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Miek Smilde: ‘Raarhoek’. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2011. ISBN: 
9789029573764 (Psychiatrie, algemeen, geschiedenis/1) Zie ook: 
www.dearbeiderspers.nl 
 
Soort boek/stijl/ziekte: In ‘Raarhoek’ beschrijft Miek Smilde de geschiedenis van 
een psychiatrisch ziekenhuis dat meer dan een halve eeuw model stond voor de in die 
periode heersende inzichten van de psychiatrie. De geschiedenis van het ziekenhuis 
krijgt concreet inhoud en inkleuring door de verhalen en portretten van patiënten en 
verplegers die er jarenlang hebben gewoond en gewerkt. De schrijfster heeft een 
persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp omdat haar eigen vader van 1974 tot 
1986 directeur/geneesheer van de instelling was. Het boek (311 pagina’s) telt twintig 
hoofdstukken, een verantwoording, en een literatuurlijst. 
 
Over de schrijver: Miek Smilde (1966) is freelance journalist en schrijver. Zij 
schreef eerder onder andere over zwervers op Schiphol. Zie: www.polemiek.com 
 
Korte beschrijving: Het boek beschrijft de opgang en teloorgang van Sint 
Franciscushof een psychiatrisch ziekenhuis in Raalte. Het is zowel een indringende 
bundeling van herinneringen van patiënten, medewerkers en andere betrokkenen, als 
een boeiend overzicht van in de afgelopen halve eeuw bestaande opvattingen en 
handelwijzen in de geestelijke gezondheidszorg. 
Het ziekenhuis werd in de jaren vijftig ontworpen. De bouw nam ruim vijftien jaar in 
beslag. In december 1967 opent de Franciscushof officieel haar deuren, als een voor 
die tijd moderne inrichting. Franciscushof mocht onder geen beding een 
bewaarinstelling worden zoals de bekende inrichtingen die in de negentiende eeuw 
waren gebouwd. ‘Niemand mocht met een enkele reis naar Raalte.’ Iedereen moest, 
liefst zo snel mogelijk, terug naar de maatschappij. Patiënten zouden er een zo 
gewoon mogelijk leven kunnen leiden: wonen, werken, recreëren. ‘Net als daarbuiten, 
in wat de maatschappij heette. Net als thuis.’ Ruim veertig jaar later, najaar 2008, 
begon de sloop. ‘Nu wachten de gebouwen op de sloophamer. De hangbuikzwijnen 
zijn dood, net als de directieleden naar wie ze werden vernoemd.’ (pag. 18) 
Franciscushof moest plaats maken voor een villawijk. 
Het is geen vrolijk boek. Maar de vraag is of een boek over de psychiatrie niet per 
definitie treurig is. Het is een openhartig boek en een treffend tijdsbeeld. 
Het boek beschrijft, soms schrijnend, hoe idealen vervagen en door de tijd worden 
ingehaald. Typerend is de psychiater die vrijwel vanaf het begin in de instelling 
werkte en zich met veel moeite enkele patiënten herinnert die er jarenlang verbleven. 
Schrijnend is de ontdekking, aan de hand van de activiteitenprogramma’s, over de 
discrepantie tussen ‘het ijzeren ritme van de dag waaraan de patiënten én de 
verpleegkundigen zijn overgeleverd en de protocollen waarin het gaat over 
onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie.’ 
Het bestaan van de instelling markeert zowel het einde van de oude 
Krankzinnigenwet uit 1884 als de overgang naar de BOPZ (Wet Bijzondere 
Opnemingen in Psychiatrische ziekenhuizen). Die trad in 1994 na een politieke 
discussie van 23 jaar, in werking met als doel ‘de rechten van patiënten meer dan ooit 
te respecteren en hen te beschermen tegen al te lichtvaardig genomen beslissingen 
van alwetende dokters en rechters.’ ‘Het gevolg van de wet was echter dat niet alleen 
patiënten op straat vervuilden, maar ook dat dementerende ouderen thuis totaal 
verwaarloosden en vereenzaamden en dat jonge mensen die voor het eerst een 



psychose kregen de medicatie werd onthouden die hun mogelijk de kans op een 
menswaardiger bestaan had gegeven.’ ‘Wat in Parijs nog romantisch de clochards 
waren, werden in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht horden van rondzwervende 
geestelijk melaatsen die, zolang ze niemand daadwerkelijk naar het leven stonden, 
voor hun eigen bestwil volstrekt aan hun lot werden overgelaten.’ (pag. 61) 
 
