fl. 2, SO
'Ierschi lnl eens in de twee maanden

n0027 5de jaargang mei '78
"

l

'
I

l

f •

\

\

jij

W~~ fJBfOWUt Ot'/,/qf!!{Zlé/'fOf'1p;:Jr Pé L.léFDlf
/'liET ie VOORZIEt/ IS-)IJ WAS 06 fJBSO'-tJré~I')I1RHEIL
OMOfli (JE LIEFDE OE flBsoWT€ WfJflRHélD IS-JIJ WI1S
DE EXPt...OSIE WIT-rE MOf?G-Et/ KouD fMti DE HrJI'/f)érl-

IK ZAL )O() OI'/THOEiétl Itl HEr WERK VlU" DE
Dfjb-Eff VfjN DE St/EEUW' VIIH .Héi ij S JlfJl'/ DE:
Ré&Ef'/ Vilt! fJéZOI'/-IK ZiJl_JOU OliTl-10é-r6ti

LEVéNO 11'/ jouW L/CHr;W~nf EEti BLOé~ w,qr
IS EEH fLIJHr; DE Z0'iL Wt9t9R IS DE ZIEL VIII'! DE ZON?IK ZfJL)OtJ ONtMOEt et/COI'/~f1rfTé IIflHWEZI6JiéID

PLOT!t:LltiG- Wfi /(/(E~ WOf?OEt/ f) Hf OE" I'/fKHr Mljrt
G.EO!lCHrEt/GEFIXEERO OP JOU HELDER DE STE!?J(U

Irt DE PoLS ..

28

I

!f$ ..~

---- - ---- -

,JI.À:,- --

-,-~

redakteuren (vrl. & mnl.)
gevraaqd

/II1leaewerkers :
Bert Bakke r
Helmi Gou ds wa" r a
Martine Gro e n
Hans Kooij man

An dries de No o i j
Anke Poor t inga

....

~-

Jac que line v an de r

r--'

Flip Schra mei je r
Frit s Sp an ge nbe rg
__- _ . 1 Ge rard v a n der <Óan dt

Lo ss e n umme r s f 2 , 50
Abonneme nten minim aal f 15 , 00
pe r j aa r , a ls u h e t kunt mi sse n
f 25 . 00 of me e r: we kun ne n dan
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ALLEEN
I)..
MAANDAGAVOND
BELLEN
gemaa k~ doo r e n v o o r
c;ekke n .
We plaa t s en in p r i n c i pe alle b ri e ven ,
Ged i c ht e n , fn n tas i e ~n , u it spr n l~en in
int er wi ews , Ij i 'kuss i es t ukken e . d ., u i e
u o ns s t uu rt o f ve rt el t . We vinden het
belangrijk da t ne n sen , d i e gek G~ n o é md
wor de n, alles wa t ze bele v en , b denken
o f fa nt ase r en , ku n nen uit ~ is se len .
He t ge e n gepubli c ee r d i s , ga ~ t een e i Ge n
le ve n leide n, u bent daa r ve r antwoorde l i jk voor als u ons kop ij stuurt .
A13 u besc h uld i g in ge n u i t j eGen s per sonen o f in s t ell i ngen , moe t u da~r zelf
de e v e nt uele kon se kwertie s van dra8e n .
Maar l aat dat de pr e t ni e t 1r uk ken .
De r edaktione le s t u kk e n z i j n v oo r o n ze
verantwoo rd ing. We pro be r e n daa r i n zo
e e r l i jk moge l i jk on z e me nin g o v e r ee n
a a nt al zak e n t e geven . Op deze ne nin g
k u nnen wij a a ng esp r o ke n wor de n .
Op a l le s o o rt e n s t u k ke n i s krit iek
mo ge lijk en z e l f s ge wens t .
Di s kus s i e i s de b edoe l ing .
Het gaat er t e ns lotte ni e t om zo veel
moge lijk le e d t e r eg i s trer e n, ma a r
door h e t openb aar en ge me ens c happel i jk
te maken , het l ee d op t e heffe n .

Deze k r ant wo r d t

J an van Ri j swij k
Ko Bakker
Aldo Diroma lli
Mona van d e r Pol
Be lvo n e r s en we rk e r s van Ru st oord,
VORe l en ta n !(
Mar gri e t
Carina v .d. l,er f Balkerna
Ti n eke v .d. Mee r
Socco
Fr anc is
Ada Blok
Marja Za at
Ithri s t a Sontr op
De hl . A. S. A.
Di s x

l' . J . F. F.
M. T. De kker s
J an Sa l i e
Dege l s
Ann a Lon t
Gé Hense
(luo Vadi s
C. A. van

Er blijv e n a l t i j d me ns en , d i e door hun
onle es b a re hands chrift g rot e onduide li j khe de n kr e ë r e n . An deren s te lle n vr age n,
alsof wi j e e n

d ok um enta t iec e ntr u ~

zij n .

Al on z e be langr i jke dokume nt a tie ko mt
in de kr a nt . dus a ll e skriptie s chrijv e r s
kunn e n o ud e n um me r s opvrag en do o r e e n

ve e lvo ud van f 3 , 50 ov e r te maken , en
d e ge vraagde num mer s wor de n binn e n
t~e e

dokter
Hij zegt elke dag alleen maar
Eet smakeli j k, dame s
onder het eten
en ver dwijnt dan weer
hij heeft een speknek
met appelwangen
Van veel vlees
hij me l'kt het niet eens
als hij el'gens op trapt
want hij heeft gestudeer d
wat trouwens ner gens uit blijkt .
De patiënt is stof
i n zijn Heilige der Hei ligen .
Slechts zijn honorarium
is waardevol .
Maar als je doodgaat
geeft het niet mee r
nog het mi nst vool' jou
want dan heb je hem
ni et meel' nodig .
Ajuus, Her:!' Doktor !

de Gekkenkr ~nt zoekt mensen die de
scheidende redaktie willen vervangen.
Wij willen er na vijf jaar aktie mee
stoppen,maar de Gekkenkrant moet doorgaan. Wij denken aan mensen die zelf ervaringen hebben met inrichtingen,of aan
wie tenminste ook een steekje los is.
Het werk: maken van de krant (brieven
bewerken en beantwoorden,af en toe zelf
een stuk schrijven of een reportage maken,lay-outen,zorgen dat de krant in de
inrichtingen komt,e.d.).Daarnaast het
steunen van akties,inrichtingen be zoeken en zo meer.Het kost ons ongeveer
twee avonden per week en een weekeind
per maand.Het betaalt niet.De basis zal
waars c hijnl ijk Amsterdam blijven.We willen
een nieuwe redaktie · ongeveer een half
, ,
jaar inwerken. Schrijf voor 1 mei naar
het postbusnummer: 3286,Amsterdam.

we k e n opg e s t uur d .
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klaagzang uit
vogelenzang .. .
onlust in
rustoord

Eind januari ontving de r edaktie een brief
uit de inri cht ing Vogelenzang in Benneb r oek.
Het was een noodkreet uit pavi l joen Rustoord,
ondert'ekend door patiënten en personeel .
Er werd gesp r oken van een onh o udbare sit~at ie
van spannlugen e n personeelsgebrek waa raan
een eind moest komen. De redaktie we rd te-

hulp ge r oepen.
Begin februari gingen wij e rhe e n om met een
aantal patiënten en verplegers t e gaan pratec,
Toen we kwamen aanrijden h ing boven de lugang
een rode vlag te wapperen.

Ons hart ging sneller kloppen: Bezetting?
Revolutie?, zo vroegen wij ons af.

moeilijk paviljoen
In een kamer ve r zamelde zich een viertal
patiënten en een v i er tal verplegers. Er was
geschreven dat e r een brief ove r het personeelst eko rt naar de direktie was gega an, maar
cjlat er Reen antwoord ' op ..vas gekomen. DaL

bleek inmiddels mee te vallen: de direktie
had geantwoord en adve rt ent i es geplaa t s t
voor nieuw pe r soneel.
Een verpleger: "Dit i s een moeilijk paviljoen
met hele moeilijke patiën ten. Een paar maanden geleden zijn we met een nieuwe aanpak
be gonnen: we proberen half ch r onische mensen
weer op gang te brengen met een akt ivir e it enpro g ramma en training van sociale vaard i gheden. Doordat er te we ini g personeel i s en
altijd al t e weinig personeel i s geweest , is
er te weinig tijd voor het werk. Veel verplegers worden z iek en raken overwerkt . De verpleg ing gaat zich onder elkaa r e r ge ren en
we zijn gedwone n om teveel dwane téeen de

is al t e weinig. Dat i s door het min i steri e
vastgesteld , maar er is geen rekening gehouden met he t werk dat hier allemaal moet
gebeur e n; dat is gewoon boekhoudkundig
vastgesteld. He kunnen ook niet méér krij gen
omda t e r een personeelsstop i s voor alle
ziekenhuizen. Daarom kan de direktie ook
weini g voo r ons doen . Kort na elkaa r
vert rekke n twee gediplomee rd e n: één aan het
eind van de week en ee n and ere aan het eind
van de maand. Daarnaast i s er een nu a l heel
lang ziek . He z itten dus nu op negen.
We hopen dat de leerlingen binnekort weer
binnen komen . Ze blijven maar ongevee r 7 à 8
maanden op dit paviljoen e n dan vertrekken ze
weer. Dat is natuurlijk niet goed voor het
werk , wan t zodra je een beetje r elatie met
een patiënt heb t opgebouwd vertrek je alweer.
Sommigen zeggen ronduit : "we vinden het hier
niet prettig werken . " Er is nu een advertentie
opgesteld voor drie gediplomeerden en vijf
leerlingen, maar we moeten maar afwach t e n
or ze hie r willen komen. "

teveel dwang
Bert, een patiënt: "J e wordt hier als een
hond behandeld en niet als een mens, tenminste op de gesloten afdeling. Ik weet niet
eens waar om ik h i e r zi t, maar ik heb wel een

patiënten te gebruiken. We hebben geen tijd

Rechterl ij ke llachtiging. Ik krijg medicijnen

om rustig met ze te praten. We krijgen het
gevoel dat we tekort schieten . We denken
vaak dat we te weinig gekwa lific ee rd z ijn
voor dit werk. Van be ge leiding van de verpleeing komt te weinig terec ht. Er wordt nu
gedacht over in-servi ce training. In het
begin zal dat wel t e n koste van de patiënten
moeten gaan, maar we hopen dat we ze daardoor
op den duur beter kunnen opvangen."
Gekkenkrant: "Hoe is de personeels situatie
pr ecies?"
Een ver p l eger: 1I0fficieel werken hier 12
leerlinge·u en 12 gediplomeerden, maar in de

phenergan, maar i k weet niet waarvoor. Ze
will e n me hier behandelen, maar niemand
wil me uitleggen wat ik mankee r . Soms neem
ik het niet langer, maar dan k rij g ik
injektie s en wo rdt ik gesepar eerd . Kee r op
keer worden h ier de mensenrechten geschonden. "
Een patiënte, Haria, die ons l ater een brief
stuurde: "Ik ben ook ged r e i gd , dat ik inj ekties k rij g wanneer ik m'n med i c ijnen ni et
inneem. \.Janneer ik druk wo rdt dan i so l e r en
ze me een half uur, dan wi l ik het niet.
Haar wanneer ik een keer alleen wi l z ijn
- e n dat kan ne rgens anders - dan mag ik me

praktijk zijn dat er altijd minder. Die 24

niet even in de iso leer afzonderen . "
bieden. Wij kunnen dan toch nie t op een
Verpleger: "Haria, ik ben het e r niet mee
afstand gaan z itten lachen . Wij moeten er
eens wat je nu aan het doen bent. Je weet
toch ook aan denken wat er dan gebeurt."
dat wij ook tegen dwang zij n, maar wat
Een andere patiënte: "De moed om nog be..moeten we anders doen ..vanneer je o ntr egelt
handeld te worden is mij ont nomen . Ik heb
raakt, wanneer je druk wordt en j e gaat
hie r wel vee l v rijheid, maar ik kan hier niet
mensen tegen elkaar opze tt en?
aan m'n problemen werken. Het meeste heb ik
(-1ari a : "Dat is pas zo sinds jullie mij op de
nog gehad aan m'n medepat iënt e n, maar
geslo t en afde ling hebben gezet. "
sorrnni ge dingen blijven: mijn hallicunaties
Verpleger: "Daar moeten we nu niet over
en ' s nachts ben ik angstig, maar d-a ar J<an
rliskussiëren."
i k geen steun voor krijgen, daar hebben ze
Haria: "Ik wordt hier als een kind behandeld."
hier geen tijd voor. Ze z ijn overwerk t . u
Verpleger: "t..Janneer je naar huis gaat dan ka~ert tegen een verpleger : "Vind jij het
j e dochtertje daar ook geen weerstand tegen';; nodig dat ik een Rechterlijke lvIacht
I
heb?"

