
Of het nu gaat om zijn baanbrekende bestseller Wie is van hout…,  
zijn spirituele zoektocht bij onder anderen Bhagwan, Krishnamurti 
en Alexander Smit of zijn hartstochtelijke pleidooi voor psycho
therapie – er zijn weinig mensen die een grotere stempel op hun  
tijd hebben gedrukt dan Jan Foudraine (19292016). In deze biografie 
neemt Alex Rutten de lezer mee op een avontuurlijke, intellectuele  
en spirituele reis door het leven van een intrigerend mens. 

De reis voert van de Leidse studentenwereld, via psychiatrische 
instellingen in Nederland en de Verenigde Staten, naar het Indiase 
Poona, waar Foudraine een leerling wordt van Bhagwan (Osho) om 
vervolgens in Nederland diens prominentste vertegenwoordiger  
te worden. Foudraine blijft zijn hele leven een kritische en onder
zoekende geest, die  zijn werk als psychotherapeut steeds vooropstelt. 

Aan de hand van de twaalf boeken die Foudraine publiceerde, 
onbekende brieven en interviews schildert Rutten een levendig 
portret van Foudraine als denker en doener. Eveneens geeft het  
boek een verhelderend portret van de cultureelmaatschappelijke 
veranderingen in naoorlogs Nederland waarvan Foudraine een 
aanjager werd.

‘Toen ik in 1966 terugkwam, was er nog  
altijd een echt messiaans gevoel. Ik vond  
dat ik de vijf jaar ervaring in het psycho
analytisch  sana torium Chestnut Lodge,  
waar ik een soort wondergenezer van 

“schizofrenen” was geweest, en ook alle 
ervaringen daarvóór tijdens mijn speciali
satie tot psychiater in Holland, moest  
gaan uitdragen. Juichend, want het ging  
om het goede nieuws: een heel nieuwe, 
menselijke aanpak in de psychiatrie.’
 Jan Foudraine in Oorspronkelijk gezicht 
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Alex Rutten (1988) studeerde Nederlands en 
promoveerde op een cultuurhistorische studie 
naar letterkundige dr. P.H. Ritter jr. Hij was  
als docent en onderzoeker verbonden aan de 
Open Universiteit en de Universiteit Leiden.  
Dit is zijn debuut als biograaf.

Levendige biografie van een aanjager 
van maatschappelijke veranderingen
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