Wat viel op: Miek Smilde schrijft in een heldere, maar ook beeldende stijl. De 
persoonlijke betrokkenheid en beleving bij de ervaringen die zij opdoet in haar 
zoektocht naar wat de Franciscushof was en betekende, maakt het een zeldzaam 
levendig tijdsdocument. Maar het is vooral toch een verhaal over mensen, hun 
ideeën, gevoelens. 
De titel slaat op de buurtschap Raarhoek, net buiten de grenzen van het Sallandse 
dorp Raalte, waar het psychiatrisch ziekenhuis was gelegen. Tegelijk is de titel 
natuurlijk een rake verwijzing naar de ‘rare’ wereld van de psychiatrie. 
Je kunt je na het lezen van het boek afvragen of er een conclusie is. Misschien niet, 
misschien zijn er veel conclusies, misschien zijn er vooral vragen en geen 
antwoorden. De auteur formuleert zelf aan het eind van het boek iets wat op een 
conclusie lijkt: ‘Ik heb geleerd dat niets is wat het lijkt in de psychiatrie en dat de tijd 
er een andere dimensie kent. In meer dan vijftig jaar is er veel veranderd en veel 
verbeterd. Desondanks blijft de geestelijke gezondheidszorg ook een eindeloos 
wachten op een antwoord dat meestal niet komt.’ (pag. 304/305) 
 
Citaten: Pag. 10: ‘De felle wind strijkt langs de bladeren van de oude acacia’s, maar 
toch hoor ik lijsters en merels tjilpen als ik uitstap. Daarom heette het ziekenhuis 
waar mijn vader werkte ook Franciscushof.’ 
Pag. 12: ‘Een paar meter verderop, naast het gebouw van de psychomotorische 
therapie, schuifelt een oude man met een lange witte baard over het terrein. 
Voorzichtig verplaatst hij voet voor voet, zijn tred bewijst de werking van de 
zwaartekracht. Vanuit de verte lijkt het loopmeditatie. Wie beter weet, herkent het 
langdurige gebruik van het antipsychoticum Haldol.’ 
Pag. 46: ‘Mensen zijn bang te worden meegezogen in de gekte,’ zegt Merkel terwijl ze 
haar sigaret uitdrukt en meteen een nieuwe opsteekt. ‘Diep van binnen weten ze dat 
het iedereen kan overkomen. Verdriet. Waan. Wanhoop. Daarom verzetten veel 
mensen zich zo hard tegen psychiatrische patiënten die ogenschijnlijk zo anders zijn, 
zo onvoorspelbaar, zo eng. Maar daar gaat het helemaal niet over. Mensen zijn bang 
voor zichzelf. Hoe zwart het daar van binnen kan zijn.’ 
Pag. 54: ‘Ja. Al twintig jaar hier. Manisch-depressief. En lief. Geeske is een typisch 
voorbeeld van iemand bij wie we proberen door inperking van haar autonomie juist 
weer wat autonomie aan te wakkeren. Dat lukt, een beetje. Maar eigenlijk heeft zij 
gewoon vertroetelzorg nodig, iemand die haar nagels lakt. Iemand die haar een 
keertje meeneemt naar een beautyfarm. Daar heeft zij het geld natuurlijk niet voor en 
wij ook niet. Maar het zou verdomd veel helpen.’ 
Pag. 134: ‘En alsof dat nog niet genoeg was, werd ook de autoriteit in Franciscushof in 
ere hersteld en wel in de persoon van mijn vader. “Mijn motto was: iedereen heeft 
inspraak, maar ik doe de uitspraak,” zegt hij tegen mij. “Ik was wel een beetje een 
dictator. Maar ik meende het goed.” ’ 
Pag. 163: ‘Oud-verpleegkundige Maria Schelvis herinnert zich nog de vrouw bij wie ze 
net een permanentje had gezet. “De dag erop dreef ze in de vijver. Die dag hadden we 
er drie.” Die krulletjes waren een vaag voorteken, denkt Schellevis achteraf. “Als 
iemand opeens wat leek op te knappen, uit bed kwam en zich weer mooi aankleedde, 
hield ik vaak mijn hart vast. Meer levenslust kan verraderlijk zijn.” ’ 



Pag. 175/176: ‘Wat vindt iemand met griep fijn? Dat er iemand in huis is die stofzuigt 
en de boodschappen doet. Dat hij iemand kan roepen. Daar gaat het ook om in de 
psychiatrie. Er moet iemand zijn die je kunt roepen.’ 
Pag. 224: ‘Onuitgesproken hoopte mijn vader dat het zich aldoor uitdijende dorp 
Raalte zich langzaam om het ziekenhuis heen zou vouwen en het uiteindelijk zou 
omarmen.’ 
 
Recensies: Op de website van de schrijfster http://www.polemiek.com zijn een 
aantal recensies, ingezonden stukken, krantenartikelen en interviews over het boek 
te lezen. 


