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1. Oprichting 
 
Dit is het eerste jaarverslag van stichting Perceval, opgericht op 19 maart 2014. In de 
herfst van 2013 zijn de eerste gesprekken begonnen over het oprichten van een stichting 
naar aanleiding van een reis die vier van de vijf oprichters hadden gemaakt naar New 
York.  
 
Tijdens de reis bezochten we organisatie die opgericht en geleid worden door 
consumers/survivors/ex-patients (c/s/x) in de Verenigde Staten1. Consumers, survivors en ex-
patients is hoe psychiatrisch (ex-)cliënten zich in Amerika noemen. Behalve 
belangenbehartiging biedt de c/s/x-beweging daar ook hulpverlening aan voor peers op 
basis van de waarden hoop, herstel, zelfregie, autonomie en empowerment.  
 
Geïnspireerd door de Amerikaanse activist en ex-patient Judi Chamberlin (1944 -2010) 
willen de oprichters van stichting Perceval dat de stichting door cliënten geleid wordt2. 
																																																								
1 De Empowerment Learning Experience reis naar New York werd ontwikkeld en gecoördineerd door sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige Rokus Loopik als “snelcursus in herstel voor mensen met psychiatrische labels”. De reis in 2013 werd mogelijk 
gemaakt door behandelcentrum MoleMann Tielens voor hun leden. 
2 Zie het levensverhaal verteld door Judy Chamberlin opgetekend en geïnterviewd door Darby Penney op http://community-
consortium.org/project-oh.htm. Over een Canadese organistie vertelt Chamberlin: “[T]hey didn’t limit the membership to ex-
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Om onze onafhankelijkheid concreet te maken hebben we besloten - alhoewel alle 
oprichters slechts een klein inkomen hebben - de stichting van ons eigen geld op te 
richten. Ieder van ons leende de stichting renteloos een bedrag voor de 
oprichtingskosten. 
 
2. Doelstelling en doelgroep 
 
In de herfst van 2013 tot en met de zomer van 2014 is het bestuur veel met elkaar in 
discussie geweest over de waarden waar de stichting voor staat, welke activiteiten we het 
eerst willen gaan ontplooien, wie onze partners kunnen zijn, hoe de activiteiten van de 
stichting gefinancierd kunnen worden, hoe we stigmatiserend woordgebruik kunnen 
vervangen door termen waar we ons prettig bij voelen. We hebben gezocht naar een 
omschrijving van onze doelstelling en doelgroep waarbij we onszelf niet definiëren 
binnen een bio-medisch begrippenkader en het denken in ‘ziekte’3. Daarbij kwamen we 
uit op de volgende doelstelling en doelgroep:  
 
Het ondersteunen en hun marginalisering tegen te gaan van mensen met bijzondere ervaringen, gedachten 
en/of gedrag en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk 
kan zijn. 
 
Stichting Perceval omarmt mensen: 
– die psychische klachten hebben of hebben gehad 
– met bijzondere zintuigelijke en/of mentale ervaringen 
– met mystieke/spirituele/bovennatuurlijke ervaringen 
– die last hebben van een trauma 
– in een isolement en/of mensen die zich eenzaam voelen 
– en iedereen die zich bij hen betrokken voelt. 
 
3. Waarden en uitgangspunten 
 
Uit de discussies en overlegsessie in 2014 kwamen de volgende waarden en 
uitgangspunten van stichting Perceval naar voren:  
 
Stichting Perceval is er voor de doelgroep, door de doelgroep. Belangrijk is dat bij 
projecten ervaringsdeskundigheid een centrale rol speelt. Wij omarmen diversiteit in 
gedrag, gedachten en gevoelens en maatschappelijk functioneren. We willen contacten 
tussen doelgroep onderling en contacten van de doelgroep met anderen bevorderen. We 
willen alternatieve visies en activiteiten voor de reguliere GGz. Elk mens is uniek en 
waardevol. Gekte is een normale reactie op een abnormale situatie. We willen 
kwetsbaarheid en kracht onderzoeken, van kwetsbaarheid een kracht maken. We willen 
ons niet organiseren en denken langs de lijnen van diagnose. We willen geen 
liefdadigheid maar kwaliteit. Stichting Perceval neemt risico's, treedt buiten de 
comfortzone, biedt uitdagingen, staat voor eigenwijsheid, vertrouwen, hoop bieden, 
gelijkwaardigheid. We streven ernaar open minded zijn. We willen het vertrouwen in jezelf 

