
Wim Kauffman: ‘De Hoevekronieken’ Deel 1: de begoocheling. Hoe overleef ik een 
verslaving en een verslavingskliniek. Uitgeverij Boekscout, Soest 2018 ISBN 
9789402247671 (Verslaving/ Instellingen/Hulpverleningsrelatie/ Systeemdrwang/ 
Bejegening/ Medepatiënten/ED) Zie ook: www.boekscout.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Halverwege de jaren zeventig ontstonden in Nederland de Therapeutische 
Gemeenschappen voor drugs- en alcoholverslaafden. Die waren een radicaal antwoord, 
naar Amerikaans model, op de liberaal softe aanpak die destijds in Nederland werd 
gehanteerd. Dit is een zeer persoonlijke en spannende beschrijving van iemand die zich 
na zes jaar harddrugsgebruik op laat nemen in een therapeutisch verslavingscentrum. 
Het is geen traditioneel verslavingsverhaal over iemand die succesvol is afgekickt, of een 
uiteenzetting over de toegepaste behandelvormen. Het is de beschrijving van deze 
radicale, totalitaire therapie die in opkomst was. De Therapeutische Gemeenschap kent 
een strak hiërarchisch regime en de schrijver geeft inzicht in het voortdurende gevecht 
tussen het algemene groepsbelang en het individuele belang.’ 
 
Over de schrijver: 
Covertekst: ‘Wim Kauffman (1950) is geboren in Groningen. Na kortdurende carrières 
als filmoperateur, steward op de passagiersvaart en bij Lamaf auto-onderdelen heeft hij 
zich, na wat rondzwervingen en opnames in diverse instellingen, op laten nemen in een 
Therapeutische Gemeenschap. Na de behandeling is hij in dienst geweest bij diverse 
gelijksoortige Gemeenschappen voor verslaafden. De laatste decennia is hij werkzaam 
geweest als therapeut en behandelaar voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. 
Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Vervullend is zijn zorg daarvoor en sinds het 
afzwaaien van het reguliere is hij fulltime huisvader (met uitzondering van het doen van 
de was).’ Zie ook: https://www.linkedin.com/in/wim-kauffman-
230a3748/?originalSubdomain=nl  
 
Inzien:  
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8885: ‘Op een vrijdagnamiddag eind 
januari 1974, zo’n jaar of zes later, spoor ik vanuit het hoge noorden naar een grote stad 
aan de zee. Vanuit het station recht vooruit lopen. Langs een zeer brede weg die uit 
allerlei stroken bestaat waardoor je nauwelijks de overkant kunt bereiken. De weg wordt 
geflankeerd door hoge kantoorpanden en dan op een gegeven moment naar links en je 
komt vanzelf uit op de Wal. Daar moet ik zijn. Ik ben als een slaapwandelaar die 
langzaam ontwaakt en niet meteen beseft waar hij is. Elke stap kan fout aflopen. Ik ben 
op weg naar het introductiecentrum van de Hoeve. Het is middenin de stad. Daar gaat er 
gesproken worden en op een gegeven moment ga je naar de Hoeve die buiten de stad 
ligt. Op de Hoeve worden geen drugs gebruikt en hoogstwaarschijnlijk zitten er geen 
bekenden. Dat heb ik uit laten zoeken en het was een voorwaarde om erheen te gaan. 
Verder weet ik niets. Ik bel aan bij een monumentaal pand op de Wal. Voormalige 
vesting, nu een chique buurt. Afstandelijk, zoals alles in deze stad. De deur zoemt open 
en ik beklim een steile trap van donker hout. Bovenaan wacht een strakke, vervreemde 
figuur in een blauwe coltrui me op. 
"Kom je voor de introductie of voor het spreekuur?" Ik begrijp er meteen al niets van. 
Het irriteert hem: "Voor de introductie van de Hoeve, of kom je voor de dokter?" 
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"Voor de Hoeve denk ik. Ja, voor het afkicken." 
"Ben je clean? Heb je gebruikt?" Hij vraagt het me alsof hij tegen een doofstomme praat. 
Natuurlijk ben ik clean. Ik heb al twee weken niet gebruikt, maar besluit om dat maar 
niet aan hem uit te leggen. 
"Nee, ik heb niets gebruikt." Hij wijst naar een van de donke-re, houten deuren in het 
halletje. 
"Ga daar dan maar naar binnen."’  
 
 


