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Soort boek: Geschiedenis van de psychiatrie van 1925-2005, met behulp van 
bewerkte interviews. Meerdere ziekten/aandoeningen komen aan bod. 
 
Over de schrijver: Michiel Louter werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
met chronisch psychotische patiënten bij GGZ De Meeren in Amsterdam. Hij 
studeerde Culturele Studies in Amsterdam en was freelance journalist voor de Groene 
Amsterdammer, Trouw en Psy. 
 
Korte samenvatting: In dit boek worden hoofdstukjes met toelichting op 80 jaar 
geschiedenis van de psychiatrie (1925-2005), waarin met vele nieuwe therapieën 
werd geëxperimenteerd, afgewisseld met hoofdstukjes waarin met ervaringen die 
patiënten daarmee in aanraking zijn gekomen. Indrukwekkend ,ontroerend, open, 
eerlijk, overweldigend en om stil van te worden. Dat zijn maar een paar trefwoorden, 
om wat in die interviews besproken wordt mee aan te geven. Zij ondergingen de 
trends,rages en modes van hulpverleningsmethoden in een veranderende context. En 
moesten soms voor iedereen, nu, onbegrijpelijke varianten ondergaan. Zij vertellen 
over verschillen in begeleiding gedomineerd door nonnen of niet kerkelijke 
hulpverlening, isolatie, dagen opgesloten zitten in bad of dwanghemd, daarna 
elektroshocks zonder verdoving, ook gegeven als straf, het gebruik van nieuwe 
medicijnen en hun bijwerkingen, de invloed van de antipsychiatrie, en daarna het 
effect van toch ook weer medicijngebruik. De geschiedenis hoofdstukjes gaan in op de 
trend/situatie in onze samenleving waarbinnen dit gebeurde. 
 
Wat viel op: Ik ben erg onder de indruk van dit boekje. Door de gekozen opzet gaan 
de ervaringen gaan nog meer spreken. Net als in het Dolhuys. Dat mensen die nu 
ouderen zijn in de psychiatrie zijn beland, om gering wat mij betreft vaak erg 
begrijpelijk ‘afwijkend’ gedrag. En dan zeer zware therapieën, ook als straf, moesten 
ondergaan. Omdat we met hen in de maag zaten en ze ‘ergens’ ver weggestopt zaten, 
waar de schone schijn werd opgehouden. En dan vraag ik me af hoe dit nu is. Wat 
doen wij met behulp van diverse therapieën, en wie zijn daar het meest bij gebaat. 
Welke effecten hebben die therapieën en hoe worden ze ervaren. Ik zou graag Michiel 
Louter en enige andere door hem uitgekozen hulpverleners en patiënten/cliënten 
daarover willen horen debatteren. 
 
Citaten: pag. 41 ‘het meest grievend vind ik nog dat het er in Voorburg niet om ging 
om mensen beter te maken, hoezeer het ook een psychiatrisch ziekenhuis heette. Het 
ging alleen om mensen rustig houden. Ik heb nooit een dokter gesproken, er was er 
maar één die op dinsdagen donderdagmorgen de elektroshocks deed. Dat was het 
enige dat de nonnen niet zelf mochten doen…Hoe ging dat… Het was doodeng, je kon 
er vanuit er vanuit een raampje naar turen en ik zie ze nog voor me, dat ze zo lagen te 
schudden. We zaten stijf naast elkaar, elkaars handen vast te houden, te denken: we 
moeten direct weer, we moeten direct weer. Want naderhand moesten wij al die 
patiënten gaan wassen, verbedden en verschonen, een verschrikkelijk gezicht was dat. 
Mensen bij wie het kwijl in stromen uit het gezicht kwam lopen en dergelijke dingen 
meer.’ 
Pag. 70- 71 : ‘Ik voel me nog steeds heel kwaad en verdrietig worden. Na afloop bleek 
dat ze het therapeutisch bedoeld had. Ze zei:’Ik stond op het punt om het trauma 



eruit te halen, maar je hebt je weer beheerst.’ Dat ging toch wel erg ver hoor. Ik had 
gemakkelijk volledig kunnen doorslaan, maar dan hoor je van het team: ‘We wisten 
Dat wij dat wel kónden met jou.’ Maar goed, als je dat overleeft, dan overleef je alles. 
Sindsdien heb ik alle angst naast me neer gelegd. Ik ben nergens meer bang voor.’ 
 
Recensies: Op de website van de Stichting Pandora: Monique Aarts ‘Ik vond het een 
interessant boek, toegankelijk geschreven voor wie meer wil weten over deze 

geschiedenis. 


