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Noten n 

ii  Inleiding: zin in de waanzin 

ii  In dit boek wordt consequent gesproken van 'psychiatrisch ziekenhuis (PZ) Brinkgreven', zoals 
hett ziekenhuis waarschijnlijk rond 1970 van de vorige eeuw ging heten en zoals het ook in de 
bestaandee geschiedschrijving over deze instelling wordt genoemd. Met ingang van 1918 heette 
Brinkgrevenn officieel een psychiatrische inrichting. Wanneer de benaming 'psychiatrisch zie-
kenhuis'' precies gangbaar werd, is mede vanwege het ontbreken van jaarverslagen over de jaren 
zestigg en zeventig moeilijk te achterhalen. Zie: C.M. Hogenstijn, St. Elisabeths Gasthuis en 
Brinkgreven.Brinkgreven. Geschiedenis van de psychiatrische ziekenhuizen te Deventer (Deventer 1987) 85 en 
134.. Zie over de geschiedenis van Brinkgreven ook: J. Vijselaar (red.), Over de IJsseU over de 
schreef.schreef. De geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in Overijssel en van het Psychiatrisch Zie-
kenhuiskenhuis Brinkgreven in het bijzonder (Utrecht 1993). 

22 De beschrijving van het geval van de inktvissenman is afkomstig uit: Medisch archief Stichting 
Adhesie,, lokatie Brinkgreven, dossier BC 20 (eigen nummering van een steekproef van vijfti g 
dossierss van de afdeling Conolly, uit de periode 1969-1979). De term 'inktvissenman' is overi-
genss niet afkomstig van de hulpverleners op Conolly, maar van mijzelf. 

33 R.D. Laing, Het verdeelde zelf. Een existentiële studie in gezondheid en waanzin (Meppel 1976, 
zesdee druk; oorspronkelijke Nederlandse uitgave 1969. Vertaling van The divided self, i960); 
R.D.. Laïng, Strategie van de ervaring (Meppel 1975, achtste druk; oorspronkelijke Nederlandse 
uitgavee 1969; vertaling van The politics of experience 1967). 

44 D. Burston, The wing of madness. The life and work ofR.D. Laing{\x>nóicn 1996) 65-67. 
55 Laing, Het verdeelde zelf, 163. Laing borduurde in dit boek voort op de ideeën van zijn collega 

enn mentor de psychiater Donald Winnicott, die eerder al betoogde dat bij kinderen een 'vals 
zelf'' kan ontstaan wanneer ze proberen te voldoen aan wensen van ouders of leraren die tegen 
hunn natuur indruisen. 

66 J. Clay, R.D. Laing. A dividedself '(Londen 1996) 121. 
77 J. Berke, Mary Barnes: two two accounts of a journey through madness (Londen 1971). 
88 De term 'klinische psychiatrie' heeft, net als de aanduiding 'intramurale psychiatrie', betrek-

kingg op de 24-uurszorg voor mensen met psychische problemen, binnen de setting van een psy-
chiatrischh ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of een psychia-
trischee universiteitskliniek. 

99 D. Cooper, Psychiatry and anti-psychiatry (Londen 1967). De Nederlandse vertaling luidde: 
PsychiatriePsychiatrie en anti-psychiatrie (Meppel 1968). 

100 Burston, The Wing of madness, 1. De Nederlandse vertalingen van Laing verschenen allemaal bij 
Uitgeverijj  Boom in Meppel. De precieze verkoopcijfers van Laing in Nederland zijn helaas niet 
meerr te achterhalen. De schatting van uitgeverij Boom van het aantal exemplaren per druk is 
1500.. Als je alle drukken van alle vertaalde boeken van Laing bij elkaar optelt, kom je uit op 
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zo'nn 42.000 boeken van Laing die in ons land in vertaling verkocht zijn. Naast Het verdeelde 
zelfzelf en Strategie van de ervaring verschenen bij Boom: Toestanden, ip/o (derde druk 1974; ver-
talingg van Knots, 1970); Het zelf en de anderen, 1970 (vierde druk 1978; vertaling van Self and 
others,others, 1961); (met A. Esterson) Gezin en waanzin, 1971 (vijfde druk 1975; vertaling van Sanity, 
madnessmadness and the family, 1964); Gezinspatronen, 1972 (tweede druk 1976; vertaling van The poli-
ticstics of the family, 1969). 

