 
EeYl mev~ouw vaYl 96 wVLd doo~ Z vVLpleeg
~teM ~ vaYl haaA ~toel gepakt eYl eeYl 
gang .<.ngule~d naalt de behaYldelkamVL 
eYl ze wVLd ,uUd op de beltaYldelta.6el ge
goo'<'d. VanmMgel1 ga6 eeYl vVLpleeg~tVL 
eeYl paûeYlte ~appe," '<'yl haalt maag eYl 
bu.i.k, omda-t ze Met lu.utVLde en Met 
op wou ~ta.aYl. 
Ik QaYl zo 'lOg ~el1 doo~gMn, ma~ v'<'Yld 
het z'<'Ylloo~. Ik v.<.nd het ~c.handa.Ug, 
voo~a.l om6at '<'k weet Uk:tt het .u, om op
genomen te wo~den eYl MW tegen de 
vVLpleg.<.ng te kUYlYleYl doeYl. Het ujYl 
oudVLe me~el1, maalt hebben uj geen 
~ec.ht om vaYl uc.lt au te b.<.jteYl, AU ze 
a.g~u~.<.evVL wo~den dOM de te ~uwe aan
pak, ~jgen ze budeYl hun med.<.ka.ûe 
nogmaa.û med.<.ka.ûe om ze ~~ûg te hou
deYl. 
Ik Qan VL zel6 M~ aan v VLQ.YldVLeYl , 
helaM. Oud- Ro~ eYlb~g .u, de ~lec.htHe 
p~yc.M~c.he .t~c.ht.i.Ylg. 

R 0 OS E N B U R G' 
vier nul maai mooi negatief po sit ief 

Ik vVLbu j 6 momenteel. '<'yl Ro~ eYlb~g .i.n 
VeYl HAAg, maalt ze ujYl hel.emaa.l Met op 
m.i.jYl p~oblemen '<'Ylgutel.d en kUYlYlen MW 
voo~ m.i.j doeYl. Ik heb zel.6 een mac.ht.i.g.<.ng 
getekend, dat WM ~tom van me, maalt an
deM w.<.lden ze me Met opYlemen ......•... 
Je uet b.<.jna Yloa.<.t eeYl doktVL eYl de be
haYldiliYlg .u, MVL VLg 61ec.ht eYl je hebt 
MW te vVLtellen. Ze hebben m.i.j ten 
OMec.hte .<.1'1 de .u,oleVLc.el. gezet, wa.nt '<'k 
wou de Soc..<.a.le V.<.e~t belleYl om te zeg
geYl, da;t.<.k WM opgeYlomeYl, eYl da;t moc.ht 
Met .......... Ze wugVLeYl ook te bel.-
len met Rel.eMe, omdat ze MW met 
Rel.eMe te makeYl w.<.lleYl hebbeYl. Het eten 
.u, VLg ~ lec.ht eYl a.lû j d te WUMg eYl a.û 
,lJ.i.j VL Uk:tt van zeggeYl daYl Wjg je teYl 
antwoo~d: "DoMgeveYl" , en OOalt buj 6t 
het dan b.<.j .......... . 

Het spanzeil is hier om het ledikant heen gevoerd en er 
met leeren riemen vastgebonden. Het spanlaken li gt klaar 

met de s tokken in de zeomen. 
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Ged.<.c.ht 

Dat Ylaalt aaYllud.<.Ylg Va.Yl ru j yl v VLbu j 6 
van 4 mAAndeYl '<'yl d.<.e kiote-.<.~c.ht.i.ng, 
d.<.e daYl Roo~eYlb~ mag heteYl. 

