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Voorwoord d 

Aann de basis van dit boek staan twee mensen: mijn promotor Marijke Gijswijt-
Hofstraa en Joost Vijselaar. Marijke stimuleerde vanaf mijn studietijd mijn plezier 
inn de geschiedwetenschap en mijn intellectueel zelfvertrouwen. Ze steunde mijn 
opbloeiendee interesse in de geschiedenis van de psychiatrie — onder meer door 
mijj  in contact te brengen met Joost Vijselaar, mijn erudiete nestor in dit fascine-
rendee historische deelgebied. Beiden ben ik dankbaar voor hun nimmer aflatende 
enthousiastee en vriendschappelijke bemoediging. Tijdens het schrijven van dit 
proefschriftt was de stimulerende en betrokken begeleiding van Marijke en mijn 
co-promotorr Ido Weijers onmisbaar. Ik heb onze bijeenkomsten altijd als zeer 
plezierigg ervaren; beiden veel dank. 

Dee periode van de 'antipsychiatrie', het onderwerp van dit proefschrift, trok 
mijnn aandacht toen ik werkte aan gedenkboeken over de psychiatrische zieken-
huizenn Santpoort, Endegeest en Welterhof. Het viel me tijdens interviews met 
medewerkerss geregeld op, dat ze uit hun stoelen opveerden als de jaren zeventig 
vann de vorige eeuw ter sprake kwamen. Dan laaide het vuur van oude discussies 
overr de aard van geestesziekte en de gewenste koers van de psychiatrische hulpver-
leningg weer op. Dit wekte bij mij de belangstelling voor deze turbulente periode 
binnenn de klinische psychiatrie. 

Medee dankzij de Stichting Adhesie GGZ Midden-Overijssel - waarin het psy-
chiatrischee ziekenhuis Brinkgreven is opgegaan dat de centrale casestudy vormt 
inn dit boek - heb ik me voor dit proefschrift nader kunnen verdiepen in deze 
'antipsychiatrische'' periode. Zonder de historische belangstelling en gastvrijheid 
vann de directie en medewerkers van Adhesie was mijn onderzoek niet mogelijk 
geweest.. Ook de medewerkers van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis 
will  ik graag bedanken voor hun steun de afgelopen jaren. Sonja van 't Hof wil ik 
vann harte danken voor haar grondige tekstredactie. In betere handen had dit 
proefschriftt niet kunnen zijn. 

Diversee andere mensen hielpen mij de afgelopen jaren. De multi-universitaire 
onderzoeksgroepp De Gestoorde Psyche, die zich richt op een geschiedschrijving 



vann de twintigste-eeuwse psychiatrische hulpverlening in Nederland, was een 
constantee bron van interessante discussies en kennisuitwisseling. Psychiater Hans 
vann der Ploeg gaf waardevol commentaar op de patiëntendossiers die ik bestu-
deerde.. Ido Weijers en Ruud Abma, Karin Bakker en Henk ter Velde, Cécile aan 
dee Stegge, Michiel Louter en Annemieke Klij n gaven me toestemming gebruik te 
makenn van vooralsnog ongepubliceerd onderzoeksmateriaal. Peter Louter, Freek 
Polakk en Egbert Tellegen gaven mij delen van hun verzameling oude psychiatrie-
literatuurr cadeau. Allen mijn hartelijke dank. Verder ben ik iedereen die delen 
vann mijn proefschrift-in-wording becommentarieerde zeer erkentelijk: mijn ou-
ders,, Karin Bakker, Sjoerd de Jong, Jelly Louter, Harry Oosterhuis, Cécile aan de 
Stegge,, Joost Vijselaar en in het bijzonder mijn vriend Michiel Louter, die het na 
vijfjaarr nog niet beu was om met me te praten over de jaren zeventig in de Neder-
landsee psychiatrie, die nijver mijn teksten redigeerde en tot het einde van de rit 
eenn bron was van inspirerende adviezen. 

Hett schrijven van een proefschrift is per definitie een solistisch project, maar 
voorr negatieve bijwerkingen als eenzaamheid en sociale isolatie ben ik de afgelo-
penn jaren gelukkig behoed gebleven. Allereerst door de contacten met de mensen 
diee ik in de loop van dit onderzoek heb gesproken. Aan de interviews die ik voor 
ditt boek hield, bewaar ik veel goede herinneringen. Ik wil alle oud-medewerkers 
vann Conolly en de andere geïnterviewden hartelijk danken voor hun gastvrijheid 
enn hun gulheid met herinneringen en materiaal uit persoonlijke archieven. Ook 
zonderr julli e was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

Lotgenotencontactt met andere promovendi, verbonden aan het Huizinga-in-
stituutt en de leerstoelgroep Nieuwste Geschiedenis, was een belangrijke bron van 
gezelligheidd en gesprekken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van his-
torischh onderzoek. Met name Jeroen Blaak, Sofie Cerutti, Martijn EickhofF, Roel 
Hijj  ink, Dirk van Miert, Alicia Montoya, Ronald van Raak, Marleen Rensen en 
Mariannee Roobol wil ik in dit verband noemen, alsmede mijn 'zusje' in de weten-
schap,, Annehilde van Baal. Met haar ging ik niet alleen gelijk op tijdens het 
schrijvenn van onze proefschriften, maar ook tijdens een andere, veel belangrijkere 
bevalling:: die van onze kinderen. 

Baass in eigen brein bleef ik zelf door een licht dwangmatige consumptie van de 
soapseriee As the world turns— maar eerst en vooral dankzij mijn vrienden, familie 
enn schoonfamilie. Terwijl ik me voor dit boek verdiepte in psychologische theo-
rieënn over ziekmakende relaties, werd voor mij persoonlijk bevestigd dat niets zo 
goedd is voor de psychische gesteldheid als de warmte van vertrouwde mensen om 
jee heen. Anna, Annehilde, Becky, Erika, Nienke, Peter, julli e aanhang en alle an-
deren:: veel dank voor julli e vriendschap. Lieve papa en mama, heel veel dank 
voorr alle steun en gezelligheid van nul tot nu, en voor julli e cruciale bijdrage aan 
dee ontwikkeling van mijn historische belangstelling. Ik draag dit boek op aan 
mijnn vriend Michiel en onze dochter, mijn allerliefste kleine pukkie Zoë: de pij-
lerss van mijn geestelijke gezondheid. 