111 De reacties van bezoekers waren gemengd. Sommigen roemden de tolerantie op Kingsley Hall, 
anderenn vonden de cultuur op Kingsley Hal! elitair. De Amerikaanse psychiater Loren Mosher 
herinnerdee zich dat er op Kingsley Hall een onuitgesproken regel bestond tegen sociale beleefd-
heden.. 'Het leek wel verboden om jezelf voor te stellen, iemand de hand te schudden ofte pra-
tenn over koetjes en kalfjes', vond Mosher. 'Bezoekers die zich hier wel aan overgaven, werden 
doorr de bewoners beschouwd als mensen die deel uitmaakten van een sinistere samenzwering 
tegenn de waarheid en het licht.' Burston, The Wing of madness, 84. (Vertaling citaat G. Blok). 
Mosherr richtte zelf in Amerika de alternatieve therapeutische gemeenschap Soteria House op. 

122 C. Sigal, 'The rebellious games of a divided self. A memoir of R.D. Laing', The Independent30 
augustuss 1989. 

133 In 1971 waren in dat land al 400.000 exemplaren verkocht van The politics of experience. Zie: A. 
Laing,, R.D Laing: a biography (Londen 1994) 161. In 1970 was Laings nieuwste boek Knotsvei-
schenenn [ Toestanden]. Van de Amerikaanse pocketuitgave uit 1971 werden binnen een paar we-
kenn 75.000 exemplaren verkocht. Zie: Clay, Laing. A divided self, 153. 

144 A.L. Laing, Laing: a biography, 167-172. 
155 Soms worden ook collega's van bovenstaande auteurs tot antipsychiater bestempeld, zoals de 

Engelsee psychiater Joseph Berke, de Amerikaanse psychiater Loren Mosher, of de Italiaan Ago-
stinoo Pirella. In een enkel boek of artikel worden Franse psychiaters als Maud Mannoni, Félix 
Guattarii  en Jules Deleuze aan de revue van antipsychiaters toegevoegd. Zie bv.: J. Postel en D. 
Allan,, 'History and anti-psychiatry in France', in: W. Bynum and R. Porter, Discovering the his-
torytory of psychiatry (Londen 1994) 384-414; K. Trimbos, Antipsychiatrie: een overzicht (Deventer 

1975). . 
166 J. Foudraïne, Wieis vanhout... een gang doordepsychiatrie(Baarn 1971). Over Foudraine, zie: G. 

Blok,, '"Messiah of the schizophrenics": Jan Foudraine and anti-psychiatry in the Netherlands', 
in:: M. Gijswijt-Hofstra en R. Porter (red.), Cultures of of psychiatry and mental health care inpost-
warwar Britain and the Netherlands (Atlanta/Amsterdam 1998) 151-169. 

177 Trimbos, Antipsychiatrie: een overzicht, 53-66. 
188 Ibidem, 53. 
199 Ibidem, 56-61. 
200 Voor de karakterisering van de westerse samenleving als gevangenis zie Laing, Gezinspatronen, 

62.. Voor een uitgebreidere verwoording van zijn cultuurkritiek zie Laing, Strategie van de erva-
ring. ring. 

211 D. Cooper, Psychiatry and anti-psychiatry (Londen 1967). Szasz bijvoorbeeld distantieerde zich 
expliciett van het etiket antipsychiater, dat hij associeerde met een marxistische cultuurkritiek 
diee hij niet deelde. Zie bv.: T. Szasz, De tweede zonde. Gedachten over huwelijk, seks, drugs, gees-
tesziekte,tesziekte, psychiatrie (Bilthoven 1973) 62. Ook Laing vond het vreselijk om antipsychiater ge-
noemdd te worden. Zie: A.L. Laïng, Laing. A biography, 138. Italiaanse kritische psychiaters ko-
zenn voor de alternatieve termen 'anti-institutionele psychiatrie' en 'democratische psychiatrie'. 

222 Laing, Het verdeelde zelf, 165. 
233 Clay, R.D. Laing. A divided self, 170-171. 
244 Foudraine, Wie is van hout, 34. (De paginaverwijzingen hebben overigens betrekking op de 

31dee druk uit 1980). 
255 Ibidem, 36. 
266 Ibidem, 38. 
277 Bibeb,'Interview met Jan Foudraine', Vrij  Nederland28 november 1981. 
288 Goffman en Foucault bijvoorbeeld hielden zich niet of nauwelijks bezig met het bieden van 

concretee behandelalternatieven voor mensen met psychische problemen. Szasz vond het thera-
peutischh optimisme van Laing en consorten zelfs gevaarlijk. Hij noemde hoop een destructieve 
emotiee en vond het een hachelijke onderneming om door middel van een levensbeschouwing 
off  theorie te pretenderen zin te verlenen aan het menselijk bestaan. Zie over deze opvatting van 
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Szasz:: J. Pols, Mythe en macht. De kritische psychiatrie van Thomas Szasz (Nijmegen 1990) 84. 
299 De term 'kritische psychiatrie' is eerder gebruikt door bv. psychiater J.H. van Meurs, psycho-

loogg David Ingleby en psychiater Jan Pols, in respectievelijk: J.H. van Meurs, 'Kritiese psychia-
trie',, TvP 14 (april 1972) 136-147; D. Ingleby (red.), Critical psychiatry, the politics of mental 
healthhealth (Middlesex 1981) en Pols, Mythe en macht (Nijmegen, 1990). 

