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Drugvrije therapeutische gemeenschappen 50 jaar
initiatief en drijvende kracht - Martien Kooyman

De Stam Westeinde

Emiliehoeve 1972

Van de redactie
Dit is een speciale uitgave van De Stam.
Geheel gewijd aan het feit dat 50 jaar
geleden de Emiliehoeve door Martien
Kooyman werd opgericht. En dus 50
jaar Therapeutische Gemeenschappen
in ons land, dankzij de drijvende en nimmer aflatende inzet van Martien.
De Emiliehoeve was de eerste drugvrije
Therapeutische Gemeenschap (TG) in
ons land. Jarenlang was dit een succesvolle behandeling voor verslaafden die
de gelegenheid kregen om een jaar lang
te verblijven in een cleane omgeving,
zonder gebruik van middelen. Een aantal TG’s volgden. De encountergroepen
en andere therapievormen, de strakke
structuur en het harde werken vormden
de basis van de behandeling in een TG.

Maar het tij keerde. Door de opgelegde
verkorting van de behandelduur en het
streven naar ambulantisering door de
zorgverzekeraars en de overheid zorgen
ervoor dat de behandeling op de Emiliehoeve niet meer mogelijk was volgens
het TG-model. Vervolgens verhuisde
de Emiliehoeve naar de Brijder-verslavingskliniek en tenslotte verdween
de naam Emiliehoeve uit de behandelmogelijkheden van Parnassia Brijder
verslavingszorg. Op de site van Brijder
staat nu: “….verslavingskliniek voor
Persoonlijkheidsproblematiek (voorheen
Emiliehoeve….)”.
Dit in tegenstelling tot veel landen
binnen en ook buiten Europa, waar veel
TG’s actief en succesvol draaien.
Maar in Nederland dus teleurstellende
ontwikkelingen. Het bestuur van de
Vriendenvereniging, Martien, Bert, Paul
en ik, maar vooral onder de bezielende
leiding van Martien besloot het hierbij
niet te laten en richtten de Stichting De
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Stam op.
De Stam, gevestigd in Den Haag, biedt
de mogelijkheid aan verslaafden die
gestopt zijn met gebruiken om een jaar
te verblijven in een op herstel gerichte drugvrije woongemeenschap en
vervolgens terug te kunnen keren in
de maatschappij zonder gebruik van
verslavende middelen. Veel onderdelen
van de behandeling zijn gericht op het
TG-model. We prijzen ons gelukkig dat
De Stam reeds enige jaren een succesvol behandelingsprogramma aanbiedt.
Maar niet alleen is het 50 jaar geleden
dat de Emiliehoeve opgericht werd, het
is ook 50 jaar geleden dat Martien zich
met zijn tomeloze energie en bezieling
heeft ingezet voor de behandeling van
verslaafden volgens het TG-model,
zowel in ons land als daarbuiten. Daarom is deze uitgave van De Vriend niet
alleen gewijd aan 50 jaar TG’s in ons
land, maar ook 50 jaar inzet van Martien
voor de TG’s!

In deze Vriend staan de verhalen van
een aantal oud-bewoners, stafleden en
betrokkenen bij de Emiliehoeve, maar
ook 3 bijdragen van 3 huidige bewoners
van De Stam!
O.a. vind ik het leuk dat Hotse Langeraar en Wim Kauffman een verhaal
geschreven hebben: in juli 1975 deed
ik bij Hotse en Wim introductie voor de
Emiliehoeve en werd op 1 augustus van
dat jaar bewoner van de Emiliehoeve.
Ruim een jaar verbleef ik er en werkte
aan mijn herstel van een hardnekkige
alcoholverslaving en nog steeds met
succes! Ik ben er trots op De Stam
mede opgericht te hebben en nog
steeds zitting te hebben in het bestuur
van de Vriendenvereniging.

Want de Vriendenvereniging heeft ook
enige veranderingen doorgemaakt. In
1974 opgericht als Vereniging Vrienden
van de Emiliehoeve. Vervolgens richtte
de vereniging zich op een breder gebied
van TG’s, onder de naam Vereniging
Vrienden van Drugvrije Programma’s,
om tenslotte te veranderen in vereniging
Vrienden van De Stam. De Vrienden
steunen De Stam vooral financieel bij
uitgaven die niet in de normale exploitatie gedekt worden. O.a. door mede-financiering van de vakanties van de
bewoners, of financiering van medische,
niet verzekerde kosten van een bewoner.
Tenslotte vind ik het ook vermeldenswaard dat een aantal oud-bewoners een
boek hebben geschreven.
Ad Katee schrijft over zijn gehele leven
in zijn boek “Blijven spelen”. Een mooi
boek! Te bestellen via lambada57@
hotmail.com.
Wim Kauffman schrijft hoe hij zijn verblijf
op de Emiliehoeve heeft ervaren in zijn
boek “De Hoevekronieken, Deel 1: de
Begoocheling”. Delen 2 en 3 volgen
nog. Voor oud-bewoners en -stafleden
veel herkenning! Te bestellen bij www.
boekscout.nl.
Hotse Langeraar heeft een tweetal
boeken geschreven, die niet over Emiliehoeve-tijd gaan: “Federal“ en “Capuche”.
Te vinden op amazon.com.
Ook de oud-stafleden Hans de Rijke
(boekscout.nl) en Hans Bogers (jchbogers@ziggo.nl) hebben boeken geschreven.
En dan natuurlijk het boek van Martien
“The Therapeutic Community for Addicts”, waar hij in het volgende hoofdstuk
over schrijft.
Ik wens u veel leesplezier met deze
Vriend!
Kees

Bericht van de voorzitter
Het onmogelijke mogelijk maken
Op 14 februari van dit jaar stopte ik als
lid van de Raad van Toezicht van De
Stam.
Precies 50 jaar na de oprichting van
de Emiliehoeve, de eerste drugvrije
therapeutische gemeenschap voor
verslaafden in Nederland. Hier volgt
mijn beleving van deze vijftig jaar, vooral
van de eerste tien jaar, die ik het meest
intens heb beleefd.

De oprichting
De oprichting was eenvoudig. Met de
psychiater Hans Schipper, de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis
Bloemendaal was ik overeengekomen,
dat de op het terrein van Bloemendaal
een leegstaande boerderij met de naam
Emilehoeve een goede plek was om een
therapeutische gemeenschap ( TG) voor
verslaafden te starten. Er waren geen
statuten nodig. Er waren 10 plaatsen,
officieel bedden van het psychiatrisch
ziekenhuis. De dag na de oprichting
konden er tien bewoners opgenomen
die afgekickt waren in de opnameafdeling van Bloemendaal.
De betaling door de zorgverzekeraars
was eenvoudig. Een vast bedrag per
dag per aanwezige bewoner.

EH-Yell in de oertijd

Wat ging eraan vooraf?
Drie jaar eerder had ik een gesprek
gehad met Hans Schipper, waarin afgesproken werd dat ik mijn laatste stage
in mijn opleiding tot psychiater, inrichtingspsychiatrie, in Bloemendaal zou
volgen. Schipper was pas kort daarvoor
benoemd tot directeur en vroeg mij, of
ik hem kon opvolgen als arts op het
spreekuur voor drugsverslaafden van
het consultatiebureau (CAD) in Den
Haag. Ik volgde op dat moment de, in
mijn opleiding tot psychiater verplichte,
stage van anderhalf jaar neurologie. Het
leek mij goed om in die periode behalve
neurologische ziektes ook mensen met

problemen te behandelen.
Zo werd ik drugs dokter op het spreekuur van het CAD. De adviserend
psychiater van het CAD, Professor
Speijer, vertelde mij toen dat drugsverslaafden onbehandelbaar waren.
De sociaal psychiater Trimbos had in
die tijd een artikel geschreven over de
behandeling van heroïneverslaafden
met methadon. Ze zouden hierdoor
stoppen met het illegale druggebruik en
weer maatschappelijk gedrag vertonen.
Schipper was in 1969 begonnen met
het voorschrijven van methadon. Niet
aan heroïneverslaafden, heroïne kwam
pas in 1973 in Nederland, maar aan
verslaafden aan opium en morfine. De
verslaafden aan wie ik op het spreekuur
methadon voorschreef verloren echter
hun baan, waar de maatschappelijk
werker Rob de Vries voor had gezorgd,
werden wegens wangedrag uit hun
kamer gezet en gearresteerd wegens
diefstal.
Trimbos had dus ongelijk gehad.
Na een jaar besloot ik urinecontroles
door te voeren. Alle monsters bleken positief op bijgebruik met name van speed
(amfetamine). Ik begon te denken dat
Speijer gelijk had.
Dit veranderde toen ik in het toen nog
bestaande HOT theater in Den Haag
een voorstelling bezocht, opgevoerd
door ex-verslaafden uit het programma van de therapeutische gemeenschap Daytop Village in New York. Op
het toneel werd de geschiedenis van
een drugverslaafde gespeeld, met de
intake in de TG en een heftige groepsbijeenkomst, encounter (ontmoeting)
genoemd. In deze voorstelling zag ik
voor het eerst ex-verslaafden die met
succes gestopt waren met het gebruik
van drugs.
Ik bedacht mij dat als dat in Amerika
kan, dan moet dat ook in Nederland
kunnen.
Op 1 december behaalde ik het diploma
van psychiater. Ik kon komen werken
bij Professor Trimbos op de Erasmus
Universiteit en bij Bloemendaal, beide
voor 50%.
Ik vond in de psycholoog Gerrit van Wijk
en zijn vrouw Annemarie twee enthousiaste medewerkers voor het opzetten
van een TG. Zij waren uit Zuid-Afrika
naar Nederland gekomen om er een jaar

te werken (het werd drie jaar) en in de
creatieve therapeut Peter De Leeuwe,
een medewerker die lang zou blijven in
verschillende functies.

De opening op 14 februari.
Bij de opening van de Emiliehoeve op
14 februari 1972 waren ongeveer 80
genodigden aanwezig, werkers in de
verslavingszorg, verzameld voor de
boerderij.
In mijn toespraak verkondigde ik dat de
Emiliehoeve de eerste plaats in Nederland zou zijn waar drugsverslaafden
voorgoed van hun verslaving zouden
afkomen.
Dit riep veel vragen en reacties op. Zo
riep Henri Boulogne, psycholoog bij de
Jellinek, dat het mij nooit zou lukken.
Later zou hij de leiding hebben over de
op het Emiliehoeve-model gebaseerde
TG in Warder van De Jellinek.