eéns maer met mijn

de

zit-nie~dg~~n

afdeling en hij loopt vrij rond. 1J.Z;;
het kantoo~tje zit te tele[cmeren
eeM pel" dag) sohuiven ze de !1ordi.il1t:.ftls
dioht om ,Rob maar niet te hoeven
"Ik zit al. drie jaar in ziekenhuis
mag geen woord met hem wisselen en
zang op paviljoen Rustoord, waarvan
daal' knap beUlzerd onder, want tens
eerihalf jaar _ t een Reahter7..ijke
leven we onde-ro één dak. Hs ik wet
(RM). Ik ben nu gelukkig sinds zeven
hem praat (op de pavilj/,e'18D'ijee,,,7a'I718:d
vrijwillig, maar nu heb ik toah doOE
ik naar de gesloten afdeling gebracht .
samenloop van omstandigheden een
ve"t'p_Zeging sahuift alles op elkaar af.
stelling gekregen ( IBS). Ik voel me
je iets aan één vraagt, dan moeten ze
doodongelukkig bij. Ik was verloofd me
met z'n allen Over praten en dan hoop
patient van Rustoord die dPie
met
weleens, soms niet eens geli;fk, lJ«t ze 10t,erRM heeft gezeten. Ik heb een
Zegd hebben. Toah heeft mijn verblijf
zes jaar en die lijdt erg
Rustoord ook zijn goede kanten. Ik lieb 1'''C>!lrs
zo erg zelfs dat ze om
december een eigen kamer: eindeliJ/(
voor dPie maanden naar een tehuis moe
stukje privé. Mijn ex-verloofde is
J7le doodmtgcl.uk.kig op BusttO~O~rd;.:~.dl:IL~:~el"=c~~:e. ;~i:~ en- cieEt zijn agressie op
~aarop je behandeld wordt is m
ik ga ~andeZen met een broeder
De afdelingspsychiater Frank van Ree
op he~ kantoortje komt hij binnen,
meerdere mensen van de verpleging zijn
aan, duwt me met al z'n kraaht tegen
de RM, dwangmaatregelen en ~rgelijke .
en maakt sZadnbeweginqen (slaat niet)
fel tegen separeren en vind het ook
begint me uit·te maken Voor alles ~at
en
lelijk is.
handeling Om zo vertrapt te wo-roden.
je nog betel' in de gevangeniB zitten.
Hij Zoogt nog steeds vrij rond, maar
mede doop mijn IBS medicijnen slikken
opgesloten. Dat was het. Ala 137' nng E~;~;::::n~
1Janneer ik ze niet inneem: dbiang, dan
op komen, ~il ik ze graag Van jullie
ik ze pep injektie. Een ~eek geleden
verloving ver'b'l'oken en sindsdiEn .
laten opnemen waarin ze precies kon
gen wat haar situatie was. Nou, dat
Hier komt hij.

Verpleger:
hebben we het nu niet over.
Bert: "Haar ik wel."
Verpleger : "\..Jij zijn er g tegen machtigingen
en we hanteren hem alleen maar als het echt
niet anders kan. Dit is moeilijk werk want
de Krankzinni gewet wordt door de psychiaters
en de buitemvereld g ebruikt voor problemen
die zij niet aan kunnen, en wij worden er
dan mee opgescheept . Haar wij moeten dan
ook garanties geven dat er een behandeling
tegenover staat. Het probleem met jou , Bert ,
is dat je niet behandeld wil ..vorden en dan
zit je hier voor Jan Lul ."
Gekkenkrant : " Dan houdt het voor jullie dus
op . \.Jaarom adviseren jullie dan niet om die
machtiging weer in te trekken? "
Bert : "Die RH wordt alleen opgeheven wanneer
ik een huis heb, maar hoe kan ik een huis
vi nden wanneer ik op een gesloten afdeling
zit? "
Verpleger : 1I1.Jij vinden het slecht voor je
wanneer je in de buurt van je oude rli jk huis

Komt. l1isschien kim je ergens anders heel
goed funktioneren . Voor j e vader is hen gevaarlijk wanneer je weer naar huis gaao."
Gekkenkrant : "Dus Bert zi t hier eigenljl ik
niet omdat jullie hem kunnen helpen, mqar
om z'n vader te beschermen? "
Verpleger: "Ja, daar zijn we het ook niet
mee eens, maar \-le kunnen iemand die meli.
een RH wordt opgenomen niet weigeren . "
Gekkenkrant: "We begrijpen dat jullie in
een moeilijke situatie zitten, maar we
vinden ·dat jullie je raar opstellen. Aan de
ene kant zeggen dat jullie de verantwoordelijkheid wordt opgedrongen en dat jullie die
eigenlijk niet kunnen en willen dragen.
Maar wanneer we dan vragen waarom jullie er
niet aan mee werken ·dat bijvoorbeeld Bart
zijn RM wordt ingetrokken dan komen ju1lie
opeens met de verantwoordelijkheid aanzetten
die jullie nu eenmaal op je hebt genomQn.
Wij vinden één van de twee: of je zegt die
verantwoording kan ik niet nemen en dam geef

je die aan Bert terug of je neemt hem wel,
maar dan moet je hem ook iets kunnen aanbieden waar hij zelf iets in ziet."
Verp l eger: "Ja, dat is eigenlijk wel z(). Dat
is het grote probleem waar wij in ons werk
alt ijd mee zitten. Misschien moeten Wé gewoon uit het werk gaan wanneer het zo ligt . "
Gekkenkrant: "Wat kunnen wij er aan doen dat
de problemen worden opgelost?"
Verpleger: lIJullie moeten doorgaan met de
strijd voor een andere wetgeving, want die
hele regeling deugt niet. En jullie moeten
bekend maken wat de afschuwelijke gevo~gen
van die bezuinigingen zijn."

De rode vlag boven de ingang was geen teken
van revolutie. Het was de paviljoensvlag waar
het embleem door de regen van verdwenen was.
Als ze die vlag maar bewaren, want hij kan
nog weleens van pas komen.
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In nummer 25 kondigde de redaktie een wedstrijd aan: "Gekken schrijven als de be$te tt •
Ja zeker, U en wij!
Uiteraard, wij gekken zijn in talrijke zaken
zeer beáreven, niet alleen in schrijven . U
kunt denken aan hartstochtelijk liefhebben,
romanties zijn en een robbertje vechten enz ...
Wij weten van wanten . Een gek staat nu eenmaal voor niets. Geen zee gaat te hoog:
Eenzaamheid, vreugde, hal l ucinaties, als gek
weet je er wel weg mee. Zo is het en zo moet Het verhaal van Margrie t mag met recht wonhet blijven . Anderen maken zich tegenwoordig derlijk genoemd worden. Een mirakel. Ze laa t
les een aantal bekentenissen doen en meestal
wel eens ongerust dat de wáre emoties, de
halen bekentenissen niets uit: Toehoorders
wérkelijke belevenis van emoties alleen nog
laten hun onderkin hangen en verroeren zich
bij gekken voorkomt. Misschien hangt dat
samen met het feit dat de meeste mensen maar niet. Maar Ruud(de psychiater uit het eerste
wat voor de TV hangen en zich volproppen met verhaal) laat zich echt aanspreken en ~ordt
borrelnootjes. Enfin, daar hebben wij gekken l1ENS. Sodemieter, hoe is het mogelijk, een
godswonder. Deus ex machima, tjonge ... ~ ..
geen last van, bij ons is het leven in cie .
brouwerij . Wij boren de bron aan die vopr
Socco heeft een verhaal van binnenuit geanderen opgedroogd is: de KREATIVITEIT.
schreven. Dat wil zeggen: het speelt zich
Schrijven dus, een wedstrijd, terzake.
af in de bewuste R5, op weg naar Friesland.
U werd in de gelegenheid gesteld om twee
Socco sluit zijn verhaal af met de fasaiverhalen af te maken.
nerende zin "Een half uurtje later priemden
de lichten van les en Pirn in de duistelnis lt •
"CHRISTMAS IN YOUR SECOND LIVE", een jong
echtpaar, een psychiater en zijn vrouw, en Jezus, wat zou er verder gebeuren op die
twee kinderen bevinden zich in een auto op mal l e boerderij. Wij fantaseren er ovet
verder. Socco zet hiermee een nieuwe~
weg naar de IIfriese buitenluchtII.
De auto is een gloednieuwe R5 "prima ~ag en literaire trend in; verhalen hoeven helemaal
niet meer af, slechts de laatste zin m~et
tje, snel op de weg, akkuraat, nauwelijks
boeien en tet de verbeelding spreken!
zijwindgevoelig, kooikonstructie".
Briljant, zeer geslaagd:
Naast het viertal inzittenden bevindt er
zich ook nog een haas in de auto. Weliswaar
dood en in een pan met wijn en groente.
In het voriee nummer hebben we al het eerste
Ook wordt er no g een kistje uitstekende wijnverhaal van Carina geplaatst , nu het tweede .
vervoerd (Bourgogne 1969). Alles wijst er
Ze wijdt zich aan Jan en laat zien dat
op dat het gezellig moet worden met de
alleenstaanden heel gezellig de kerst &oor
Kerstdagen.
kunnen brengen door gewoon gezellige dingen
les en Pim, vrienden, zijn ook uitgeqodigd in huis te halen en door bijvoorbeeld &e
met de kerst.
radio aan te doen. Dan kan er helemaal niets
mis gaan. Jan kan dus gerust die rot plllen
in de WC gooien en doortrekken die hap.
2 "l1ERG EN BEEN". In dit verhaal worden we
mee genomen naar het treurige huurhok van
"Kop op Jan, een beetje meer zelfvertrouwen ll •
Jan, op drie hoog achter in de grote stad.
Tineke laat de psychiater, in haar verhaal,
Jan woont alleen en is slecht gehumeurd.
de feestdagen gewoon thui s doorbrengen,
Hij i s niet gediend van de toenaderir4gsGeen auto, niks Friesland, gewoon thuis . De
pogingen van anderen en ook niet van het
dametje van het Leger Des HeiIs. Jan heeft man lijkt een dubbel l even te leiden. In de
inrichting is hij een godheid, die pillen
haar weggescholden: Hij bevindt zich in
en
spuiten uitdeelt, thuis een soort kerstbed, alleen. Vlak voor de kerstdagen. Er is
man
voor wie een toffe kerst wordt geolganiniets in huis, geen eten, geen olie voor
de kachel, niets. It Ze laten je wegrotten in seerd. "Kinderen, vrouw, kom hier zittep",
zegt hij aan het eind. Ze komen bij hem zitje hok, niemand steekt een poot naar je
ten en hij kust ze een voor een.
uit", stelt Jan grimmig vast ........ .
Kunnen psychiaters een soort schizofre~
Van de vele winnende inzenctigen zijn en al
godheden zijn? In dit verhaal wel.
twee gep l aas t (krant 26). In deze krant
Knap werk!
worden de overige vier winnende verhalen gedrukt.
Hiermee sluiten we de wedstrijd af. No~aals
Uitstekend
werk,
onwijs
goed
:
hartelijk
dank lieve Gekken.
._~_.
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psychiater wordt mens
De wagen rijdt fijn, de kinderen houden zich
koest achterin en de reis verloopt voorspoe dig. Niets bijzonders valt e r te melden
w~ l aten de aankomst op de boer de r ij de
he r oleuwde kennismaking met les en Pirn , de
gezel l ige maaltijd daa r na , graag over aan de
e i ge n fa nt asie .
We keren bij hen terug rond middernach~ .
R~u d , de psychiater, zijn vrouw Jenneke,
Pl m en les zitten bij de openhaard en een
warme gl oed doort r ekt hen a l len . les heeft
he t woord . Op haar wangen ligt een d i ep r ode
liJ·kheden ,
om te hel pen, en d e
b l os , want het lig t geenzins in haa r aard
meeste
l
aat
Je
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psychiater is en komt op plaatsen waar zi , d~eu een p~ett~g weekend, f~Jne feestdagen 'I' ,en
J
dan' flu1tend het gebouw te, verlaten. Heb Je
n ' et k omen k an. Van te voren heeft ze zeker
n i e t berekend dit te vertellen ze weet
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'
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in de auto ...

en

4

..L

ze was met de ee r ste stappen buiten de inHet·
.
h f
. hl
.
· , d ~e
· mI·d dag aan zee die wi j ds - heid dnIeuwe
Jaar ee t. ZlC
a geruIme
tijd
. h tlng
rlC
l
.
.
na iso l ee r Die
··h·d - '
h·d
' oen ge den. Een 40 Jar1ge psych1ate r heeft
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uxe een nac t ~ee r In Je eIge n bed Soms ook overbelaste mensen ~ Soms heeft hi '
te mogen slapen. La ter Je auto weer te mogen
k 1· ·k
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J
b 'k
b
1
wer e IJ geen tIJ voor geleuter aan zijn
ge r Ul e n en ovena d~ terugkeer i n jè eigen hoofd en maakt hi ' dit ook duideli'k
flat en te voelen dat Je weer leeft Dat je
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J
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J .
een kans hebt gekr
h t 1
·
Zo dU1de11Jk, dat het dU1delijk is. Dourgaans
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mer t waar ver rIet IS , opstandigheid . Met
Maar soms ', zegt ze
gaan mIJn geda ht
.
'
,
c en
een enkel woord of gebaar laat hij weten da t
naar ~e~ d I e daar,~og ZItten. Ik kan voor henhij begrijpt hoe moeilijk het valt. Maar'het
zo we I nIg doen . JIJ Ruud, hebt zoveel mogenu eenmaal niet anders kàn . Dat hij ook geen
ij zer me t handen breken kan . Doch da t men op
zijn hulp kan rekenen.
Half maart gaat hij er een weekje tussen uit .
" Of hij gelijk heeft " , merkt één van zijn
patiënten op . " Je kunt niet altijd het leed
van anderen dragen . Het valt me nog mee, dat
ie niet zelf mesjokken wordt ".
En in al haar ellende zegt ze : " Dokter , ge. er maar van " , en ze meent het ook nog.
nIet
Op kerstavond is een psychiater Mens ge\vorden en heef t in twee maanden Wonderen
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ha lf a cht z ijn . " " Oh, dat ha l e n we be s t, he t
i s nu ze s uur." Daar lag he t dorpj e , nu na a F
r echt s en da t s pree kt he t voo r zi ch, hun
e i gen oprit e n da a r acht e r de berkeboompj es :
hun e i ge n boe rde rijtj e .
Een h a lf uurtj e l a t e r pri emden de Licht~n var
l es en Pim i n de duis terni s .