300 Zie bv.: Burston, Wing of madness, J. Bopp, Anti-psychiatrie. Theorien, Therapien, Politik 
(Frankfurtt 1980); Clay, Laing. A A divided self ; A. Dahm, Zum Phanoman derAnti-psychiatrie seit 
demdem 19. fahrhundert (Bonn 1983); N. Dain, 'Antipsychiatry', in: R. Menninger en J. Nemiah 
(red.),, American psychiatry after World War II (1944-1994) (Washington 2000) 277-299; M. 
Donnelly,, The politics of mental health in Italy (Londen 1992); B. Fox e.a., Psychiatrische tegenbe-
wegingweging in Nederland(Amsterdam 1983); J. Haafkens, 'Mental health care and the oppositional 
movementt in the Netherlands', Social Science and Medicine22 (1988) 2,185-192; AJ. Heerma 
vann Voss, 'De geschiedenis van de gekkenbeweging. Belangenbehartiging en beeldvorming 
voorr en door psychiatrische patiënten (1965-1978)', MGV 33 (1978) 398-428; R. v.d. Hoofdakker, 
'Antipsychiatrie',, MGV 33 (1978) 672-683; D. Ingleby, 'The view from the North Sea', in: Gijs-
wijt-Hofstraa en Porter (red.), Cultures of psychiatry and mental health care, 295-310; R. Jacoby, 
SocialSocial amnesia. A critique of conformist psychiatry from Adler to Laing (Boston 1975); C. Kersber-
gen,, 'Van het inrichtingsbed naar de stoel van de beleidsmaker. De gekkenbeweging', in: J.W. 
Duyvendakk e.a., Tussen verbeelding en macht. 2$ jaar nieuwe sociale bewegingen (Amsterdam 
1992)) 199-213; Z. Kotowicz, R.D. Laing andthe paths of'anti-psychiatry (Londen 1997); A. Laing, 
Laing.Laing. A biography, B. Mullan, R.D. Laing. A personal memoir memoir (Londen 1999); Pols, Mythe en 
macht,macht, Postel en Allan, 'History and anti-psychiatry in France'; P. Sedgwick, 'Antipsychiatry 
fromm the sixties to the eighties', in: W. Gove (red.), Deviance and mental illness (Beverly Hill s 
1982)) 199-223; D. Tantam, 'Anti-psychiatry in Great-Britain', in: R. Porter en G. Berrios (red.), 
150150 years of British psychiatry (Londen 1991) 333-347; Trimbos, Antipsychiatrie: een overzicht. 

311 N. Crossley, 'R.D. Laing and the British anti-psychiatry movement: a socio-historical analysis', 
SocialScienceSocialScience andMedicine47 (1998) 877-889; Gijswijt-Hofstra en Porter (red.), Cultures of psy-
chiatrychiatry and mental health care. Ook de studie van E. Tonkens, Het zelfontpboiingsregime. De ac-
tualiteittualiteit van Dennendalen de jaren zestig (Amsterdam 1999), vormde een inspiratie tijdens het 
schrijvenn van dit proefschrift. Tonkens plaatst de hervormingsbeweging op Dennendal in de 
contextt van ontwikkelingen in de zwakzinnigenzorg en de samenleving als geheel. Dit boek wil 
hetzelfdee doen voor de hervormingsbeweging in de klinische psychiatrie. 

322 N. de Boer en R. Mol, Elektroshock. Terugkeer naar de harde psychiatrie (Boskoop 1986) 52. 
333 W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin en P.M.G. Emmelkamp (red.), Handboek psychopatholo-

gie.gie. Deel 1: Basisbegrippen (Houten 1997, tweede druk 5de oplage; oorspronkelijke uitgave 
1990)) 7. 

344 G. Grob, 'Deinstitutionalization: the American experience', ongepubliceerd paper voor de in-
ternationalee workshop Cultures of psychiatry and mental health care in the twentieth century: 
comparisonscomparisons and approaches, Amsterdam 18-20 september 2003,16. 