EH-Yell oude boerderij

De eerste tien jaar
De eerste tien jaar van het bestaan van
de Emiliehoeve heb ik veel geleerd. De
eerste maanden waren chaotisch. Dat
veranderde nadat Gerrit en ik in april
deelgenomen hadden aan een marathon-weekend workshop over encounter
-groepen. In deze weekend workshop
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die 52 uur duurde met slechts vier uur
slaap leerde ik, dat je ook als psychiater
je emoties kon tonen en dat dit een positief effect had op mijzelf maar ook op de
andere deelnemers. De volgende week
al werden de gespreksgroepen op de
Emiliehoeve vervangen door encountergroepen.
Het encounter-weekend werd geleid
door Denny Yuson, een ex-verslaafde
en voormalig staflid van Phoenix House

Danny Yuson / Veeresh
in New York en later directeur van
Phoenix House Londen.
Een jaar later werd hij consulent bij de
Emiliehoeve.
Zijn regelmatige bezoeken aan de Emiliehoeve leerden mij dat er een
hiërarchische structuur nodig was waarin bewoners in afdelingen werkten. Deze
therapievorm leerde de bewoners verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf
en de medebewoners. De afdeling wordt
geleid door een hoofd. Een bewoner als
coördinator heeft de dagelijkse leiding.
Conflicten in deze structuur kunnen
uitgewerkt worden in encountergroep
waarin iedereen gelijk is.
Andere consulenten, voormalige stafleden uit Phoenix House New York en
Phoenix House Londen kwamen langs
en leerden ons over de verschillende
soorten groepsbijeenkomsten, de zg
general meeting, de peer-groep en de
seminars. Ook werd duidelijk gemaakt,
dat encountergroepen uit niet meer dan
tien deelnemers moeten bestaan met
een of twee groepsleiders om voldoende
effectief te zijn.
Bekende therapeuten hielden workshops voor staf en bewoners zoals de
psychiater Daniel Casriel, die medeoprichter was van de TG Daytop en de
bondingtherapiegroepen ontwikkelde
en Zerka Moreno, die samen met haar
echtgenoot J.L. Moreno de grondlegger
4
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was van psychdrama.
Ook waren er regelmatige contacten met
Professor Eric Broekaert, oprichter van
de TG De Kiem in België en George De
Leon, onderzoeker van Phoenix House
in New York.

De Emiliehoeve als rolmodel
De Emiliehoeve kreeg bekendheid als
een goed werkend programma. Op de
Emiliehoeve werd een TG workshop georganiseerd in een weekend op de boerderij voor werkers in de verslavingszorg.
De deelnemers werden op de eerste
dag ingedeeld in de bewoners-structuur.
Zij zagen die eerste dag geen stafmedewerkers: ook de encountergroepen
werden geleid door bewoners.
Deze workshop heeft veel impact gehad.
De aanpak in nieuw opgerichte TG’s
werd veranderd met de Emiliehoeve als
voorbeeld.
De TG Hoog Hullen voerde de hiërarchische bewoners-structuur in, De
TG Breegweestee, eveneens in Eelde
gelegen, liet niet langer huisdieren deelnemen aan de groepsbijeenkomsten,
waar daarvoor naast honden, konijnen
en katten ook eenden en papegaaien in de groep weren toegelaten De
kliniek Essenlaan in Rotterdam, waar
de verslaafden behandeld werden met
injecties methadon, waar aan bewoners
een kruik jenever werd gegeven als zij
een week clean waren geweest en waar
recent in huis drie patiënten overleden
waren aan een overdosis, werd na de
workshop veranderd in een TG gebaseerd op het model van de Emiliehoeve.
Ook lieten TG ’s nieuwe medewerkers
een maand meedraaien als bewoner op
de Emiliehoeve.
Het drugvrije dagcentrum De Rode Brug
in Utrecht werd met medewerkers en
bewoners ogenomen in de Emiliehoeve,
nadat zij bedreigd waren door omwonenden.
In Rotterdam en Den Haag werden
detox-centra gestart, waar de ontwenning kon plaats vinden voor de opname
in de TG.
Voor jongere verslaafden werd in Den
Haag het dagcentrum Het Witte Huis
opgericht.
In die periode werd ik behalve programmadirecteur van De Emiliehoeve, de
detox, het re-entry-programma Maretak,
Directeur van het Dagcentrum Het Witte
Huis van de Stichting Zeestraat en Directeur Drugs van de Bouman Stichting
in Rotterdam, naast mijn werk op de
Erasmus universiteit.

Op 20 maart 1974 werd een Vriendenvereniging opgericht met veel ouders
van bewoners als lid. Regelmatig verscheen een krant: De Vriend, de laatste
jaren onder redactie van Kees van
Eendenburg.
De Emiliehoeve en het Witte Huis waren
de eerste verslavingszorginstellingen in
Nederland , waar de ouders betrokken
werden bij de behandeling in de vorm
van aparte ouderbijeenkomsten.

EH-Yell nieuwe boerderij
Omdat 10 bedden onvoldoende was
voor het opnemen van bewoners, werden in de deel van de boerderij door de
bewoners twee slaapzalen gebouwd met
stapelbedden zodat er plaats kwam voor
35 bewoners. Op 31 augustus 1976 kon
door prinses Beatrix een nieuw
gebouw worden geopend. De eerste
nieuwgebouwde TG in de wereld.

Met Prinses Beatrix opening nieuwe
boerderij

Prinses Beatrix praat met bewoners
Ook uit het buitenland kwamen stafleden van nieuwe TG’s meedraaien, zoals
van de Kiem in België en KETHEA uit
Griekenland.
Zelf bezocht ik TG’s over de gehele
wereld, leidde workshops in 16 landen
en was ik mede- organisator van conferenties. Hoogtepunten waren de Wereld
Conferentie van de World Federation of

Therapeutic Communities in Noordwijkerhout in 1980 met meer dan 500 deelnemers en later de eveneens door de
Emiliehoeve georganiseerde conferentie

na mijn vertrek de rol van programmadirecteur overgenomen.

Martien in Rusland

In 1980 was er een groot probleem
ontstaan in den Haag. Ik werd gevraagd
voorzitter te worden van de Vereniging
Vrienden van de Emiliehoeve. Dit ben
ik tot nu toe gebleven ook al veranderde de naam van de vereniging. De
gemeente Den Haag had bepaald dat
de Stichting Maretak, die huisvesting
verzorgde voor de re-entry bewoners
van de Emiliehoeve, eerst aan het
Zieken, later ook aan het Rijswijkseplein, ook methadongebruikers moest
opnemen. Het bestuur vond dat een
slecht plan. Bloemendaal bood toen als
oplossing aan om kamers in leegstaande verpleegstersflats boven de afdeling
geriatrie aan te bieden, een onmogelijke
plaats voor een re-entrybewoner. Het
bestuur van de vriendenvereniging heeft
toen de Stichting Steigers opgericht, een
nieuwe stichting voor het bieden van
huisvesting aan de re-entry bewoners
van de Emiliehoeve. Door fondsenwerving werd een half miljoen gulden
bijeengebracht zodat een re-entryhuis in
de stad kon worden aangekocht.

van de European Federation of Therapeutic Communities in het congresgebouw in Den Haag met deelnemers uit
46 landen.

Onderzoek naar de resultaten
Door mijn aanstelling als universitair docent bij het Instituut voor Preventieve en
Sociale Psychiatrie van de Erasmus Universiteit kon ik een follow-up onderzoek
doen waaruit bleek dat drugsverslaafden
in de Emiliehoeve inderdaad met succes
van hun verslaving afkwamen en dat
de hoe langer aan het programma was
deelgenomen des te groter de kans was
op succes. Ook vond ik dat door ouders

Op het
terrein van
Parnassia
(het vroegere
Bloemendaal)
werd door
Chris van
der Meer de
TG Triple-Ex
opgericht,

Cobie Bos ouder-begeleider
te betrekken bij de behandeling de bewoners langer in het programma bleven
en daardoor meer succes hadden. De
resultaten van de Emiliehoeve werden
vergeleken met die van de TG Essenlaan en kwamen daarmee overeen.
Professor Speijer had dus ongelijk
gehad.

Mijn vertrek na tien jaar
In het voorjaar van 1981werd ik door De
Jellinek gevraagd voor de functie van
behandeldirecteur. Ik kon afspreken met
mijn komst te wachten tot de viering van
het tienjarig bestaan van de Emiliehoeve.
Na de uitgebreide viering hiervan vertrok
ik naar De Jellinek. Ik kon toen niets bedenken wat ik aan het programma van
de Emiliehoeve kon verbeteren.
De psychiater Chris van der Meer heeft

Chris van der Meer
een TG voor ex-gedetineerden.
Chris herhaalde mijn follow-up onderzoek naar de resultaten de behandeling
van de Emiliehoeve en vond dezelfde
goede resultaten.
Ook kon hij aantonen door een kosten-baten analyse dat behandeling op
de Emiliehove en ook bij Triple-Ex meer
opbracht dan de totale behandeling van
alle bewoners had gekost.

Het onmogelijke mogelijk
maken
Helaas werden deze onderzoekresultaten niet opgepakt door de overheid en
de politiek.
Integendeel. Omdat een TG met een
langdurige behandeling te duur zou zijn
werd in 2014 de opnameduur teruggebracht tot drie maanden en bij uitzondering enkele maanden langer.
Het bestuur van de Vriendenvereniging
van Emiliehoeve heeft daarom op 17
december 2014 de Stichting De Stam
opgericht om een programma op te
zetten gebaseerd op de filosofie
van de Emiliehoeve, een therapeutische gemeenschap, dat
lang genoeg is om voor langdurig verslaafden succesvol te zijn.
Toen de tien TG’s in Nederland door de
bezuinigingsmaatregelen werden gesloten en nog slechts een opnieuw gestarte
TG De Skuul in Texel over was werd De
Stam opgericht.
Het lukte om een pand te vinden
in de Oude Molstraat, eigendom
van de Stichting Noodopvang in
Den Haag, dat uitstekend geschikt
bleek voor een TG in de stad.
Op 1 december 2015 werden de eerste
twee bewoners van De Stam opgenomen, een van hen gradueerde, de ander
vertrok nog dezelfde dag.
Omdat we moeite hadden om een geschikte psychiater te vinden was ik in het
begin behalve Voorzitter van De Raad
van Toezicht van De Stam ook parttime
behandelend psychiater en zag ik iedere
nieuwe bewoner bij opname. Het gevolg
was dat ik bij de eindgesprekken van de
gegradueerden kon vaststellen dat zij
wezenlijk veranderd waren.
Het onmogelijke is mogelijk gemaakt.
De bewoners betalen zelf de huur uit
hun uitkering, wonen in een beschermde
omgeving waarbij de woonbegeleiding
door de gemeenten waar zij zijn ingeschreven wordt betaald en de therapie
wordt vergoed als ambulante behandeling, zolang dit nodig is. Langdurig
verslaafden krijgen hierdoor begeleiding
en behandeling die lang genoeg is,
gemiddeld een jaar in de TG en een jaar
in het terugkeer- of nazorg-programma,
lang genoeg om in de maatschappij
terug te keren zonder terug te vallen in
het oude verslavingsgedrag.
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name aan de bondinggroepen (bonding
is een intensieve emotionele therapie)
de kans op het bereiken van de graduatie aanmerkelijk groter maakt. Ik hoop
dat meer onderzoek in de komende tijd
bij De Stam zal plaats vinden.

Martien en Paul: ondertekening maatwerkarrangement voor de Stam
Het programma van de Stam is voor
veel deelnemers een succes geworden.
Ik was blij dat in een onderzoek bij De
Stam kon worden aangetoond dat deel-

Ik vertrek.
Het is deze keer niet zo dat ik niets meer
kan bedenken dat nog kan verbeteren.
Ik het vond het voor mij juist daarom nu
een goed moment om op te stappen.