																																																																																																																																																															
patients, and what that worked out to in practice was that the paid jobs mostly went to people who weren’t ex-patients. So, it became 
this two class system kind of thing. (…) [I]t did become a service agency. A good, liberal, moderate service agency, but it did definitely 
become an agency and still had a lot of the rhetoric about it being member run but it wasn’t really. And I saw that right from the 
start…as soon as most of the paid jobs were in hands of people who weren’t ex-patients. This can’t be good.” (pag 23-24) 
3 We zijn hierbij sterk beïnvloedt door een artikel van Bonnie Burstow uit 2013 “A Rose by Any Other Name: Naming and the Battle 
against Psychiatry.” Gepubliceerd in het boek Mad Matters. A critical reader in Canadian Mad Studies. Editors: B. A. LeFrancois, R. 
Menzies & G. Reaume, uitgegeven door Canadian Scholars' Press Inc.  
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en in anderen bevorderen, mensen ondersteunen in hun persoonlijke reis en zij die daar 
behoefte aan hebben, uit hun isolement halen. We willen het uitwisselen van ervaringen 
ondersteunen.  
 
Belangrijks teksten over hoe we met elkaar om willen gaan zijn: White Supremacy Culture, 
From Dismantling Racism: A Workbook for Social Change Groups, geschreven door Kenneth 
Jones and Tema Okun in 20014 en het hoofdstuk Ways to move uit het boek Mad at School, 
Rhetorics of Mental Disability and Academic Life, geschreven door Margaret Price in 2011. 
 
4. Activiteiten 
 
4.1. Theorie als heling: Mad Studies-leesgroepen 
 

"I came to theory because I was hurting - the pain within me was so intense that I could 
not go on living. I came to theory desperate, wanting to comprehend - to grasp what was 

happening around and within me. Most importantly, I wanted to make the hurt go away. I 
saw in theory then a location for healing." 

bell hooks 
 
Stichting Perceval biedt als eerste cliëntgestuurde organisatie in Nederland de 
mogelijkheid voor Mad Studies-leesgroepen. Een groep van twaalf deelnemers leest en 
bediscussieert gedurende tien bijeenkomsten teksten over onderwerpen die betrekking 
hebben op psychiatrie/gekte/waanzin. De meerderheid van de groep bestaat uit  
(ex-)cliënten, de rest van de deelnemers is familie-van, ervaringswerker, vrijwilliger of 
anderszins betrokken. 
 
De meeste teksten zijn van academisch niveau en geschreven door high-knowledge crazies, 
zoals de Canadese Mad Studies-docent David Reville hen noemt. Veel teksten zijn dus 
vanuit de belevingswereld van de (ex-)cliënt geschreven en kaarten thema's aan die 
relevant zijn voor hun alledaagse leven. Daarmee bieden ze de groepsleden de 
gelegenheid om woorden te geven aan ervaringen en ideeën die buiten het dominante 
medisch vertoog staan. Mad Studies blijken de deelnemers een schatkist vol theorieën en 
nieuwe gedachten op te leveren. Hiermee zijn ze in staat de dominante zienswijzen op 
het ontstaan en de behandeling van waanzin kritisch bevragen. De leesgroepen maken 
het mogelijk een nieuw vocabulair en gedachtengoed te ontwikkelen die recht doen aan 
de persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Daarmee ligt de weg open naar herstel en 
een gelukkiger leven als individu, en – iets verder gelegen – een rechtvaardiger 
samenleving. 
 