355 J.A.M. Mathijsen, 'Het verzuim der psychiatrie', de Volkskranti) juni 1970. 
366 E. Shorter, Een geschiedenis van van de psychiatrie. Van gesticht tot Prozac (Amsterdam 1998; vertaling 

vann A history of psychiatry. From the era of the asylum to the age of Prozac, 1997) 293. 
377 J. T. Gitlin, The sixties. Years of of hope, days of rage (New York 1987) 213, 423-425; J. Green, 'Anti-

psychiatry:: brotherly love', en 'Dialectics of liberation', in: J. Green, All dressed up. The sixties 
andand the counterculture (Londen 1998) 202-212; R.J. Isaacs, Madness in the streets. How psychiatry 
andand the law abandoned the mentally ill  (1990) 17-65; C. Jones, 'Raising the anti', in: Gijswijt-
Hofstraa en Porter (red.), Cultures of of psychiatry, 283-295; J. Nuttall, Bomb culture(Londen 1970) 
108-109. . 

388 Shorter, Een geschiedenis van van de psychiatrie, 296-297. 
399 H.P. Schmiedebach, 'Eine "antipsychiatrische Bewegung" um die Jahrhundertwendc', in: M. 

Dingess (red.), Medizinkritische Bewegungen im Deutschen Reich (ca. 1870-ca. 1933) (Stuttgart 
1996)) 127-159, aldaar 139. 

400 A. Goldberg, 'The Mellage trial and the politics of insane asylums in Wilhelmine Germany', 
TheThe journal of modern history 74 (2002) 1-32, aldaar 10. 

411 I. Dowbiggin, Inheriting madness. Professionalization and psychiatric knowledge in nineteenth-
centurycentury France (Berkely 1991) 76-93; N. Reisby, 'The anti-psychiatry debate of the 1890's', Acta 
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PsychiatricaPsychiatrica Scandinavian \<, (197s) suppi. 261,14-21. 
422 In Engeland bijvoorbeeld waren in 1800 zo'n tienduizend mensen opgenomen in een krankzin-

nigengesticht;; in 1900 waren het er ongeveer 100.000. In Nederland kwam de bouw van inrich-
tingenn na 1880 pas goed op gang. Het aantal opgenomen mensen nam hier toe van 4836 in 1884 
tott 11.746 in 1910. 

433 G. Grob, The mad mad among us. A history of the care of of America's mentally ///(New York 1994) 129-
138. . 

444 De citaten van Olsen en Lunt zijn afkomstig uit J.L. Geiler en M. Harris, Women of the asylum. 
VoicesVoices from behind the walls, 1840-1945 (New York 1994) 70 en 123. 

455 Deze organisatie,, in veel opzichten een voorloper van de Mental Hygiene Movement uit de ja-
renn twintig van de vorige eeuw, was echter geen lang leven beschoren. 

466 C. van Eijk-Osterholt en K. Bökenkamp, Wartaal van een gek. Het schokkende verhaal van Jo-
hannahanna Stuten-te Gempt (Den Haag 1983). 

477 De minister van Binnenlandse Zaken rwijfelde wat hij aanmoest met de kritiek. 'Hebben wij 
hierr te doen', aldus de minister, 'met fictie of fantasie van half krankzinnigen, ofwel moet wor-
denn erkend dat [...] de kritiek waarheid bevat?' Een onderzoek werd ingesteld, dat echter weinig 
opleverde.. Wel bood een arts uit het bewuste Haagse gesticht na alle kritiek op zijn functione-
renn zijn ontslag aan. Ook werden de regenten en directeur ontslagen en vervangen door nieuwe 
mensen.. Van Eijk-Osterholt en Bökenkamp, Wartaal van een gek, 18. 

488 E. Meister, Mishandelingen ondervonden in het 'Oude en Nieuwe Gasthuis' te Zutfen (Enschede 
1902). . 

499 Dowbiggin, Inheriting madness, 109. Een ander voorbeeld: in de Victoriaanse roman Hard cash 
laatt een vader zijn zoon opsluiten in een krankzinnigengesticht om zo aan diens geld te kunnen 
komen.. Zie: R. Porter, The Faber book of madness (Londen 1991) 206. 

500 Meister, Mishandelingen, 30. 
511 Ibidem, 135. 
522 Over de denkbeelden van Starcke zie I. Bulhof, Freud en Nederland. De interpretatie en en invloed 

vanvan zijn ideeën (Baarn 1983) 176-212. 
533 Opvattingen als die van Starcke waren ook tijdens de jaren vijfti g te horen in de Verenigde Sta-