Voor geïnteresseerden in de geschiedenis de theorie en de praktijk van de
Emiliehoeve, de therapeutische werking
van de TG , de groepen en de resultaten van de behandeling in het follow-up
onderzoek: lees mijn proefschrift dat te
lezen en gratis te downloaden is door
te google-en op : www.the therapeutic
community for addicts, Martien Kooyman, Erasmus University Rotterdam, of
https://repub.eur.nl/pub/40357/

50 jaar is mooi geweest !
Martien Kooyman

50 jaar Martien Kooyman
Door Ad Kaatee
Achttien jaar later zit ik alleen in een
kraakpand en staar door het raam naar
buiten.

Ad Kaatee, de gitarist
De herinneringen uit mijn verleden worden slechts schaars verlicht.
Dat had niets te maken met de zon,
want die scheen volop, maar alles met
de omgeving waarin ik opgroeide.
Een achterbuurt waarin de onderwereld
welig tierde en waar de gebeurtenissen
het daglicht niet konden verdragen.
Ik groeide op zonder normen of waarden
behalve dat ik niet mocht vloeken en
niemand voor de voeten moest lopen.
Dat werd steevast beloond met een
‘schop onder je reet’ of een ‘klap voor je
kanus’ volgens lokaal vocabulaire.
Voor de rest zwierf ik buiten rond en
deed maar waar ik zin in had.
Om me heen werden mensen beroofd
en in elkaar geramd en daar werd even
later altijd hartelijk om gelachen.
Door de penoze!
Het waren de Amsterdamse Wallen in
1957 en mijn eerste levensjaren daar
sloopten mijn ziel tot op het bot.
6
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Mijn stereo speelt onophoudelijk muziek
af en ik gebruik onophoudelijk drugs.
Ik ga met niemand meer om en verzorg
mezelf nauwelijks, het kan me allemaal
niets meer schelen.
Tot de dag dat ik genadeloos crash en
besef dat ik zo niet langer door kan
gaan.
Ik zal iets moeten ondernemen als ik
hier nog levend uit wil komen.
Op goed geluk loop ik naar een telefooncel en ga in het telefoonboek met mijn
wijsvinger alfabetisch het rijtje af: drugscentrum, drugskliniek, drugsopvang.
Het staat me echter allemaal zwaar
tegen want na de tehuizen van vroeger
wil ik niets meer te maken hebben met
de hulpverlening.
En al helemaal niets meer met psychiatrie en psychiaters.
Net voor ik teleurgesteld het telefoonboek dicht wil slaan lees ik op laatste
moment: ‘Emiliehoeve’.
‘… een ‘hoeve’?
Dat spreekt me meer aan en mijn fantasie zet er even de vaart in.
Een tijdje bijkomen op het platte land.
Tussen de weilanden en de koeien,
beetje eieren rapen, beetje schoffelen,
beetje hooien.
Het zal me vast en zeker goed doen.
Well…
Be careful what you wish for!
Twee weken later sta ik borden af te

wassen en zie door een keukenraam
bewoners naast twee koeien over het
pad lopen.
Iets verderop staan andere bewoners, in
een overall, op het voorplein te schoffelen en op de keukentafel staat een mand
met eieren uit het kippenhok.
Mijn eenvoudige verwachtingen over de
Emiliehoeve waren geheel uitgekomen,
ik kreeg wat ik wenste.
En daarna nog véél meer.
Wat er toen gebeurde had ik in geen
duizend jaar kunnen bedenken.
Therapie, werken, therapie, werken,
therapie, werken.
En soms een moment van ontspanning.
Alles onder aanvoering van een man in
een klassieke psychiater outfit, inclusief
de bijbehorende snor, die de grote initiator achter dit programma was.
Ik vraag me af hoelang het duurt voor hij
me op een consult bij zich gaat roepen
en hoelang dit consult zal gaan duren.
Tot mijn verbazing komt er geen consult.
Niet één!
Ik zie de man zo nu en dan wanneer
hij in groepsverband een paar aankondigingen doet of een seminar geeft.
En heb dan het idee dat ik voor hem
maar één van de velen ben.
Gaandeweg maak ik me daar steeds
minder druk om en begin steeds meer
waarde te hechten aan zijn seminars.
Met een krijtje schrijft en tekent hij
iedere keer op een groot schoolbord.
Woorden en patronen over groei, verantwoording, pijn, verdriet, eenzaamheid,
schuld…

Tineke, Ad, Wayne, Andrew: Ad Kaatee tweede van links 1975 of 1976
Ik luister ademloos, iedere keer weer.
En het voelt alsof ik thuis ben
gekomen.
Alles valt op zijn plaats en voor het eerst
in mijn leven begin ik mezelf te begrijpen
en me een beetje gelukkig te voelen.
Eerst op losse momenten maar
gaandeweg rijgen die zich steeds
vaker aan elkaar en vormen
periodes, steeds langer.
Het was in 1976, in de heftige beginjaren van de Emiliehoeve waarin zware
sancties en verbaal geweld niet werd
geschuwd.
Vele jaren later vroeg iemand me ooit
verbaasd waarom ik dat accepteerde.
Mijn antwoord was simpel.
Het programma had een helende werking op mijn verwoeste ziel.
En de momenten van geluk ontstonden
niet alleen door die heling maar vooral
door de vriendschap met andere bewoners die ik daar tot in het diepst van mijn
ziel ervaarde.
But nothing lasts forever!
Na dertien maanden vertrok ik uit de
Emiliehoeve, voortijdig!
Onverwachts, onbegrijpelijk en pijnlijk,
zowel voor mezelf als voor anderen.
Mijn pad zocht een richting waarin het
programma toen niet voorzag terwijl, oh
ironie, het programma zelf me op dat
pad had gezet.
Ik werd de musicus die ik altijd wilde
worden, zonder drank, drugs of eender
welk middel.
Dankzij alles wat ik had ervaren en
geleerd tijdens mijn verblijf op dat stukje

‘platte land’ waarvan ik dacht dat het me
wel ‘een tijdje’ goed zou doen.
Dat is aan één man te danken!
De psychiater bij wie ik nooit een
consult heb gehad, Martien Kooyman.
Vijftig jaar geleden, in 1972, ging het
programma officieel van start dankzij zijn
visie en inspanningen.
Inmiddels is er een halve eeuw aan hem
voorbijgetrokken, langs hoge bergen en
diepe dalen waarin voor en tegenspoed
de ontwikkeling van het programma
gekenmerkt hebben.
Dat hou je alleen maar vol als het je lotsbestemming is.

Door de jaren heen heb ik altijd contact
gehouden met oud bewoners en oud
medewerkers van de Hoeve die me
dierbaar zijn.
Ook met Martien.
Hij is voor mij de rots in de branding
geweest die de Emiliehoeve een
gezicht gaf.
Aan beiden heb ik mijn leven te
danken.
Het ga je goed Martien!
Ad Kaatee
Den Haag, 22-03-2022

Martien geeft seminar
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Wim Kauffman, ter ere
van het afscheid van
Martien Kooyman.
Voorloper van de Vriend was ‘Emilienieuws’, waarvan ondergetekende
redacteur en ook hoofdredacteur was.
Als je omlaag werd gesodemieterd in
de structuur kon je echter geen hoofdredacteur of redacteur meer zijn, omdat
dat als een privilege gold. En aangezien
ik vaak als een jo-jo op en neer en heen
en weer ging in de structuur werd mij
dat voorrecht telkens weer ontnomen.
Uiteraard was ik het daarmee niet eens
en vond dat met mijn ontslag de kwaliteit
van het krantje meteen fors omlaag
ging.
Je zou kunnen zeggen dat dat meteen
geldt als een typisch voorbeeld van
mijn aanwezigheid in het Programma.
De arrogantie. Die steeds weer de kop
op stak. “Image is een killer Wim”. Geen
zorg echter beste lezer, ik zal in dit artikeltje geen spijtbetuigingen doen over
mijn gedrag van toen en zeggen dat ik
van de confrontaties veel heb geleerd en
daar mijn eindeloze dankbetuiging over
uitspreken.
Dit gebrek aan nederigheid heeft er
uiteindelijk voor gezorgd dat ik van
januari 1974 t/m juni 1977 bewoner van
het Programma ben geweest. Dat is 3,5
jaar! Kom daar nu nog maar eens om!
De verzekering ziet je aankomen. En je
kunt daar nog een paar jaar bij optellen,
omdat ik aansluitend, of zelfs al tijdens
mijn bewonerschap, in loondienst van
het Programma van de Emiliehoeve ben
getreden. Dit in gezelschap van mijn
vriend, de helaas overleden B.L., die
mij hierin de loef afstak omdat hij net
een paar maanden eerder dan ik was
toegetreden tot de Hoeve. Wij gradueerden samen, hij geheel in het zwart en
ik geheel het wit gekleed, om te symboliseren dat wij nogal worstelden met
de begrippen negatief en positief. Niet
iedereen begreep dat meteen, zoals wij
vonden dat nogal wat mensen dingen
die wij leuk vonden vaak niet begrepen.
Of te laat. Menig staflid heeft zijn tanden
stukgebeten op ons vermeende cynisme
en de meest stuitende staaltjes zijn nog
steeds vastgebeiteld op mijn harde schijf
Hieronder aansluitend zal ik vermelden
in welk boekwerk van mij deze staaltjes
zijn opgenomen ( ik ga ze hier nu niet
8
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prijsgeven, u zult
ervoor moeten
betalen!). Practical jokes, On
the spot! Daar
gaat om. Gaat dit
artikeltje daar ook
om? Gedeeltelijk
dus, zoals u nu al
hebt begrepen.
Gaat het in het
leven daarom?
Om met de schrijver Oscar Wilde
te spreken ‘Life
is to important to
Wim Kauffman
be taken serious’.
Geen spreuk die snel op het spreukenbordje in de keuken van de oude Hoeve
zal zijn verschenen. Mijn eerste gedachte toen ik hoorde dat Martien er na 50
jaar mee zou stoppen is, wie gaat het
t.g. gedachtengoed nu voortzetten? De
t.g. gedachtengoed bestaat nauwelijks
meer in Nederland. Let wel, het gedachten goed is altijd groter dan het toevallig
aanwezige individu, maar dit terzijde.
Of juist niet. Want juist in haar ‘streng
in de leer zijnde’ individuele uitvoerders
herkent men het gedachtengoed. Maken
het zichtbaar. ‘Zelfhulp, zelfzorg, zelfredzaamheid?’ Is dat het? Kijken wat er nog
wel te mobiliseren is? Draag ik dat met
me mee? Ik ben het meestal niet met
Martien eens. Tenzij we op het podium
staan van de presentatie van mijn boek
‘De Hoevekronieken’ en blijkt dat onze
uitgangspunten vrijwel volledig overeen
komen. Misschien komt het omdat, als
ik voel dat men wil dat ik me achter een
mening schaar, dat acuut weiger. Het is
bijna fysiek.
Is dat waarin de Hoeve mij mede gevormd heeft. Een nauwelijks te conformeren maar toch, of juist, hele goede
behandelaar zijn? Of zat dat er meteen
al in. We zullen het nooit weten.
Dan volgt er nu een deel van het Hoofdstuk:

DE MARATHON.
‘Het is middenin de nacht. We waren in
slaap gesust. Geschreeuw, gestamp,
slaan met deuren, rammen met deksels,
pannen, alsof de melaatsen de Hoeve

betreden. We kreunen, slaan half bewusteloos de dekens van ons af.
“Iedereen opstaan, wakker worden, niet
meer praten, verzamelen in de deel!” De
snerpende stem van de maatschappelijk
werkster. In een vorig leven marktvrouw
geweest. Ja, ja, we weten het al. Als
zwijgende silhouetten sluipen we door
de donkere ruimtes naar de huiskamer
in de deel. We hebben allemaal éen
zeker dingen bij ons en dat zijn onze
sigaretten en shag. Van nu af aan is het
bibberend en bleek van slaap en kou
bij elkaar zitten en roken. Er brandt een
klein lampje, zodat we nog even terug in
de schaduwen kunnen.
“De marathon gaat beginnen”, sist
iemand vanuit de hoek.
“Wat? Wat zeg je?” vraagt een andere
stem geagiteerd.
“De Marathòòòn”.
“Stil zijn daar!” Men houdt ons in de
gaten vanuit de deel. Maar we weten
het. Het is zover. Koortsachtig roken
we nog even zoveel mogelijk sigaretten
achter elkaar. Tot we er uitgeput van zijn
en er geen zin meer in hebben. Het gaat
natuurlijk allemaal weer heel lang duren.
Zoals alles, altijd. Wachten. De spanning opbouwen. Totdat we op zijn van
de zenuwen en boos en opstandig en
emotioneel worden. Naast me hoor ik,
ternauwernood, in zichzelf gekeerd gevloek en gemompel. Het is B.L. met zijn
psychiatrische act. Zijn hoofd voorover
tussen zijn knieën. Ik kijk opzij en zie zijn
malende, blauwe ongeschoren kaken.
Alsof hij een shot speed heeft genomen.
‘Godverdomme, kolere”. Ik hoor het

overduidelijk, maar lijk de enige te
zijn. Ik kijk weer opzij, maar nu om zijn
aandacht te trekken. Hij voelt het en
kijkt verstoord naar mij met die zwarte
kraaienblik van hem. Alsof ik hem uit
de tent wil lokken. “Krijg jij ook de tyfus,
Kauffman”, sist hij tussen zij n tanden
door. Ik krijg een lachstuip. Ik kan het bijna niet meer inhouden. God, we zijn op
weg naar het schavot. Vrijwillig op weg
naar ons noodlot. Ik maak een guillotinebeweging met mijn hand. B.L. kijkt snel
weer naar voren, maar zijn rug schokt
en zijn mond vertrekt tot een doodsgrijns. We vermalen onze kaken om
niet in lachen uit te barsten. We houden
het niet meer vol. We snuiven luid om
het binnen te houden. Anderen horen
het en worden aangestoken. Steeds
meer mensen beginnen te grinniken. Te
snuiven en te snikken. Iemand begint te
jammeren van het ingehouden lachen.
Alsof het pijn doet.
“Zijn jullie nou stil daar!” de begeleiding
staat er nog steeds.
Een stafhand rukt buiten aan de bel en
doet onze magen opspringen.
“Iedereen naar de keuken, nu!”…..

Emiliehoeve lang geleden

Dit is een fragment uit het boek: De
Hoevekronieken deel 1. De Begoocheling. Te bestellen bij www. BoekScout.nl.
Geschreven door Wim Kauffman, bewoner van het EmiliehoeveProgramma van
25 januari 1974 tot 28 juni 1977.

Het verhaal van John
Mijn naam is John , ik ben geboren
en getogen op Volendam. Rond mijn
pubertijd kwam ik erachter dat ik op
jongens viel en daar kon ik heel moeilijk
mee omgaan. Al snel kregen vriendjes
om mijn heen meisjes, en werd ik heel
depressief. Ook kon ik niet met het feit
omgaan dat ik van jongens hield, zelfacceptatie lukte niet. Ik zocht mijn vlucht in
de alcohol en cocaïne, en ben ik gaan
kickboksen, door die aandacht kreeg ik
een veilig gevoel.
Toen ik rond de 30 was, was ik al heel
verslaafd, het werd van kwaad tot erger.
Ik had 2x een kliniek gehad maar dat gaf
niet. Ik kwam steeds vaker in aanraking
met Justitie. Ik raakte mijn huis kwijt,
mijn bedrijf kwijt en zelfs het contact met
mijn zusje en mijn ouders. Ik bouwde
duizenden euro schuld op en zag geen
uitweg meer, behalve in de drank en de
drugs. Toch bleef ik in Volendam veel
contact houden met heel veel maatjes
omdat ik ondanks mijn levensstijl toch
bekend stond om een lieve (gestoorde)
jongen.

Toen ik bij het vreemdelingen legioen
wou, na een aantal pogingen mezelf van
het leven te beroven, kwam mijn moeder, die dagelijks bij Moedige Moeders
helpt, met het idee om naar De Stam te
gaan wat een lang traject is en waar ik
over mijn geaardheid kon praten. Ik had
er weinig vertrouwen in en dacht toch
na een paar maanden naar het legioen
te gaan.
Toen ik Angelique belde en hoorde hoe
het programma in elkaar zat was ik
binnen 2 dagen met mijn koffer op De
Stam. De beginperiode ervaarde ik als
heel moeilijk en zwaar. Maar ik zag na
een paar dagen al dat dit een bijzondere
plek is. Ik noemde mezelf bij binnenkomst ‘een flikker’. De dag erna werd ik
door de groep geconfronteerd dat ik zo
niet over mezelf moet praten!
Ik heb op de Stam leren praten, in een
veilige omgeving zonder middelen, met
een groep wat inmiddels mijn familie is
geworden omdat je hier lief en leed deelt
en niet kan vluchten voor jezelf.

Het boek is onderdeel van een trilogie.
Onder de titel de Hoevekronieken. Eind
dit jaar zal deel 2, ‘De kusten van de
Woestijn’ verschijnen. En op stapel staat
nog deel 3, ‘Rotterdamned’.

Door de vele opdrachten die Angelique geeft om jezelf verder te helpen,
bijvoorbeeld een week lang de opdracht
om alleen maar ‘nee’ te zeggen, of
een shirt aan met proud to be gay, dit
allemaal om moeilijkheden aan te gaan
wat mij weer dichter bij mezelf bracht en
m’n ogen heeft geopend! Hier kom je
jezelf tegen en werk je ook aan jezelf. Ik
heb hier leren grenzen aangeven maar
ook opkomen voor mezelf. Niet meer
misbruik van mijn liefdadigheid laten
maken en het contact weer hersteld
met mijn familie. Na een half jaar ging
ik terug naar Volendam waar ik van alle
kanten te horen kreeg hoe erg ik ben
veranderd, een hele nieuwe frisse mindset. Ik ben niet meer op de vlucht voor
mezelf en ik ben wie ik ben. Ook heb
ik hier heel bewust geworden van mijn
uitgaven, ik heb leren plannen en mezelf
aan afspraken houden. Op dit moment
kan ik weer op een normale manier op
bezoek bij familie, en goeie contacten.
Ik kan weer met opgeheven hoofd door
het leven. Ik bruis weer van de energie
en ben gelukkig met wie ik ben. Ook heb
ik mezelf geaccepteerd en praat ik over
mijn gevoel. Ik sta iedere dag op en heb
weer zin in de dag! Ik ben werkzaam bij
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de dierenambulance waar mijn hart ligt.
Ik leef weer in balans en heb een netwerk met goeie vrienden om me heen.
Ook weet ik wat ik moet doen indien ik
moeilijke of zware momenten heb. Ik
sta er niet meer alleen voor en schaam
me niet meer voor mezelf. Ik heb mijn
zelfvertrouwen weer terug, en mijn
zelfverzekerdheid. Ook sta ik weer in

mijn kracht en durf mijn mening
weer uit te spreken. Dit heb ik
te danken aan het bijzondere
programma waar je stapsgewijs
weer terug in de maatschappij
komt.
John

De Stam Oude Molstraat

Het verhaal van Mark
Mijn naam is Mark en ik zit nu 8 maanden bij De Stam. Ik ben hier voor de tweede
keer. Ik heb hier in 2019 ook gezeten en was toen nog niet klaar om echt te werken
aan mijn verslaving. Ik ben hier in augustus 2021 weer binnen gekomen en ik kwam
echt gebroken binnen. Ik was daarvoor op de intensive care beland en heb ik 5 dagen
in coma gelegen en 9 dagen in totaal in het ziekenhuis. Ik weet dat ik wakker werd en
mijn moeder mij zei och mannetje toch wat doe je jezelf toch aan?
Op dat moment kreeg ik dat besef ook wat ik mijn familie en het ergste nog mijzelf
aandeed door mijn drugsverslaving. Ik heb tegen m’n moeder gezegd: bel Angelique
van De Stam maar. Die zei meteen tegen mijn moeder dat er voor Mark geen wachtlijst is en dat hij zo snel mogelijk hierheen moest komen. Dat zal mij altijd bijblijven
dat ze zo voor me klaar heeft gestaan. Ik wou niet meer leven en ik had echt geen
hoop meer dat dit ooit nog goed zou komen na jaren lang een gevecht tegen mijn
verslaving. Ik kwam gebroken binnen en schaamde me heel erg voor wat ik had
De Stam locatie Westeinde
aangericht. Ik heb daar heel veel verdriet om gehad wat ik er ook allemaal uitgegooid
heb. Langzaam maar beetje voelde ik me vertrouwen groeien in de toekomst en dat
is echt dankzij De Stam. Ik kreeg na een maand al een hogere functie hier in het huis en dat heeft mijn zelfvertrouwen langzaam
weer omhoog gebracht in waar ik nu sta. Ook mijn eigen gevecht in mijn kwetsbaarheid toelaten is nog steeds waar ik nu mee
aan het werk ben. Het is voor mij heel makkelijk om boos of geïrriteerd te raken maar verdriet of angst vind ik nog steeds moeilijk
om toe te laten. Ergens in mijn jeugd heb ik dat zo ervaren dat ik dat niet mocht voelen. Ik voel De Stam als een warm bad en
voel ik de liefde die ze hier met mij hebben. Door elkaar te helpen en vanuit herkenning te praten of elkaar te confronteren met
gedrag wat verslavingsgedrag is zie ik bij mijzelf en de mensen hier op De Stam echt een verandering plaatsvinden. Ik heb kortere
programma`s gedaan of een Minnesota model maar ik geloof dat verslaving veel hardnekkiger is en dat je daar langdurig aan
moet werken om niet meer terug te vallen. En dat biedt De Stam: een veilig huis waarin je alles met elkaar kan delen en waar we
een soort van mini samenleving hebben om ons straks sterk genoeg te voelen om weer de normale samenleving weer in kunnen
gaan en dan clean en gelukkiger!
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Het verhaal van Brad
Ik heet Brad en ik ben 23 jaar oud. Ik
ben bewoner op De Stam en het gaat
erg goed. Ik wil graag mijn verhaal delen
omdat ik ontzettend veel uit het programma gehaald heb voor de eerste keer in
mijn 10 jarige gevecht tegen verslaving
en nooit verder ben gekomen dan hier.
Ik kom uit een gezin waar alles altijd heel
stressvol was, er was weinig tijd voor elkaar en mijn ouders waren alleen maar
aan het werk. Ik heb hierdoor nooit veel
rust gekend thuis en er hing altijd een gespannen sfeer. Ik ben er achter gekomen
dat mijn vader een enorme invloed op
mijn leven heeft gehad en ik daar nooit
helemaal bewust van ben geweest,
er werd bij ons thuis niet over
emoties gesproken terwijl
ik juist heel gevoelig was.
Mijn vader gaf vooral
het voorbeeld van wat
de normen en de
waarden zijn van
een echte man,
maar daar bleef
het ook bij. Ik heb
altijd heel erg het
gevoel
gehad
dat ik op mijn
tenen moest lopen thuis en wist
nooit in welke gemoedstoestand
ik mijn vader zou
treffen als hij thuis
kwam. Ik ben later
toen ik naar school
ging ook tegen enorme
problemen
opgelopen.
Ik kon heel slecht leren en
maakte slecht binding met andere kinderen. Ik werd aan de medicatie geholpen en daar heb ik voor de
eerste keer de kracht van middelen ontdekt. Later in mijn leven is mijn verslaving
steeds meer ontwikkeld en was constant
opzoek naar rust in van alles zoals: films,
gamen en mezelf isoleren op mijn kamer,
daar voelde ik mij het veiligst. Ik leefde
met een knoop in mijn maag, al was het
onderweg naar school of op de terugweg
naar huis. Mijn gedrag buiten huis begon
ook drastisch te veranderen. Ik werd opstandig en ging steeds meer op het boeven pad met de stoerdere jongens van
school. Ik verschuilde mij daar achter. Ik
was 14 jaar toen ik voor het eerst cocaïne gekocht had van 1 van de dealers
op mijn middelbare school. Ik voelde mij
zo ontzettend zelfverzekerd en had het
gevoel alsof ik alles aankon, mijn angst