Bomen l a ngs een asfa l tweg . All emaa l ke uri g
voor j e aangel egd. 0, dac moo i e , zo ke uri g
voor j e ingeri cht e Ned e rl and.
Binnen br a ndde he t kache lt j e e n daa r buiten
zweef de he t wint e r se Ne de rl and se l and s c hap
voo rbij.
De k inde r en war e n nu bez i g de a uto ' s te
t e l l e n, die voo r bi j kwamen e n i e de r e Ke e r
a l s er ee n RS passee rd e, klonke n e r bl Lj de
~ adat het dame tj e wegge gaan wa s, trok
u itro epe n: "Pa, ook een R5 . n Och ja, a 'l s ze
J an de deken s we er over z i j n ho ofd, maalr
maar b ezig ware n. Cr eat i e f gedr ag , hoe ki ns l a pen ko n hij ni e t me er, kun j e we l weer
de rli jk dan ook . John, za t nu in de v i e rde
een p il nemen, maar dan z ij n ze t e ga uw
van de lager e schoo l en ko n wa t goe d ove rop en je moe t t och een pa rti j tje ach t er
weg met zijn kl asgenoo t j es , daarove r ho e fd e de hand houd en, voor het geva l, da t j e
j e je geen zo r gen t e maken. Natuur l ijk, h i j
echt ni e t me e r wakke r wilt worden, da t
ve r mo r ste de nodi ge ka n sen op goe de c ijfe r s , gee ft een ve ili g gevoe l. J an kij k t op de
was voo r a l vaak afwezig , me t z ijn ge d a~h t en wekker, d~ e op een s t oe l, na ast z i j n bed
e ld e r s , maar op he t schoo lplein was hiÓ h et
s t aa t. 4 uur in de middag i s het. Hij
midde l pun t van zi j n kame rraadj es . En daa r
s t a at op uit bed, tr ekt een broek en tril i
gaa t het maa r om : een gep r ononceerd gevoe l
aan en pi ekert " 2 dagen l a ng zull en de
van overwich t in soc i ale ko ntakten .
~inke l s ges l o t e n z i j n" . He t best e i s om
Li es , da t kle intj e, was pas v ier . Hij was
in de sup e rma rkt om de hoek wa t leeft ocht
wát gek me t lies . En h e t k indj e me t h em , l ee 8 t e kop en b . v . een paar s tokbroden me t kaa s ,
de psycho- ana l yt i ese lite r a tuur e r maa~ op
een paar flesse n me lk en dra nk, mi sschien
na .
r ode wi j n, passend b i j de Ke r s t d age n ~
Hij had ee n ru s ti ge s t i jl v an rijd e n, evenook wat bi e r na tuurlijk . Ti j d s chri f t en en
wi ch ti g . Passe r e n , al l een a l s er eén m~t een r ok e rij n ie t verge t en . Hij dr aa it he t g~s slakkengange t je voo r je r eed. Al s he t ni et
kache lt je wa t hoger , c ontrol eert of de
ander s kon , anders de rechter weghel ft.
go rdijnen goed di ch t z ijn en maak t een
Da t wil de gedoe vo nd Janna trouwens oo k ni et boodschapp enlij s tj e . Een blik erwt ens oep
goed: zo kun j e maar z i en wa t voo r een
Dok ni e t ve r ge t en. 'V l ug trek t hij z i j n
stab i liserende invloed op je maa t schappe j as a an. Tas , po r temonna i e , ge lukk i g
l ijke gedrag een huweli j kspartner ka n hebben , ni emand op de tr ap . Alti jd di e r o t boodZe voelde he t gewoon aankome n . a l s hij a l s
schap pen . I n de winke l is hij ge lukki g
een str aaljager wou gaan vliege n.
vl ug a an de b e urt . Een s t raa t v e rde r it
Gehuchten , kerktorens , eenzame boe rd e ri jen
een winke lt je waa r ze pornobl a den verkob l even i n het zog va n het wagen tje ach t e r.
p en en dan alsjebli e ft gauw terug . Me t
Het l and schap verande r de ge l e id e lij k , he t
e en zucht van ve rli chtin g tr ekt hij de
waren nu de stoere boe r en hoeven van he t
kamerdeur acht e r z i ch di cht. Nu eer s t d e
friese landschap . Al l een de l ucht b l eef hetboe l een bee tje opru i men . Be d opmaken ,
zelfde , neve li g, gr ijs , weer gee n witt e kers t 3chone ha nddoe ken neerhangen, t a felkl e ed
dit jaar . Maar het zo u heerli j k z ijn om geui tk l oppen, scheme rl ampj e aan . Een blikj e
zellig onder mekaar te zijn d i t j aar.
vi s opengedraa i d , bie rtj e e r b ij . e en
Ook die r uwe onzalighe i d buitens lui t e n waa r
3pannend boek. Het leven i s zo we l een
je elke dag maar wee r mee geco nfronteerd
be etj e goed. Strak s l ekke r in be d, de
werd .
wekke r op 12 uur, vannacht lekke r l ezen,
Natuur lijk , hij had eelt op z ijn zie l g~wi j ntj e e r b i j , s t okbr oo d en kaa s , r a dio
krege n, maar soms kun j e nie t ont snappen aan
3an en t egen de mor gen weer l ekke r in
een gevoel van medemense l ijkhe id. En he: is
be d. Geen mens di e hem dit k an v e rbie den.
je we r k t e ns l ot t e , onde r vr ie nde n was j e
Zi j n oude r s he e f t hij al dagen gel e den
ontspannen , ver levend i gde je de sfee r me t een be ri ch t, da t hij ni e t kon komen en z.g .
kwinkslag , maar je dageli j kse bez i gheden
v rie nd en z i j n e r ni et , du s zullen ze he m
schud de je van je af .
ook niet l as tig kome n vall en. De da me
He t begon a l donker te wor de n, de grot e
van he t Leger de s He i l s za l het b es t druk
lichten aan en oppasse n voor de afs l ag bi j
nebb en om a nd e r e e enzame men sen t e beBee t gummer wi elen , da n zou he t nog een ha l f
moedi gen, du s van di e k ant dre i gt ook
uur tje r i j de n z i jn naar Itkew i e rum.
seen gevaa r. Din s dag z ien we wel verder .
De ki nde r e n zate n nu t e sp ringen en t e huppe n~ Eer s t eindelijk rus t en voo r geval van
n\.Je zi jn e r b ij na ." Ik hoop dat we e r op t i jd nood, i s e r he t po tj e met opge s paa rde
z i jn", ze i Janna . "les en Pirn zoude n e r om
pill e n . -Q--~~
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Eindelijk; zegt de Psychiater , voor mij
zit her er voorlopig op, de deur van d~
Inrichting achter hem dicht trekkend.
Nu naderen voor m1J en m'n gezin de Kerstdagen. (Eindelijk eens weg van die lastige Patiënten met hun gezeur), iedereen
was ook zo verve lend de laatste dagen,
't is of ze het wisten dat ik met de
Kerstdagen weg zou zijn . Maar gel ukki g
beschikken we over de nodige midde len qm
ze wel rustig te krijgen,
ik ben (diegenen die pillen , spuit, e . a.
hebben uitgevonden) erg dankbaar, als we
dat toch niet hadden!
Ja, dank zij de Patiënten heb ik van al
hun geld, (wat hun therapieën kosten),
mezelf eens kunnen verwennen, (want dat
was ook wel nodig na het harde werken
met mensen die denken dat je God bent) .
Ik beschik nu over een nieuw autootje,
waar ik echt trots op ben, (omdat ik eL
t och wel hard voor heb moeten werken ) ,
maar ..... nu heb ik het dan toch voor
elkaar, en het herinnert me er steeds
aan , waaraan ik dit heb verdiend , dat
doet me ext ra goed .
Zijn vrouw staat hem al op te wachten ,
en vliegt hem om zij n nek; tegen hem
zeggende : "lievert wat ben je laat",
maar toch ben ik blij dat je er bent .
Hij zegt zijn vrouw dat er nogal wat
moeilijkheden waren in de Inr ichting ,
en dat de Pat iënt en zo lastig waren,
maar hij zegt tegen haar, (om over een
ander onderwerp te beginnen), nu ze hu~
Medi cijnen en Injecties hebben gehad,
zullen ze zich Voorlopig wel kunnen
Vermaken in Dromenland.1;<

Zijn vrouw vraag t hem nu mee te komen,
en zegt een verrassing te hebben voor hem
in de kamer, daar ziet hij zijn kinderen,
vrienden en familieleden a ll emaal rond
öe grote, versierde tafel zitten , waaro~
werkelijk alles staat om je vingers bij
af te likken . Iedereen wenst elkaar 'n
Vrolijke Kerst, en men begint te eten .
Het een is nog lekkerder dan het ander,
tiessen met drank worden leeg geschonken .

Het Feestmaal loopt ten einde,
het is erg rommelig in de kamer,
potjes van de kip zijn overal te vinden,
ee lfs in de hondenmand bij de open haartl .
Het was een Toffe Kerst: "kinderen , vrouw,
kom hier zittenII, en hij neemt hen all en
in zijn armen en kust ze een voor een.
Hij zegt tegen hen : dit was een Kerst om
~ooit te vergeten .

Hier loopt het verhaal van het Kerstfeest van een Psychiater met zijn gezin_
en zijn nieuwe autootje ten einde .

De Gekkenkrant nr. 26 is wat in mineur.
Dat is niet helemaal terecht want er is de
laatste vi jf jaren beslist wel het een en
ander veranderd . Enkele feiten:
I. Veel patiënten en hun belangenbehartigers zijn zich bewust geworden van de oonsequent ies van een opneming in een psychia trische inrichting e n durven kritische
vragen te stellen en behandelingen te ~ei
geren.
2. Veel hulpverleners zijn zich ervan bewus t gewo rden dat zij een te grote machtspositie hadden. Zi.i 1+efl:élder en de patient
veel menswaardi ger e n eonen begrip voor
ájn prob l emen .
J. Er zij n patientenraden gekomen, die weli swaar verbetering behoeven, maa r ze zi~n
een stap op de weg die voert tot bundeling
van krachten .
4. Natuurlijk zijn een (voor de buitenwereld vaak misleidende) model-afde l ing en
een multidisciplinair team, die aan sle~hts
een kleine groep mensen ten goede komen,
miet vo ldoende. Maar net als de patientenraden zijn ze een stap op de goede weg .
Ze kunnen zi ch uitbreiden tot het gehel~
ziekenhuis .
j . Er zijn can tines en telefooncellen gekomen . Onderschat die verbeteringen n iet !
rof zijn jullie de tijd vergeten dat het
een patient verboden was op te bellen?
Weten jullie niet meer dat hij met verlangen zat uit te ki j ken naar bezoek dat
met meegebrachte thermosflessen met kof tie
of thee een plekje moest zien te vinden in
de kille, gr ote zalen?

nu

rlJawel" schrijven jullie "dat is mooi meegenomen, maar aan het onrecht dat nog alti jd plaatsvindt , kunnen we t och niets @ndernemen."
Da t is waar : in heel veel situaties sta~n
de patienten en hun belangenbehartigers
nog gewoon met de rug t egen de muur: zijn
machteloos, rechteloos en weer loos . Roe
tornt dat? Ik heb daar mijn gedacht en al
meerdere malen over l aten gaan en kom tot
de vo l gende uitspraken :
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a . De groeperingen, die zich met har t em
tiel voor de patienten inzetten, zij n om~erling te sterk verdeeld, zij n soms naijverig, willen autonoom werken, kor tom ;
ze vo rmen geen eenheid . Dat leidt tot zwakte en die zwakte versterkt de macht van de
tegenpartij.
b. De groeperingen zouden ver t egenwoordigd
~oeten zijn in de besturen van de inricn,ingen en in door de overheid ingestelde
organ isaties en commissies, zoals bijvo~r
beeld de Commissie Van Dijk . We moeten niet
bang zijn voor het dragen van medeverantwoordelijkheid en ook niet om ingekapseld
te raken . Wie een sterk karakter heeft
raakt niet ingekapse ld.
c . Er is geen beroepsorganis atie die bij
~e Wet geregeld is en zo l ang die er niet
~s kan niets gecontroleerd worden en kan
hog zeer veel on recht plaatsvinden.