ten.. Daar verscheen bijvoorbeeld in 1956 een boek van de Amerikaanse psychoanalyticus Ro-
bertt Lindner, met de provocerende titel: Must you conform*. ('Moet je je wel aanpassen?'). In dit 
vlammendee pleidooi sprak Lindner van een 'misdadige samenzwering tegen de menselijke na-
tuur',, namelijk het heersende conformisme in de Amerikaanse samenleving. Psychiaters speel-
denn een belangrijke rol in deze samenzwering, dacht Lindner, door mensen die afweken van de 
normm op te sluiten in psychiatrische ziekenhuizen. R. Lindner, Must you conform? (New York 
1956)) 173. Lindner publiceerde eerder het boek Rebel without a cause, waarop de gelijknamige 
filmm met James Dean is gebaseerd. Ook de schrijver William Burroughs beweerde tijdens de ja-
renn vijfti g dat psychiaters deel uitmaakten van een collectieve samenzwering die erop gericht 
zouu zijn om de maatschappij schijnbaar ordelijk en tevreden te houden. 'Die klootzakken', al-
duss Burroughs, 'vinden dat iedereen die enigszins doorziet hoe de dingen in elkaar steken, in 
hett gekkenhuis thuishoort.' Dit citaat van Burroughs is afkomstig uit: D. Halberstam, The fif-
tiesties (New York 1993) 299. Beat-journalist Seymour Krim belandde zelf in een inrichting en 
schreeff  naderhand dat geesteszieken de slachtoffers waren van de moderne maatschappij. Men-
senn met psychische problemen 'uitten wat andere mensen ook wel voelden, maar verborgen 
hielden',, schreef hij in 1959. S.. Krim, 'The insanity bit', in: B. Kaplan (ed.), The inner world of 
mentalmental illness. A series of of first-person accounts of of what it was like (New York 1963) 62-80. Het arti-
kell  'The insanity bit' stamt oorspronkelijk uit 1959. 

544 Szasz geciteerd in Pols, Mythe en macht, 30. 
555 Ibidem, 84. 
566 Kotowicz, R.D. Laingand'thepaths of anti-psychiatry, 42-43. 
577 J.P. Sartre, 'Introduction', in: R.D. Laing en D. Cooper, Reason and and violence. A decade of Sartre's 

philosophyphilosophy (Londen 1964). 
588 Sartre geciteerd in D. Joplmg, 'Antipsychiatry in Sartre's "The Family Idiot"', Review of 'Existen-

tialtial  Psychology andPsychiatry 19 (1984-1985) 161-187, aldaar 163. 
599 E. Goffman, Asylums. Essays on the the social situation of mental patients and other inmates (Middle-

sexx 1968; oorspronkelijke uitgave 1961) 125. Wellicht was Goffman op het idee voor dit onder-
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zoekk gekomen door het shockerende boek van de Amerikaanse journalist Alben Deutsch, geti-
teldd The shame of the states, dat na zijn verschijning in 1948 voot veel opschudding had gezorgd. 
Deutschh had in divetse Amerikaanse inrichtingen gruwelen aanschouwd. Patiënten verbleven 
inn klamme kelders vol ongedierte; op zalen voor incontinente mannen trof hij 'Dante-achtige 
taferelen'.. Vooral trof hem het schrijnende gebrek aan persoonlijke aandacht voor de opgeno-
menn patiënten. 

600 Shorter, Geschiedenis van van de psychiatrie, 299. 
611 Ook Thomas SchefF behoort tot deze stroming. Hij richtte zijn kritiek op psychiatrische dia-

gnosen,, die hij beschouwde als medische machtsmiddelen om de stigmatisering van afwijkende 
individuenn te rechtvaardigen. Zie bv.: T. SchefF, Voor gek verklaard. Het etiketteren van geesteszie-
kenken (Deventer 1979, vending van Labelling madness, 1975). 

622 E. Goffman, 'The medical model and mental hospitalization', in: GofFman, Asylums, 283-336. 
633 GofFman, Asylums, 336. 
644 M. Foucault, Folie et déraison; histoire de la folie a Vage classique (Parijs 1961). De Nederlandse 

vertalingg verscheen veertien jaar later: M. Foucault, Geschiedenis van de waanzin in de zeven-
tiendetiende en achttiende eeuw (Meppel 1975). 

655 D. Cooper, Psychiatrie en anti-psychiatrie (1968). 
666 M.v.D., 'Ziekte als revolutionaire factor', De Groene Amsterdammer 8 januari 1972; F. W. Kers-

ting,, 'Between die National Socialist "Euthanasia programme" and reform: asylum psychiatry 
inn West Germany, 1940-1970', ongepubliceerd paper voor de internationale workshop Cultures 
ofof psychiatry and mental health care in the twentieth century: comparisons and approaches, Amster-
damm 18-20 september 2003, 28. Zie voor meer informatie over het SPK ook: F. W. Kersting 
(red.),, Psychiatriereform als Gesehschaftsreform. Die Hypothek des Nationalsozialismus und der 
AujbruchAujbruch dersechzigerJahre (Paderborn 2003). 

677 Op het hoogtepunt van het SPK bestond dit collectief uit zo'n vijfhonderd leden. Kersting, 'Be-
tweenn Euthanasia and reform', 27. 