Het initiatief van Mad Studies biedt een intellectuele uitdaging voor de groep van high-
knowledge crazies en vervult – gezien de enthousiaste reacties – een duidelijke behoefte bij 
onze doelgroep. 
 
Er zijn in 2014 twee Mad Studies groepen gestart. Aan de eerste groep hebben 25 
mensen deelgenomen, waarvan uiteindelijk 15 deelnemers regematig zijn geweest. Omdat 
discussie een belangrijk werkvorm is, hebben we besloten de tweede groep kleiner te 
houden. Aan de tweede groep die in november 2014 begon hebben 11 mensen 

																																																								
4	http://www.cwsworkshop.org/PARC_site_B/dr-culture.html 
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deelgenomen, waarvan uiteindelijk 9 mensen regelmatig  kwamen. Voor beide groepen 
waren er te veel aanmeldingen en hebben we mensen op een wachtlijst moeten zetten.  
 
De groep werd geïnitieerd en geleid door drs. Grietje Keller (oral historian, docent 
levensbeschouwing en afgestudeerd in vrouwenstudies). Zij werd ondersteund door Rob 
de Vries (gepensioneerd psychiater, master student filosofie UvA en bestuurslid Stichting 
Psychiatrie en Filosofie).  
 
Reacties op de eerste leesgroep: 

- Ik vond het heel geestverrijkend, het voedde mijn geest. Ik lig 's nachts vaak te piekeren, maar 
nu hoef ik minder te malen. Ik praat hier over dingen en dat doe ik niet veel met anderen in 
mijn omgeving.  

- Proces van lezen en in een groep bespreken heeft me aan het denken gezet. Het heeft mijn 
horizon verbreed. 

- Als ervaringsdeskundige werk je geïsoleerd. Je gaat dan makkelijk mee in de waarheid van het 
team. Dit houdt je fris.  

- Ik ben gaan nadenken over hoe klakkeloos het begrip ' herstel' wordt gebruikt op mijn 
werkplek. Het was voor mij een eye opener dat we er kritischer mee om moeten gaan. 

- Dit beïnvloedt mijn werk voor de cliëntenraad.  
- Ik krijg hiermee handvatten om zelf verder te communiceren op congressen en dergelijke. 
- Ik vond het mooi dat ik artikelen te lezen kreeg waarvan mijn hersens gingen sputteren. We 

hebben ons er met deze club wel doorheen geworsteld. We zijn dan misschien gek, maar wel goed 
in staat kritisch te kijken. Ik denk dat we onze eigen power niet moeten onderschatten. 

- Aan de hand van een tekst van Margaret Price kwam ik erachter dat ik ook weer vooroordelen 
heb, over presteren en functioneren. Wie wijs je af en hoe open ben je in diversiteit? 

- Ik heb er erg van genoten. Ik heb in veel psychiatriegroepen gezeten om te reflecteren over 
psychiatrie, maar binnen deze groep is iedereen erg bezig met reflecteren en openingen zoeken, 
met de fundamentele vraag wat gekte nu precies is. We zijn met deze groep echt de verdieping in 
gedoken  

 
4.2. Leesgroep eenzaamheid, verbinding angst en vervreemding. 
 
In november 2014 werd gestart met een spin-off van Mad Studies. In deze 
bijeenkomsten richtten de deelnemers zich vooral op filosofische analyses van psychische 
problemen. Ervaringen van eenzaamheid en vervreemding staan daarbij centraal, maar er 
is ook ruimte voor andere onderwerpen5. De groep wordt geleid door Julie Boonekamp, 
filosoof en jurist. 
 

																																																								
5 De tekst die de deelnemers lazen bij de eerste bijeenkomst in november 2014 was van Matthew Ratcliffe, Existential Feeling and 
Psychopathology in Philosophy, Psychiatry & Psychology, Volume 16, Number 2, June 2009, pp. 179-194 
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4.3. Bibliotheek Perceval 
 
Met de inkomsten van de Mad Studies leesgroepen is een verzameling boeken 
opgebouwd op het gebied van Mad Studies. Het is mogelijk boeken te lenen en daar is 
verschillende keren gebruik van gemaakt. 
 