verdween compleet. Het is vanaf dit punt
ook gelijk heel bergafwaarts met mij gegaan. Ik liet school nog meer afhangen
dan dat ik al deed, ik was niet meer te
genieten en had maar 1 doel voor ogen,
en dat was Coke gebruiken. Het duurde
niet lang voor dat mijn ouders hier achter
kwamen en toen is gelijk de zoektocht
naar herstel begonnen. Ik heb talloze klinieken, psychiaters en psychologen bezocht maar niks hielp. Het gebruik werd
bij elke terugval erger en erger tot dat ik
ook op
straat

belandde. Ik hielde het ook niet meer bij
de Coke en stapte over naar Heroïne. Ik
ben op dit punt van mijn leven ook geen
hulp meer gaan zoeken. Ik wilde alleen
maar Heroïne gebruiken, het voelde zo
veilig en comfortabel. Ik had geen honger
meer, voelde de kou niet meer en was alleen maar intens gelukkig met mezelf en
in mijn eigen lijf. Ik heb in deze periode
de dood ook vaker in de ogen gekeken.
Ik sprak mijn ouders bijna niet meer en
leefde constant op straat opzoek om te
scoren. Mijn moeder had nog 1 poging
gedaan om mij te helpen en ze had De
Stam gemaild en over mij verteld. Er
werd gelijk diezelfde dag gereageerd op
een zondag. Ik kwam langs op intake en

toen werd mij verteld over de therapeutische gemeenschap. Ik had daar nog
nooit over gehoord en had ook nog nooit
meegemaakt dat een programma 2 jaar
duurde. Dit leek mij een heel goed idee
want ik wist het echt niet meer.
Ik heb op De Stam geleerd waarom ik
ben gaan gebruiken want dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben hier mezelf
zo ontzettend tegen gekomen door de
groepen, want hier word je echt verteld
waar het op staat zonder er omheen te
draaien. Je doet het ook echt met z’n
allen en dat voelt ontzettend fijn. Ik ben
hier uiteindelijk wel binding en vriendschappen aangegaan die ik nooit eerder gevoeld heb. Je zit ook natuurlijk met z’n allen in het zelfde
schuitje en leeft constant
met elkaar, dat zorgt voor
echte binding. Het was
op het begin echt wel
even zwaar, maar je
moet er ook energie in steken. Niks
komt vanzelf en
dat is het leven
gewoon, maar
je doet het wel
met z’n allen.
Ik heb gemerkt
door dat ik echt
een keer door
alle pijn en verdriet heen ging
dat ik aan een
hele mooie andere
kant eruit ben gekomen. Ik kan echt weer
zeggen dat ik geluk ervaren heb die ik lang niet
gevoeld heb. Ik ben daar zo
ontzettend dankbaar voor. Het is
gewoon lastig om in een hele korte
tijd af te kicken en daarom is dat 2 jaar zo
goed. De meesten hebben ook jaren gebruikt of zelfs 10 tallen jaren. Dat kan je
niet omdraaien in een paar maanden, dat
is haast onmogelijk. Ik heb in al mijn andere behandelingen bijna iedereen zien
terug vallen, iets wat ik hier veel minder
zie. Ik kan met zekerheid nu zeggen dat
ik mijn toekomst heel goed inzie, en dat
maakt me zo blij als ik zie hoe ik op De
Stam binnen kwam.
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Alfred Lagerweij 25 jaar als vrijwilliger
betrokken bij de verslavings-herstel-zaak.
1994-heden
Op 10 juni 1982 rondde ik een 7-maanden groep af, gegeven door stichting Het
Rijke Bos, gericht op persoonlijke groei
en ontwikkeling. En gebaseerd op de
denkbeelden die leven in de therapeutische gemeenschappen zoals de Emiliehoeve. Ondertekenaars: Cobie Bos,
ouders-begeleider bij de Emiliehoeve,
Hans de Rijke, staflid Emiliehoeve en
Geer Schakel, bedrijfsadviseur. Tegelijkertijd werd ik lid van de Vereniging
Vrienden van de Emiliehoeve. Deelname
aan de 7-maanden-groep was eis om
vrijwilliger te worden bij de Telefonische
Hulpdienst, in mijn toenmalige woonplaats Leiden. Twaalf jaar later, 1994,
stopte mijn betaalde werk en werd ik
bestuurslid [en redacteur] van de Vriendenvereniging van de Emiliehoeve. Tevens startte ik de Vriendenkrant weer op,
twee uitgaves per jaar; papieren krant op
A3 formaat. Met artikelen over en rond
de verslavingszorg. Naast het op abstinentie gerichte Emiliehoeve programma
ontstonden de programma’s Triple-Ex,
ex-verslaafd, ex-crimineel, ex-werkeloos,
start 1995, en Project-4, programma voor
ex-verslaafde jonge moeders met kleine
kinderen, iets later. En in 2003 Minnesota kliniek Mirage, van Brijder Leefstijl
‘’voor mensen zoals U en ik’’ [nu Triora].
Hiermee veranderden we de naam naar
meervoud Vriendenvereniging van Drugvrije Programma’s, kortweg VVDP, inmiddels genaamd Vrienden van De Stam.
Teneinde beter ingevoerd te zijn in internationale verslavingsorganisaties, werd
ik lid -op persoonlijke titel- van de Europese Federatie van Therapeutische Gemeenschappen, EFTC.
In 2001 in Warschau leidde dit tot de stedenbanduitwisseling met de verslavingsorganisatie MONAR.
In 2001 nam ik als VVDP bestuurslid
het initiatief tot een uitwisseling in het
kader van de toenmalige Stedenband
Den Haag-Warschau, met de Poolse
instelling MONAR, verslavingszorg en
daklozenopvang, met Parnassia en het
Haagse Leger des Heils en gemeentelijke instellingen in de steden Warschau en
Den Haag. Deze uitwisseling kreeg later
een vervolg in Lviv, Oekraïne, met deze
partijen, teneinde het organiseren van
daklozenopvang te verbeteren.
MONAR bestaat sinds 1978, met strikt
12
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op abstinentie gerichte behandel-programma’s, in Warschau en op een groot
aantal plekken in dit grote land. Ook
hier ontstonden vriendschapen voor het
leven. Essentiele rollen speelden de
Nederlands-Pools-Engelse
vertalers,
Diane Grudzinska en Masha Salivonenko-Charmast; de laatste was voor
2002 uit Rusland verhuisd vanwege
democratiseringswerk. [In Warschau is
een grote Russische en Wit-Russische
vluchtelingen gemeenschap]. Naast die
uitwisseling werd mij privé gevraagd een
deel-sponsoring te doen voor een MONAR programma in Rusland, 140 km ten
Oosten van Moskou, in Egorievsk, Chayka, wat ik honoreerde, onder de voorwaarde er zelf te gaan kijken, 5-8 maart
2008.

Michiel en Hugo, los van elkaar, overleden in het jaar 2003; alcohol gerelateerde overlijdens.

In 2009 werd ik lid van EURAD, Europe
for Action on Drugs; en RUN, Recovery
Users Network.

Twee reizen staan in mijn geheugen gegrift.

Mijn VVDP bestuurswerk duurde tot
2011, toen de rek eruit was en Kees van
Eendenburg het overnam. Ik kende Kees
voorheen niet, maar er was direct een
klik, waarmee vriendschap een feit was
en is. Bij de Emiliehoeve-reünie op 13
december 2014, nadat Emiliehoeve-oude stijl, was beëindigd, ontstond het idee
voor de start van een safe house op basis van de TG-filosofie, mede omdat de
terugval na de veel kortere behandelingen enorm was. Dit is evident, maar o.a.
i.v.m. ‘’de regels van privacy’’ is hier nauwelijks onderzoek naar gedaan.

In 2011 werd ik gevraagd voor het bestuur van de op te richten koepel stichting
Moedige Moeders Nederland, na de publicatie in De Vriend van het artikel ‘’Niet
gedogen, maar handhaven’’. Ik ben daar
sindsdien bestuurslid. Ook was ik betrokken bij de voorbereidingen en de start
van De Stam en was er vrijwilliger 20152018.; met name voor de nachtdiensten.
Zelf ben ik nooit behandeld geweest voor
verslaving. Wel speelde alcohol sterk in
ons gezin; zozeer dat mijn twee broers,

In 2015 nam ik als EURAD vertegenwoordiger deel in het kader van het Europese
Erasmus-plus programma staff training
sessions in uitwisselingen met de titel
DRUG ADDICTION AWARENESS ON
ADULTS, Effective Communication Strategies in Public Health, georganiseerd
door NTAKK, Lithaunian tabacco and alcohol control coalition. Daarbij bezocht ik
in 2015 Istanbul meermaals en Litouwen,
Lissabon, Amsterdam, Brussel. Nuttig,
boeiend, interessant. De Noord Ierse
Fay Watson was daarbij een onmisbare
schakel met haar brede Brussel-kennis
en haar organisatie talent.

1. Naar Italië, mei 2012, bezoek naar de
therapeutische gemeenschap San Patrignano, bij Rimini, waar tevens twee
Eurad en RUN vergaderingen plaats vonden. Het is de grootste therapeutische
gemeenschap voor ex-verslaafden in
Europa (met meer dan 1000 bewoners!),
opgericht door Vincenzo Muccioli, (19341995). Deze reis maakte ik met Martien
Kooyman en Kees van Eendenburg.
2. Berlijn, januari 2013, naar SYNANON,
Leben ohne Drogen, waar mensen zich
24/7 kunnen aanmelden voor intake. En
gerund door ex-verslaafden, zowel in het
dagelijkse werk als in de directie en de
raad van bestuur.

Bij San Patrignano: Kees van Eendenburg, Alfred Lagerweij, Renée
Besseling, Martien Kooyman, Monica
Luppi, een Italiaanse medewerker,
Fay Watson, en Stig-Eric Sorheim

Hotse Langeraar, een van de eerste bewoners
van de Emiliehoeve doet zijn verhaal..
Ik kwam aan in de Emiliehoeve op 2 oktober 1973 en ik had geen idee wat er
was te gebeuren. Om ongeveer 11:00
uur ‘s ochtends werd mij gezegd om op
een stoel te gaan zitten (het bankje bestond nog niet) in de keuken en met niemand te praten.