688 SPK, Aus der Krankheit ein Waffen machen (München 1972) 80. De vertaling van dit en volgende 
citatenn uit dit pamflet is van G. Blok. 

699 Een storm van protest tegen de psychiatrische inrichtingen kwam in dit land op gang na de pu-
blicatiee in 1969 van het boek Irrenhduser. Kranke klagen an ('Krankzinnigengestichten. Gekken 
klagenn aan'), dat was geschreven door Frank Fischer. In navolging van GofFman had Fischer, 
vann huis uit historicus, enige tijd gewerkt als verpleeghulp in een psychiatrisch ziekenhuis, met 
alss doel om de gang van zaken daar te observeren. Zijn boek werd het startschot voor een breed 
gedragenn verkettering van de Duitse klinische psychiatrie, die sterk gekleurd was door de asso-
ciatiee met de verschrikkingen van de nazi-tijd. F.W. Kersting, 'Between Euthanasia and reform', 
25.. Eerder trok overigens ook Szasz een parallel tussen het psychiatrisch diagnosticeren van 
mensenn en de stigmatisering, uitsluiting en vernietiging van joden. T. Szasz, Ideologie en waan-
zin.zin. Wat wil de psychiatrie? (Bilthoven 1972; ven. van Ideology and insanity, 1970) 58-79. 

700 Naar schatting zijn 70.000 mensen vermoord in de gaskamers die in enkele inrichtingen waren 
gebouwd.. De rest stierf van de honger. Kersting, 'Between Euthanasia and reform', 7. 

711 Citaat afkomstig uit J. Glatzel, Die Anti-psychiatrie, 3 (Stuttgart 1975). Vertaling citaat door G. 
Blok. . 

722 Boeken over het nazi-euthanasieprogramma voor geesteszieken lagen ter inzage in de kliniek en 
maaktenn diepe indruk op veel cliënten. Zie: Kersting, 'Between Euthanasia and reform', 28. 

733 SPK, Aus der Krankheit, 12. 
744 Hierbij werden 310 politiemensen ingezet, plus honden, machinepistolen en helikopters. Zie: J. 

Vroemen,, 'Inval maakte eind aan stuk psychiatrische vernieuwing in Duitsland', in: C. Trim-
boss (red.), Dat wordt me te gek. De psychiatrie kritisch bekeken. Artikelen en interviews uit week-
bladblad De Nieuwe Linie (Amsterdam 1972) 99-109, aldaar 101. 

755 Kotowicz, Laing and the the paths of anti-psychiatry, 79. Zie ook: A. de Jong, 'Het drama van het so-
cialistischh patiënten kollektief. In gesprek met psychiater Sjef Teuns (46)', TMW (datum onbe-
kend,, 1973), en M. Ruyter, 'Klassenstrijd van zieken begonnen', de Volkskrant 10 november 
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822 Dossier BC 20. 
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nactill  en 200 mg Disipal. 

866 Dossier BC 54. 
877 Boersmae.a., Conolly 1969-19J6, 29. 
888 Ibidem, 29. Over de inhoud van de gezins- en relatietherapieën valt alleen indirecte informatie 

tee vinden. De sessies werden niet schriftelijk vastgelegd, maar op geluidsbanden, die niet meer 
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899 A. Lange, Gedragsverandering in gezinnen (Groningen 1994) 41-44. 
900 Minuchin, Gezinstherapie, 28. 
911 De Bruijn-Jansen Klomp, Verslagstage Conolly, 23. 
922 Minuchin, Gezinstherapie, 200. 
933 Interview G. Blok met A. van Nispen, 15 juni 2001. 
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955 Dossier BC 22. 
966 Interview G. Blok met P. Spruit, 30 oktober 2000. 
977 Boersma e.a., Conolly ip6?-ip/6,30. 
988 Dossier BC 32. 
999 Dossier BC 50. 
1000 Dossier BC 13. 
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1044 Dossier BC 54. 
1055 Zie bv. Haley, Strategieën in de psychotherapie, 202-203. 
1066 Dossier BC 51. 
1077 Haley, Machtspolitiek van Jezus Christus, 75. 
1088 Ibidem, 76-77. 
1099 Satir, Gezinstherapie, 29-30. 
noo R Spruit, Stageverslag Conolly in kader van bijvak psychopathologie tijdens de studie psychologie 
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1122 Dossier BC 17. 

1133 Dossier BC 51. 
1144 Boersmae.a., Conolly 1969-1976, 77. 

1155 R.D. Laing, Hetverdeelde zelf(Meppel 1969) 164-
1166 R van de Ven, Vriend ah vijand. Paradoksale therapie (Nijmegen 1973) 100. 