4.4. WRAP training en vervolggroep 
 
Lennert Ras: “In juni en augustus 2014 werd er bij de Brouwerij door stichting Perceval 
een WRAP cursus georganiseerd. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Dit 
is een recent door HEE-team en Kenniscentrum Phrenos uit Amerika naar Nederland 
gehaalde training voor zelfhulp. De WRAP bestaat onderandere uit een gereedschapskist 
voor een goed gevoel – wat kan ik doen om me goed te voelen -, een plan voor bij 
vroege signalen van ontsporing, crisis en een post crisis plan. Met een gemotiveerde 
groep cursisten hebben we de werkmap die bij de cursus hoorde, doorgewerkt. Toen de 
cursus afgelopen was, zijn we met de groep cursisten bij elkaar blijven komen. Elke drie 
weken maakt er iemand soep en werken we verder aan onze WRAP. Ook doen we veel 
aan peer to peer counseling en vertelt iedereen waar hij of zij mee bezig is, of wat men zoal 
tegenkomt in het leven. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, waren het stellen 
van doelen voor jezelf en hoop en persoonlijke verantwoordelijkheid (zaken die ook in 
de WRAP werkmap aan de orde komen). Het is fijn om met enige regelmaat met 
lotgenoten over dergelijke zaken te praten en elkaar te steunen.” 
 
Er is overleg geweest over het opleiden van enkele deelnemers aan deze WRAP tot 
WRAP facilitator.  
 
4.5 Deelname Meet the Xperts 2 
Stichting Perceval presenteerde zich op 17 november 2014 op de vrijmarkt van 
kennisfestival Meet the Xperts 2. Meet the Xperts is een symposium van GGZ+ waar 
ervaringsdeskundigen, alternatieven en cliëntgestuurde organisaties uit Nederland en de 
Verenigde Staten zich kunnen presenteren, met elkaar kennis maken en ideeën 
uitwisselen.  
 
4.6 Masterclass Sara Goodman 
In het kader van Meet the Xperts organiseerde stichting Perceval op dinsdga 25 
november 2014 een masterclass recovery, hope and wellness voor de ervaringswerkers 
van Arkin door Sara Goodman (Balticstreet, New York). Met dank aan GGZ+ en Rokus 
Loopik. 
 
4.7 Fondsenwerving 
 
4.7.1.  WRAP: Stichting Perceval heeft geld geworven voor de WRAP groep via de 
website geef.nl. Twee mensen hebben geld gedoneerd. 
 
4.7.2.  Empowerment Learning Experience :  Stichting Perceval is onder andere 
voortgekomen een Empowerment Learning Experience reis naar New York (zie paragraaf: 
Oprichting). Een Empowerment Learning Experience biedt mensen met psychiatrische labels 
de mogelijkheid om samen een bijzondere ervaring op te doen, om de eigen horizon te 
verbreden en geïnspireerd te raken voor herstel op allerlei gebieden van het leven. 
Tijdens de reis bezoeken Nederlandse cliënten organisaties die opgericht en geleid 
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worden door cliënten in de VS en die hulpverlening bieden op basis van de waarden 
hoop, herstel, zelfregie, autonomie en empowerment. Het bestuur van stichting Perceval wil 
graag deze ervaring ook mogelijk maken voor andere cliënten en heeft daarom vier 
fondsen aan geschreven om een dergelijke reis in 2015 te financieren. We hebben 
daarvoor geld aangevraagd bij de Triodos Foundation, het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars, het Voeten in Aarde Fonds en de P.W. Janssen’s Friesche Stichting. 
 
4.7.3.  Gitaarlessen:  De stichting is begonnen met de opzet voor een subsidieaanvraag 
voor gitaarlessen. Muzieklessen kunnen herstelbevorderend werken en helpen bij het 
ontwikkelen van talenten van cliënten.  
 