De volgende 2 jaar werkte ik in verschillende TG programma’s, maar ik wilde
iets anders. Ik wilde uit Nederland weg
en een business job krijgen.

Groepsfoto Emiliehoeve 1974
Ik kreeg een dagboek om in te schijven
en dat heb ik nog steeds, 49 jaar later.
Ook andere papieren, zoals een verzoek
dat ik maakte om iemand te ontmoeten in
oktober 1974. Het was afgewezen … :).

Maar het werk was goed en wij verhuisden eerst naar Guayaquil, Ecuador, waar
mijn zoon Justin is geboren in mei 1980,
en later in 1981 verhuisden wij naar
Houston TX. Ik was een commodity trader en van daar werd ik een zgn. futures
trader.

Hotse vroeger
Ik zag de bewoners en de staf bezig met
allerlei dingen, maar ik werd totaal genegeerd. Toen om 4:00 uur of zo in de
middag ging iedereen door het luik in de
keuken naar boven en mij werd verteld
om ook naar boven te komen.
De kamer vol, iedereen was stil en keek
naar mij – ik moest in het midden zitten
op een kussen omgeven door een halve
cirkel van bewoners en staf. Ik was bang.

In re-entry kreeg ik te horen dat ik terug
naar school moest. Na veel luide discussies ben ik gegaan en ik heb toen
mijn HBS-B diploma gehaald via avondschool. Ik ben erg dankbaar dat de EH
staf mij toen ‘geforceerd’ heeft om mijn
school af te maken.
In juli 1976 gradueerde in van de Emiliehoeve en ik kreeg een papiertje dat ik
een ex-verslaafde was.

Waar het begon
De Emiliehoeve was moeilijk, ik was constant bang voor de encounter groepen en
vooral Pieter Wielema die als mijn ‘oudere broer’ was aangewezen. Maar ik wist
dat ik daar veilig was, dus het maakte
niet uit hoeveel angst ik had, ik had de
beslissing genomen daar te blijven, kom
wat mag komen.

Zonder formele scholing, noch ervaring,
kreeg ik een job van een Nederlands
commodity trading huis in Quito, Ecuador. En in oktober 1978 vertrok ik, met
mijn onlangs getrouwde vrouw, naar Zuid
Amerika. In het werk daar, was het de
gewoonte om te drinken ‘als een man.’
Daar had ik geen probleem mee, maar
niemand wist dat mijn alcohol gebruik
out of control was. En in Ecuador, in eind
zeventiger jaren, was dope goedkoop en
aanwezig in grote hoeveelheden, zonder
veel risico. En naast de alcohol, kwam de
dope terug in mijn leven.

Graduatie Hotse en Piet

Maar terwijl mijn business goed ging,
ging ik zelf slecht. Vele, vele dagen zonder slaap, op het werk stoned en dronken
aankomen. Mijn vrouw en ik scheidden,
zij en mijn zoon verdwenen uit mijn leven.
Ik was alleen zonder hulp en emotioneel
op dezelfde plaats als in oktober 1973.
Ik ben toen naar de Alcoholics Anonymous gegaan in juli 1988 en vandaag
ben meer dan 33 jaar clean en sober. Ik
denk niet dat dat gelukt zou zijn zonder
de ervaring en lessen van de Emiliehoeve. Ik gebruik ze elke dag, maar het is
alleen in nuchterheid dat ze voor mij kunnen werken, niet anders.
De Emiliehoeve veranderde mijn leven –
de ‘ego-deflating’ en de onvoorwaardelijk
emotionele eerlijkheid van de encountergroepen veranderden mijn morele en
spirituele waarden. Het waren de moeilijkste en meest uitdagende 3 jaren van
mijn leven. En alhoewel ik 12 jaar na mijn
graduatie mijn verslaving weer onder
ogen zag toen ik naar de AA ging in 1988,
waren het de herinneringen en ervaring
van de Emiliehoeve die me kracht gaven.
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Sinds ik clean en sober ben werd mijn
business alleen maar beter. Van ‘commodity trading’ werd ik een ‘investment
banker’ in 1990. 27 jaar lang was ik een ‘
fixed income trader’ en trigger in overheid
obligaties en was uiteindelijk als partner
geaccepteerd en VP in Cantor Fitzgerald
(groot trading huis in NY). Iets dat ik dacht
dat onmogelijk was voor deze verslaafde
addict en alcoholist zonder enige formele
scholing. Vandaag ben ik gepensioneerd
en auteur. Ik heb 2 boeken geschreven
en bezig met mijn derde.

voornamelijk Martien, maar ook alle bewoners en staf die dit voor mij mogelijk
hebben gemaakt.
Martien’s werk en toewijding en eindeloze betrokkenheid veranderden het leven van vele tien-duizenden mensen die
geen hoop meer hadden en door hem
een nieuw leven gevonden hebben.
Ik ben voor altijd dankbaar, Martien.
Thank you Martien …
Hotse

Het zou onmogelijk zijn geweest zonder de Emiliehoeve en zonder Martien
Kooyman die een visie had in 1972 en de
eerste TG in Nederland, de Emiliehoeve
opende. Ik ben voor altijd dankbaar aan

Hotse Langeraar nu

Hans de Rijke:
de Therapeutische Gemeenschap.
Hans vertelt zijn ervaring toen hij medraaide als bewoner op de
TG Essenlaan
Onder die kop “Totalitaire therapie voor junkies” publiceert het
weekblad de Haagse Post in de jaren 80 van de vorige eeuw
een kritisch artikel over de aanpak van ex-verslaafden op de
Emiliehoeve in Den Haag. Ik werk op deze instelling en ik voel
me aangesproken. Ik begrijp heel goed wat deze journaliste, die
een week tussen de ex-verslaafden heeft doorgebracht, bedoelt.
Maar aan de andere kant weet ik ook hoeveel goede dingen hier
plaats vinden en ben ik er trots op dat ik op deze plek werk.
Vandaar mijn onderstaand relaas waarin ik beschrijf waarom
het werken op de Emiliehoeve een kruispunt in mijn leven is
geworden.
-De eerste vertegenwoordiger van de therapeutische gemeenschap die ik tegenkom is Denny Yuson, ex-verslaafde van de
therapeutische gemeenschap Phoenix House in New York en
discipel van de toen nog onbekende Indiase meester Bhagwan
Shree Rajneesh. De man met zijn zwarte snor en de grote krullenbol en oranje kleren introduceert in een klein zaaltje van het
psychiatrisch centrum Bloemendaal zijn opleiding tot verslavingsdeskundige. Het is 1975.
-Hoewel ik onder de indruk ben van deze flamboyante man, verlies ik hem voor jaren uit het oog, niet wetend dat ik ooit nog,
voor een korte tijd, zijn leraar zou worden.
-Ik geef in die tijd les aan een basisschool in de Atjehstraat en
ik werk als barmedewerker in het Paard van Troje, het Haagse
open jongeren centrum.
-In het jongerencentrum wordt mijn baan als barmedewerker opgewaardeerd tot bestuurslid en in die hoedanigheid eet ik maandelijks een krentenbol met de politie en de hulpverleners tijdens
de “Haagse drugslunch”. Een gelegenheid waarbij alle Haagse
14
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verslaafden worden besproken . Zo leer ik Martien Kooyman
kennen, oprichter van de Emiliehoeve, een drugsvrije therapeutische gemeenschap voor ex-verslaafden.
Ik heb net anderhalf jaar intellectueel ploeteren aan de Leidse
Universiteit achter de rug en ik ben onder de indruk van een
televisiedocumentaire over de Emiliehoeve, die een paar maanden daarvoor is uitgezonden. Na een drugslunch schiet ik Martien aan en vraag ik hem of hij misschien werk heeft voor mij op
de Emiliehoeve. Hij wordt enthousiast wanneer ik hem vertel dat
ik een onderwijzersdiploma heb en hij nodigt me uit voor een
ontmoeting met Brian Dempsey, de toenmalige acting-director
van de Emiliehoeve.
“Ja, zo iemand als jij kunnen we wel gebruiken. Ik heb drie jongeren onder de 16 op de boerderij en die vallen nog onder de
Leerplichtwet. Wanneer kun je beginnen?”, vraagt hij met een
stem die geen tegenspraak duldt.
-Ik kan me de opwinding van die tijd nog wel herinneren. Na het
gesprek met Dempsey besluit ik binnen een dag om het avontuur aan te gaan.
Om op de Emiliehoeve te kunnen werken, moet ik eerst twee
maanden “meedraaien”, op de Essenlaan, een therapeutische
gemeenschap in Rotterdam, alsof ik zelf een ex-junkie ben.
Zo zou ik me beter kunnen inleven in wat de echte ex- verslaafde moet doormaken tijdens de behandeling.
-Ik denk, nog naïef, aan een soort sensitivity-training die in die
jaren in de mode is. Deze trainingen geven je inzicht in een
groepsproces en maken je bewust van je eigen rol daarin. Tijdens mijn jaren op de kweekschool ben ik op een vormingscentrum in zo’n groep beland en ik heb dat als positief ervaren.
-Ik realiseer me niet dat deze benadering van voormalige junkies
en alcoholisten van een totaal andere orde is. Deze aanpak is
gebaseerd op twee pijlers: de hiërarchisch opgebouwde structuur die overdag wordt gehanteerd, waarbij de coördinator de
hoogste bewonersrang is en de “wasteil” de laagste. ‘s Avonds