We hebben ons doel nog lang niet bereikt .
Dat bereiken we ook nooit als we het hoofd
in de schoot leggen. Dus: hoofd omhoog en
tloorgaan met de strijd !
Dat betekent dat de Gekkenkrant haar wetk
mo et voortzetten en het onrecht , naar voren gebracht in de brieven van patïentel1,
moet blijven publiceren. Jullie hebben in
de afgelopen jaren uitstekend werk verri cht. Maar er moet meer gebeuren. Ik kum
met een voorstel en mi sschien va lt daar
over na te denken .
Breid de redaktie van de Gekkenkrant uit
bijv. met 2 juristen, 2 sociologen, 2 krit ische psychiaters en 2 kriti sche verpleegkundigen . Onderzoek met elkaar alle klachten die binnenkomen, daarbij altijd het
princ ip e van "hoor en wederhoor" toepassend.
~nventariseer a l deze klachten en or gan iseer in 1980 een groots opgezet Na ti ona ~ l
~ribunaal waar het onrecht in met name genoemde inrichtingen wordt veroordee l d.
Ga na afloop met een flinke delegatie naar
het Binnenhof en bl ijf daar zitten totdat
er officieel is toegezegd dat op zeer
korte termijn een onafhanke li jke be roep sinstant ie in het leven zal worden geroepen.
" Alleen open ing van zaken over deze ge makkelijk verdrongen , onaangename kant van
on s bestaan kan tot een humane en werkb~ 
r e situatie leiden . Dat is geen zaak waar
'a lléén p syehiaters verantwoordelijJ<. VOO "
mogen zijn". aldus Dr . J . A. C. Bleeker in
Fol i o Civit atis , nr. 23 , 1978 .
Zo , nou horen jullie het ook nog van een
ander ...•
Hoofd omhoog en aan het werk ! Ik doe
gr aag mee !
Vee l hart elijke gr oeten en sterkte.

vijverda 1..lranenda I
Vijve rda l in Maas tri cht, waarvan we dactt en dat he t nie t t o t de a ll er s l ech t s t e inrichtingen ge r ekend be hoe fd e t e wo rd en, blij k t v r ese lij ke pr aktij ken t e ve rb e r gen. Hun s trate g i e is he t doodzw ij gen v an alle s , wa t z i ch t eg~ n he t gangbare pa troon ve r ze t.
De Ge kke nkr ant mag e r ni e t komen . He t bez indi gQn v an ee n e no rm waard evo l exper ime nt
me t een humane behand elwij ze wo rdt doodgezwege n door he t bes tuur.
VERPLEGI NG EN PATIENTEN SAMEN z ijn hi ert egen in ops t and. De r edaktie van deze k r ant
ond e rst e unt hun akti e van ha r t e e n v indt he t bene den a ll e pe il da t een bes tuur een zo be langrijke di skuss i e ui t de we g gaat.
De bri e f hi e ronde r kwam van 2 patiënt en, di e inmidd e l s zijn ont s lagen . Ande r en z ijn nog
bezi~ om de afd e ling ORTHO te r edde n.

we zitten met een ernstig pr ob leem.
He t i ns tituut VIJVERDAL hee ft 8 ver diepimgen
(waar van 1 leeg, met allemaal 1- prs . kam~~s) ,
ep. n ver dieping i s ver deeld in 3 apar te v l eugels
In een vleugel op de 3de etage is ORTHO gn
daar verblijven wij . De ze af deling werd ~uim
een jaar geleden geopend. De voornaamste 'Jer sehillen met de ande r e af delingen zijn dat er
a} geen of zo weinig mogelijk medicijnen 1egeven wor den,
b) gewer kt wordt in gr oepsverband, maar ook
indi viduee l ,
c) niet over geplaats t wor dt naar de krisi'sinter ventieafdeling, maar dat j e de kri sis
i n de gr oep doormaakt .
Di t en nog veel meer wor dt nie t er kend en
doodge zwegen . De as si s tent- psy chiater is 7Jegg~ gaan om de volgende r edene n. Het bes tuur
( "hoger hand") vindt het pr ojekt op zich we l
oké , dat zeggen ze tenmi ns te , maar de noodzakeli j ke e isen wor den zonder meer niet ingewi lligd of gewoonweg niet beantwoord. Een
maatschappelijk wer kster, een soc . ps . ve~ .,
e ~n verp leger , een kamer Voor de hoofdhu Lpve r lener worden geweigerd. Niet openlijk,
a Z·le s lijkt erop of er niets aan de hand is .
De verp leging van onze vleugel ver trekt en
wij, de patiënten, wie vr aagt ons wat?
Onze he lpers weiger en zich aan te passe~ aan
het sys teem van de r es t van he t gebouw . Moet
dan he t enige goede s tukje Van deze psychi abri s che k liniek ver dWi j ne n zonde r pr otest?
Nee , dat kan en mag niet '.
De vleugel zal naar alle waarschi j nlijkhei d
weer aangepas t worden aan het klotesysteem
van s likken maar jongens. En voor aJ niet
wi ld wor den want dan ga je naar kr isis, aj~
kc ,d en onder de bandj es .
.

Tr ouwens de "Gekken"krant i s hier verboden .
Ze zi jn zo bang voor pr otesten.
Ee n paar voorbeelden van het vele dat be r eikt i s i n di t jaar .
L. was 6 j aar onde r ps ych . behandeling, 7
opnames , etiket manisch- depr essie f en al aie
jar en volges poten met medicijnen. Nu na een
~ jaar op ORTHO, zonder s tempel, zonder m@
di cijnen, op de drempel naar de wer eld. L. ,:s
nu 23 jaar .
D. , die allO jaar binnen de inrichtingen
"dood " lee f t en hier pas tot leven i s ge komen .
J . was het leven echt moe, nu wee r buiten en
ve ~domd gelukkig dat hij weer lee f t .
De nazor g verdWijn t nu ook .
Mens en pr otes teer en schrijf brieven naar
het bestuur , daar zijn ze bang voor .
Wi j weten het niet meer. Een t r oost :
JULLIE WETEN HET NU .
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psychiaters in de bocht
De Nederlandse Vereniging voor Psychiat'rie,
de officiële vereniging van psychiatersI, is
door de bocht. Het bestuur is van meniQg

1.

De patiënt en z1Jn naasten en/of vertrouwensman moet informatie hebben over
de methode, werking en bijwerking.

2.

De patiënt en zijn naasten en/of

dat shocktherapie slechts onder een aantal
strenge voorwaarden mag worden toegepast.

Half vorig jaar vroeg de Nationale zie~en
huisraad om advies aan de Koninklijke
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
Deze vereniging stelt allerlei regels ~ast
voor de beroepsuitoefening van medici. Deze
vroeg op zijn beurt weer advies aan de

v~r

trouwensman moet informatie hebben over
de gevolgen van het niet toepassen van

de shock.
3.

De patiënt moet schriftelijke toes~em
ming geven.

4.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Op 15 februari kwam het bestuur met een
advies. Het schrijft dat shocktherapie nog

Als dat niet gaat (?) moet de naaste
familie of vertrouwensman dit doen . Gaat
dat ook niet, dan moet de inspectie van

steeds een effectieve behandeling is van

het ministerie die schriftelijke tpe-

een aantal ziektebeelden. Maar ook dat de
shock schromelijk is overschat en te l ichtvaardig is toegepast. Volgens de vereniging

stemming geven.

5.

De huisarts en/of verwijzend psychiater
moet het ermee eens zijn.

zijn voor alle genoemde toestanden andere

therapieën ontwikke ld. Maar, zo vervol~t het
bestuur, daarvan staat niet vast dat bij-

6.

Er mag alleen geshockt worden nad~t een
aantal psychiaters goed met elkaar

werkingen en gevaren geringer zijn dan van

hebben overlegd, over voors en tegens.

de shocktherapie. Wettelijke maatregel~n
(zoals door de NASA bepleit) ziet de

Van dat overleg moet een schriftelijk
verslag worden gemaakt dat de inspectie
moet kunnen bekijken.

vereniging niet zitten, want patiënten die

met de nieuwe behandeling niet opschieten
zouden dan langer met zelfmoordplannen rondlopen en lange r verpleegd moeten worden.
Wat de vereniging wel wil is de electrosho ck
omgeven met een g root aantal waarborgen.
Het zij n er zeven:

7.

Tenslotte moet het shocken worden beperkt tot een paar instellingen d;e

voldoende ervaren en deskundig moeten
zij n.
De vereniging wil deze zaken binnen de beroepsverenigingen regelen en vindt wettie-

lijke maatregelen niet nodig. In een
schriftelijke reaktie heeft de psychiader
Frank van Ree zich enthousiast getQond voor

dit standpunt. Hij zegt ongeveer d~t hij
vaak een veel sterker standpunt heeft ingenomen, maar dat wel moest omdat de voor-

standers van shockbehandeling moeilijk van
gedachten te veranderen waren. Hij zou willen
dat er nog één waarborg aan wordt toege-

voegd, namelijk dat iemand , die vóóraf geen

12

toestemming kan geven, dat tenminste aQhteraf zou moeten kunnen doen.
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de strijd gaat door
er wordt nog steeds geshockt
Bravo, Gekkenkrant, bravo, NASA, voor het
goede werk ! Toch moet me nog het een en ander
van het har t: In de NASA - bijLage wer d el'g
verbaasd ger eageerd op het bericht dat ~en
14- jarig meisje werç1 geshocked' in het Sit.
Joseph te ApeLdoorn, maar ik kan juLLie weL
verteLLen dat die idioten tot meer in sltaat
zijn: ikzeLf werd in 1968, toen ik .... acht
jaar oud was, geshocked in Duin & Bosch.
GevoLg was grot e gat en i n mijn geheuger~ en
sinds die tijd ben ik bijna geen dag meer
vrij geweest van hoofdpijn. Toen mij» ouders
mij de voLgende dag bezochten was ik ze
apatisch dat ze informeerden of ik soms ziek
J<JaS biJ het hoofd van de afdeLing. Ze ldregen
t e horen dat i k een E.E. G. had geha& (ja hoor,
dat zou dan minstens de vierde zijn ge~est
i n een wee k ) en die psychiater op wiens
advies het aLLemaaL gebeurde, heeft na die
opname nooit meer iets Laten horen, ho~eL
dit weL degeLi jk de bedoeLing was gewe~s t.
Jaren Later Las ik een ar tikeL in de T~Le 
graaf over die rotzak . AL na een paar ~egeLs
werd ik zo kotsmisseLijk, dat ik het d~ng
ter zijde heb geLegd.
Intussen heb ik nog steeds hoofdpijn, maar
er staat aLtijd weL weer een of andere
Dokter kLaar om te verteLLen dat je onmogeLijk pijn kunt hebben. De meeste zuLLer, begrijpen, dat dit nu is wat wer keLijk p~jn
doe t!
InmiddeLs ben ik geLukkig in therapie bij
het I. M. P. EindeLijk is het uit met de
witte jassen en de buro 's . EindeLijk iemand
die niet uitsLuitend waLging voeLt ten overstaan van jou. Dat i s het einde niet, maar
door de ze therapie kom ik tot inzichten die
ik nooit gehad heb en die een heeL ander
Licht werpen op de zaak . Ik weet nu we l dat
ik de wer eLd niet kan veranderen om me~eLf
te beschermen, en nu geLoof ik weL dat ik
ondanks dit aLLes Leven kan. Maar ook aL
zaL ik ooit geaccepteerd wordén; ik za! er
nooit bij horen, die muur is er nog steeds
en die zaL er ook aLtijd weL bLijven. Nog
steeds Lachen de mensen die zich mijn ~rien
den noemen om mijn ver schr ikkingen uit het
verLeden, die nog aLtijd een donkere s~ha
duw werpen op aL mijn handeLingen en g~ 
dachten, of ze r eageren er spottend op. Nog
altijd wiLLen ze weLeens vergeten dat ~e
nie t voor niet s der tien jaar Lang psychiatrisch patiente bent, maar ik neem het ze
niet meer zo kwaLijk omdat ik ze de wereLd
niet door mijn ogen kan Laten zien en ~ij
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Strenge voorwaarden aan
elektro-shockbehandelin

I
•

mij de hunne niet. En nog heeL dikwijL$
denk ik terug aan de woorden Van ieman~, die
me destijds uit mijn volmaakte ~nverschiLLig,
heid ten aanzien Van de wereLd haaLde:
"Maar je ademt nog steeds, en je Leeft nog
steeds, en je kunt er aLLeen maar DOORl;zeen ."
ZeLf had hij bijna aL zijn Levensjaren doorgebracht in een kLassieke inrichting, en
juist daarom vond ik het zo mooi en zo
bijzonder dat hij op dat moment zoveeL afstand van zichzeLf kon nemen, om mijn ~an
hoop die toen aLLang geen wanhoop meer was,
op te merken.
Ik hoop van harte, dat de Gekkenkrant nog
Lang mag doorgaan met dit werk . zodat ~LLe
sLachtoffers van de verwr ongen en wanstaLtige therapie en psychiatrie tenminste een
uitLaatkLep hebben.