4.8. Respijthuis 
 
Een respijthuis (hospital diversion home) is een tijdelijke herstelplek in een huiselijke 
leefomgeving, voor mensen waarvan het leven onoverzichtelijker en moeilijker wordt. 
Stichting Perceval wil graag een respijthuis opzetten in Amsterdam. In 2014 spraken we 
over en deden onderzoek naar de mogelijkheid en vorm van het opzetten van een 
respijthuis. We bezochten het Vriendenhuis van Vriend GGZ in Amsterdam Zuid-Oost, 
om te kijken wat zij wel en niet bieden. Daarnaast hebben we onze contacten 
onderhouden met People Inc., de organisatie achter Amerikaanse respijthuis Rose House 
in Poughkeepsie. Floris Broekhuizen is door People Inc. uitgenodigd om bij hen in 2015 
een betaalde stage van een half jaar te lopen in het Rose House. 
 
5. Blogs en sociale media. 
	
Stichting Perceval heeft twee blogs: 	
Stichting Perceval: http://stichtingperceval.wordpress.com	
Mad Studies in Nederland: http://madstudiesnederland.wordpress.com 	
	
De blog van stichting Perceval is 820 keer bezocht door 238 unieke bezoekers. Er zijn 
twaalf blogposts geschreven. De blog over de Learning Experience in New York uit 
2013 (www.brouwerijgoesnewyork.nl, veertien berichten) is in november geïmporteerd in 
de blog van stichting Perceval. De meeste bezoekers van de blog komen via Facebook, 
vervolgens via de website van stichting De Brouwerij en Twitter. De blog Mad Studies in 
Nederland had 677 views en 246 unieke bezoeker in 2014.  
 
6. Partners 
 
MoleMann Tie lens / De Brouweri j  hebben ten eerste de reis naar New York mogelijk 
gemaakt waaruit stichting Perceval is ontstaan. De activiteiten van stichting Perceval 
vonden plaats in De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61 in Amsterdam. De Brouwerij stelt de 
stichting in staat om een gedeelte van onze doelgroep te bereiken via persoonlijk contact 
op de Hoogte Kadijk en via de weekagenda van De Brouwerij.  
 
Rokus Loopik  heeft ons kennis laten maken met het Canvas model, en was bij de eerste 
gesprekken aanwezig van de stichting. We hopen samen met hem in 2015 een volgende 
Empowerment Learning Experience te kunnen aanbieden.  
 
Rob de Vries  en Jul i e  Boonekamp  zetten zich in voor de Mad Studies leesgroepen en 
de leesgroep eenzaamheid, verbinding angst en vervreemding. 
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Het Gilde  (Rob de Leur) ondersteunt de stichting op het gebied van de financiële en 
administratieve organisatie, beleidsplan, bestuur, subsidieaanvragen en fondswerving. 
 
Kenniscentrum Phrenos  (Dienke Boertien en Karla Nijnens) verzorgde de WRAP 
training. 
 
Angèle  de Jong  organiseerde de WRAP opvolggroep en de garage sale voor de WRAP 
 
Donateurs . Stichting Perceval had in 2014 vijf donateurs. 
 
Stichting Perceval heeft ongeveer vijftig nieuwjaarskaarten gestuurd naar haar relaties.  
 
 
7. Adres en contactgegevens 
 
Bezoekadres: 
Hoogte Kadijk 61, Amsterdam 
 
Email: stichtingperceval@gmail.com 
 
8. Samenstelling bestuur  
 
Voorzitter: Floris Broekhuizen 
Secretaris: Grietje Keller 
Penningmeester: Barbara Koster 
Bestuurslid: Teun Jansen Schoonhoven 
(per 31 december 2014) 
 
9. ANBI status 
 
In 2015 is, met terugwerkende kracht tot 19 maart 2014, stichting Perceval door de 
inspecteur van de belasting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
 
10. Activiteitenagenda 2014 
 
Mad Studies studiegroep  1 
 
10 februari 2014 
10 maart 2014 
7 april 2014 
22 april 2014 
19 mei 2014 
16 juni 2014 
30 juni 2014 
1 september 2014  
22 september 2014 
20 oktober 2014 
 