in de encountergroep valt de structuur weg en is iedereen gelijk. In deze encountergroep kunnen de bewoners de overdag
opgedane frustraties uitwerken. Vaak vormen deze alledaagse
irritaties de basis voor eerder opgedane trauma’s, die het verslavende gedrag hebben veroorzaakt.
-Wanneer ik aankom in de commune in Rotterdam loop ik, door
de grote hoeveelheid nieuwe indrukken, de eerste dagen rond
als een kip zonder kop. Na twee weken word ik tot hoofd van de
keuken benoemd en moet ik ervoor zorgen dat er precies om
zes uur voor dertig man een maaltijd op tafel staat. Om dat te
organiseren moet ik alle leden van de keukenbemanning achter
de broek zitten om hard door te werken. Wanneer dat min of
meer gelukt is, komt er een bewoner met de rang van opjutter
op me af en geeft me de opdracht om op het strafbankje te gaan
zitten. En daar zit ik op dat lage bankje in de gang, zonder eten
een half uur te balen.
-Na het eten word ik naar een stafruimte geroepen en krijg ik
van een staflid en twee bewoners een haircut, oftewel: ik krijg
op mijn flikker. “Dat ik er niets van begrijp waarom mensen hier
zitten, dat ik alleen maar op het resultaat ben gericht en dat ik
me niets heb aangetrokken van het welzijn van mijn keukenbemanning”. Ik word geacht tijdens deze schrobbering mijn mond
te houden en aan het einde “dank je wel” te zeggen.
-Dat zou ik de volgende dag dus heel anders aanpakken: ik
neem alle tijd voor iedereen, regelmatig roep ik de hele keukenbemanning bij elkaar om naar ieders welzijn te informeren met
als gevolg dat het eten pas om kwart voor zeven op tafel staat.
En weer word ik vlak voor het eten op het bankje gezet en krijg
ik een haircut: “dat ik er weer niets van begrijp, dat ik afspraken
naar mijn eigen hand zet en dat ik de hele commune beledig
door zo laat te gaan eten”.
Overbodig om te zeggen dat ik in de war raak.
-Waar ik wel naar uitkijk zijn de “general meetings”. De grote
bel wordt geluid en iedereen wordt geacht om zo snel mogelijk
in stilte in rijen in de huiskamer te gaan zitten. Soms moet je
lang wachten, maar dat wordt beloond door het binnenschrijden
van de directrice Christine. Haar rokken wapperen, haar blonde
haren dansen op haar schouders en ze ruikt altijd heerlijk, terwijl
ik me zelf waardeloos voel in mijn overall en mijn kortgeknipte
haren.
Tijdens één van de general meetings ben ikzelf het onderwerp
van gesprek. Na mijn keukenavonturen word ik in de “wasteil”
gezet. Het komt erop neer dat ik in de wasteil de hele dag aan
het afwassen bent en met niemand contact mag hebben. Bovendien krijg ik een groot bord om mijn nek gehangen. Meestal
wordt er een tekst op geschreven, maar op mijn bord staat niets.
Ik krijg de verplichting om alle bewoners ieder uur bij elkaar te
roepen en dan iets over mezelf te vertellen. Is dat voldoende,
dan krijg ik een “o.k.” stempeltje op mijn bord. Is dat niet voldoende dan moet ik het een half uurtje later overdoen. Overbodig om te zeggen dat er leden van de commune zijn die het
heerlijk vinden om die “professional” dwars te zitten. Ik heb dus
heel vaak op de speakers-corner gestaan. Ik merk dat ik het
moeilijk vind om dingen over mezelf te vertellen. Zeker over wat
ik voel. Maar na een paar dagen gaat het me beter af en krijg ik
door waarom juist ik deze maatregel heb gekregen. De 5e dag
krijg ik er genoeg van. Ik roep alle bewoners bij elkaar en doe
demonstratief mijn bord af. Tot mijn verbazing volgt er een groot
applaus. “Je hebt jezelf nu een ok- tje gegeven” roept Rob, een
van de oudste bewoners. Hij komt naar me toe en geeft me een
warme omhelzing. Eindelijk hoor ik er een beetje bij en begrijp ik
beter waarom het hier echt gaat.
-De bedoeling van de encountergroep blijft voor mij onduide-

lijk. Wat ik zie zijn schreeuwende en scheldende mensen. Ik
zie wel voorvallen terugkomen, waarvan ik die dag getuige ben
geweest. Maar de overgang van het schelden naar huilen en
huggen gaat mij te snel.
Ik blijf een bange toeschouwer en ik zorg ervoor dat ik niet opval.
Dat lukt me de eerste drie weken van mijn verblijf maar de vierde week slaat het noodlot toe. Rob, gaat op zijn knieën voor me
zitten en begint over mijn onzichtbaarheid (“ Weet je , jongens,
er is hier iemand die er niet is”) en binnen de kortste tijd heb ik
de hele groep op mijn nek. Omdat ik niet weet wat ik terug moet
zeggen, is het een bizar verbaal eenrichtingsverkeer:
“Zo dus jij wilt op de Emiliehoeve gaan werken, we zullen ze
eens bellen om te vertellen wat je allemaal kan en vooral niet
kan”. En “ zo, onderwijzertje, ben jij misschien van boven slimmer?”
En zo wordt er minutenlang tegen me aangeschreeuwd. Wanneer ik, totaal dichtgeklapt, niets terug zeg, is de lol er gauw
vanaf en wordt er een ander slachtoffer gezocht.
-Zo stuiter ik naar het einde van mijn verblijf. De ene dag denk
ik iets te begrijpen, terwijl me dat begrip de volgende dag uit de
handen geslagen wordt.
Op een van de laatste dagen huil ik voor het eerste keer sinds
jaren en ik realiseer me dat mijn behoeftes aan vriendschap en
waardering dezelfde zijn als iedere ex-verslaafde in deze commune. Zij hebben alleen een destructieve vorm gekozen om hun
gemis aan liefde, aandacht en waardering te compenseren.
-Na twee maanden begint mijn eigenlijke werk op de Emiliehoeve. Ik begin te werken met drie jongeren van 15 jaar.
Tot mijn schrik wordt er ook een wekelijkse staf-encounter gehouden.
Pas na vele maanden begin ik beetje te begrijpen hoe de encountergroep werkt en hoe ik hem in mijn voordeel kan gebruiken om mijn eigen frustraties kwijt te raken en beter om kan
gaan met mijn collega-stafleden, maar ook met alle andere
mensen die ik in deze wereld tegenkom.
Werken als onderwijzer op de “boerderij” wordt het begin van
een uitermate intensieve periode in mijn leven.

Hans de Rijke-voorjaar 2015.

Hans de Rijke staat voor de klas in de Emiliehoeve
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Elly Burgering:
“Altijd wat te kiezen”
Mijn hond Molly is heerlijk uitgeraasd in het
park. Het is prachtig weer vandaag, de zon
schijnt en ik probeer te bedenken wat ik
zal schrijven voor de vriendenkrant. Lastig!
Welk verhaal ga ik vertellen?
Voor anekdotes uit het verleden is mijn geheugen te slecht en mijn vertelstijl is ontoereikend om over dat beetje wat ik nog weet
interessant leesvoer te produceren.
Al mijmerend besluit ik te vertellen over
wat waardevol is voor mij en hoe de Emiliehoeve daarin paste.
Het is nu bijna twee jaar geleden dat ik met
pensioen ging. Na een periode van altijd
druk, veel gedoe en slecht slapen zag ik in
november 2019 bij de start van een trailrun
mensen die dit samen met hun hond doen.
Ik werd verrast door het sterke verlangen
dat in me op kwam. Dit wilde ik. In de week
die volgde heb ik mijn ontslag aangekondigd en mij op de wachtlijst voor een Friese
Stabijhoun laten zetten.
Wat fijn dat ik altijd kon kiezen, altijd weer
verder kon. Ook na verdrietige gebeurtenissen en minder goede beslissingen die
ik bij tijd en wijle genomen heb. Zo was
ik een vreselijke tiener; opstandig, boos,
egocentrisch, angstig en vreselijk eigenwijs die koos voor roken, drinken, drugs
en trouwde ik met een heroïneverslaafde. We dachten het wel te rooien samen,
maar wat een armoede en eenzaamheid!
Een jaar later was hij dood en had ik gekozen voor de Emiliehoeve. Ik koos voor
het leven. Het was januari 1978, ik zou die
maand 21 worden.
Ik herinner mij “peers” en een aantal indrukwekkende afspraken die ik kreeg. De
oude boerderij, ’s morgens voor het ontbijt
hardlopend naar het strand (en weer terug), de meditaties die waren afgekeken
van Bhagwan. Stafleden, waar we groot
ontzag voor hadden, maar wat een lieverds.
En hoe we in 1980 de wereld gingen bestormen, gewapend met unieke kennis en
ervaring, maar vooral een stuk eerlijker.
Tot de dag van vandaag zijn concepten
mij een gruwel, geboden en verboden op
tegeltjes, aan de muur, brrrr. Dat was ook
Emiliehoeve. Maar één zin uit de TG-filosofie van Richard Beauvais is bij me gebleven: “Noch de reus van mijn dromen,
noch de dwerg van mijn angsten, maar
als mens, gedeelte van een groot geheel
16
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met een eigen aandeel in de grote bestemming.”
Terugkijkend op alles denk ik aan een
mooie rit. Wat heb ik veel mogen ervaren.
Conventies hebben mij nooit geboeid; in
mijn opvoeding kreeg ik ze niet mee en op
de Emiliehoeve leer je ze niet. Dat heeft
zijn prijs, mensen vinden je een vreemde
eend in de bijt. Maar het levert veel op, zoals meer keuzes en vrijheid. En hoe heerlijk is dat. Zoveel kanten van jezelf ontdekken, het leven beleven.
Al die rollen! Ik was ooit patiënt, maar zus,
dochter, kleermaker, ondernemer, boekhouder, secretaresse, vriendin, toerist,
vakbondslid, haalde brandweerdiploma’s,
werkte bijna tien jaar voor Re-entry, hardloper, een poosje politieagent en de laatste
13 jaar was ik coördinator en uiteindelijk
directeur van stichting Straat Consulaat,
een stichting die samen met daklozen
de belangen voor hen behartigt. Tijdens
deze laatste functie was ik zelfs twee jaar
gemeenteraadslid in Den Haag, voor de
Haagse Stadspartij. Een intensieve tijd
waar ik nog steeds met verwondering aan
terug denk.
Alweer bijna 25 jaar ben ik de partner van
Gideon, mijn maatje door dik en dun.
Maar wat een race soms. Groter, beter,
meer regels en protocollen, meer verantwoordelijkheid, meer inkomen. Ik gunde
mijzelf steeds weer als ik het gevoel had
dat ik vastliep, het gevoel had dat ik niet
meer blij was, om ook die stap terug te
doen. Terug naar de basis. Op de Emiliehoeve was dat de wasteil. In het “echte leven” komt er geen dwang of maatregel aan
te pas. Je doet het zelf, of niet.
De laatste keer dat ik het deed was dat de
keuze voor mijn ontslag, flink opruimen,
het huis schoonmaken en naar buiten,
lopen met Molly. Met haar reis ik nu door
Zoetermeer en omstreken. Parken, bossen, duinen, strand. Als ik haar blijdschap
zie word ik vanzelf ook blij. En die natuur!
Ik kijk uit naar de nieuwe avonturen die ik
ga beleven. Leren en ontwikkelen, alles
meemaken. Niet een beetje, niet aan de
zijlijn, maar er middenin graag. Eng soms,
spannend, maar voelen mag. Het hoort erbij en het gaat altijd weer over. En soms
terug naar de eenvoud, periodes van contemplatie. Wie ben ik echt en waarom ben
ik op aarde?