Roo~ eYlb~g. 
o b~c.ht Va.Yl onûj 
o oo~d op eeYlzame hoogte 
o hel.peM 
Jullie 6laddVLeYl ~oYld 
EeYl 11.006 '<'yl jullie mOYld 
ROYld de ueve paûenten 
VVLeVLd d06~ de g~ 
VaYl ~ozeYl vaYl zo vVL 
Ve ~006 vaYl het h~ 
Zo vel. met dOMYleYl van 6m~ 
GeeYl haYld om het leed te vVLlic.hten 
Nee, buden AAYl de muu~ 
kio pten û j aa.Yl 
EYl jullie ueteYl hen buaeYl 6 tAAn 
EYl gaveYl geen gehoo~ el.k ~ 
Elke m.i.nuut 
Elke 6ekonde 
Waaltop w.i.j alleYl Uklc.hteYl 
De ~006 d.<.e o~ leed koYl VVLZac.hten 
BudeYl de hoge m~ 
(~.<.j kOYldeYl de hemel. z.i.en 
EYl de b~c.ht zo hoog boveYl de wVLeld 

ua 
EeYlzaam zateYl w.i.j OYlze ûjd ud 

sladerop 
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nog meer akel ige ervar ingen u i t rosen urg 
Een t ijdje geleden schreef A. ons een 
brie f ui t Den Haag. Nadat ze zeve n jaar 
in allerle i inrichtingen was opgenome n, 
bes l oot ze een paar maande n geleden om 
het e r maar op te wage n en met ontslag 
te gaan . 
Wi j gingen met haar prat en om u i t ha.ar 
eigen mond t e horen, hoe dat i n zi j n 
werk was ge gaan en omdat we hopen , dat 
ander en hi erdoor misschien ook wat meer 
moed vat ten . 

GK: Je heet A, je hebt o ngeveer zeven 

GK : 

voor onts l ag mogen t ekenen". Maar 
ze dan met zo ' n dokte r gaan praten, dan 
l aten ze zich overtroeven me t verhalen, 
die neerkomen op "JE KUNT NIET ZONDER 
En ook: "Je hebt me di c ijnen nodig en je 
kunt ophoepel en al s j e wilt, maar je 
niet zonder ons ". En dan zien die m~nsen 
in, dat ze inde r daad niet zonder hun 
nen en dan leggen ze zi ch erbij neer en 
doen wat de dokter zegt, maar ik niet. 

Ze hebben l i ever ni et , dat 
dat heb jij ook gemerkt. 

Je weggaat en 

jaar in verschillende psychiat r ische A 
inr ichtingen gezeten, en nu ben je 

Als Je vrijwill i g bent opgenomen, dan 
zeggen ze : "Nou, j e mag gaan als j e wi l t, 
waarom ga j e ni et?" Maar àl s j e dan we r 
kelijk wilt gaan en j e hebt j e ontslag 
getekend, dan zeggen ze: "Je gaat maar, 
maar je kunt niet zonder ons en je komt 
toch terug" . Dus dan willen ze je weer 
vasthouden. 

A 

i n me i van dit jaar opges t apt? 

Ja. I k heb vrijwillig m'n ontslag 
get ekend. Op een dag ging ieder een 
naar de t herapie . I k heb ~e ver-
stopt. Ik zei heel spont aan t oen ik 
tevoorschijn kwam: "Ik wil ml n ont
slag tekenen" . Toen moesten ze me 
uitlachen . Ze wilden het niet gelo
ven, maar ik heb gewoon doorgezet . 
Ik zei : "Ik wil ml n ontslag tekenen 
en het gaat gewoon door" . Zeiden 
zij: HBel de dokter maar" . Toen heb 
ik de dokter gebeld en die zei: "Je 
doet maar , je tekent maar ll

• Toen 
heb ik getekend en moest ik bij hem 
komen. Hij zei: "Je gaat maar , maar 
als je gaat , weet ik toch dat je 
terug komt. Maar ga jij maar , want 
als je gaat , dan bega je een mis -
daad tegen jezelf en tegen de maat 
schappij " . 

GK: Net als met jou. 