1177 Dossier BC 22. 

1188 Dossier BC 50. 

1199 Dossier BC 50. 
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1211 Interview G. Blok met G. van Florestein, 2 maart 2000. 

1222 R.D. Laing, Strategie van de ervaring (Meppel 1969) 19. 

1233 Zie over de rol van Watts op Conol ly onder meer: De Bruijn-Jansen Klomp en Steensma-Nij-

boer,, Conolly '74/  ̂ 26. 
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1255 Directiearchief Stichting Adhesie, lokatie Brinkgreven, doos 'Algemeen beheer, directie, ge-

neesheer-directeur,, 1962-19..*, daarin de Nieuwjaarsrede van directeur Stein over 1974. 
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1277 De Bruijn-Jansen Klomp en Steensma-Nijboer, Conolly '74^75-

1288 Ibidem, 4. 
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tee onbetrouwbaar geacht, bv. omdat mensen nog steeds ernstig in de war waren. 
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1322 Dossier BC 26. 

1333 Dossier BC 32. 

1344 Dossier BC 12. 

1355 Dossier BC 50. 

1366 Dossier BC 40. 

1377 Interview G. Blok met J. Solüe, 6 juni 2002. 
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1399 Interview G. Blok met J. Koehoorn, 6 november 2000. Tenzij anders vermeld zijn alle verdere 

citatenn van Koehoorn in dit hoofdstuk afkomstig uit dit interview. 

1400 Directiearchief Stichting Adhesie, lokatie Brinkgreven, doos 'Algemeen beheer, directie, ge-

neesheer-directeur,, 1962-19...', daarin de Nieuwjaarsrede van directeur Stein over 1973. 

1411 Directiearchief Stichting Adhesie, lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-

ly',, daarin notulen directievergadering 9 maan 1976. 

1422 Interview G. Blok met P. Hendrickx, 18 december 2000. 

1433 Interview G. Blok met A. van Nispen, 15 juni 2001. 

1444 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-

ly' ,, daarin het rapport van Bambang Oe tomo over Conolly, 31 oktober 1974, 7. 

1455 Ibidem 8,9. 

1466 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-

ly' ,, daarin J. Koehoorn, 'Klachten van het verpleegkundig personeel op Conolly ', 27 april 1977. 

1477 De brief was ondertekend door Van der Woude, Bredewold, Jetze Vos, Freek Blokzijl , Bert 

Hakkenbroekk en Marja Eekhuis. 

1488 Boersma e.a., Conolly 1969-1976, 28. 

1499 Ibidem, 97. 
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1511 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-

ly' ,, met daarin de notulen van de directievergadering op 9 maart 1976. 

1522 K. de Leeuw, 'Patiënt bij psychiatrische behandeling betrekken. Rapport opnamepaviljoen Co-

nollyy in Deventer', Trouw 1976 (precieze datum onbekend, kopie afkomstig uit persoonlijk ar-

chieff  Boersma). 

1533 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-

ly' ,, daarin de brief van prof.dr. CJ.B.J. Trimbos aan dhr. G.W. van Florestein, 8 juli 1976. 

1544 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-

ly',, daarin de brief van Riet Muller aan de wetenschappelijke staf, 21 mei 1977. 

1555 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-
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ven,, 19 april 1977. 

1566 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-
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1577 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-

ly' ,, daarin de brief van Riet Muller aan de wetenschappelijke staf, 21 mei 1977. 
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1599 Directiearchief Stichting Adhesie lokatie Brinkgreven, map 'Problemen met paviljoen Conol-

ly' ,, daarin de brief van A. van Nispen aan de voorzitter van het bestuur dhr. J.W. van Gronin-

gen,, 5 april 1978 

44 Van asiel tot revalidatiecentrum 

11 B. Boersma e.a., Conolly 1969-1976. Ervaringen met systeem theoretische en gezins therapeutische 

behandelingbehandeling in een intramurale situatie (Deventer 1977) 27-28. 

22 Boersma e.a., Conolly 1969-1976, 29. 

33 O. v.d. Hart, 'Recensie van Boersma e.a., Conolly 1969-1976', MGV 32 (1977) 658. 

44 Z.a., 'Vlag in top voor "Boven"? Gekkenkrant over Conolly', Gekkenkrant ̂ (februari 1976) 14, 
6-8. . 

55 Zie College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ), Inventarisatie 1978 psychiatrische inrichtin-

gengen in Nederland (Utrecht 1979) 71. 

66 P. Spruit, Stageverslag "Conolly", periode 1 oktober tot31 december /p7ö"(Utrecht 1977) 6. 

77 C. M . Hogensti jn, St. Elisabeths gasthuis en Brinkgreven. Geschiedenis van de psychiatrische zie-

kenhuizenkenhuizen te Deventer (Deventer 1987) 70. 