Elly en Molly
De Emiliehoeve heeft een belangrijke basis gelegd voor het leven zoals ik het tot
nu toe heb mogen leven. Een basis die mij
in staat stelde om kansen aan te grijpen,
met alle vreugde en verdriet die die erbij
horen. Met mensen om mij heen waar ik
van houd, die van mij houden.
Tot op de dag van vandaag ben ik dankbaar dat de Emiliehoeve er voor mij was.
Met de mensen, gelijkwaardig, op een
gezonde manier aanspreken en aangesproken worden, elkaar ontmoeten. Leven
is een contactsport, waar je in de veilige
therapeutische gemeenschap voor kunt
trainen.
Nog steeds ben ik soms opstandig, boos,
egocentrisch, angstig en vreselijk eigenwijs en nog steeds maak ik vast en zeker
ook discutabele keuzes, maar ik ben nog
zoveel meer en mag dat allemaal ontdekken.
Martien neemt in mei 2022 na 50 jaar (!)
afscheid van de therapeutische gemeenschap. Hij heeft het model naar Nederland
gehaald en zich een leven lang met hart
en ziel ingezet, zodat mensen als ik die
keuze konden maken, konden kiezen voor
het leven.
Als lid van de Raad van Toezicht van de
Stam, onlangs nog, kon ik van nabij meemaken hoe hij hier letterlijk dag en nacht
voor is blijven vechten. Wat een toewijding,
wat een markante man, tegen de storm in,
een geweldenaar!
De Stam kende ups en downs, lachen en
huilen, maar ze kan gelukkig door. Dankzij de inzet van velen. Zodat er voor verslaafden wat te kiezen blijft, zij hun leven
in eigen handen kunnen nemen, hun eigen
wijsheid en geluk kunnen ontdekken, al is
het zonder Martien.
Wat zal hij gemist worden!
Elly Burgering

Els Noorlander: 50
jaar Therapeutische
Gemeenschappen
De therapeutische gemeenschappen hebben een stevig stempel gedrukt op de Nederlandse verslavingshulpverlening in de
20ste eeuw. De golf van drugsverslaving
kwam in Amerika eerder dan in Nederland
en de basis van de TG’s ligt dan ook daar.
Er was wel ook al langer een soortgelijke
mogelijkheid voor alcoholverslaafden, namelijk Hoog Hullen in Groningen. In die
tijd was er nog een strikte scheiding tussen alcohol- en drugsverslaafden. Daarom
ontstond naast Hoog Hullen voor alcohol in
Groningen de Breegweestee voor drugsverslaafden.

De TG’s hadden natuurlijk een aanbod
voor verslaafden, maar de realiteit was dat
er opeens veel meer verslaafden kwamen
dan er plaats binnen de TG’s was. En, bovendien, dat er veel verslaafden waren die
absoluut niet naar een TG wilden. Nee, natuurlijk niet, de meeste verslaafden wilden
helemaal niet afkicken. en de oplossing
werd gevonden in de methadonverstrekking. Mensen bleven verslaafd, maar de
optimistische theorie was dat ze dan zouden stoppen met criminaliteit en een nuttig
leven zouden gaan leiden. Maar de criminaliteit nam nauwelijks af.

In 1975 spoelde opeens een heroïne golf
over Nederland. Er was daarvoor ook
wel heroïne in Nederland, maar de plotselinge enorme toename Nederland was
indrukwekkend en wordt wel toegeschreven aan het einde van de Vietnamoorlog,
toen dealers in heroïne andere markten
moesten zoeken. In dezelfde tijd vond de
onafhankelijkheid van Suriname plaats, en
kwamen er opeens veel jonge Surinamers
naar Nederland zonder opvang of perspectief. De Nederlanders werden geconfronteerd met jonge drugsverslaafden die veel
zichtbare overlast gaven, en de paniek
was compleet. Niemand wist wat daarmee
te doen. De TG’s wisten het wel, natuurlijk.
Maar wat de TG’s te bieden hebben paste
niet in het politieke spel van die tijd.

Tragischer was dat veel verslaafden voor
methadonvertrekking kozen juist wel met
het doel afkicken. Alleen, dat lukte maar
heel zelden. De realiteit was dat wie eenmaal aan methadon begon in meer dan 50
% van de gevallen 8 jaar later nog op de
methadon stond. En toen kwamen daar
ook nog de cocaïne, de speed en de designer drugs.

Want laten we realistisch blijven, er zijn
talloze initiatieven geweest binnen de verslavingshulpverlening, maar vrijwel geen
enkele interventie is gesubsidieerd met
het oogmerk zo veel mogelijk verslaafden
te helpen. Het oogmerk is altijd geweest
zoveel mogelijk overlast beperken. Of het
nu ging over crisisopvang, methadonverstrekking, intramurale motivatiecentra, de
ISD maatregel, heroïneverstrekking, of
drugsvrije afdelingen binnen detentie.
Als je het beleid binnen Nederland echt begrijpt, dan zou je aan een buitenlandse collega moeten kunnen uitleggen dat in hetzelfde jaar dat heroïneverstrekking werd
gestart de mogelijkheid voor gedwongen
afkicken, de Strafrechtelijke Opvang [SOV]
werd ingezet. Het ging altijd uiteindelijk om
overlastbestrijding.

De TG’s stonden steeds meer onder druk.
De behandeling was lang, en hoewel twee
proefschriften over TG’s, dat van Martien
Kooijman over de Emiliehoeve en van
Geerhard Schaap over Hoog Hullen duidelijk aantoonden dat de behandeling
succesvol was, waren de aantallen te klein
om politiek gezien interessant te zijn. En
nogmaals opgemerkt, het belang van de
individuele client is nooit het doel van regeringsbeleid geweest.
De erkenning dat verslaving een psychiatrisch ziektebeeld is heeft als positief gevolg gehad dat verslaving binnen de medische wetenschap een duidelijke plaats
heeft gekregen, maar als nadeel dat de
verslavingshulpverlening grotendeels is
opgeslokt door de moloch van de GGZ.
En dat was het einde van de TG’s. Want
binnen de GGZ kwam de marktwerking op
gang, en dat wilde zeggen dat behandelingen kort en zo veel mogelijk ambulant
moesten zijn, en dat is nu net niet de doelstelling van TG’s. En natuurlijk, mensen
die pas kort verslaafd zijn, die graag willen
stoppen, wier sociale bestaan nog redelijk
op orde is kunnen ook zonder TG hun leven weer op de rails krijgen.

Maar juist de ernstig verslaafde, wiens
bestaan op de bodem is aangeland heeft
geen plek meer om van die bodem overeind te krabbelen. Sommige klinieken
bieden alleen nog drie weken detox, en
daarna moet het weer ”ambulant’’. Hoezo ambulant als je geen huis hebt, geen
familie meer, geen werk, schulden en een
strafblad? En geen plek meer in de maatschappij? Geen beginnen aan. En dus ga
je steeds weer gebruiken.
De Dubbel Diagnose afdeling waar ik
werkte mocht in elk geval nog drie maanden behandeling aanbieden. En, voortkomend uit de TG De Keet, is dat ook nog
een deels TG georiënteerde aanpak. Hoewel, cliënten die beide systemen hebben
meegemaakt noemen het een ‘’slap aftreksel’’. En terecht, maar sommige cliënten
zijn er in elk geval mee geholpen. Ik heb
in die tijd vaak gewenst dat er een voorziening in de buurt zou zijn als De Stam,
waar mensen die echt wilden inzetten op
een clean bestaan maar die veel langere
behandeling nodig hebben een plek zouden kunnen vinden. Maar die was er niet.
Maar De Stam is er nog wel, en vooral voor
die populatie. Als ik cliënten er over hoor
die al langer bij De Stam verblijven hebben
zij ook echt de beleving dat De Stam hen
gered heeft van een bestaan aan de absolute onderrand van de samenleving of nog
erger. En ik denk, vanuit mijn ervaring met
de doelgroep, dat dat waar is.
Het unieke is dat de Stam geen kliniek is
en geen klinische behandeling biedt. Doordat de bewoners de huur van hun kamer
en bijdragen in de voedsel pot, uit hun uitkering betalen zijn ze zelf verantwoordelijk voor het bewaken van een drugsvrije
omgeving, die noodzakelijk is voor hun
psychisch en maatschappelijk herstel. En
daarmee wordt datgene geboden wat in
een ambulante, individuele, poliklinische
behandeling meestal ontbreekt.
Hierdoor kunnen langdurig verslaafden
een programma volgen dat voldoende
lang is om zonder terugval psychisch en
maatschappelijk te kunnen herstellen.
Omdat er nauwelijks nog klinische TG’s
meer bestaan is het des te belangrijker
dat De Stam, als erfgenaam van een eerbiedwaardige traditie, blijft bestaan als een
plek waar werkelijk herstel mogelijk is. Het
TG model redt nog steeds mensen.
Els Noorlander, psychiater de Stam,
ex-behandelaar TG De Keet.
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Inge Kooyman: Bondingpsychotherapie
in therapeutische gemeenschappen voor
verslaafden resulteert in langer verblijf in
het programma en een toename van het
aantal gegradueerden
Sinds 2018 ben ik betrokken geweest bij het begeleiden van bondinggroepen bij De Stam.
Dit leek te resulteren in een grote toename van het aantal gegradueerden, bewoners die het gehele programma met succes hadden afgerond. Hierdoor was mijn interesse gewekt om daar een onderzoek naar te doen.
De Covid 19-pandemie gaf een ongebruikelijke kans om de resultaten van de verblijfsduur in het programma van de therapeutische gemeenschap (TG) bij deelname aan bonding groepen te vergelijken met het jaar waarin wegens Corona maatregelen geen
bondingpsychotherapie groepen konden worden gehouden. In dit onderzoek heb ik ook het jaar 2017 meegenomen waarin nog
geen bondinggroepen werden gegeven bij De Stam.
De Stam beschouwt verslaving als een bio-psycho-sociale stoornis met meerdere oorzaken.
Het is niet voldoende om te werken aan het gedrag in het hier en nu, maar er moet ook gewerkt worden aan onverwerkte pijnlijke,
vaak traumatische ervaringen in het verleden die dit negatieve gedrag hebben veroorzaakt. In de bondinggroepen verwerken de
deelnemers pijnlijke oude ervaringen en leren zij de angst voor intimiteit en afwijzing te overwinnen.
Als de oorzaak van een negatieve houding ten opzichte van zichzelf en anderen niet wordt weggenomen, is er altijd een kans op
een terugval. Voor het verkrijgen van een positieve houding naar zichzelf en anderen is voldoende tijd nodig.
Verslaafden hebben belangrijke overeenkomsten in hun problemen. Vastzittende overtuigingen als: “ik mag er niet zijn”, “ik ben niet
om van te houden”, ontstonden door emotionele verwaarlozing en traumatische ervaringen zoals fysiek en seksueel misbruik. Door
het emotioneel verwerken hiervan in bondinggroepen kunnen de deelnemers vertrouwen in zichzelf en anderen terugkrijgen.
Uit het follow up onderzoek van Martien Kooyman (1992) bleek dat een bewoner voldoende lang in het programma van een therapeutische gemeenschap moet blijven om tot een succesvol resultaat te komen. Als bewoners tenminste een jaar in het programma
hadden gezeten bleek dat 70 % in de twee jaar na het vertrek niet te zijn teruggevallen in drugsgebruik of alcoholproblemen. Bij de
gegradueerden bleek dit percentage 80 %. Dit onderzoek werd 10 jaar later herhaald door Chris van der Meer met vergelijkbare
resultaten. Bij de gegradueerden was dit toen zelfs 85%.
In mijn onderzoek ging ik na of deelname aan de bondinggroepen zou leiden tot een toename van de verblijfsduur en het succesvol afronden van het programma.
Ondanks de kleine steekproef wijzen de resultaten duidelijk op een positieve uitkomst op de bijdrage van bondinggroepen aan de
lengte van het verblijf in de TG en aan de voltooiing van het programma. In tijden dat er bij De Stam niet met bondinggroepen werd
gewerkt was het voortijdig vertrek van de bewoners vooral in hun eerste jaar erg hoog.
Zie grafiek 1, waarin het aantal maanden in het programma van bewoners die
niét deelgenomen hebben aan bondinggroepen werd vergeleken met bewoners die wél hadden deelgenomen aan
bondinggroepen. Bewoners die korter
dan twee maanden in het programma
gebleven zijn werden in dit onderzoek
niet meegenomen, omdat bondinggroepen pas na twee maanden verblijf in het
programma werden gestart.
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