A : 

GK: 

A 

Ja , zo is het met mij ook gegaan . Zeven 
jaar heb ik in inrichtingen gezeten.en 
alleen in Vijverdal is het fijn geweest. 
Maar Rosenburg , dat is een zwart blad . 

E - 3 

Hoe reageeroe men verder nog 
je weg wilde uit Rosenburg? 

meer toen 

Sommige mensen zeigen : "Kind , doe dat 
. " toch niet , je hebt toch nlets voor ogen 

En ik had ook niets voor ogen , maar op 
dat moment wou ik weg en dacht ik bij 
mezelf : "Beter de rot wereld in , waar je 
nog niks van weet , dan hier blijven en 
je geestelijk laten aftakelen". 

GK : Dus ze wilden liever niet dat Je 
wegging? 

GK : Was er wel eens wat gedaan in Rosenburg 
aan voorbereiding op de maatschappij 
als je weer terug kwam? A Nou, hij liet me wel gaan , maar hij 

wist zeker, dat ik terug zou komen . 
Hij zei ook: "Door mij alleen word 
je beter" , dat zei dokter Snoei. 

GK: Net als Jezus . 

A Nooit , nooit. Ze zeiden wel iedere keer , 
dat ik ontslag zou krijgen als ik hele
maal goed was en dan krijg je ook nabe
handeling . ~laar dat is ook niet altijd 

A : Maar hij is geen Jezus . Ik kon hem 
waar . 

GK : Hoe we e t Je dat? niet meer uitstaan . Als de dokter 
bijvoorbeeld langs kwam en j e lach- A : 
te naar hem , dan zei hij: "Weg jij , 
vetzak" , en dan lachte hij je uit 
en dan duwde hij je van zich af en 
dan kee~ hij je zo smerig aan en 
dan ging hij weg . 

Ik weet , 
neergezet 
moeten ze 

Dus i edereen ging angstig kijken naar hem , 
hè . Niet alleen naar Snoei, maar-ook naar 
Henneberg en naar sommige broeders , die 
keihar d waren . En dan bleef je angstig 
naar ze kijken en dan zijn er meisjes , ook 
vrouwen , die zeggen van: "We willen hier 
niet me e r blijven , we gaan praten of we 

2.0 

dat veel 
worden 

mensen gewoon ergens 
op een kamer, en dan 
f maar uitzoeken. 

l 

Hoe ging dat toen je eenmaal buiten 
stond met j e koffertje? 

Ik had niet eens een koffer bij me , 
die had ik achtergelaten en late~ op-
gehaald . Maar die avond ging ik drin
ken . Ik wist dus eigenlijk helemaal 
niet , wat ik moest doen en toen ging 
ik nadenken e n dacht ik : "Misschien 
hebben ze toch nog gelijk en moet ik 
gewoon terug , omdat ik niet zonder 
hun kan". En toen ging ik die kr oeg 
weer uit en zag i k een man op straat , 
en omdat ik h el emaal niet wist , waar 
ik moest s lapen; heb ik hem aange
spr oken. Hij heeft me toen in z ' n 
huis laten s l apen . Hij heeft me toen 
telkens aanger aden om er nog even de 
moed in te houden . Zo van : "Als je 
nou hier bl i j ft , dan gaan we morgen 
s amen kame r s zoeken". Ik moest dus 
door zetten en dat doorzettingsvermo
gen had ik . Dat is gekomen omdat ik 
me de l aatst e weken in de inrichting 
heb verschol en achter bedden en nacht 
kast j es om hel emaal tot mezelf te ko
men . Om niet in de sleur te zitten en 
niet mee te draaien met de mensen . 
Als iedereen naar de therapie ging , 
dan was ik weg , dan zat ik achter die 
bedden en niemand zag me . 

GK : Daarom was je wat sterker toen Je een
maal weer alleen buiten was . 

