
115Plus Magazine april 2022

 geleden al te lezen waren. Dat geeft te denken, 
toch? 
Het stoorde me in het geheel niet om te ontdekken 
dat ik niet zo’n originele denker ben.  Sterker nog: 
het had een soort kalmerend effect. Er zijn bijvoor-
beeld al heel lang heel veel mensen die  twijfelen aan 
het gebruik van medicijnen om levens problemen 
op te lossen. Ik heb me weleens eenzaam gevoeld 
met die opinie, maar de geschiedenis leerde me dat 
het anders ligt.

Foudraine belandde tijdens zijn zoektocht naar 
zichzelf bij de Bhagwan, een beweging die  iedere 
lezer van dit blad zich nog wel  herinnert, maar 
waar je nog maar heel weinig over hoort. Ik  genoot 
ervan om erover te lezen, met de  afstand en het 
relativeringsvermogen die mijn leeftijd me biedt. 

Ik begreep namelijk niets van de mensen in 
oranje soepjurken die ik tijdens mijn studie  
overal in  Amsterdam tegenkwam.
Het is natuurlijk persoonlijk, wat je hier 
leest. Maar het is ook een goed voorbeeld van 

l’histoire se répète. De geschiedenis herhaalt 
zich; dat kan je soms wellicht frustreren, maar 

het heeft evengoed ook iets moois. En dat 
ontdek ik pas na bijna zestig jaar in 
dit leven. Misschien moet ik zelf een 
biografie gaan schrijven over iemand 
die al bijna vergeten is. Het lijkt me 
inspirerend en ontspannend…  

BRAM  BAKKER
Arts Bram Bakker (58) buigt zich elke maand 

over onze geestelijke gezondheid.

De ouderdom komt met gebreken – het is 
zo’n uitdrukking waarvan je weet dat-ie 
klopt en die tegelijkertijd ook een beetje 

irritant is. Je kunt er weinig tegenin brengen, maar 
evengoed kun je de grote voordelen van het ouder 
worden een beetje benadrukken. Waarom zijn 
‘ouder dom brengt rust’ of ‘hoe  ouder, hoe even-
wichtiger’ eigenlijk geen populaire zegswijzen?
Toen ik jong was, kon ik me over werkelijk  alles 
druk maken, en dat was achteraf bezien best 
 vermoeiend. Ik vind het heerlijk om bij mezelf te 
merken dat ik af en toe denk: het zal wel. In de 
waan van de dag zit een grote herhaalfactor. Bij 
 iedere mediarel rond een bekend persoon herken je 
op een gegeven moment hetzelfde  patroon, en die 
herkenning heeft een gerust stellende  uitwerking 
op me.
Dit alles realiseerde ik me tijdens het lezen van 
de biografie van Jan Foudraine, een Nederlandse 
psychiater die wereld beroemd werd met zijn in 
1971 verschenen boek Wie is van hout… Het boek 
 inspireerde mij destijds om ook geneeskunde te 
gaan studeren en psychiater te worden. Ik las 
het als puber ademloos uit. (Ook zo’n prettig 
bijeffect van  ouder worden:  lezen over zaken 
die weinig van doen hebben met de waan van 
de dag wordt steeds aantrekkelijker.)
Foudraine hamerde zijn hele  leven op 
de  beperkingen van het  behandelen 
van  psychische klachten als 
 hersenziekten. Het  zogenoemde 
‘ medische  model’ vond hij veel 
te  beperkt, hij  geloofde in 
 psychotherapie als de meest 
kansrijke manier om een 
 depressie of  psychose te boven 
te komen. 
Ik ontdekte dat zo’n beetje 
alle kant tekeningen die ik zelf 
de afgelopen jaren bij mijn 
vak heb geplaatst, vijftig jaar 
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De geschiedenis herhaalt 
zich. Soms is dat frustrerend, 
maar het heeft ook iets moois