Mad Studies studiegroep 2 
 
18 november 2014 



  

8	

16 december 2014 
 
Deelname Meet the Xperts 2 
17 november 2014 
 
Masterclass Sara Goodman 
25 november 2014 
 
Vervreemdingsstudiegroep 
 21 november  2014 
 
Bijeenkomst Joeri Calsius over vervreemding 
27 november 2014 
 
Wrap cursus (Wellness Recovery Action Plan) 
 
6 juni 2014 
13 juni 2014 
20 juni 2014 
27 juni 2014 
8 augustus 2014 
15 augustus 2014 
22 augustus 2014 
29 augustus 2014 
10 oktober 2014, terugkom bijeenkomst 
 
Wrap opvolggroep  
 
19 september 2014 
31 oktober  2014 
14 november 2014 bezoek Vriendenhuis GGZ, Amsterdam 
12 december 
 
Bestuursvergaderingen: 
18 februari 2014 
9 april 2014 
4 juni 2014 
26 juni 2014 
3 juli 2014 
24 juli 2014 
30 juli 2014 
17 september 2014 
8 oktober 2014 
17 oktober 2014 
5 november 2014 
25 november 2014 
 
 



  

9	

 
11. Jaarrekening 2014 
 

Balans 2014   

    
    
19-3-2014    
ac t iva   pass iva   
bank 0 stichtingsvermogen 0 
kas 500 lening oprichters 500 
inventaris 0 crediteuren 0 
debiteuren 0   

totaal 500 totaal 500 

    
31 -12-2014  
(zie toelichting)   
ac t iva   pass iva   
Liquide middelen (1) 1.866 vrije reserve (3) 348 
kas 0 Bestemmingsfonds (4)          902 
inventaris 0 Bestemmingsreserve (5)       1.115 
Debiteuren (2) 500 lening oprichters 0 

totaal 2.366 totaal 2.366 

 
 
Toelichting op balans 
 
31 -12-2014 
Activa 
(1) Triodos Bank      1.866 
(2) Debiteur inzake Mad Studies       500 
 
Totaal       2.366 
 
Passiva 
 
(3) Te besteden volgens doelstelling stichting      348 
(4) Gereserveerd voor Mad Studies       902 
(5) Gereserveerd voor WRAP    1.115 
 
Totaal       2.366 
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Winst- en verliesrekening 2014 
   
Inkomsten   
   
donaties 472  
mad studies 1 775  
mad studies 2 840  
Bijdragen wrap 1.000  
Totaal  3.087 
   
Uitgaven   
   
bankkosten -66  
kopieerkosten -88  
mad studies kosten -200  
oprichtingskosten -368  
Totaal  -721 
   
Restu l taat   2 .366 

   
 
De stichting vergoedt gemaakte onkosten door de bestuursleden. De bestuursleden 
ontvangen geen vacatiegeld. De stichting heeft geen personeel in dienst. Stichting 
Perceval heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de instelling wordt besteed aan de 
doelgroep van de stichting volgens de doelstelling van de stichting.  
 
 
 
12. Ondertekening 
 
 
 
 
Floris Broekhuizen, voorzitter 
 
 
 
Grietje Keller, secretaris 
 
 
Amsterdam, 24 juni 2015 
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Bijlage 1 
 