A Toen ben ik dus de hele nacht in het 
huis van die man geweest. De volgende 
dag vonden we het MAIC- bureau hier in 
Den Haag . Dat is een bure~u dat helpt 
bij het huren van kamers . Zij gaven 
me een kamertip , hier ergens in Den 
Haag . De vrouw van die kamer was heel 
erg achterdochtig , en die zou het toch 

maar liever aan haar dochter overlaten 
wie ze in huis nam. Dat ging niet door . 
Nu zit ik dus hier . Het is eigenlijk 
geen pension , maar er zitten zestien 
huurders in . Er hangt ook een regl ement. 
Het bevalt me wel goed hier . 

GK : Is het niet heel moeilijk als iedereen 
al die tijd alles voor je heeft opge
knapt om het dan opeens zelf te moeten 
doen? 

A De eerste weken heb je echt vrienden 
om je heen nodig . Dan kun je niet 
zonder hun . Als je dat wel zou probe
ren , dan krijg je wel een instorting , 
denk ik . Maar als je wel een paar men
sen om je heen hebt , dan sterk je wat 
aan , hè? Dan leer je te begrijpen hoe 
je met de mensen om moet gaan. Je moet 
trouwens ook leren koken en wat je al
lemaal nodig hebt voor jezelf op je 
kamer. 

GK : Wat vond je het moeilijkst ln het 
begin? 

A Wat ik wel gemerkt heb dat is , dat ik 
geen medicijnen meer heb . Want als je 
zelf weggaat met ontslag , tegen advies 
in , dan geven ze je geen medicijnen 
mee , dan laten ze je maar rondsukkelen . 
Ik heb me er doorheen geslagen, alleen 
kon ik ' s nachts niet slapen . Dat duurt 
soms wel tot een uur o f half vier . 
Maar daar maak ik geen punt van . Ik sta 
dan gewoon om hal f negen op en dan 
draai ik de dag wel weer door . Maar ik 
ga wel gerege ld naar kennissen en 
vrienden, want anders ga je vereenzamen 
en dat is niet goed . Voor niemand is 
dat goed . 
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GK : Hoe zit het met het geld? Had je geld 
toen je de deur uit ging daar? 

A Ik had een uitkerins, maar die was zó 
min, veel te klein. Want als je in een 
inrichting zit, dan krijg je maar een 
heel lage uitkering . Nu ik hier zit 
krijg ik ook meer geld. 

GK: Wat voor een uitkering is het en hoe
'veel geld is het? 

A Het is Bijstand . Eigenlijk is dat 
f 587 , =, hè? Maar de huur, die betalen 
ze er apart bij, die storten ze op de 
giro van deze mensen. Daar hoef ik 
niets aan te doen. Dat geld krijg ik 
elke maand per cheque opgestuurd. 

GK: Hoe heb je nu plotseling dat besluit 
genomen om weg te gaan? 

A Ik heb in die laatste inrichting, dus 
in Rosenburg, ingezien dat het te gek 
werd en dat ik echt eens moest probe
ren om mezelf te zijn en dat ik zonder 
verplegjng moest leren leven, en dat 
dat ook echt kan en ook echt zonder 
medicijnen. Ik heb zeven jaar in in
richtingen gezeten, altijd veel medi 
cijnen gehad, maar het gaat zonder 
medicijnen. Je moet door willen zet
ten. Je hebt daarbij de hulp van je 
vrienden wel nodig, je moet ook nooit 

alleen blijven op een kamer . 

GK: Heb je nog een of ander advies voor 
andere mensen, die ook graag weg wil
len en die vrijwillig opgenomen zijn? 

- - - -- _ ._ ---

kamers zitten of je gaat met vrienden 
samenwonen, dat kan ook . Je moet er 
wel voor zorgen, dat het een beetje 
vast is, dus dat niet na een week of 
zo ze je laten vallen, zodat je het 
dan opeens maar weer zelf uit moet 
zoeken. 