4

Beste Leden van de actie NASA .
ik heb vanmorgen de Gekkenkrant gekregem en
~oen ik juLlie artikel las voelde ik me gegrepen om naar de pen te grijpen. Zelf heb
.i k stage gelopen in het psychiatr iese zi ekenhuis "Bloemendaal" te Loosduinen bij Den Haag .
Ik ben daar 3 maanden (van juli - okt lP?? )
op de B- opleiding actief geweest en heb ontzettend veel nare dingen gehoord en gezken.
(Ik ben ook op de paviLjoenen geweest ) .
Gedurende mijn stage ben ik tot de over~
tuiging gekomen dat de psychiatrie se ziekenhuizen wat betr eft de schockterapie ons erg
beLazeren. Ik heb de indruk gekregen dat op
Bloemendaal niet incidenteel maar wekelijks
geschockt wordt . De leerlingen moeten i~ het
derde jaar allemaal een schockbehandeling
meegemaakt hebben . (60 leer Lingen! ).
Ik heb de aftekeningen ook in de praktijk
boekjes ge zien . Een heleboel artsen schocken
er. Het apparaat staat op de Lucas Lindeboom
kliniek; (opname) en valt onder de verantwoordeLijkheid van psychiater Jongejan . (een
autoriteit op dat gebied). Ik heb ande~
namen niet allemaal onthouden, (het waren er
zoveel) maar iedereen op BLoemendaaL kan het
je verteLLen . Ik heb sterk de indruk dat ze
de vuiLe was binnen wilLen houden.
Ps
Op Boszicht (short stay paviljoen) wordt
ook geschockt.

Advies: 'patiënt
•
moet mstemmen
met elektroshock'
I

UTRECHT, 6 april - Elektroshockbehandeling moet
voor sommige psychiatrische patiënten mogelijk blij~
ven, ma.<tr.wel met een aantal waarb.Orgen worden omgeven. Zo moet de patiënt tevoren worden ingeliCht
over· bijwerkingen en schriftelijk toestemming geven.
De behandeling mag slechts in enkele instituten worden toegepast, waar voldoende ervaring en deskundigheid bestaan.
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van bavo" tot delta"

nasa
breekt
door

"

"

Zelden komt e r ee n vrolijke opgewekte bt,ef b~j de redaktie binnen. Meestal gaat het om

Het gaat goed met de Anti Schock Actie. Psychiaters z~Jn met een schock wakker geworden.
Het Nederlandse volk is op passende wijze op de hoogte gesteld van het feit dat er nog
steeds psychiaters zijn die deze barba~rse "therapie Tl toepassen. Bijvoorbeeld: er zilin
reusachtige advertenties in de NRC en in de Volkskrant verschenen. Honderden mensen ~etten

sombere, ne gati e ve ervaringen die de bri e f s chr~jver eens kwijt wil. De verhalen uit d~t
Boort brieve n worden vaak in deze krant opgendmen om daarmee recht , te doen aan de afzender en om eventuele misstanden werelkundig te maken, zodat die kunnen worden aange~
pakt . Hier v o lgen enkele ervaringen van een truuwe lezeres, waar de redaktie al jaren
intensief kontakt mee onderhoudt . Keer wp keer probeert zij gewo on buiten de psychia~i
sche inri chting te leve n, maar na enige tijd laat zij zich weer opnemen.
Ook in de inrichting gaat het telkens mi s , om~at zij daar niet krijgt waar ze , net als u
en wij, behoefte aan heeft.
De kritiek is niet mis . Hoe
Eerst een ervaring op Sint Bavo van enkele Jaren
redaktie ontvangt graag uw
is de toestand vandaag de dag op Sint B~vo be s te

hun handtekening onder de NASA-verklaring, tegen schocktherapie.
De NASA gaat door totdat het de heren verboden wordt. Lukt dat niet dan maken we zoveel
stennis dat er geen gek meer over is die er zich nog voor leent. De lol voor de
psychiaters is er in iedergeval al vanaf, dat hebben we al bereikt met een jaar
gezet en doeltreffènd actie voeren.

vuile was

nauw~

De NASA staat haar mannetje. Wat is er gebeurd? In het najaar van 1976 trad de NASA
voor het eerst in het voetlicht in de "Gekken"krant. \ve hebben uiteen gezet wat de

schockbehandeling inhoudt en dat de met.hode oorspronkelijk op varkens werd toegepast.
(krant 19, zie ook krant nr. I)
Onze onderzoeksstaf zocht uit wat er in wetenBchappelijke publicaties over het onder-

werp we:~ gemeld. Het bleek allemaal tneurigheid. We hebben hier diverse beschouwingen
aan gew~Jd. (krant 25 en ons speciale deskundigen mapje) Maar bij al deze achtergrondwerkzaamheden bleef voorop staan: DE AESCHAFF~NG VAN DE SCHOCKBEHANDELING. Daar
hebben we het grootste deel van onze ti:jd aan besteed. Daarbij werden we gevoed door de

talrijke brieven die we binnen kregen (krant
We hebben inmiddels actie gevoerd bij

~O,21,22

~iekenhuizen

en 25).

en afdelingen waar nog geschockt

wordt (het zgn speerpunten plan, krant 22). Kortom, wij hebben onze inzichten met
veel bombari de media ingeslingerd en terecht . Als wij het niet doen, gebeurt er niets
in het hypokriete psychiatriese wereldje.
Het is een begin, wij gaan door met de strijd: AFSCHAFFEN.
\.

o
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Reeds Lange tijd heb ik rondgeLopen met
i dee eens iets over St . Bavo, NoordWijkerhout, te schrijven . Dit was moeiLijk, omdat
de diepe eLLende daar iedere beschrijving
tart .
Ik ben daar in 1975 opgenomen gewee s t 0"
Iedereen moest hor en, dat er een katje ge Opname II .
jongd had, maar toen de Lol er eenmaal af
Indien het wanbeheer van de schijnheiLigg
was liepen die katten verwiLderd en hona e Rooms KathoLieken daar verbetering had
rig rond om de eLLende en de hardheid vqn
moeten onde rgaan, i s dat met schijn "pr(Jhet bestaan op St . Bavo nog te verhogen,
gressiviteit " nog niet gelukt . Voor de qrme Ik ging wel eens naar het dorp om katf:enschepseLs , die daar hun Leven moeten sLi.i ten voer te haLen op eigen kosten en dan moil st
zou ik hierbij gaarne verzoeken of er op
ik aLs een paria voor de gesLoten deur
onpartijdige wijze en door deskundigen
staan wachten, of ik 'die katten ook moc~ t
van Rijkswege controLe zou kunnen komen op
voeren .
het ellende leven, dat de patiënt hier moet };r heerst een keiharde atmosfeer Van haat
ondergaan .
en afkeer van de zeergeleerde stand van de
De Leugenachtige verondersteLLing, dat er
doktoren tot de patiënten toe . De arbei dseen goede samenwerking met de Gekkenkrant
therapie was een gestichtsgevangenis , waar
bestaat, houdt geen steek . Tevergeefs heb
de patiënt dageLijks nog verder gekLeineerd
ik daar getracht nummers van de Gekkenwerd . Een huishoudster, die het verstand
krant te verkrijgen . Er is toen ook op
niet had van een speldeknop en die aLLeen
Zaal 4 een pr ogramma geweest van de V. P. R.O . maar kon soppen had het recht onze rappó pt Ik ben erg benieuwd naar het programma,
en te Lezen . Waar bLeef men dan met de gedat de V. P. R. O. toen uitgezonden heeft . Er
heimhouding, die eLk Lid van de medisch~
werd gezegd, dat het gunstig was , maar de
staf heeft moeten beloven? Zij Leerde nóta
patiënten werden er zo kLein gehouden, dat bene ook voor therapeute en Liet eens e~n
zij kennelijk niet op hebben durven spreken . oe nLe lijk onding zien, dat zij op die opleiding gemaakt had. Het was onbehoLpen en
Het verpLegend personeeL Liep de godgans elijke dag uitdagend met hun sleutelbossen
grof.
te rammelen en als je een tijd voor nie."
Een patiënte , die weL 200 kiLo woog, die
aan de ene gesloten deur had gestaan, dan
het B. L. O. nog niet eens had kunnen haL~n
werd er aan de andere kant één opengemaakt, en amper haar eigen naam kon schrijven Het
zodat we om moesten lopen in de kou, die er aLs een gevangenis cipier haar haan: kom1ng
toen in Novembe r heerste . De patiënten
kraaien met het goedvinden van de zeerg< moesten het verp legend personee L voor tdurend Leerde he.,."m .
van Vuur voor hun sigaretten voorzien en ik De s ociale werker, die mij alleen behanileld.e ,
wist dan ook niet, wat mij overkwam toen
omdat de heren doktoren behandeling van mij
een medepatiënt mij eens een vuurtje aan"niet nodig " achtten, beweerde dat ik eigenLijk in de gevangeni s had moeten zitten. I k
bood . Het verpLegend personeeL eet aL het
eten van de patiënten op . Ook het dier kan
vraag mij nog af, weLk kwaad ik had ged~an,
daar niet anders dan een trap kr ijgen .
dat deze bewering rechtvaardigde .

.
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Ruud, van de bewegingstherapie maakte e~n
bandje van een minderwaardig gesprek me~
mij, waarin hij beweerde, dat ik mijn "gestacht " Ziet zien . weZ heb ik daar bij tijd
en wijle naakt rondgelopen, omdat ik mid
als naturiste dit recht voorbehield, een
recht dat de nudisten in deze "beschaafde "
wereld nog niet zullen krijgen, zolang ik
nog leef. De bewegingstherapie was gemengd
en het ging er erg ruw aan toe . Ik kon dan
ook nie t mee en de meeste vrouwen kankerden
dat het zo ruw was . Maar aan het einde Van
dat uurtje bewegingstherapie werd er artijd
een gek gesprekje gehouden onder leiding
van de alwetende Ruud, hoe wij het wel ge~onden haMen en als ik maar durfde te beweren, dat het er te ruw aan toe ging,
klom 1.edereen op mijn nek . patiënten inkluus.
Niemand van de patiënten durfde eerlijk,op
te spreken .
Er werd op St . Bavo ook een test van mi.j
genomen, waarbij lichtjes begonnen te branden
en ik dan vlug op knoppen moest drukken,
Welke test ik waarschijnlijk niet goed doorstaan heb, omdat het mij allemaal erg zenuwachtig maakte . De vrouw van Bert Wolters,
de "dokter ", die deze test Van mij afnam,
behandelde mij erg laatdunkend en alsof ik
helemaal geen recht van spreken had.
Ook heb ik daar toen ik op een morgen langs
een gesloten paviljoen wandelde eens een
patiënt horen ranselen, die uitzinnig

schreeuwde en ik voelde een machteloze woede
in mij opkomen, omdat ik niet in staat was
hulp te bieden.
Bij een andere gelegenheid wandelde ik langs
het hertenkamp , toen ik op een wat oude~e
man stuitte, die van ellende in het zand
lag te kruipen . Ik probeerde hem overeind te
krijgen, wat mij niet lukte . Ik belde atln
bij het dichtsbijzijnde gesloten pavilj~en .
Na eindeloos wachten en bellen kreeg ik
eindelijk gehoor. De man werd op onsympathieke manier naar binnen gebracht .
Met het weekend moet ik helemaal naar ROtterdam naar mijn eenzame flat en toen heb
ik eens de hulp van verschillende instanties
ingeroepen, zoals b .V. het Leger des H~ls
- zo vol over God en liefdadigheid-, maar ik
werd zalvend teruggewezen . Het J.A . C. wees
mij op onverschillige wijze af en toen ben
ik naar Amsterdam naar Dagblad De Waarheid
gereisd om te vragen of zij eens iets loonden
publiceren over de behandeling van de ~<ychi 
atrische patiënt, maar bij de communis tien tel
je alleen maar mee als je flink bent en zodoende ving ik ook daar slib en er werd mij
na die lange reis niet eens een kop koffie
aangeboden, alleen een gesprek met een 'A.i t gedroogde "strijdhare " communist . Zodoende
moest ik weer onverrichter zake terug naar
St . Bavo, waar ik toen zelf om mijn on1Jslag
verzocht en zieker thuiskwam dan ik oovt geweest was en zonder nazorg op mijn eenaame
flat bleef zitten .

De Sint Bavo gaf niet wat onze lezeres zocht. Ook de G.G. & G.O., Het Leger des Hei l s,
Jac en de CPN konden geen uitkomst biedèn. All een op een eenzaam flatje in een kale
nieuwbouwwijk van Rotterdam is ook geen pretje, voora l als je voelt dat j e "uit de toon
valt" door andere kleren, andere ideeën. Toen op ee n buurtbijeenkomst werc! gezegd :
"V hoort hier niet te wonen, want u bent psychiatrisch patiënt", werd het onze l ezeres

die nog geen vlieg kwaad had gedaan te veel, zij doekte haar f l at j e op en vro eg via de
G.G. & G.O. plaatsing aan op het Delta Ziekenhuis in Poor tugaa l.