Bibliotheek Perceval 2014 
 
Eigendom van stichting Perceval 
Stigma: Notes on The Management of Spoiled Identity by Erving Goffman (1963) 
Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië 1200-1800 by Rudolph M. Bell (1990) 
Living Without Depression and Manic Depression by Mary Ellen Copeland (1994) 
Teaching to transgress : education as the practice of freedom by bell hooks (1994) 
Learning circles : creating conditions for professional development by Michelle Collay (1998) 
Taking care : an alternative to therapy by D. J. Smail (1998) 
Institutional abuse : perspectives across the life course by Nicky Stanley (1999) 
Dossier John Thomas Perceval by John Thomas Perceval (2002) 
De geschiedenis van mijn gekte by Elyn Saks (2007) 
De Strijdbare Patiënt by Petra Hunsche (2008) 
Mad, Bad and Sad: A History of Women and the Mind Doctors from 1800 by Lisa Appignanesi (2008) 
Mapping the edges and the in-between by Nancy Nyquist Potter (2009) 
The sublime object of psychiatry: schizophrenia in clinical and cultural theory by Angela Woods (2011) 
Disability Studies in Nederland. Verbinding in context by Silke Hoppe (2011) 
Nooit zo gemeten, nooit zo geweten. De opbrengsten van 7 opmerkelijke studies naar en met mensen 
met een beperking by Cecile Vossen (2012) 
Kijk anders, zie meer. Tien jonge wetenschappers over disability studies by Judith Janssen (2012) 
Sterilized by the state : eugenics, race, and the population scare in 20th-century by Randall Hansen 
(2013) 
De onttovering van de waanzin by Marius Engelbrecht (2013) 
Mind, Modernity, Madness: The Impact of Culture on Human Experience by Liah Greenfeld (2013) 
Madness Contested: Power and Practice by Steven Coles (2013) 
A straight talking introduction to psychiatric drugs by Joanna Moncrieff (2013) 
Mad Matters: A Critical Reader in Canadian Mad Studies by Brenda A. LeFrancois (2013) 
A Straight Talking Introduction to Psychiatric Diagnosis by Lucy Johnstone (2014) 
Filosofie van de waanzin fundamentele en grensoverschrijdende inzichten by Wouter Kusters (2014) 
Eigen waan, psychiatrie als paradoks by Jet Isarin (1983?) 
 
Bruikleen van Grietje Keller 
Women & madness by Phyllis Chesler (1972) 
Stigma aantekeningen over het omgaan met een geschonden identiteit by Erving Goffman (1979) 
Inventing our Selves: Psychology, Power, and Personhood by Professor Nikolas Rose (1998) 
Governing the Soul: The Shaping of the Private Self by Nikolas Rose (1999) 
Starting at home : caring and social policy by Nel Noddings (2002) 
Recovering Sanity: A Compassionate Approach to Understanding and Treating Pyschosis by E 
Podvoll (2003) 
Pure waanzin een zoektocht naar de psychotische ervaring by Wouter Kusters (2004) 
Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness by Christopher Lane (2008) 
Alleen berichten uit de isoleercel by Wouter Kusters (2008) 
Diary drawings : mental illness and me by Bobby Baker (2010) 
Tegen de tijdgeest. Terugzien op een psychose. by Egbert; Tellegen (2011) 
The Disability Studies Reader by Lennard J. Davis (2013) 
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Bijlage 2 
 
MAD STUDIES leesgroep 2014 
 
Literatuur per bijeenkomst.  
  
Bijeenkomst 1 (10 februari). Introductie. Verkenning disability studies & mad studies 
- Bassman, Ronald (2001). “Whose Reality is it anyway? Consumers/survivors/ex-patients can speak for 
themselves.” In: Journal of Humanistic Psychology, Vol. 41 No.4, Fall 2001 11-35 
- Berger, Ronald J. (2013). “Disability in society.” In: Introducing disability studies. Lynne Riener Publishers. 
Pagina’s 1 t/m 24. 
 
Bijeenkomst 2 (10 maart).  Thema: woorden 
- Bonnie Burstow (2013) “A Rose by Any Other Name: Naming and the Battle against Psychiatry.” In B. 
A. LeFrancois, R. Menzies & G. Reaume (eds) Mad Matters. A critical reader in Canadian Mad Studies. 
Canadian Scholars' Press Inc.  
-Margaret Price (2013) “Defining Mental Disability” In Lennart J. Davis (ed) Disability Studies Reader, 4th 
edition. Routledge;  
- The Transcontinental Disability Choir (2009). “What is Ableist Language and Why Should You Care?” 
In: Bitch Magazine. http://bitchmagazine.org/post/the-transcontinental-disability-choir-what-is-ableist-
language-and-why-should-you-care 
 
Bijeenkomst 3 (7 april).  
- Kusters, Wouter (2014). Filosofie van de waanzin. 
Zoals je aan de paginanummers kunt zien, komen de teksten uit verschillende delen van het boek. 
  