88 Schroeder van der Kolk was het gesloten opnamepaviljoen voor 'dames' en Conolly zoals be-

kendd dat voor 'heren'. Griesinger was een open vervolgpaviljoen voor rustige of halfrustige he-

renn en daarvan was Lombroso het equivalent voor de dames. Op de gesloten afdeling Esquirol 
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99 R.G. Stein, 'Observation of the schizophrenic patient in the mental hospital', Psychiatrica, 

Neurologia,Neurologia, Neurochirurgia 67 (1964) 155-158, aldaar 157. Zie ook: P. v.d. Klis, 'Een waan als 

waarheid.. De ontwikkelingen van het therapeutisch klimaat in Brinkgreven van 1945 tot he-

den',, in: J. Vijselaar (red.), Over de IJssel, over de schreef. De geschiedenis van de geestelijke gezond-

heidszorgheidszorg in Overijssel en van het Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven in het bijzonder (Utrecht 

1993)) 91-106, aldaar 95. 

100 Stein, 'Observation of die schizophrenic patient', 157. 

111 Ibidem, 158. 
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heer-directeur,, 1962 en verder', Toespraak directeur Stein, 2 april 1962. 
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188 V.d. Klis, 'Waan als waarheid', 97. 
199 J. Prins, 'De groep', Vraagteken 6 (1967) 9. 
200 Directiearchief Brinkgreven, Doos 'Algemeen Beheer, directie, geneesheer-directeur, 1962 en 

verder',, daarin: R.G. Stein, Taakanalyse van de verplegenden in de psychiatrische inrichting, 
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211 J. Prins, 'Veranderingen op komst, delen I, II en III' , resp. in Het Vraagteken 8 (1969) nrs. 6, 7 
enn 8. 

222 J. Foudraine, Wie is van hout... een gang door de psychiatrie 144-364. 
233 C.Th. Bakker en H. v.d. Velden, Geld en gekte. Verkenningen in de kosten en baten van de GGZ 

(1890-2000)(1890-2000) (ongepubliceerd onderzoeksverslag, versie september 2003) 100. 
244 Bakker en v.d. Velden, Gelden gekte, 36. 
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266 Stichting Adhesie, lokatie Brinkgreven, directiearchief Brinkgreven, doos 'Algemeen beheer, di-

rectie,, geneesheer-directeur, 1962-19...', daarin de Nieuwjaarsrede van directeur Stein over 1968. 
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junii  2001. 

277 CAs/Nationaal Archief, Archief Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksge-
zondheid,, Dossier 2579, Overzicht gegevens psychiatrische inrichtingen. 

288 Ibidem, Overzicht gegevens psychiatrische inrichtingen, 72. 
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B-diplomaa bezig waren. 
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derr van der Kolk 23; Conolly 39; Griesinger 36; Lombroso 48; Meynert 53; Esquirol 48; Kraepe-
linn Dames 44; Kraepelin Heren 37. Bron: College voor Ziekenhuisvoorzieningen, Inventarisa-
tietie 1978psychiatrische inrichtingen in Nederland, 71. 
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333 De eerste psycholoog was aangesteld in 1965 (Jacob Prins), samen met de bewegingstherapeut 
Piett van der Klis. De tweede psycholoog was Riet Muller. Zij kwam in 1968 op Brinkgreven 
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steld,, evenals andragoge Sylvia Beens. In 1972 kwam socioloog R. Bambang Oetomo in dienst, 
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344 Stichting Adhesie, lokatie Brinkgreven, directiearchief Brinkgreven, doos Algemeen beheer, di-
rectie,, geneesheer-directeur, 1962-19...', daarin de Nieuwjaarsrede van directeur Stein van 1973. 

355 Volgens het College voor Ziekenhuisvoorzieningen was in Brinkgreven op een bevolking van 
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399 Bambang Oetomo, Van asyl tot revalidatiecentrum, 131. 
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Zie:: Stichting Adhesie, lokatie Brinkgreven, directiearchief Brinkgreven, doos 'Algemeen be-
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544 V.d. Laan, Klinische en sociale psychiatrische verpleegkunde, 136-138. 
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600 'Br. A. Wielhouwer blikt terug (slot)', Vraagteken 8 (1969) 8,8-10. 
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811 Werkgroep Toekomstige ontwikkeling ziekenhuis, nota november 1974, 'Huidige dienstverle-
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11 Zie P. v.d. Eijk, 'Lof en blaam voor Foudraine. Psychiaters gaan vergaderen over "Wie is van 
hout"',, De Tijd. Dagblad voor Nederland %j januari 1972; Swami Deva Amrito/Jan Foudraine, 
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