Dokter Tan ging op vakantie en iedereen
'Nu ik voorgoed en op eigen verzor'!k een Deltaademde op toen dokter Flohil de scepter
bewoner ben geworden, wil ik even laten
kwam zwaaien . Velen die maande lang in het
weten, wat ik hier zelf meemaak . Ik ben oppaviljoen opgesloten hadden gezeten kr~en
genomen geweest in een tijd van vier jaar
toen van dokter Flohil vrij wandelen .
respectievelijk in het Sijkzigtziekenhuis,
Dokter
Flohil is zeer goed in terminologie .
Schakenbos, Delta, St . Bavo en weer Delta.
Hij
zei
tegen de Officier Van Justitie,
Van de genoemde inrichtingen is Delta db
waar ik zelf bij was, dat ik een "zeer gebeste, als je tenminste niet teveel met de
stoorde vrouw " was . Nu, daar zat ik dan zeer
doktoren te maken krijgt .
verstoord, het is nu twee jaar geleden maar
Dokter 'Tan scheepte mij op met een recrterik kan het nog niet vergeten . Van ander·e
lijke machtiging, alleen omdat ik de eerste
prestaties van Flohi l heb ik nog niet vee.l
keer zelf voor mijn onts lag getekend had,
,liehoord, behalve dat hij tegen een patvënt
iets wat toch voor de wet toegestaan is .

gezegd had, dat hij dacht dat zij allang
dood was .
Maar buiten de doktoren (e~ het lab ! ) vs
Delta best om uit te houde'1. Met sommigen
van het verplegend personeel heb je go~de
contacten en dat is tenslotte toch het punt
waar je beter van wordt. Niet Van proff essionee l geklets .
Ik maak hier leuke dingen op creatieve
therapie en de vrouw Van een broeder g~eft
mij blokfluitlessen. Ook ben ik bij he~
thuis welkom om mijn wasje te komen dOén,
want wassen dat moet hier met zijn dertigen
gebeuren in zes kleine teiltjes en één klein
droogrekje . Als je het naar de wasseriJ doet
dan kost het geld en bovendien raakt h~t
dan dikwijls zoek .
Wij slapen met zijn twintigen op een s raapzaal . De lucht is zeer benauwd. Maar '$
morgens kijk ik al uit naar therapie . ~at
is toch tenslotte beter dan eenzaam en
alleen in een klein flatje te zitten, "'aar
je in de buurt op de ontmoetingsavonde~
niet welkom bent, omdat je bekend staat als
psychiatrische patiënt . Met de patiënten
onder elkaar kun je ook nog wel eens l~chen
of. ......... kankeren .
Het eten, daar mag wel eens een onverw~chte
controle op komen . De bloelkool is somB een
grijze smurrie, die je alle eetlust be neemt . Ook kunnen vegetariers geen vegp. tarisch dieet krijgen .
Er zijn dus nog wel dingen op Delta, die
voor verbetering vatbaar zijn, maar daar
is de laatste tijd ook wel aan gewerkt .

de patient
Ik heb het niet begrepen
<pp famiZie
van de psychiatrische patient .
Ik zie ze komen
elk bezoekuur
I'lltijd
",n alleen maar
met raadgevingen
~n geopende brieven.
Normalen
,u i t de maatschappij.
De arts praat alleen met hen
want alleen zij weten het.
Die patient :
zij we ten niet eens
dat zij hem eerst vertrapt hebben .
Zij willen hem terug
~ar huisjes en bezit
maar hij heeft misschien
alleen nog maar een plant
(jlf een kat
waar hij van houdt
en droomt misschien
van dat plekje
~p het kleine kerkhof
waar hij rust
en vrede vindt .

tor as liHle as 504
Een medepatiënte , di e i n een brief naar de Gekkenkrant had geschreven , dat zi j voor f 5, -in de week bi j dokt e r Flohil moest werken, we rd op een heel s lecht pavi l joen "Maaszicht "
gep l aatst. Zi j werd zo nerveus en ziek op dat paviljoen dat z i j verder op "Zorgvl ied" behandeld moest worden . On ze l ezeres weet ook niet wat haar boven het hoofd hangt a l s haar
ervaringen worde n gepubliceerd ....... Het is een keu ze t ussen "alles in s tilte s likken"
én "doo r j e mond open te doen st rafbeh andeling of overplaatsing ui t te l okken".
De zin van he t leven nie t l anger i nziend, ging onz e l ezere s met een medepatiënt e naar een
Rechtshulpburo om zich t e informe r en ove r vrijwi lli ge e uthanas ie. Wat heb je nog ~oo r uitzicht op het leven a l s j e dat verder moet slij t e n in een inrichting waar je ni et echt een

behandeling krijgt, die ge richt i s op een terugke e r naar volledig maatschappelijk l even?
0p Delta was men zeer geschrokken van de euthanasieplannen van de twee pat iënten, die
promp t het verzoek kr egen aktief te worden i n de patiëntenraad. Opkomen voor de belangen
van de patiënten leek een goede nutti ge bezighei d . Onmi dde l ijk werd een petitie opgesteld
met een aan tal basi se is en. Geen de r pat~ënten zag z i ch door deze aktie ges t imuleerd, nee
on ze dappere aktievoerst er kree g een zwaard ere "rustgevende" medikatie. Omda t z i j hie~
niet s voor voe ld e pakt e zij deze l fde dag nog haar bie zen en zoch onderdak i n de stad.
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petitie
Geachte Dr . Cohe n Stuart ,
Wij pa tiënten durven niet,

W1 J

Z1 Jn bang voor ~traf . Onze leuzen z1Jn

WIJ WILLEN llIET \;AQ;llTEN, '-"IJ WILLEN RECHTEN
BETERE DOKTOREN
HEER l1AATSCIlAPPELIJKE WER)<ERS
JAMIN MOET MEER BEtALEN
l-lij willen geen rechterlijke machtiging , als

Wij

n iets gedaan hebbe n tegen de wet.

Uij willen meer aandacht van psychia te r~ en psychologen en het organiseren van meer
gespreks g roepen me t hun aanwezigheid .
Op sommige chronische paviljoens zitten wij hoegena amd zonder behandeling.

Wij willen maatschappelijke werkers voor het he t hele Deltaziekenhuis en zo dit,
zoal s U op de vergadering van de Patiënlenraad zei , niet mogelijk i s tot 1979, dan
moet er een tus sen op l ossing komen.

Ilij willen een waardige beloning hebben voor h~ t i npakwerk , da t wi j verrichten bij
Jamin .
Deze Petitie za l ook ter tafel kome n b ij de Officier
Co l lege v an Bu r gemeester en Wethoud e r s van

Rotte._~ ~- ~

niks petitie
Èr is geen sprake van, dat er een aktie kan
komen onder patiënten van het Deltaziekenhui s . Elke stap, die ik nam werd in de kiem
gesmoord. De patiënten durven niet achter
mij te gaan staan . Ik s luit hierbij in de
Petitie, die ik op Woens dag 30 November a. s .
c!)m twee uur in het HoofdgeboUhJ aan de ge.
neesheer direkteur Dr. Cohen Stuart aan had
willen bieden, maar waar voor ik Van patiënten
geen handtekeningen heb kunnen krijgen .
Zij zijn geheel geintimideerd door het sy~ teem . Het is ook moeilijk kontakten te
krijgen, want de patiënten zijn hoegenaamd
nameloos geworden .
br. Schenk van het Paviljoen Zuideinde wilde
~ij medicijnen geven om mij te versuffen .
l;lij schreef mij voor 3 x 20 mg . neuleptû
t er dag nog bij de 3 x 4 mg . t rilafon, die
ik al heb . Ik heb toen 3 x 10 mg . neuleptil
geaccepteerd, maar daar was hij het niet
mee eens en s telde mij voor óf op staande
voet ver trekken óf de hele dosis . Ik heb
gekozen voor op staande voet vertrekken.
rk had geen onder dak en wis t niet waarheen
i k moest gaan . Ik ben toen naar het Vrouw(' Muis gegaan, adres : van VoHenhovenst;l1 . 62,
~ tterdam . En heb door hun bemiddeling on'ddelijk onderdak gekr egen .

dellakommunikatie

Gaarne zou ik mijn hart eens <uchten ov~r
kommunikatie in en om het Deltaziekenhuis .
Voor de meeste mensen onder ons is het hier
een uitzichtloos oord Van ellende .
Doktoren en personeel schijnen dit nog moeilijk te begrijpen (een enkeling uitgezonderd) .
Zij gaan immers na hun werk naar huis en
hebben steun aan familie en vrienden. Zi j
hoeven niet dag en nacht altijd in dezelfde
sleur te zitten van zalen vol mensen, de
televisie en ook ' s nachts nog niet eens het
kleine privé van een eigen kamertje . Onze
kastjes zijn zo klein, dat wij er haast niets
in kunnen opbergen en liggen onze weinige
bezittingen waar wij nog waarde aan hechten
onaangeroerd in koffers in een ruimte opgetas t . Zij hoeven niet elke dag uit te ki jken
naar een klein lichtpuntje van een aardige
brief of telefoontje, iets wat de meesten
van ons ook nog niet eens hebben .
rlij hebben als patiënten maar éne spreekbuis in het hele land en dat is de Gekkenkrant . Maar dan zeggen de normalen : "de
Gekkenkrant is te negatie f " . Hebben zij
zich ooit wel eens verplaatst op het standpunt van de psychiatrische patiënt? Zel f
zouden zij immers nooit in een inrichting
wi Hen zi tten en zij n dikwij ls nog zo naie f ,
dat zij denken, dat hun dit nooit gebeuren
zal ook .
liebben zij ooit doelloos door de stad ge lopen om in een krant die advertentie te
vinden, die misschien redding brengt of
aangeklopt bij juridische instanties of de
G. G. & G. D., die met zijn allen niets doen.
kunnen (of willen)?
Hebben zij ooit doelloos door de stad geeen Delta of ander stempel, dat je onmogelijk
maakt op je werk of in je buurt, omdat je
nu eenmaal maar een beetje anders ben dan

A&s dan de Gekkenkrant, die onze spreekbuis
is> naar de inrichting komt om gewoon maar
~et ons te praten en het blaadje uit te
delen, dan wordt daaar dom,;eg maar ineens
de politie bij gehaald .
Waarom wordt de Gekkenkrant niet in de Ve legenheid ge s teld een discussie te voeren
met de medische staf en personeel? Als ~lles
wat daarin staat zo leugenachtig of "te ne gatief" i s, dan moet dat toch redelijk t e
bewijzen zijn en dan behoeft daar toch niet
direct de politie bij gehaald te worden?
lJi t nu is va lqens mi.? qebrek aan kommunf katie .
Sommige patiënten hebben nog het voorde~l dat
zij in een gespreksgroep zitten, iets waarvan ik niet begrijp, dat dit hier niet voor
'i edereen i s weggelegd . Eén pavi ljoen had ook
bij de patiëntenraad alom wekelijkse g~ 
sprekken gevraagd, hetgeen ik zelf ook voor
Zuideinde aan Zr . Wurtz verzocht heb , maar
wat nog niet gerealiseerd is .
Dat er een apar t personeelsblad moet komen
kan ik begrijpen, maar waarom niet daarnaast
een blad voor patiënten én personeel?
Uoeten de zaken nog verder gescheiden worden ?
Is dit goed voor kommunikatie? In Engeland
wor den in klinieken goede resultaten ber eikt, waar het personeel niet van de patiënten te onderscheiden is en zij gewoon
met de patiënten meeleven . Waarom kunnen wij
niet gezamenlijk koffiedrinken en eten en
van gedachten wisselen over wat ons na qan
het hart ligt?
Mensen, schrijf jullie gedachten op in onze
krant, misschien komt er dan verbetering
voor ons . Het personeel en de doktoren
krijgen hun banen van ons geld . Wij kunnen
dan ook best met onze gedachten naar vo~en
komen. Dát is kommunikatie !

gewoon 11 •

11

Bov e ns t aande r ecente e rv a ringen van een akti ev~ ps y chiatri sc h verpl eegde vrouw geven pnzes
in z i e ns duid e l ijk aan dat noch een e i gen f l a tj e , noc h een ps ychi a tri sc he inri c hting geschikte woo nvormen z i j n voo r deze l eze re s , e n voo r een aan z i enlijk aantal andere patienten.
Een same nlevings vo rm met dri e o f v i j f and e r e men se n zou uitkoms t kunne n bieden . Er bestaan
bij een aant a l inri c htingen .. besc hutt e··woonvo rmen, soms ook we lf ha lf-way homes genoemp .
lI e t aa nt a l pl aa t sen i s mees t a l mind e r dan de vT aag .
De r edak ti e ontva ng t graa8 r eakti es over be hoef t e e n e rv aring me t "beschut wonen" .