Bijeenkomst 4 (22 april). Fenomenologie 
- Kusters, Wouter (2012). Fenomenologie van de psychose. In: D. Denys en G. Meynen (Red.), Handboek 
psychiatrie en filosofie, De Tijdstroom 
(Let op: NIET het artikel van De Haan) 
- Vries, Rob de e.a. (2013). Self-Disturbance in Schizophrenia: A Phenomenological Approach to Better 
Understand Our Patients 
  
Bijeenkomst 5. Neoliberalisme & biopsychiatrie 
- Joanna Moncrieff, "Neoliberalism and biopsychiatry: a marriage of convenience". In: Liberatory 
Psychiatry, editors Carl I. Cohen en Sami Timini, Cambridge University Press 2008. Hoofstuk 12, bladzijde 
235-257. 
- Tv programma: NTR Academie, Dirk de Wachter, Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn.  
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1356595 
  
Bijeenkomst 6: Andere culturen en psychische klachten 
- Tanya Luhrmann (2011) 'Hallucinations and sensory overrides" Annual Review of Anthropology Vol. 40:71-
85 
- Michael Goddard. (2011). Out Of Place: Madness in the Highlands of Papua New Guinea. Berghahn 
Books Hoofstuk 3. Uit: Madness and the ambivalent use of psychiatry in the Kaugel Valley. 
  
Bijeenkomst 7 (30 juni): Herstel 
- Morrow, Marina. (2013).Recovery: Progressive paradigm or neoliberal smokescreen? In B. A. LeFrançois, 
R. Menzies, & G. Reaume (Eds.), Mad matters: A critical reader in Canadian Mad Studies (pp. 323-333). 
Toronto: Canadian Scholars Press. 
- Boevink, wilma (2006). Lijfsbehoud, levenskunst en lessen om van te leren. In: Herstel, empowerment en 
ervaringsdeskundigheid. Van mensen met psychische aandoening. Boevink, Plooy, Van Rooijen. Utrecht: 
SWP (Passage Cahier) 
  
Bijeenkomst 8 (1 september): Eenzaamheid en verbinding 
- Julie Boonekamp (2014). Introductie teksten leesgroep: Eenzaamheid, verbinding, vervreemding.  
- Gerrit Glas (2001). Naar een typologie van basisangsten, hoofdstuk V.4, p. 112 t/m 123. In: Angst - 
beleving, structuur, macht. Uitgeverij Boom. 
- Joeri Calsius, Hans A. Alma, Heleen Pott (2013). ‘Doorheen de angst. Fenomenologische analyse van vijf 
existentiële structuurmomenten’. In: Tijdschrift cliëntgericht psychotherapie. Nummer 3. 
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Bijeenkomst 9 (22 september): Gender en gekte 
- Josien Pieterse & Grietje Keller (2008). Vrouwenhulpverlening. Ontdekken en vernieuwen. 
Documentaire. Stichting Terrain Vague & Aletta, centrum voor vrouwengeschiedenis. 
Je hebt een paswoord nodig om het te kunnen bekijken. Het paswoord is: VHV 
 
- Elizabeth J. Donaldson (2011). Revisiting the corpus of the madwoman. Further Notes toward a Feminist Disability 
studies Theory of Mental Illness. In: Feminist Disability Studies. Kim Q. Hall (ed.). Indiana University Press 
  
Bijeenkomst 10 (20 oktober): Michel Foucault 
Berend Verhoeff (2012). Michel Foucault voorbij antipsychiatrie: macht, vrijheid en de mens in de maak. 
In D. Denys en G. Meynen (red.) Handboek psychiatrie en filosofie. De Tijdstroom 
 
 