GK: Wat ga Je nu verder doen? 

A : Als je uit de inrichting komt en je 
hebt er heel lang gezeten, lang genoeg 
om er helemaal aan kapot te gaan gees
telijk, en als je er dan toch nog aan 
toekomt om de maatschappij in te dur
ven , dan vinden een heleboel mensen, 
dat je meteen weer aan het werk moet. 
Maar ik vind, dat je veer helemaal 
moet leren om tot jezelf te komen, dat 
je gaat ontdekken wat voor mogelijk
heden j~ zelf hebt: wat je zelf kunt 
en wat je zelf wilt. Je moet ook ont
dekken, wat je het liefste doet eigen
lijk. 

GK: Ontdek je dat niet in de inrichting? 

A : Nee, in de inrichting krijg je daar 
geen kans voor. Je hebt daar een the
rapie, met iedere dag dezelfde dingen. 
Je kunt wel bepaalde dingen doen, maar 
je hebt iedere dag dezelfde dingen om 
je'heen, daardoor heb je niet genoeg 
keus. Wanneer je in de maatschappij 
bent, heb je erg veel keus. Dus ben je 
er eenmaal uit, dan moet je dat gaan 
ontdekken. Daarvoor moet Je rustig de 
tijd nemen . 

GK: Als je jezelf een beetje ontdekt hebt , 
dan kun je daarna ook wel weer gewoon 
gaan werken? 

A Dat wil ik wel gaan doen , ja , maar 
zeker pas over dr ie maanden, niet eer
der. Eerst ga ik helemaal kijken , hoe 
m' n vrienden zijn, hoe ik met ze op 
kan schieten en ik ga m' n kamer in
richten . Alles anders maken en nieuwe 
kontakten opbouwen . 

GK : Je wilt jezelf echt veranderen? 

A : Ja , ik ben al van gedaante veranderd 
en ook van adres, ha , ha . 

A Ja, dan moeten ze kontakt opnemen met 
de Gekkenkrant, met de Cliëntenbond, 
met Release, met de Sosjale Joenit en 
dan kunnen ze gaan prat en. Ze kunnen 
ook een nacht overblijven ~f zelfs een 
week in het Leger des Heils - hoewel 
ik daar zelf een hekel aan heb - maar 
al s je daar bent bijvoorbeeld , dan kun 
je de volgende dag al gaan kijken naar 
een kamer, en als je geen geld hebt 
dan kun je voor een uitkering zorgen . 
J e hebt ook het J . A.C . in een heleboel 
plaatsen , die zijn net als Release 
door het hele land verspreid en daar 
helpen ze ook mensen uit inrichtingen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~ 
Je moet 'dan aan vrienden of andere men-~ 
sen, met wie je in aanraking komt, vra
gen of zij niet zo'n instell i ng weten . 

GK: Je moet dus zorgen, dat je hulp krijgt 
van dit soort instellingen en van 
vrienden, maar verder moet je het toch 
zelf doen . 

A Ja, je moet dus vrienden maken, maar 
je moet toch wel zorgen dat je goede 
vrienden krijgt , zodat zij je ook ver-
der kunnen Daarna 
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TIPS/KONTAKTE 

In de volgende i nricht ingen z~ J n 

dringend mensen of nodigdie 
elke 2maanden 
de G.krant 

-ps . afd"i~,{l:~~:~;~:~~: -UrsulakL 
-Val!!rJ. usk Ul1P~kj,)!lrIStii, 
-Veld",! jk;Er'melq" 
"':PAAZ,Zutphen . 
-WG pav.III,Amsterdam. 
-Sancta ~aria.,Noord'wijkerho~t. 

Rob Belau,bedankt voor het jaren trouw 
verspreiden! We zijn je adres kwijt. 

De volgenQe Gekkenkrant staat in 
het teken van "e"~n c grote inrichting. 
U bent dus .9~wfo.arschuwd . 
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