~a e nkele maanden op een ~ogeerkamer bij gast~rije mensen in de stad te hebben doorgp,
~racht , kwam de.:enzaamhe~~ weer oprukk~n . Je kan ook niet maanden tegen een ha l fingepakte ko ffer bhJ~en aan~lJ~en.: .. . . . \~ "t een vernederend gevoel moet het zijn, je we"r
te laten opnemen 1n een lnrlchtlng waar je eOf : l e maanden eerder fie r en trots bent w~g

Gegaan.

iO
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brieven ....
gevoelsleven
Vrijdagavond . Ik ga de trap af naar de keuken om een fles wijn en een glas t'e hal13n
lerwijl ik naar beneden loop hoor ik hoe •
mijn beneden buuren aan het vrijen zijn .
Want tja gehoorig is het nu eenmaal in die
oude huizen in Amsterdam. Ik ontkurkte de
fles met een "plop " en met een omgekeerd
glas op de hals ga ik de trap weer aD naar
boven.
Vrijen, iemand liefhebben, intens liefheboen daar heb ik ook wel zin in . De bu~en
eijn niet alleen en je vrienden en vriendinnen ook niet, maar jij wel. En waarom ben
je eigenl~jk al leen? Tja, waarom eigenl~jk .
Je bent n~ets minder waard dan een ander .
Over een minderwaardigheidskompleks ben je
nu al weer een jaar of drie heen . Daar ~eb
ben ze .ie we l in de inrj-ch.ting over~een geholpen . De groep waar Je ~nzat op Je 19~
gaar zei tot je dat je nog veel te jong was
en dat je je niet zo Ver moest laten za1<ken
alleen alom het feit dat jij niet zo vlug
een lieve vriendin hebt leeren kennen dan
al die anderen om je heen .
Tja, ik heb van die leuke, aardige, vri~n
dinnetjes om me heen . Meisjes die niet over
zich laten lopen . Dat vind ik leuk . Vrienden
heb ik ook een zeer gevarieerde verzameling
zelfs . Maar ja, wat heb je aan een hele verzameling vrienden en vriendinnen als ie behoefte hebt aan warmte Van een anders'lichaam? Ze vinden je echt wel een -fiine
,
jongen hoor, maar verder dan ook niet. Nou,
daar hebben zij ook recht op om niet te
voelen wat ik zo graag zou willen . Fijn
zelfs dat ze zo oprecht zijn, maar je bli,ift
daardoor wel alleen . En je vrienden dan?
Maar je bent toch zeker geen flikker ! JIe
denkt toch niet aan een diepere en vasbere
vriendschap, een liefde met een jongen!
Ook al mag het tegenwoordig wap meer, normaal is het nog steeds niet. Nou gelukkig
dan maar weer dat ik gek ben en me niets
van deze regels aantrek . Ik vrij net zo
lief met een .iongen als een meisje. l1aar
dan ben je eigenlijk hetro zegt de homo, en de
/'letl'O zegt dat je eigenlijk een homo bekt .
Zo zit je tussen die beiden aD een schqvstoel . Ik trek me er bar weinig van aan.
In het begin dacht ik dat ik nu juist ~xtra
veel kans had om iemand tegen te komen die
ook zijn of haar liefde aan mij wilde geven . Nou dat was dan ook maar een illusie .
Ik ben nog steeds alleen. Maar .ia ik laat
me niet in een depressie afzakken, het
zou me alleen nog maar ongelukkiger maken.

En waarom zou ik dat nou doen . Nee , ik houd
van mijn omgeving, ik maak mijn huis b~ 
haag lijk en liefdevol voor me . Met planten
ben je nooit aUeen . Je verzorgt ze, praat
met ze, geeft ze aandacht en liefde, en zij
geven jou liefde terug. Ik kan in extase
raken als ik zie dat er een nieuw blad aan
een plant komt, en ik loop verliefd rond
als de planten gaan bloeien . Als verhelien
kom ik van de bloemen markt trug en loop
te neuriën door de stad. Ik koop vaak bloemen, veel bloemen voor me zelf. Als een
godje schep ik mi,jn eigen paradi,isde i'f
mijn huis . En dan op een morgen als de zon
nog maar net aD is en je een ragfidne nevel versp~eio OVer de varens ontdek de ineens een kieine nimf ~ittende op een g~ote
steen in een grote bák4met varens en lelietjes der daalen . Je raakt in ge sDrek me~
haar en word bijde na een tiddje erg verliefd op elkaar. De nimf neemt na verlOOD
van tijd dat je haar kent hoe langer hOJ'
meer een gedaante van een mens aan en i~
een ware vriendin van je geworden . Je
haard bi.i elkaar, en leeft met elkaar . Ret
is net als een wereldse relatie, alles is
het zelfde . Naast de vreugde ook het menings verschil met elkaar. Zij zou graa~
1<inderen wi Hen hebben en ik eigen li.jk
niet of voorlopig nog niet. Zo evenwichtig en echt is de relatie geworden .
En dan opeens is daar de slang met de appel in .iou eigen paradijsje, en een vri.,nd
of vriendin zegt tegen je dat je in de realitijd moet blijven staan en je zelf geen
sprookjes voor moet spiegelen . Maar ik voel
~e er gelukkig mee, en is het niet ook zo
dat in mijn geest kan bestaan ook bestaat
ook al is dat dan niet stofli,ik. Is het
sprookje waar ik in leef dan geen geestelijke werkelidkheid? ! Maar jongen, hoor.ie
dan . Jongen .ie bent weer aardig in de war,
je moet nodig weer eens naar een dokter en
een therapie gaan volgen . Je word voor gek
~erklaard en op zijn minst ziek verklaa~d.
Ts het dan ook al zieken lijk om je zelf

Ik ben niet ziek, ik wil graag gelukkig
zijn, en als mijn mede mensen me dan niet
gelukkig kunnen maken mag ik me zelf toch
wel gelukig maken. Ik doe er anderen t~h
geen schade me !
Ik laat r/rij mi.in geluk nift afnemen . Door
geen dokter en geen isoleercel! Over mi.jn
lijk ! Onze relatie die zo vol liefde is
zal niet verbroken worden. Ik zal er voor
vechten. Vechten tot de laatste snik. Obk
al zal ik die anderen die het zo goed bedoelen en mij mijn geluk wiUen afpakken.
moeten vernietigen . Ja als je zo ver al
bent dan moet je beschermt tegen je zelf
worden. Je bent een psigopaat en dus gevaarlijk!
I.faar heo komen ze daar nu bij? Ik hoef mid
niet te verdedigen als ik niet aangevallen
word. Ik wil liefde, ik wil vrede.

een diepe affektie en genegenheid voor
haar . Ik versteende onder haar autoritai re en hautaine optreden, terwijl ik haqr
juist goedgezind was .
Ik travte niet in het plannetje en verkoos te blijven, aangezien ik vertrouwen
in dr. Van Hasselt ' s mening had. Die ~am,
maar had weinig invloed meer op wat ve ~
der geschiedde , dat had men al met de
Geneesheer- direkteur, dr. Van Lit, geregeld. Dat ik 18 dagen vast op bed lag bepaalden Kot en Flines , zo zei Van Hasselt
mij .
Overigens, dokter Van Hasselt vond ik
_ en die mening heb ik nog - een fantas tische man, de magiër van het Zeisterbos
noemde ik hem vaak voor mezelf. Maar ja,
hij stond voor een overmacht . Het was
verschrikkelijk die 18 dagen vast te liggen . Ik mocht niet op een kamertje alleen,
nee, op de zaal als een gekluisterd dier
in een dierentuin, ter bezichtiging.
Kot en Flines' kwamen 's morgens in superieure sti.il, met de armen gekruist
achter de rug en een minzame glimlach
goedemorgen wensen . Zuster Edelenbos dBed
ook vaak haar ronde, maar van haar had ik
het gevoel, dat ze zOetjes aan besefte
wat ze me aandeed en>glddaan had.
Op de 14e of 15e dag van m'n gevangenschap mocht ik even naar beneden, naar
de salon . Na aflOOD moest ik een "angs'tten spanningsmeter-formu lier", zoals dat
genoemd wordt, invullen, hoe ik het eruaren had. Ik kon het niet eens meer normaal vasthouden door de kwak medici:inen!
Die avond was beslissend. Ik raakte door
dat even vrij, los zijn, zo in paniek,
dat ik even later, voorwendend naar de
w. c . te gaan

de magiër van het

J

via een raam van een aan-

grenzend kamertje in pyama het bos in T,ende , vluchtte . Ik was al gauw terug . In
pyama heb je weinig keus , niet?
Affijn, ik moest overgeplaatst worden naar
een geslo"2n inrichting . Er kwam een neutrale (?) psychiater aan m'n bed, die
stelde drie vragen en verdween wi.i sgerig,
gehaast voor verder conclaaf·
M'n ouders moesten 's avonds komen om een
machtiging te tekenen. De meute had Van
Hasselt verslagen: hid kon moeili.ik anqers
adviseren na zoveel kollegiaal tegenspel .
Pas in de ambulance - geheel onnodig vostgebonden op een brancard - hoorde ik dat
het Den Dolder, de Willem Arntzhoeve werd.
Om zo weg te moeten, met broeder Kot voorop als uitgeleide !
Tot op heden onderga ik de weerslag van
dit alles, het genezingsproces elders is
vastgelopen op dat nachtmerrieachtige Verblijf in het sanatorium te Zeist . Het , 13
een obsessie geworden als een tergend
kankergezwel. Dag en nacht sluipt het,
knaagt het met periodes in m'n hersens en
verscheurt het m'n ziel en geestkracht .

zeisterbos
Van begin avril tot eind oktober 1973 was
m'n verblijf in het Christelijk Sanatorium voor Neurosen en Psychosen te Zeist .
Ik was toen 21 daar . Door één of ander
gistend proces begon ik met weglopen. Nu
begrijp ik best, temeer daar het een onen
ziekenhuis betrof, dat ik weg moest uit
paviljoen 3. Echter, geen vrede heb ik
met de procedure waarheen-wanneer-en
door wie , die men heeft toegepast . De
behandelend arts , dokter Van Hasselt,
was namelijk op vakantie, en toen had
men al over mid beslist. De dag voor zijn
terugkeer zette broeders Kot en Flines
en zuster Edelenbos mid voor het blok:
ik kon of direkt die zondag mijn spullen
pakken, of ik kon wachten op Van Hasselt
de andere dag, maar dan wel op bed met
een band om m'n middel, zodat ik niet
weg kon lopen . Die zuster Edelenbos bo@zemde mij angst in en toch voelde ik ook
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afscheid
KhJaad KhJaad KhJaad! en zo har d wor d ik ervan . Gisteren kon ik nog voelen maar vandaag leef ik maar wat . Ze hebben je ve rbrand schat en ik mocht je niet meer zien .
Lag jij in die kist? Nu moet ik bijna weer
huilen en ik huil al 3 dagen en 2 nachten
lang . Maar deze nacht slaap ik, ik ben
óp, Lilac . en ik bliJ f ;ie vriendin want
i k heb nog veel van je te leren . Dat ..
ligt allemaal binnen in me opges lagen en
als ik je weer zó har~nodig heb dan haal
ik je woorden en je ge zi cht zo weer uit
m'n bovenkamert,ie en dan zijn we wee" samen . Ik heb de macht nu in handen dat i s
1'/iet eerlijk meer tussen ons. ik kan Je
gebruiken want ik haal van je boven wat
i k 'nodig heb . Nare dingen die we samen
hadden, zoals de laatste dag dat ik ;ie l,evend zag vernietig ik of laat ze vervagen.
Je bent nu een stukje van mi,j geworden <on
t oen je nog leefde kon ;iij dat stuk meehe/fIalen . Hoe kan ik nu nog eerli:ik tegen ,ie
zijn .... Wel heb ikzelf geleerd dat kon$essies doen niet alleen maar Di;in doet ,
want er komt warmte voor ter ug en die warmt e maakt dat ik leef. Waarom heb ,jij die
t ans toch niet gekregen?
fiJag liefs te Lilac, vana f vandaag ben :ie

Nog s teeds ben i k "f i l "antr oop .
Helaas i s de "draad" door geknint .
KhJam dat door mijn vele "fil "iDPica, s?
Nu wor d ik ge "fil " eer d en de restranten
ge "fil "t r eer d.
Zou dat nu "antr opo " logische ker nenerf1ie zi.-in?
Stop de neutr onenbom.

praatje

Je dacht dat het alti,id aan miJ lag dat i k
daar lag enzO maar daar lag het dan ook helemaal niet aan want dat schriJven we a l tijd aan elkaar van ik hou zo maar een èeetje , omdat het ook alti,jd aan mijn vader lag .
Daarom hebben wij hem altijd die Dilletjes
gegeven en het waren er soms 29 op een Jag .
Die vader van mij is de grootste klootzak
die er op de hele wer eld rondloopt .
Om alti Jd op te schr ijven dat jiJ dit zus
bedoelt en zo daar gaat het niet om . In
de Gekkenkr ant krijgen we soms de waanBinni gs te dingen t e horen en dat i s ook
altijd mijn be s luit geweest, om een stage
te vinden in de krankzinnigenzor g of in een
psychiatr i s che inrichting dat maak ik we l
uit . Waarom laten ze je daar maar alleen
lopen . Je s taat altijd blauw van de kou en
daarom gaat het nu juist . Altijd heb ik
alti j d weer hetzelfde gehoord om de totule
schi zophrenia er uit te krijgen , dat gaa t
helemaal niet meer . Ik zag toennet een man
op s t r aat lopen en daar wer d ik helemaal
ontze t tend bang mee . Hij liep door een
s t r aatj e en was helemaal in het zwart ge kleed . Alle mensen denken dat ik da t en
dat wel doen kan maar daar br eekt totaal
de he l van los .

Zullen we samen iets schrijven Tineke? Ja,
dan wor dt ik helemaal panisch. Ik raak ook
wel eens i~ paniek, dus hqt zal wel gaan .
Tineke zegt dat ze nooit meer naar huis
wil, ook niet in de week- ends . Zolang ze
wil hoeft het ook niet. Al s je een studie
van me maakt wor dt ik helemaal gek . KiJ k
je door me heen? Voor Kris tal ben ik ook
bang . Ze kreeg zo .. . . 'n pl akkaat voor d 'r
oog, toen ze zich stoo t te .
De soep was vol .
Ik ben nooit bang Voor Kris tol gewee s t .
Ken i k nog ter ug . Kris tal is Hindoe staanse .
Koffietijd!
De stoelen zijn niet allemaal te gebr ui ken
bij het t . v . ki j ken . We r kt het f r ustrel'end
op me als ik het s tukJe lees ?
Nee , ik lees het liever niet. Ikzelf drink
geen koffie . Nu heeft iedereen suik~r en
melk. Tineke ook, Kri s tol ook . Na de koffie komt de krant en de laatkomers .

D t::1

vast een tipjen:

De Hillem Arntzstichting is een machti g
lichaam . Men spreekt van vele miljoenen in
reserve . Het \.Jillem Arntz huis wil uitbreiden ten koste van een deel van het woonge bied in de u t re chtse binnenstad . Men reken de voo r dat de maatsch appij steeds intoler anter zou worden t . o . v . bepaalde mensen
en er s t eeds meer mensen "besche rmd" zouden moeten leven . Met vijfhonderd patien-

'b noodlot sloeg toe
~p de vr ouw van Lot
Ze keek om .....
I'Zijn er nog "rechtvaardigen "
r ondom de Dom? "
ie schrok zich "kapot "
is nu sprakeloos moe
Haar tranen smaken zout
ee i s niet van "hout "
• . . . . . . . . Wat doet het er toe !

ten per j aar minder in Nederland wil het
H. A. huis verdubbelen . Helke ekonomische
belangen spe l en hier in een rol bij de
bouw v an deze patientenfabriek?
Er wordt we l eens ge f luisterd dat men aan
familie l e den van poten tiele patienten wel
eens ge ld biedt voor "een verzo e k tot op name" waar de gerechte l ijke machti g i ng
uit voortvloeit.

'lk ben een zuil

t:n een woestijn
van pijn
en huil
De zon br andt
Bonde r mededogen
doet ' t schrijnend zout
in de ver zi lte por i ën drogen .
D( s ta in br and en heb he t koud.
{k ben niet van hout ' , ,

De arts te gen wie Keefman (verhalenbundel
van Jan Arends) aan mag pra t en als tege.n

een muur heet dr Amir die ook de elektr.oschok niet schuwde en tegenwoordig bekend
staat als ant i psychia t er bij de utrechtse
ggd.
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De zwakzinnigenz org valt e e n beetje bui t en
het bereik van de Gekkenkrant, maar er gebeurt wel weer van all es . Momenteel wormt er
aktie gevoerd tegen de bouw van e e n nieuwe
zwa kzinnigeninri chting in No ord - Holland . Daar
z it de Patriciasti c hting a c hter , die · per sé
in het plaatsje Wo gnum e en inri c hting wi l
bouwen voor 228 zwakzinni gen. Vo lgens hèt
oude stramien e n o ndank s he t feit dat i n die
s treek al te v e el zo genaamd e "bedden" Z i jn .

De werkgroep gezo ndh e id s zor g Haarlem(l,GH) ,
de Landelijke Organisatie Mode rne Zwakzinn igenzorg en de groep "Pet met de Zet " .. uit
Ut r e cht , voeren er aktie tege n . Er is een
b rochur e over die ak t ie , te bestellen door
f 4 , 20 over te maken op girorekening 2775547 ,
t . n . v . D. van Rossum, Haarlem.

Adres van de HGH : Kamper singel 70 , Haarl em.
Te l . 023 - 320869 .
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tips
geheim genootschap
In kringen van de anti-psychiatrie wordt

TIPS VAN ONZE CORRESPONDENT IN DEN BOSgH

overwogen een geheim genootschap van k~i
tische psychiaters te stichten. Een aan-

Xedewerkers van P.S. Voo rbur g zijn aan het
schrij ven geslagen, aldus "d e TJitkijk ll van

tal psychiaters blijkt met kritische ge-

3 december 1977: "Hanneer U in de afgelopen maanden '" t Vughtse Klaverblad" goed
hebt gelezen, dan zal het U opgevallen

dachten rond te lopen, maar vinden het
nog te riskant om die in de openbaarheid

zijn dat daarin medewerkers van Voorburg
rege l matig iets schrijven. O.a. over de
or gani satie en doelstellingen van Voorburg .
De bedoeling is, bewoners van Vught beter
te i n formeren over het leven en werken in
een psychiatrisch-ziekenhuis. Het ligt nu

in de bedoel i ng, om deze publikaties als

te brengen. Zodoende blijft men veelal
geïsoleerd en raakt men Bedesillusioneerd .
Een geheim genootschap lijkt een Boed: oplossing . Doel: uitwisseling van ervar~ng
en wederzij"dse steun . Verdere doelen zullen, zich binnen deze groep moeten ontwl'k kelen . Eén en and er moet erg voorzichtig

worden aangepakt . Binnen de Gekkenkrant
houdt daar om slechts één redaktielid zich

brochure te laten verschijnen . u
Een goede stap dunkt me , om meer openheid
te c reëren . En beter laat dan nooit !

met deze zaak bezig, die alleen in de beginfase als tussenpersoon optreedt . Deze

belooft strikte geheimhouding . Hij za l

Nog meer uit het Zuiden

ook geen namen aan and ere reflektanten

doorgeven dan na degelijk overleg en toes t emming . Schrijf de gekkenkrant vóór 15
mei en vermeld op de envelop "GGAP".

Vele mensen waaronder de direktie van

Voor burg lopen allang met 't idee rond om
een museum op te zetten voor de gehele
P.I.P.G. (? red.). Dat zou dan een muse-

clientenbond

um moeten worden, waarin vooral het verleden herkenbaar zou moeten zijn over zaken
die te maken hebben met 't medische-ver-

In Eindhoven is de He r kgroep Psychiatrie
Regio Zu id-Nederland aktief.

pleegkundige-huishoudelijke •.•.• (zelf in
te vullen) van het PIPG .

Een greep uit hun aktiviteiten :
- Opze tten van een klach t enburo
- Een informatiecentrum runnen
- Ondersteuning van de patientenraden in

Uit de ' UITKIJK ' van 12 nov . ' 77 hetvolgende bericht:

de gehel e regio

Bra~ant

en Limburg

"Nu is dat geen gemakkelijke taak. De direktie heeft daarom dan ook de medewerking

- D. m. v. een enquète de PI- unit van de

gevraagd van mevr. van Bover , direktrice
van het Noo rd-Brabant s Museum in den Bosch .
Deze zal met een voorstel komen, doch

verandering en c .q. verbeteringen probe-

R. P.I. doorlichten en met de gerevens
ren te bewerkstelligen binnen de R.P.I.
Het adres van de werkgroep is:

heef t daarbij ook onze medewerking nodig.

Werkgroep Psychiatrie Regio Zuid Cliën-

Vandaar het verzoek, 1ns rond te kijken
naar voorwerp en die met bovenvermelde t ak

tenbond, Kleine Berg 9a , Eindhoven.

van dienst t e maken hadden. Mocht U iets

tel . 040-448909
Bereikbaar dinsdagmiddag van 11 tot 5

weten , vinden of wat dan ook, geef dat
door aan de direktie".
Zou he t zoiets worden als: Yad Vashem in
Israël, waar je a ll es kunt zien ui t de

uur .

Nazi tijd en wat er toen met de Joden ge beurd is?

UONGEN van 27 jaar zoekt kennismaking met
een IIEISJE van 20 tot 25 j aar .

Kunnen ze daar het shockapparaa t t enmin s t e een goede 'funktie' geven!!!!

Alle brieven met foto worden beantwoord.

advertentie
~ijn
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adres is CHRIS NOOIEN
KLUISSTRAAT 2, BOEKEL (N.Br.)

jfKT G ROE

PE N No. 2
April/mei/juni 1978
2e jaarBang
VOOR llENSEN DIE HIERAAN BEHOEFTE HEBBEN,
LEIDEN 142154
Gratis kwartaalblad voor de Rechten vld
DE BEDOELING HIERVAN IS - ELKAAR STEUNEN,
Mens , omdat deze in Nederland ernstig geDOOR MIDDEL VAN EEN WEKELIJKS TERUGKEREND
schonden worden en een Menselijker behanGROEPSGESPREK VAN ONGEVEER 6 MENSEN EN 2
deling
in het algemeen.
GESPREKSLEIDERS, DIE ZELF AAN DIT SOORT
------------------------ -------------GROEPEN HEBBEN DEELGENOMEN.
DOOR MIDDEL VAN DEZE PRAAT- EN KONTAKTREDACTIEADRES: Ko Bakker, Herenlaan 16,
GROEPEN WORDT STEUN VERLEEND AAN DIEGENEN
ZEIST. Lid Amnestie Internationaal Nede~ 
DIE DOOR SPANNINGEN OF ANDERE OORZAKEN
land.
[IJDELIJK WAT MOEILIJK ZITTEN.
--------- -------------------------------WIJ DENKEN HIERBIJ OOK AAN I1ENSEN DIE IN
ACTIE TEGEN STEMMEN/PRIVETERREUR
EEN PSYCHIATRIES ZIEKENHUIS OPGENOllEN ZIJN
GEI.ffiEST, OF ~IET ANDERE HULPVERLENENDE INPOSTBUS 3286 , M'STERDM1.
STANTIES KONTAKT HEBBEN GEHAD.
STEUN DE STRIJD VOOR ONZE BASIS VRIJHEIO
DE GESPREKKEN VINDEN ZOVEEL l'OGELIJK BIJ
NL. ONS PRIVELEVEN : VIA POL. PARTIJEN,
DE LEDEN THUIS PLAATS.
AMNESTIE INT./NED ., ACTIE TEGEN STEI~N,
HET TOETREDEN TOT DE GROEP GAAT VIA BOINGEZONDEN BRIEVEN , OP UW ENV. SCHRIJVEN
VEN VERlIELD TELEFOONNill1MER, WAARNA DE GEPRIVE/VERBOD OP PRI\~TERREUR, OVERGORDIJSPREKSLEIDERS EEN KENN I SI~INGSGESPREK
NEN SLUITEN, STICKERS ENZ .
KOI'EN l·lAKEN Ol' EVENTUELE VERDERE AFSPRAKEN TE !lAKEN.
MIJN PRIVETERREUR (wordt vervolgd)
ADRES LEDEN-BEGELEIDERS:
M.L . v.d. PLAS EN C.J. v .d. PLAS
Al ruim 9 jaar moet ik medicijnen slikken
P/A HOGE RIJNDIJK 101 a
tegen mijn z.g. ziekte nl . waanideeën en
LEIDEN
hallucinaties omtrent mijn priveleven .
24 Uur per dag wordt er vivisectie op mij
verricht, daarom ben ik 807 invalide' en

P R A A T - ENK 0 N T

het zuiden

menselijkheid

pra at kon takt

rechtssta at

Onlangs is opgericht: Werkgroep Rechtstaat. Vanuit een aantal organisaties

(waaronder, A'd amse Advocatenkollektief.
Coornhert Liga, Ver. Ililieudefensie) kwamen mensen bijeen, die zich zorgen maakten over de "toenemende repressie, ook
in Nederland, en zorg om de toekomstige
wetgeving, o . a. het Europees Verdrag tot
bestrijding van het Terrorisme". ~1en -

heeft inmiddels - zijn bezorgheid geuit
middels advertenties, over een aantal ont-

wikkelingen in Nederland en Europa op dat
gebied. Andere aktiviteiten staan op het
programma.
Als U op de hoogte wil blijven of inlicht ingen wil, het adres is: sekretariaat
werkgroep voor Rechtsstaat, Rozenstraat

vivisectiemens geworden.

aet lijkt wel of ik begeleid wordt door
de Russische pSYChiatrie in samenwerki~g
met de S. S. en de maffia .
Daarom ben ik een voorstander om eerst de

problemen binnenlands op te lossen i n Nederland.
RAPPORTJES OVER S. S./K.G.B. DOKTERS
(wordt vervolgd)
Harjo de 14it werkte in 't Huis te UtreQht.
Heeft lHlleke, Frank enz . 3 weken onden
spanl akens gebonden. Dit is t och een zwa-

re marteling verboden volgens art . 5 vld
Rechten vld llens.
Ans gek verklaard omdat zij door het rode stop li cht liep.
Verricht vivisectie qrqmensen enz.

6-32, Amsterdam. 14ilt U de werkgroep
steunen: gironummer 389 2396 t. n .v. pen-

Meneer Brand zei dan ook tegen haar, je

ningmeester Eric v.d. Berg Amsterdam.

hebt geen hart.
EEN GELUKKIG llliNS PLEEGT GEEN

ZELFL~O

MENSENlEED IS GEEN VERMAAK
VIVISECTIE OP IIENSEN IS OOK IN VREDESTIJD NIET NORMAAL
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